
Programy edukacyjne

dla uczniów szkół podstawowych

MegaMisja
#SuperKoderzy



Głównym celem programów edukacyjnych MegaMisja oraz #SuperKoderzy jest

przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w cyfrowym świecie.

Oba programy objęte są patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa

Cyfryzacji.

• MegaMisja to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół 

podstawowych. Może być realizowany w ramach zajęć lub 

na świetlicy szkolnej. 

• Program skierowany jest do dzieci z klas 1-3 szkół 

podstawowych.

• MegaMisja daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego 

poruszania się po świecie, którego nieodłącznym 

elementem stały się technologie.

• Honorowym ambasadorem programu jest Grzegorz 

Kasdepke – autor bestsellerowych książek dla dzieci.

• Dotychczas w programie wzięło udział 800 szkół.

• Więcej informacji na www.megamisja.pl

• Kluczowym założeniem programu #SuperKoderzy

jest nauka programowania dla dzieci z klas 4-8 

szkół podstawowych.

• W trakcie zajęć dzieci uczą się programowania, 

podstaw robotyki i poznają świat nowych 

technologii nie tylko na informatyce, ale również 

na lekcjach historii, języka polskiego, muzyki, 

matematyki czy języków obcych.

• W programie wzięło już udział 340 szkół.

• Więcej informacji na www.superkoderzy.pl

O programach

MegaMisja #SuperKoderzy

http://www.megamisja.pl/
http://www.superkoderzy.pl/




Korzyści dla szkoły
i nauczycieli

• podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz 

wychowawców świetlic,

• dostęp do gotowych scenariuszy lekcji zgodnych 

z podstawą programową, 

• pomoc w uatrakcyjnieniu prowadzonych lekcji oraz 

zajęć na świetlicy szkolnej,

• pomoce naukowe w postaci tabletów, książek 

i audiobooków dla szkół biorących udział w 

MegaMisji,

• grant w wysokości 2500 zł na zakup sprzętu 

edukacyjnego dla szkół zgłoszonych do 

#SuperKoderów,

• profesjonalne szkolenie dla nauczycieli,

• udział w programach jest całkowicie bezpłatny.



Korzyści dla uczniów

• podczas programu #SuperKoderzy dzieci 

uczą się programowania, podstaw robotyki 

i poznają świat nowych technologii,

• dzięki programowi MegaMisja uczniowie 

zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne 

do funkcjonowania w cyfrowym świecie,

• uczniowie rozwijają kreatywność, umiejętność 

logicznego myślenia i pracy w zespole,

• dzieci uczestniczą w nowoczesnych 

zajęciach opracowanych przez ekspertów.



Jak zgłosić się do programów?

Zgłoszenia do programów są bardzo proste i polegają na wypełnieniu formularzy

zgłoszeniowych online oraz przesłaniu krótkich filmów nagranych wspólnie

z uczniami. Szkoła może zgłosić się do jednego lub obu programów.

Rekrutacja trwa od 2 kwietnia do 10 maja.

Formularze dostępne są na stronach www.megamisja.pl oraz www.superkoderzy.pl

Infolinia: 508-523-383 od godz. 9:00 do 17:00

megamisja@biuroprogramu.pl

superkoderzy@biuroprogramu.pl

http://www.megamisja.pl/
http://www.superkoderzy.pl/
mailto:megamisja@biuroprogramu.pl
mailto:superkoderzy@biuroprogramu.pl

