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Projekt BLOOM otrzymał dofinansowanie z programu ramowego UE w 

zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na mocy umowy o 

dofinansowanie nr 773983. Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w 

imieniu Komisji nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za sposób 

wykorzystania poniższych informacji. Poglądy wyrażone w niniejszej publikacji 

wchodzą w zakres wyłącznej odpowiedzialności autorów i niekoniecznie 

odzwierciedlają poglądy Komisji Europejskiej. 

  

Scenariusz lekcji pt. Budowanie nowej przyszłości na rzecz środowiska wchodzi w skład zestawu, który 
obejmuje pięć scenariuszy lekcji łączących biogospodarkę z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i 
matematyką (przedmiotami STEM). Materiały te zostały opracowane i przetestowane w klasach przez 20 
nauczycieli ekspertów z 10 krajów realizujących projekt BLOOM.Scenariusz zajęć lekcyjnych przyszłości został 
opracowany w ramach projektu BLOOM z wykorzystaniem metodologii Future Classroom Toolkit. 
(http://fcl.eun.org/toolkit). 

 

 
Ten utwór jest dostępny na licencji Uznanie autorstwa-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0). 

 
 
 

http://www.scientix.eu/
http://fcl.eun.org/toolkit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Obszar / Przedmiot 

Podczas zajęć z jakich przedmiotów lub w jakich obszarach wiedzy specjalistycznej można wykorzystać ten 
scenariusz lekcji? 

Przedmioty: biologia, chemia, biochemia, geologia, nauki przyrodnicze 

Dostępne są dwie wersje scenariusza: 

• dla młodszych uczniów (w wieku 13-15 lat) 

• dla starszych uczniów (w wieku 15-17 lat) 

Realizacja tego scenariusza przewidziana jest na 5 godzin lekcyjnych zajęć w klasie i około 6 godzin 

lekcyjnych poza szkołą. 

 

Istotne trendy 

Istotny(-e) trend(-y), z którym(i) zgodny jest scenariusz. Np. patrz 
http://www.allourideas.org/trendiez/results 

Kształcenie skoncentrowane na uczniu: Podczas większości zajęć uczniowie odgrywają aktywną 
rolę, a nauczyciel kieruje nimi podczas wykonywania ćwiczeń. 

Uczenie się kooperatywne: Silny nacisk na pracę w grupach. 

Nauka w oparciu o samodzielne poszukiwanie rozwiązań: Młodsi uczniowie odkrywają to 

zagadnienie i przygotowują wystawę naukową. 

Uczenie się metodą projektów: uczniowie otrzymują zadania oparte na faktach, problemy do 

rozwiązania i pracują w grupach. Ten rodzaj nauki zazwyczaj wykracza poza tradycyjne przedmioty. 

W ramach tego scenariusza, starsi uczniowie opracują projekt zgodnie z koncepcją nauki w oparciu 

o samodzielne poszukiwanie rozwiązań (ang. inquiry-based learning IBL). 

Uczenie się przez całe życie: Nauka nie kończy się po opuszczeniu szkoły. 
 

Cele kształcenia i ocena 
Jakie są główne cele? Jakie umiejętności osoba ucząca się rozwinie i zademonstruje w ramach tego 

scenariusza? (np. umiejętności 21. wieku). W jaki sposób oceniony zostanie postęp w zakresie osiągnięć, 

przy zapewnieniu uczniom dostępu do informacji o postępach w nauce, tak by mogli się poprawić?? 

Cele uczenia się 

• Uczniowie uzyskają podstawową wiedzę na temat biogospodarki 

• Uczniowie będą w stanie odróżnić produkty biogospodarki od tradycyjnych produktów 

przemysłowych. 

• Uczniowie będą mieli doświadczenie we wdrażaniu zasad biogospodarki w odniesieniu do 

znanych produktów. 

Umiejętności XXI wieku 

Uczniowie rozwiną następujące umiejętności XXI wieku: 

• Umiejętności uczenia się 
• Myślenie krytyczne 
• Kreatywność  
• Komunikowanie się  

http://www.allourideas.org/trendiez/results
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Rola ucznia 

W jakie działania będą zaangażowani uczniowie? 

Osoby uczące się będą zaangażowane w zajęcia skoncentrowane na uczniach: 

• Uczniowie będą uczestniczyć w debacie. 

• Uczniowie będą zaangażowani w proces podejmowania decyzji. 

• Uczniowie będą zaangażowani w naukę poprzez samodzielne poszukiwanie rozwiązań i 
uczenie się metodą projektów. 

• Uczniowie rozwiną swoje umiejętności prezentacji. 

