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Opisy szkoleń 

Akademia LEGO® Education – Wstęp do robotyki z EV3 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – Nauczanie zasilane technologią 

Głównym celem zajęć wykorzystujących LEGO® MINDSTORMS® EV3 jest rozbudzenie 

w uczniach potrzeby eksperymentowania z technologią, dzięki której mogą rozwiązywać problemy 

współczesnego świata. To innowacyjne narzędzie edukacyjne doskonali umiejętności krytycznego 

myślenia, a także rozwija kreatywność w takich dziedzinach jak informatyka, matematyka czy 

nauki przyrodnicze. Zestaw jest zrozumiałym, a jednocześnie inspirującym narzędziem 

dydaktycznym skierowanym do uczniów powyżej 10 roku życia, które pomaga nie tylko opanować 

wiedzę teoretyczną, lecz także pozwala wykorzystać ją w praktyce. 

 

Program szkolenia: 

• Wprowadzenie w koncepcje edukacyjne LEGO Education 

• Co to jest EV3 i jak działa 

• Korelacja z podstawą programową 

• Podstawy programowania 

• Zarządzanie pracownią 

• Planowanie lekcji 

• i dużo warsztatowej pracy z zestawami 

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?  

Trenerzy oraz nauczyciele rozpoczynający pracę z dziećmi (w wieku 

10+ według sugestii LEGO Education). Mile widziane podstawowe 

umiejętności programistyczne, nie wymagamy wcześniejszego 

doświadczenia w pracy z robotyką EV3. 

 

Liczba miejsc: Poznań – 10 os. Warszawa – 8 os. Katowice – 6 os.  

Przy szkoleniu na zamówienie - do 10 os. 

Czas trwania: 8h (w tym przerwa obiadowa) 

Cena: 600 zł za uczestnika, w tym: 

• szkolenie 

• kuferek nauczyciela – LEGO Education Teacher’s Kit (66438) 

• obiad 

• certyfikat Akademii LEGO Education 

• zaświadczenie Centrum Kształcenia Ustawicznego  
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Akademia LEGO® Education – EV3 dla zaawansowanych 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – Nauczanie zasilane technologią 

Głównym celem zajęć wykorzystujących LEGO® MINDSTORMS® EV3 jest rozbudzenie 

w uczniach potrzeby eksperymentowania z technologią, dzięki której mogą rozwiązywać problemy 

współczesnego świata. To innowacyjne narzędzie edukacyjne doskonali umiejętności krytycznego 

myślenia, a także rozwija kreatywność w takich dziedzinach jak informatyka, matematyka czy 

nauki przyrodnicze. Zestaw jest zrozumiałym, a jednocześnie inspirującym narzędziem 

dydaktycznym skierowanym do uczniów powyżej 10 roku życia, które pomaga nie tylko opanować 

wiedzę teoretyczną, lecz także pozwala wykorzystać ją w praktyce. 

 

Program szkolenia: 

• Wprowadzenie w koncepcje edukacyjne LEGO 

Education, 

• zmienne, zakresy, bezpośrednie wykorzystanie 

czujników i ich kalibracja - zaawansowane 

programowanie w środowisku graficznym LEGO 

MINDSTORMS Education EV3, 

• przykłady rozwiązań konstrukcyjnych, 

• planowanie lekcji, 

• i dużo warsztatowej pracy z zestawami 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

Trenerzy oraz nauczyciele pracujący już z robotyką EV3. Warto na szkolenie przyjechać z własnym 

laptopem i z zainstalowanym świeżym oprogramowaniem ze strony LEGO Education - 

„oprogramowanie bazowe LEGO MINDSTORMS Education EV3” 

Prosimy o kontakt, jeśli nie mają Państwo możliwości przyjechania z laptopem, zorganizujemy dla 

Państwa maszynę (ale wygodniej pracuje się na własnym sprzęcie). 

Liczba miejsc: Poznań – 10 os. Warszawa – 8 os. Katowice – 6 os.  

Przy szkoleniu na zamówienie - do 10 os. 

