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INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

„ZALEGOWANI NA EDUKACJĘ” 

 

 

 

Wstęp: 

Wykorzystywanie klocków na lekcjach to mocna strona szkół w Danii. Początkowo wykorzystywane były przede 

wszystkim na przedmiotach ścisłych. Okazuje się jednak, że mogą być one idealne również do pracy na przedmiotach 

humanistycznych. Klocki rozwijają bowiem głęboką motywację do tego, żeby uczyć się czegoś nowego, wyrażać swoje 

uczucia, wchodzić w szczegóły. 

W naszym kraju już przeszło dziesięć lat temu edukacyjną funkcję klocków odkrył filozof Jarosław Spychała, który 

stworzył autorski program nauki filozofii dla studentów UMK w Toruniu, bazujący na klockach Lego. Zarówno on, jak 

i naukowcy badający dziedzinę Lego Eduaction zauważyli, że i dzieciom, i dorosłym klocki dają maksymalną 

motywację do działania. Młodzi ludzie przy okazji wcale nie czują, że się w tym czasie uczą. 

Nie od dziś wiadomo, że ten sam ośrodek w mózgu odpowiada za naszą mowę i za to, co robimy rękami. Dlatego 

gestykulując, stymulujemy się do mówienia. Jeśli pozwolimy uczniom budować, naturalnie będziemy stymulować 

ośrodek w mózgu, który odpowiada za budowanie wypowiedzi i rozwijać ich kreatywność.  
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Idea innowacji 

Innowacja „ZaLEGOwani na edukację” polega na wprowadzeniu do szkolnej edukacji klocków LEGO, które staną się 

skutecznym narzędziem interpretacji poezji. Zastosowanie klocków pozwala na nieszablonowość myślenia i 

dyskutowania oraz otwartość na inne pomysły, czyli nacisk na kompetencje XXI wieku - krytyczne myślenie, 

kreatywność, komunikację i kooperację. 

 

I INFORMACJE WSTĘPNE 

Rodzaj innowacji: metodyczna 

Czas trwania innowacji: 1.09.2022 r. – 01.06.2023 r. 

Zakres innowacji: Innowacja obejmuje treści z podstawy programowej języka polskiego dotyczące poezji dla liceum 

ogólnokształcącego. 

 

II OPIS PROJEKTU 

Problematyka, opis zasad i sposób realizacji 

Uczniowie będą wykorzystywać popularne klocki do: 

● interpretacji tekstów kultury,  

● treści omawianych tematów, 

● kształcenia umiejętności językowych, 

● wzbogacania słownictwa,  

● rozważania zagadnień etycznych, 

● integracji grupowej, 

● budowania wzajemnych relacji, 

● współpracy w grupie rówieśniczej.  

 

  

Cel innowacji 

1. Cel główny: 

● Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, interpretacji dzieł literackich, problemów etycznych. 

 

2. Cele szczegółowe: 

● Motywowanie do nauki. 

● Rozwijanie kreatywności ucznia. 

● Współpraca z rówieśnikami. 
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● Praca metodą Lego Logos. 

● Kształtowanie kompetencji 4K. 

 

Metody, formy i środki realizacji 

Innowacja będzie przeprowadzana podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych z języka polskiego w klasie IIIa LO. W 

czasie realizacji innowacji stosowane będą metody aktywizujące, wykorzystujące potencjał ucznia. Uczniowie będą 

pracować indywidualnie i zespołowo (w parach, w małych grupach). Środkiem do realizacji zadania będą klocki. 

  

Przewidywane efekty: 

● umiejętność interpretacji tekstu, 

● komunikacja, 

● czytanie ze zrozumieniem, 

● samokształcenie, 

● współpraca jako integracja zespołu klasowego.  

 

 Ewaluacja innowacji 

Ewaluacja ma służyć kontroli i konfrontacji uzyskanych rezultatów z założonymi celami programu. Będzie prowadzona 

na podstawie obserwacji uczniów, a także na podstawie rozmów z uczniami po zakończeniu projektu. Efekty pracy 

uczniów będą na bieżąco publikowane na szkolnym FB. Wyniki ewaluacji zostaną uwzględnione w planowaniu pracy 

na kolejny rok szkolny.  
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