Narzędzia i zasoby 
Jakie zasoby, w szczególności technologie, będą potrzebne 

Komputery, materiały laboratoryjne, wirtualne laboratorium. 

 

Przestrzeń do nauki 
Gdzie będzie miała miejsce nauka, np. w klasie szkolnej, lokalnej bibliotece, muzeum, w plenerze, w 

przestrzeni wirtualnej will the learning take place e.g. school classroom, local library, museum, outdoors, in 

an online space?   

Klasa szkolna, plener, lokalne przedsiębiorstwa, laboratorium szkolne. 

Scenariusz zajęć lekcyjnych Future Classroom 
Szczegółowy opis ćwiczenia 

Scenariusz składa się z dwóch części, które mają zostać w pełni zrealizowane w klasie. Część I i II 

powinny zająć około 5 godzin lekcyjnych (trwających 45 minut). Część III powinna zająć około 6 

godzin lekcyjnych (w zależności od projektu uczniów). 
 

Część I 

Czym jest biogospodarka? - (90 min.) 

• Nauczyciel wprowadza temat, podając kilka faktów na temat konsekwencji korzystania z 

nieodnawialnych zasobów i zrównoważonego rozwoju naszej planety. Czy można znaleźć 

rozwiązanie? 

Umiejętność czytania i pisania: 

• Umiejętność korzystania z informacji 

• Umiejętność korzystania z mediów 

• Umiejętności techniczne  

Umiejętności życiowe: 

• Inicjatywa 

• Umiejętności społeczne 

• Wydajność 

Ocena 

• Uczniowie będą zobowiązani do przeprowadzenia prezentacji w klasie (samoocena, 

ocena wzajemna, ocena przez nauczyciela) 

• Ocena kształtująca, oprócz oceny sumatywnej (oceny przez nauczyciela) 

• Ocena pracy w grupie (ważnym elementem projektu są umiejętności pracy w grupie) 

• Wystawa naukowa/ewentualne eksperymenty/artefakty opracowanie w ramach zajęć 

prowadzonych metodą projektów (w zależności od wieku uczniów) 
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Szczegółowy opis ćwiczenia 

• Nauczyciel pokazuje uczniom krótki film stanowiący wprowadzenie do
biogospodarki: https://www.youtube.com/watch?v=2xvXvXkOMRTs4 [w jęz. angielskim] 

• Nauczyciel dzieli klasę na grupy po 3 lub 4 uczniów. 

• Nauczyciel przekazuje każdej grupie pudełko z kilkoma przedmiotami lub zdjęciami (np. 
zwykłe plastikowe butelki i produkty z recyklingu lub bioprodukty; paliwa tradycyjne i 
biopaliwa będące produktami biogospodarki; części elektroniczne; materiał bawełniany i 
poliestrowy. Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku 1). Jeśli nauczyciel może 
znaleźć prawdziwe produkty, lepiej skorzystać z nich. 

• Każda grupa, w oparciu o istniejącą wiedzę uczniów, musi podzielić przedmioty na dwie 
grupy: materiały, które ich zdaniem są produktami biogospodarki i przedmioty 
produkowane przez tradycyjny przemysł. Następnie muszą znaleźć cechy, które je 
wyróżniają. 

• Nauczyciel moderuje dyskusję pomiędzy grupami. Ostatecznym celem jest demistyfikacja 
koncepcji, że produkty biogospodarki są strukturalnie mniej odporne i mniej trwałe oraz 
zrozumienie, że produkty obecnie produkowane w tradycyjny sposób mogą być również 
wytwarzane z zasobów biologicznych. 

• Nauczyciel powinien teraz przedstawić prezentację, w której omówi rozwiązania. Należy 
również podać więcej informacji na temat surowców. Szczegółowe informacje znajdują się 
w Załączniku 2. 

• Poproś uczniów o opracowanie definicji biogospodarki. 

Część II 

Co możemy z tym zrobić? (135 min.) 

• Aby przekazać więcej informacji na temat biogospodarki, możesz pokazać ten 

film: https://www.youtube.com/watch?v=WEp3fIeZc4 lub ten: 

https://www.youtube.com/watch?v=aiglinxb4XU [dostępne w języku 

angielskim] 

• Nauczyciel zadaje uczniom następujące pytania: 
o W przypadku młodszych uczniów: ”Co możemy zrobić z tym 

owocem/warzywem oprócz tego, że możemy go zjeść? 
o W przypadku starszych uczniów: ”Co możemy zrobić z tymi odpadami 

przemysłowymi* poza wyrzuceniem ich do śmieci? (* wybór jest 
uzależniony od lokalnego przemysłu wsąsiedztwieszkoły) 

• Nauczyciel podaje każdej grupie 

przedmiot: W przypadku 

młodszych uczniów: 

o jabłko, pomidor, krewetka, małż, banan, orzechy lub kaktus (w zależności 
od zasobów występujących w regionie). 

o Każda grupa musi znaleźć przykłady wykorzystania jak największej masy 
produktów, tak aby jak najlepiej wykorzystać ich potencjał przy 
minimalnych stratach. 