Czas trwania: 8h (w tym przerwa obiadowa) 

Cena: 600 zł za uczestnika, w tym: 

• szkolenie 

• kuferek nauczyciela – LEGO Education Teacher’s Kit (66438) 

• obiad 

• certyfikat Akademii LEGO Education 

• zaświadczenie Centrum Kształcenia Ustawicznego 

   

https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-ev3
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Akademia LEGO® Education – EV3 i pakiet inżynierski 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 – Nauczanie zasilane technologią 

Głównym celem zajęć wykorzystujących LEGO® MINDSTORMS® EV3 jest rozbudzenie 

w uczniach potrzeby eksperymentowania z technologią, dzięki której mogą rozwiązywać problemy 

współczesnego świata. To innowacyjne narzędzie edukacyjne doskonali umiejętności krytycznego 

myślenia, a także rozwija kreatywność w takich dziedzinach jak informatyka, matematyka czy 

nauki przyrodnicze. Zestaw jest zrozumiałym, a jednocześnie inspirującym narzędziem 

dydaktycznym skierowanym do uczniów powyżej 10 roku życia, które pomaga nie tylko opanować 

wiedzę teoretyczną, lecz także pozwala wykorzystać ją w praktyce. 

 

Program szkolenia: 

• Wprowadzenie w koncepcje edukacyjne LEGO 

Education 

• Co to jest EV3 i jak działa 

• Pakiet inżynierski od podstaw 

• Korelacja z podstawą programową 

• Programowanie - ćwiczenia 

• Zarządzanie pracownią 

• Planowanie lekcji 

• i dużo warsztatowej pracy z zestawami 

Liczba miejsc: Poznań – 10 os. Warszawa – 8 os. Katowice – 6 os.  

Przy szkoleniu na zamówienie - do 10 os. 

Czas trwania: 8h (w tym przerwa obiadowa) 

Cena: 600 zł za uczestnika, w tym:  

• szkolenie 

• kuferek nauczyciela – LEGO Education Teacher’s Kit (66438) 

• obiad 

• certyfikat Akademii LEGO Education 

• zaświadczenie Centrum Kształcenia Ustawicznego  
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Akademia LEGO® Education – SPIKE™ Prime 

SPIKE™ Prime LEGO® Education -  

Zestaw SPIKE™ Prime LEGO® Education to narzędzie do nauki STEAM dla uczniów klas 4-8. 

Łącząc kolorowe elementy konstrukcyjne LEGO, łatwy w obsłudze sprzęt i intuicyjny język 

kodowania „przeciągnij i upuść” oparty na Scratch, SPIKE Prime nieustannie angażuje uczniów 

poprzez zabawę w uczenie się. Pomaga w rozwoju myślenia krytycznego i w nauce umiejętności 

rozwiązywania złożonych problemów. 

Przygotowane scenariusze zajęć pozwalają na szerokie wykorzystanie rozwiązania SPIKE Prime, 

od łatwych projektów do nieograniczonych możliwości 

kreatywnego projektowania 

Program szkolenia: 

• wprowadzenie w koncepcje edukacyjne LEGO® 

Education,  

• co to jest SPIKE Prime i jak działa, 

• podstawy programowania Scratch, 

• zarządzanie pracownią, 

• planowanie lekcji, 

• i dużo warsztatowej pracy z zestawami. 

Liczba miejsc: Poznań – 10 os. Warszawa – 8 os. Katowice – 6 os.  

Przy szkoleniu na zamówienie - do 10 os. 

Czas trwania: 8h (w tym przerwa obiadowa) 

Cena: 600 zł za uczestnika, w tym:  

• szkolenie 

• kuferek nauczyciela – LEGO Education Teacher’s Kit (66438) 

• obiad 

• certyfikat Akademii LEGO Education 

zaświadczenie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
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Akademia LEGO® Education – WeDo 2.0 

WeDo 2.0 – Ożywiamy edukację przyrodniczą 

Jak przygotować się pod zapowiedziane zmiany w edukacji przedmiotów informatycznych? Zobacz, 

jak nauczyć podstaw programowania, przy okazji realizując tematy przyrodnicze i techniczne. 

Podczas warsztatu pokażemy przykładową lekcję dla edukacji wczesnoszkolnej, zbudujemy 

i zaprogramujemy robota z klocków, opowiemy również o założeniach metody pracy projektowej, 

będącej fundamentem wykorzystania tych zestawów. 

 

Program szkolenia: 

• Wprowadzenie w koncepcje edukacyjne 

LEGO Education 

• Co to jest WeDo 2.0 i jak działa 

• Korelacja z podstawą programową 

• Podręcznik nauczyciela 

• Zarządzanie pracownią 

• Planowanie lekcji 

• i dużo warsztatowej pracy z zestawami 

 

Liczba miejsc: Poznań – 10 os. Warszawa – 8 os. Katowice – 6 os.  

