
Jak uczyć 
w XXI wieku?

Wyzwania i potrzeby współczesnej edukacji



Jakie są wyzwania przyszłości?



.
65%

.
35%

.
80%

.
20%

.
71%

.
29%

65% 80%
uczniów stanowisk

71%
stanowisk

będzie pracować
na stanowiskach,
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w obszarze STEM 
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Jak będzie wyglądał rynek pracy w przyszłości?

 http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-and-skills/ 
https://www.bls.gov/spotlight/2017/science-technology-engineering-and-mathematics-stem-occupations-past-present-and-future/pdf/science-technology-engineering-and-mathematics-stem-occupations-
past-present-and-future.pdf 
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Kompetencje 
kluczowe XXI wieku
wg Harvard University
Graduate School of
Education*

Krytyczne i analityczne myślenie

Rozwiązywanie problemów 

Umiejętności komunikacyjne i współpraca

Zdolności językowe i literackie

Kreatywność i twórczość

Elastyczność i zdolność adaptacji

Kompetencje cyfrowe

Kompetencje społeczne i emocjonalne

Poczucie odpowiedzialności
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Harvard Graduate School of Education, 2009
*Chris Dede, Comparing Frameworks for 21st Century Skills,



Jak wygląda teraźniejszość?



Children in a class room with a teacher, Everett Collection, 1865r.



http://www.mes.gov.ge, Kvareli Public School №2, Gruzja, 2011



Znajdź trzy różnice



Edukacja przez działanie 



Uczenie należy rozumieć jako aktywny proces, podczas którego istniejąca indywidualna

wiedza i umiejętności są zmieniane oraz personalizowane na podstawie nowych, własnych

doświadczeń.

Duże znaczenie ma zespołowe, autoregulacyjne uczenie się w formie dyskusji.

Błędy są istotne – konfrontacje z błędami mają na celu wspieranie rozumienia i przyczyniają

się do lepszej konstrukcji zrozumianej wiedzy.

Treści nauczania należy ukierunkowywać na wcześniejsze doświadczenia i zainteresowania

uczniów.

Istotne są uczucia i osobiste identyfikacje z treściami kształcenia.
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na podstawie: Hans Berner, Współczesne kierunki pedagogiczne [w:] Bogusław Śliwerski (red.), 
Pedagogika, Tom 1, Podstawy nauk o wychowaniu, GWP, Gdańsk 2015

Nadzieje konstruktywizmu



EDUKACJA BEZ
KLUCZA – 

ZA TO Z NACISKIEM 
NA UMIEJĘTNOŚCI

KLUCZOWE!



OGÓLNOŚWIATOWE BADANIA* POKAZUJĄ, ŻE UCZENIE SIĘ
PRZEZ PRAKTYKĘ UŁATWIA OSIĄGNIĘCIE SUKCESU, 

A PEWNOŚĆ SIEBIE POMAGA W NAUCE

3 na 4 nauczycieli twierdzi,
że strach i brak poczucia
pewności siebie utrudnia

naukę

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE!

wierzy, że nauka przez praktykę
ułatwia zdobywanie wiedzy

niezbędnej w przyszłości

wierzy, że nauka przez
praktykę buduje w uczniach

poczucie pewności siebie

89% uczniów uważa, 
że nauka przez praktykę

pozwala uczyć się nowych
rzeczy

87% uczniów uważa, 
że nauka przez praktykę

ułatwia im zapamiętywanie
zagadnień na dłużej

Buduj pewność siebie!

*Harris Insights & Analytics, A Stagwell LLC Company © 2018

https://www.youtube.com/watch?v=T7UTIFlOhQ4
https://theharrispoll.com/wp-content/uploads/2019/04/WE-Lego-Exec-Summary-4.1.19-1.pdf


LEGO Education



 LEGO Duck, 1935 LEGO Education Duck

Spróbujmy...





Co się stało?



Based on "Flow", Mihály Csíkszentmihályi, 1990

Jak angażować?



Podejście 4C / 4W

Włącz się Wymyśl Wytłumacz Weryfikuj 

Jak to działa?