• W przypadku starszych uczniów: 

o Dobrze by było, gdyby uczniowie mogli odwiedzić lokalne 
przedsiębiorstwo, aby dowiedzieć się, jakie rodzaje odpadów są 
wytwarzane. Jeśli nie jest to możliwe, nauczyciel powinien przedstawić 
przykłady odpadów przemysłowych w celu zbadania potencjalnych ich 
zastosowań związanych z zagadnieniami biogospodarki. 

o Każda grupa musi przygotować prezentację na dany temat i przedstawic ją 
kolegom. 

o Grupy przekazują sobie nawzajem informacje zwrotne na temat prezentacji. 
o Uczniowie opracują wspólne przemyślenia na temat całego ćwiczenia na 

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXvXkOMRTs4
https://www.youtube.com/watch?v=WEp3fFIeZc4
https://www.youtube.com/watch?v=aiglinxb4XU
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Szczegółowy opis ćwiczenia 

elektronicznej ścianie współpracy (na platformie Padlet lub Linoit). 

Część III (270 min) 
Tak, możemy zmienić świat! (Ta część może zająć co najmniej 4 lub więcej godzin 

lekcyjnych, w zależności od liczby zajęć pozalekcyjnych i protokołów opracowanych 

przez uczniów) 

• W przypadku młodszych uczniów: zaplanujcie wystawę, aby 

pokazać / wyjaśnić całej szkole, czego uczniowie dowiedzieli się o 

biogospodarce. W miarę możliwości,opracujcie projekt naukowy. 

• W przypadku starszych uczniówopracujcie projekt naukowy. 

Ćwiczenia dydaktyczne 
Link do działań edukacyjnych opracowanych za pomocą Learning Designer (http://learningdesigner.org) 

https://v.gd/J6Xf1x (Pełny tekst dostępny w Załączniku 3) 

  

http://learningdesigner.org/
https://v.gd/J6Xf1x
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Załączniki 

Załącznik 1: Zdjęcia do pudełek 

 
PRODUKTY POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO 

 
PRODUKTY TRADYCYJNE 
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Załącznik 2: Budowanie nowej przyszłości na rzecz środowiska 

  



Budowanie nowej 
przyszłości na rzecz 
środowiska

Produkty pochodzenia biologicznego

Produkty tradycyjne



PRODUKT POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO PRODUKT TRADYCYJNY



PRODUKT POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO PRODUKT TRADYCYJNY



• PRODUKT POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO



PRODUKT POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO PRODUKT TRADYCYJNY



PRODUKT POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO



PRODUKT POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO PRODUKT TRADYCYJNY



PRODUKT POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO PRODUKT TRADYCYJNY



PRODUKT POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO • PRODUKT TRADYCYJNY



• PRODUKT TRADYCYJNY



Gospodarka linearna Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka recykling
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Załącznik 3: Konspekt zajęć 
 

Opis 

 
 
 

Kontekst 

Temat: Biogospodarka 

Łączny czas pracy 500 

Liczba uczniów: 20/40 uczniów 

Opis: Oglądając krótkie filmy wideo i analizując różne materiały, 

uczniowie będą w stanie zdefiniować i zrozumieć znaczenie 

bioekonomii. Ponadto będą w stanie znaleźć więcej zastosowań dla 

określonych organizmów żywych, innych niż tradycyjne i znane, lub 

zaplanować sposoby zwiększenia ich produkcji, na przykład, 

dla mikroalg. Na zakończenie, uczniowie zorganizują Targi Nauki 

 
 
 
 

Cele 

1. Uczniowie rozumieją znaczenie koncepcji bioekonomii. 

2. Uczniowie widzą różnicę pomiędzy zasobami paliw 

kopalnych i biomasy. 

3. Uczniowie prowadzą badania nad lepszym wykorzystaniem 

biogospodarki na rzecz przyszłości. 

4. Uczniowie uzyskają podstawową wiedzę na temat biogospodarki 

5. Uczniowie będą w stanie odróżnić produkty biogospodarki od 

tradycyjnych produktów przemysłowych. 

6. Uczniowie będą mieli doświadczenie we wdrażaniu zasad 

biogospodarki w odniesieniu do znanych produktów. 