Przy szkoleniu na zamówienie - do 10 os. 

Czas trwania: 4h 

Cena: 500 zł za uczestnika, w tym:  

• szkolenie,  

• kuferek nauczyciela – LEGO Education Teacher’s Kit (66438),  

• certyfikat Akademii LEGO Education 

• zaświadczenie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
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Rozwiązania dla przedszkola 

Program szkolenia: 

• Podstawy metodyki LEGO Education, 

• przegląd różnych rozwiązań LE dla rozwoju fizycznego 

oraz kompetencji matematycznych, społecznych, 

humanistycznych i technicznych przedszkolaków, 

• metoda „6 klocków”, 

• prowadzenie pracowni, 

• tworzenie własnych scenariuszy, 

• i dużo warsztatowej pracy z zestawami. 

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?  

Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli oraz punktów 

przedszkolnych. 

Liczba miejsc: Poznań – 10 os. Warszawa – 8 os. Katowice – 6 os.  

Przy szkoleniu na zamówienie - do 10 os. 

Czas trwania: 8h (w tym przerwa obiadowa) 

Cena: 600 zł za uczestnika, w tym: 

• szkolenie 

• Zestaw warsztatowy LEGO Education 

• obiad 

• certyfikat Akademii LEGO Education 

• zaświadczenie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
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Szkolenia przygotowujące do konkursu FIRST® LEGO® 

League Challenge 

 

Trener drużyny FIRST® LEGO® League 

Program szkolenia: 

• Wprowadzenie w koncepcje edukacyjne LEGO® Education  

• Co to jest FIRST® LEGO® League Challenge 

• Zapoznanie z częściami FLL i systemem oceniania  

• Jak stworzyć drużynę?  

• Prowadzenie drużyny krok po kroku  

• Obowiązki trenera i opiekuna  

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?  

Trenerzy oraz nauczyciele rozpoczynający pracę z dziećmi (9-16 lat) i chcący wystawić drużynę 

FLL. Na szkoleniu do zobrazowania relacji wykorzystywane są zestawy konstrukcyjne LEGO 

Education. 

Liczba miejsc: Poznań – 10 os. Warszawa – 8 os. Katowice – 6 os.  

Przy szkoleniu na zamówienie - do 10 os. 

Czas trwania: 4h 

Cena: 

• normalna - 500 zł/os;  

• specjalna – 100 zł/os dla Trenerów, którzy zgłosili i opłacili udział swoich drużyn 

 

Na szkoleniu FLL nie ma nauki programowania i konstruowania robotów  

LEGO Education MINDSTORMS  
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Trener drużyny FIRST® LEGO® League Expolre 

Program szkolenia: 

• Wprowadzenie w koncepcje edukacyjne LEGO Education  

• Co to jest FIRST® LEGO® League Explore  

• Zapoznanie z systemem oceniania  

• Jak stworzyć drużynę?  

• Prowadzenie drużyny krok po kroku  

• Obowiązki trenera i opiekuna  

• Warsztat LEGO Education WeDo 2.0  

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?  

Trenerzy oraz nauczyciele rozpoczynający pracę z dziećmi (6-8 lat) i chcący wystawić drużynę 

FLL Junior. Na szkoleniu do zobrazowania relacji wykorzystywane są zestawy konstrukcyjne 

LEGO Education.  

Liczba miejsc: Poznań – 10 os. Warszawa – 8 os. Katowice – 6 os.  

Przy szkoleniu na zamówienie - do 10 os. 

Czas trwania: 4h 

Cena:  

• normalna - 500 zł/os;  

• specjalna – 100 zł/os dla Trenerów, którzy zgłosili i opłacili udział swoich drużyn 

 

Na szkoleniu FLL nie ma nauki programowania i konstruowania robotów z zestawów 

LEGO Education WeDo 2.0 

 

Więcej informacji o konkursie 

◦ https://www.fll.edu.pl/  

https://www.fll.edu.pl/
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Cennik 

 

Szkolenia 

Czas trwania Liczba osób Cena 

1 dzień (8h) 1 osoba 600 zł 

½ dnia (4h) 1 osoba 500 zł 

2 dni dzień po dniu 1 osoba 800 zł 

 

Szkolenia Akademii LEGO Education odbywają się w Poznaniu, Warszawie lub Katowicach. 