System LEGO Education



System LEGO® Education

Program Ambasadora Przyjaznej Edukacji
Szkolenia dla nauczycieli

FIRST® LEGO® League
Międzynarodowe programy

Narzędzia

Wsparcie

Rozwój

Zestawy LEGO® Education
Kontinuum edukacyjne LEGO® Education



Kontinuum edukacyjne LEGO® Education

LEGO® Education oferuje inspirujące i angażujące narzędzia do nauki STEAM, które mają jasny cel i założenia dostosowane 
do każdego poziomu edukacyjnego, od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej. Materiały dydaktyczne skorelowane 

z Podstawą Programową stanowią wsparcie dla nauczycieli, a praca metodą projektową 
i uczenie się przez rozwiązywanie problemów angażuje uczniów.



 LEGO® Education SPIKE Prime

Klasy 4-8
Przedmioty ścisłe
Solidny pojemnik do
przechowywania z tackami do
sortowania
Hub do programowania
Czujniki: odległości, czujnik siły,
czujnik koloru
Silniki: 1 duży i 2 średnie silniki
Ponad 500 atrakcyjnych
elementów LEGO® Technic™ w
nowych kolorach.





Akademia
LEGO® Education
CERTYFIKOWANE SZKOLENIA 
DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia wspierają bieżące potrzeby w zakresie rozwoju
zawodowego nauczycieli. Dają im możliwość doświadczenia
lekcji z perspektywy ucznia, poznania i wdrożenia najlepszych
praktyk oraz opanowania zarządzania klasą.

Chcemy, aby każdy nauczyciel z  sukcesem korzystał z naszych
rozwiązań w klasie.

W tym celu zapewniamy dedykowane szkolenia prowadzone
przez certyfikowanych trenerów Akademii LEGO® Education.

Trenerzy zapewniają narzędzia i materiały, których nauczyciele
potrzebują, aby skutecznie zintegrować rozwiązania z
istniejącym programem nauczania i codziennym planowaniem
zajęć.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://akcesedukacja.pl/nasza-oferta/szkolenia
https://akcesedukacja.pl/nasza-oferta/szkolenia


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM SIECIOWANIA
UŻYTKOWNIKÓW LEGO® EDUCATION

Sprawmy, by nauka stała się inspirującą przygodą!

Aby wesprzeć nauczycieli w inspirowaniu budowniczych
jutra, stworzyliśmy program Ambasadora Przyjaznej

Edukacji. Służy on wymianie doświadczeń użytkowników
Systemu LEGO® Education oraz zapewnia wsparcie ze

strony partnerów merytorycznych (np. UAM w Poznaniu).
 

Ambasador
Przyjaznej 
Edukacji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://akcesedukacja.pl/ape
https://akcesedukacja.pl/ape


FIRST® LEGO® League
Przeszło 20 lat temu przedstawiciele największych firm
technologicznych zgłosili się do FIRST® z potrzebą opracowania
programu dla uczniów, rozwijającego kompetencje pożądane na rynku
pracy. Programy, skierowane do uczniów w wieku 4-18 lat, skupiają się
na rozwijaniu umiejętności z obszaru STEAM (ang. Science, Technology,
Engineering, Art and Mathematics).

STRATEGICZNI PARTNERZY I SPONSORZY FIRST®

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://fll.edu.pl/
https://youtu.be/KFQwFZwNP84
https://fll.edu.pl/
https://youtu.be/KFQwFZwNP84


Praca z LEGO® Education a rozwój umiejętności
podczas uczestnictwa w FIRST® LEGO® League



Tworzymy sieć współpracy

Wspólnie z partnerami merytorycznymi,
instytucjami edukacyjnymi i ekspertami ze
świata nauki tworzymy sieć współpracy.

LEGO® Education Innovation Studio na UAM
MAKERSPACE w ChAT
Projekt "Nie taki robot straszny!" i "Klockiem
w matematykę!" realizowane z RODN
"WOM" w Bielsku-Białej

W ten sposób powstają liczne inicjatywy, m. in.:



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Mamy jasny cel!

 

Razem z LEGO® Education realizujemy
tę misję od ponad 20 lat

Czynimy edukację przyjaźniejszą!

Wierzymy, że każde dziecko zasługuje 
na angażującą edukację.

Naukowcy i inżynierowie, którzy jutro
będą zmieniać świat, siedzą dzisiaj 

w szkolnych ławkach i czekają 
na inspirujące wyzwania.

https://akcesedukacja.pl/
https://akcesedukacja.pl/