Rezultaty 
Wiedza (Wiedza): Uczniowie będą prezentować wyniki swoich badań 

kolegom i realizować projekty naukowe. 

Zajęcia dydaktyczne 

 
 
 
 
 

 
Czym jest biogospodarka? 

Czytanie Oglądanie Słuchanie  10 minut 30 uczniów Bez udziału 
nauczyciela 

Grupa ogląda krótki film wprowadzający w zagadnienie 

biogospodarki. www.youtube.com/watch?v=2xvXvXkOMRTs4 Po 

obej rzeniu filmu odbędzie się krótka dyskusja na temat nowych 

informacji, jakie uczniowie usłyszeli w filmie i na temat tego, 

co jeszcze chcieliby wiedzieć 
Dyskusja   60 minut  3 uczniów  Bez udziału nauczyciela 

Każda grupa będzie miała do dyspozycji pudełko z kilkoma 

przedmiotami lub zdjęciami (np.: zwykłe butelki plastikowe i inne, 

bioprodukty; tradycyjne paliwa i biopaliwa; części elektroniczne). 

Każda grupa musi podzielić przedmioty lub zdjęcia na dwie grupy: 

materiały wyprodukowane z paliw kopalnych i materiały 

wyprodukowane z żywych organizmów. 

Dyskusja 20 minut 30 uczniów Z udziałem nauczyciela 

Nauczyciel moderuje dyskusję pomiędzy grupami tak, aby na koniec, 

uczniowie opracowali definicji bioekonomii. 

Co możemy z tym 

zrobić? 

Czytanie Oglądanie Słuchanie  6 minut 30 uczniów Z udziałem 
nauczyciela 
Pokaż uczniom film wideo o biogospodarce (2 filmy dla młodszych 
i starszych uczniów) 

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4


 
 

Building a new environmental future 
Future Classroom Scenario 

 

 

 

 Czytanie Oglądanie Słuchanie 45 minut 30 uczniów Z udziałem 
nauczyciela 

Nauczyciel przedstawi uczniom prezentację na temat biogospodarki 
Badanie 45 minut 3 uczniów Bez udziału nauczyciela 

Każda grupa otrzymuje zdjęcie lub przedmiot (w zależności od wieku 

uczniów): 

W przypadku młodszych uczniów w wieku 14 lat – w Izraelu i 

Portugalii: uczniowie otrzymują 

przedmioty, takie jak jabłko, pomidor, krewetka, małż, banan, itp. 

Każda grupa musi znaleźć przykłady ich zastosowań, tak aby w pełni 

wykorzystać ich potencjał. 

 
W przypadku starszych uczniów w wieku15 lub 17/18 lat: uczniowie 

otrzymują zestaw zdjęć (przedstawiających np.: fabrykę i mikroalgi, 

wysypisko i bakterie....) oraz polecenie, by zbadali, w jaki sposób łączą 

się one z kwestiami biogospodarki. 

Praca własna 30 minut 3 uczniów Z udziałem nauczyciela 

Korzystając z narzędzi TIK, uczniowie zaprezentują swoją pracę podczas 
zajęć. 
Współpraca 30 minut uczniowie Z udziałem nauczyciela 

Informacje zwrotne od kolegów dla każdej grupy prezentującej wyniki 

swojej pracy (każda grupa przekaże informacje zwrotne i ocenę 

pozostałym grupom). 

 
 
 
 
 
 

Tak, możemy zmienić 

świat! 

Praca własna 200 minut 3 uczniów Z udziałem nauczyciela 

W przypadku młodszych uczniów: zaplanujcie wystawę, aby 

pokazać/wyjaśnić, czego uczniowie dowiedzieli się o biogospodarce. 

Wystawa zostanie zaplanowana i przygotowana przez uczniów. Do 

celów wystawy, uczniowie mogą przygotować plakaty, modele i 

prezentacje. Można również polecić młodszym uczniom, aby 

pokolorowali ilustracje w zeszycie ćwiczeń i zaprezentowali wyniki 

swojej pracy w ten sposób.  

W przypadku starszych uczniów: opracujcie projekt naukowy, 

najlepiej na temat lokalnego przemysłu. Projekt naukowy będzie 

obejmował elementy nauczania metodą projektów, jako, że pomysł 

zostanie opracowany w formie produktu. Uczniowie mogą 

wykorzystywać materiały do realizacji swoich projektów. 
Współpraca 20 minut 3 uczniów Z udziałem nauczyciela 

Uczniowie opracują wspólne przemyślenia na temat całego ćwiczenia 

na elektronicznej ścianie współpracy (na platformie Padlet lub Linoit). 
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