Nabór jest otwarty, harmonogram jest publikowany pod adresem: 

https://alenauczanie.edu.pl/szkolenia/ 

 

 

 

Szkolenia Zamawiane 

Czas trwania Liczba osób na szkoleniu Cena 

1 dzień (8h) do 10 osób 
2500 zł 

Szkolenie na zestawach należących do Zamawiającego 

1 dzień (8h) do 10 osób 
3500 zł 

Sprzęt na szkolenie zapewnia Fundacja  ALE Nauczanie 

 

Szkolenia Zamawiane Akademii LEGO Education odbywają się w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. W cenie Szkolenia jest ujęty koszt dojazdu Trenera. Cena nie obejmuje obiadu 

dla uczestników.  

https://alenauczanie.edu.pl/szkolenia/
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Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach  
Fundacji ALE Nauczanie 

 
Organizator 

1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja ALE Nauczanie z siedzibą w Przeźmierowie, 

ul. Wysogotowska 9, KRS 0000386040, REGON 301743722, NIP 7811866056. 

Przy Fundacji funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego PozRobot, 

zaświadczenie nr 7/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 20.09.2011, wpis do Rejestru Szkół 

i Placówek Niepublicznych pod numerem kancelaryjnym RASiPN-0109. 

Szkolenia 

1. Szkolenia realizowane są w zakresie, miejscu i terminie opisanych w kalendarzu szkoleń 

publikowanym przez Organizatora pod adresem https://alenauczanie.edu.pl/szkolenia/ 

2. Istnieje możliwość zamówienia szkolenia indywidualnego w zaproponowanym przez 

Zamawiającego zakresie, miejscu i terminie. 

3. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych, oficjalnych Trenerów Akademii LEGO® 

Education. 

4. Uczestnictwo w szkoleniu jest potwierdzone zaświadczeniem wystawianym przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego PozRobot i certyfikatem uczestnictwa Akademii LEGO® 

Education. 

5. O ile nie jest napisane inaczej w opisie szkolenia, Fundacja nie stawia wymogów 

formalnych dotyczących np. wykształcenia lub wykonywanego zawodu Uczestnikom 

szkolenia. 

Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest: 

A) dostępność wolnych miejsc, 

B) przesłanie kompletnie wypełnionego zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny 

znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

https://alenauczanie.edu.pl/szkolenia/ 

2. Rejestracja na szkolenie jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją niniejszych 

Ogólnych Warunków Uczestnictwa w szkoleniach. 

3. Zgłoszenie można anulować w formie pisemnej (również pocztą elektroniczną) najpóźniej 

na 3 dni robocze przed datą szkolenia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista 

Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu 

w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla 

danego szkolenia. 

6. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmienić osoby delegowane 

na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zamawiający ma obowiązek poinformować 

Organizatora o zmianie.  

https://alenauczanie.edu.pl/szkolenia/
https://alenauczanie.edu.pl/szkolenia/


Fundacja ALE Nauczanie 

ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo,  

KRS 0000386040, REGON 301743722, NIP 7811866056 

www. alenauczanie.edu.pl kontakt@alenauczanie.edu.pl 
Wersja: 9.06.2020 

Płatność za szkolenia 

1. Opłatę za udział w szkoleniu należy przesłać na konto: 

Fundacja ALE Nauczanie 

ul. Wysogotowska 9 

62-081 Przeźmierowo 

nr rachunku: 61 1240 1747 1111 0010 4007 4246 

w opisie przelewu należy podać datę szkolenia i imię i nazwisko Uczestnika. 

2. Organizator wystawia faktury VAT za szkolenie na podstawie danych podanych 

w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Szkolenia są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1  ustawy o VAT. 

4. W przypadku nie odbycia się szkolenia z przyczyny leżącej po stronie Organizatora, opłata 

jest zwracana na konto Zamawiającego. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu przez 

Uczestnika i nie zgłoszenia tego faktu najpóźniej na 3 dni robocze przed datą szkolenia, 

opłata przepada. 

Ochrona danych osobowych i praw 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator 

nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników 

innym podmiotom. 

2. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego celem zapisania na szkolenie 

służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą 

przetwarzane przez Organizatora w celu informowania o nowych promocjach i usługach. 

4. W trakcie szkoleń Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania 

przebiegu warsztatów w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej, w tym wizerunków 

uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Fundacji ALE Nauczanie oraz 

do celów ewaluacji pracy Trenerów 

5. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie, fotografowanie) przez Uczestników przebiegu 

warsztatów za pomocą jakichkolwiek środków w jakikolwiek sposób. 

6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania 

ich usunięcia. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 


