Oferta dla szkół
ponadpodstawowych
Zapraszamy do świata pszczół

Gdy chcemy zobaczyć kim jesteśmy, patrzymy
w lustro. Nasze społeczeństwo również ma lustro,
w którym może się przejrzeć, a jest nim stan
zdrowia pszczół miodnych. To czynnik
odzwierciedlający kondycję środowiska, które
kształtujemy i w którym żyjemy. Warto zwracać
uwagę młodych osób na to zagadnienie. Warto
otwierać ich umysły i pokazywać różne punkty
widzenia. Jak ich przy tym nie znudzić?

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do
poznania tajemnicy świata pszczół poprzez uczestnictwo
w warsztatach, na których stara wiedza jest przekazywana
w nowoczesny sposób. Sami wybierzcie, które warsztaty
pasują do Waszej grupy.

Poczuj się jak
prawdziwy pszczelarz!
Uczestnicy warsztatów „wezmą się do roboty”
i poznają świat pszczół całkowicie w praktyce.
Zbiją ramki, wytopią węzę i podadzą ją
pszczołom. Zapoznają się z pszczołami na
żywo i ocenią stan rodziny pszczelej.
Dowiedzą się jakie zagrożenia towarzyszą
pszczołom w dzisiejszych czasach i czy
oni, uczniowie, mają na to jakiś wpływ.
Pozyskają produkty pszczele i dowiedzą

się do czego można je wykorzystać. Na
koniec wytopią wosk, którego użyją do
zrobienia prawdziwie ekologicznego
materiału – woskowijki.

Warsztaty
marketingowodegustacyjne
Na warsztatach podzieleni na grupy uczestnicy opracują strategie
promocji i sprzedaży produktów pszczelich. Żeby to zrobić, będą
musieli dowiedzieć się jak się je pozyskuje i jak można je
wykorzystać, a przede wszystkim zdegustują w różnych wariantach.
Zaprojektują opakowanie i stworzą własną historię produktu. Na
koniec przygotują kampanię reklamową i przedstawią ją przed
pozostałymi grupami.

Pszczela debata
„Jeśli zginie ostatnia pszczoła, pozostaną nam cztery lata życia”.
Czy możemy bezkrytycznie uwierzyć w ten cytat? To temat do
dyskusji. Podczas warsztatów uczestnicy podzielą się na
mniejsze grupy i przygotują się do debaty. Informacji
niezbędnych do odbycia debaty, sformułowania tez,
argumentów i kontrargumentów uczniowie będą szukać nie
w Internecie, a w gazetach. Specjalnie przygotowana prasa
będzie zawierać informacje, możliwe do wykorzystania podczas
udziału w debacie. Na koniec grupy zmierzą się ze sobą w
kilkuetapowej dyskusji

Uwaga! W ramach warsztatów chętne osoby będą mogły zajrzeć
do ula – oczywiście w ochronnym stroju i pod czujnym okiem
pszczelarza.

Cena warsztatów: 25 zł/os.
Warsztaty dostępne od maja 2020
Po warsztatach uczestnicy będą mogli obejrzeć pracownię
pszczelarską, zagrać w pszczelarskie gry, wybiegać się na
świeżym powietrzu i pobyć w naszej magicznej przestrzeni.
Dodatkowo oferujemy:
ognisko (w cenie warsztatów)
kiełbaski i pieczywo (5 zł/os)
zupa pomidorowa (5 zł/os)
Czas trwania: 120-150 minut

„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”
Zapraszamy do współpracy.
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