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09.00–10.00 Rejestracja

10.00–10.30 Otwarcie konferencji

10.30–11.45 Wykład Paulo Bliksteina – „Uczenie się przez tworzenie 
i konstruowanie: jak wykorzystywać narzędzia cyfrowej fabrykacji 
w edukacji?”

11.45–12.15 Przerwa kawowa

12.15–13.15 Młodzieżowy Festiwal Konstruktorów – wystąpienia 
Przyjrzymy się efektom prac konstrukcyjnych młodych ludzi i posłuchamy, czego się 
nauczyli, a czego ich zdaniem można się nauczyć przez konstruowanie. 

13.15–14.15 Obiad

14.15–18.15 Warsztaty „Konstruowanie w edukacji” 
Do wyboru będziemy mieć 11 warsztatów – od konstruowania poduszkowców do 
budowania sond kosmicznych.

18.15–19.00 Kolacja

19.00–21.00 Konstruowanie w Koperniku 
Zwiedzanie CNK w formie gry miejskiej.
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24 sierpnia 2018 – piątek

Przez cały dzień zapraszamy na dodatkowe aktywności:

Młodzieżowy Festiwal Konstruktorów – zapraszamy do rozmów i zapoznawania się z projektami młodych 
konstruktorów.

Żywa Biblioteka Rzemieślników – to miejsce, gdzie spotkamy się i podyskutujemy z twórcami i nowoczesnymi 
rzemieślnikami – makerami. 

Sesja sieciująca dla organizacji chcących współpracować z Paulo Bliksteinem i FabLearnem.
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08.30–09.30 Poranna kawa 
Czas na spotkania i rozmowy

09.30–10.30 Wykład Gary’ego Stagera – „Odkryć, aby się nauczyć. 
Konstrukcjonizm, czyli wytwarzanie, majsterkowanie i inżynieria 
w edukacji”

10.30–11.00 Rozmowa po wykładzie pt. „Konstrukcjonizm w polskim kontekście” 
Podczas rozmowy z zaproszonymi przedstawicielami środowisk edukacyjnych wyłonimy 
tematy, które będą kontynuowane w Kawiarni Idei.

11.00–11.15 Przerwa kawowa 
Z kubkiem kawy w dłoni przeniesiemy się do wybranych sal Centrum Konferencyjnego 
Kopernik.

11.15–12.00 Kawiarnia idei „Konstrukcjonizm w polskim kontekście” 
W mniejszych grupach będziemy kontynuować dyskusje dotyczące zagadnień poruszanych 
podczas rozmowy. Wybór tematów należy do uczestników.

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30–14.15 Warsztaty pt. „Uczenie się poprzez konstruowanie” 
Sprawdzimy w praktyce, czy samo konstruowanie i nowe technologie wystarczą, aby uczyć 
inaczej.

14.00–14.30 Przerwa kawowa 
Po przerwie wrócimy do Sali audytoryjnej.

14.30–15.00 Podsumowanie konferencji 
Czas na refleksje uczestników i organizatorów.

15.00–16.00 Obiad
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25 sierpnia 2018 – sobota

Przez cały dzień zapraszamy na dodatkowe aktywności:

Żywa Biblioteka Rzemieślników – to miejsce, gdzie spotkamy się i podyskutujemy z twórcami i nowoczesnymi 
rzemieślnikami – makerami.


