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REGULAMIN PROJEKTU 

I. Opis projektu  

Projekt „Słodki sekret” kierujemy do uczniów szkół podstawowych, osób dorosłych, w wieku 
60+ oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Koncepcja zadania polega na wykorzystaniu 
działań animujących czytelnictwo, aby wytworzyć lokalną modę na czerpanie wiedzy z literatury 
popularnonaukowej, a nie bazowanie wyłącznie na Internecie, co staje się znakiem obecnych czasów. 
Wybraliśmy w tym celu dziedzinę ochrony środowiska, a w jej obrębie pszczoły. To ich życie 
i znaczenie dla człowieka będzie tematem warsztatów edukacyjnych „Skrzydlaci przyjaciele” 
dedykowanych dzieciom w wieku 10-12 lat, uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej, osobom 
dorosłym i 60+, które odbędą się w miesiącach kwiecień-maj 2019r. Warsztaty będą prowadzone 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach (dla dorosłych, seniorów i uczniów z Łaz) oraz 
w 6 miejscowościach, w których mieszczą się filie biblioteczne biblioteki głównej. W ich trakcie dzieci, 
młodzież i dorośli dowiedzą się jakie jest znaczenie pszczół dla życia człowieka, poznają pszczelą 
rodzinę, jej zwyczaje, produkty pszczele i pracę pszczelarza, dowiedzą się czym jest bartnictwo, 
a także sprawdzą co bzyczy w ulu. Dorośli i seniorzy zgłębią też tematykę apiterapii. Pokażemy 
inspirujące książki popularnonaukowe związane z tematyką warsztatów, podkreślając, że jest to 
doskonały sposób zgłębiania interesujących dziedzin wiedzy. Każdy uczestnik warsztatu utworzy 
eko-świecę z węzy pszczelej. Grupa warsztatowa przygotuje też skrzydlate skrzyneczki. Zasadzi w nich 
rośliny przyjazne pszczołowatym i znajdzie dla nich miejsce w swoim najbliższym otoczeniu. 
Dodatkowo w czerwcu zorganizujemy wykład dla dorosłych „Ogród przyjazny pszczołom”, 
zachęcający do realnego działania na rzecz pszczołowatych. 

II. Cele projektu 

1. Promowanie czytelnictwa literatury popularnonaukowej; 

2. Budowanie i utrwalanie nawyków uczestnictwa w kulturze oraz rozwoju intelektualnego; 

3. Wspieranie edukacji uczniów poprzez pracę warsztatową; 

4. Wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie relacji pomiędzy pszczołowatymi 

a bioróżnorodnością; 

5. Kreowanie postaw ekologicznych oraz zachęcenie do realnego działania na rzecz pszczołowatych; 

6. Wzmocnienie współpracy podmiotów kultury, oświaty i stowarzyszeń na polu edukacji 

kulturalnej. 

III. Rezultaty projektu 

1. Przeszkolenie około 300 osób (około 200 uczniów i 100 osób dorosłych) świadomych znaczenia 

pszczół dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka, doceniających znaczenie literatury 

fachowej w zgłębianiu interesujących ich dziedzin; 

2. Wyposażenie placówek oświatowych w „Skrzydlate skrzyneczki” z roślinami przyjaznymi 

pszczołowatym; 
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3. Około 300 odbiorców z zaszczepionym sposobem myślenia i zachowania, który pozwoli dbać 

o przyrodę jako o coś, co nie jest nam dane raz na zawsze.  

IV. Rekrutacja do projektu 

1. Rekrutacja odbywa się poprzez dostarczenie przez zainteresowane szkoły/instytucje 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora lub otrzymanego 

od koordynatora projektu. Zgłoszenia należy dostarczać do siedziby Organizatora lub przesyłać 

drogą on-line na adres: www.biblioteka@lazy.pl do dnia 22 marca 2019 r. włącznie. 

V. Zapraszamy do: 

1. Udziału nauczyciela wraz z 25-osobową grupą uczniów w wieku 10-12 lat w przyrodniczych 

warsztatach edukacyjnych „Skrzydlaci przyjaciele” w ramach projektu „Słodki sekret” 

w miesiącach kwiecień-maj 2019 r. (termin ustalany indywidualnie dla każdej szkoły/instytucji); 

2. Udziału grupy osób dorosłych w przyrodniczych warsztatach edukacyjnych „Skrzydlaci 

przyjaciele” w ramach projektu „Słodki sekret” w miesiącach kwiecień-maj 2019 r. (termin 

ustalany indywidualnie dla instytucji); 

3. Dostarczenia formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń uczestników. 

VI. Kontakt do Organizatora projektu 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach 

ul. Kościuszki 3 

42-450 Łazy 

tel.: 32 6729446 

e-mail: biblioteka@lazy.pl 

Osoba do kontaktu: Bogusława Serzysko 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY 

do udziału w projekcie pn. „Słodki sekret” 

 

 

DANE SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ 

 

Nazwa: 

Adres: 

 

 

Telefon: 

E-mail: 

 

 

OPIEKUN UCZNIÓW 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

UCZNIOWIE W PROJEKCIE 

 

Szkoła deklaruje udział …………………… uczniów (proszę wpisać ilość uczestników w celu 

przygotowania materiałów warsztatowych) z klasy ………………………… w przyrodniczych 

warsztatach edukacyjnych „Skrzydlaci przyjaciele”. 

Ustalono, że spotkanie odbędzie się ………………………………………. 

o godz. …………………………. (czas trwania spotkania: około 1,5 h). 

Na warsztaty należy dostarczyć oświadczenia uczestników. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

  Dyrekcja szkoły (podpis i pieczęć) 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTYTUCJI 

do udziału w projekcie pn. „Słodki sekret” 

 

 

DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ 

 

Nazwa: 

Adres: 

 

 

Telefon: 

E-mail: 

 

 

OPIEKUN GRUPY 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

GRUPA W PROJEKCIE 

 

Instytucja deklaruje udział grupy …………………… osób (proszę wpisać ilość uczestników w 

celu przygotowania materiałów warsztatowych) w przyrodniczych warsztatach 

edukacyjnych „Skrzydlaci przyjaciele”. 

Ustalono, że spotkanie odbędzie się ……………………………………….  

o godz. …………………………. (czas trwania spotkania: około 1,5 h). 

Na warsztaty należy dostarczyć oświadczenia uczestników. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

  Dyrekcja instytucji (podpis i pieczęć) 


