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bezpłatny program 
edukacyjny lean thinking
dla młodzieży w wieku 13-19 lat

w programie wzięło udział już 
ponad 2000 uczniów z całej Polski

PRAKTYCY Z PASJĄ
łączymy szkoły, uczelnie 
i przedsiębiorstwa 
w całej Polsce, 
we wspólnym programie 
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październik-grudzień

styczeń- marzec

kwiecień-maj

ROZWÓJ POSTAW

ROZWÓJ WIEDZY

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

Rozwój umiejętności pracy zespołowej, opartej 
na wartościach świadomości roli członków grupy 
we wspólnym dążeniu do celu oraz krytycznego 
myślenia.

Zdobywanie wiedzy merytorycznej poprzez 
zadania-wyzwania i bezpośrednią rywalizację grup.

Realizacja zadania projektowego podczas kilku wizyt 
w wybranym przedsiębiorstwie.

Przeniesienie zdobytej wiedzy na realia 
przedsiębiorstwa

Rozwój wiedzy z zakresu technik
doskonalenia procesów

Rozwój postaw i kompetencji XXI wieku

etapy 
programu



      zasad 
Lean Thinkera

Porzuć stare zasady myślenia 
i działania - szukaj nowych!
Myśl o sposobach 
by pierwsze stało się możliwe
Nie rób wyjątków!
Szukaj najprostszego 
rozwiązania, nie najlepszego
Naprawiaj błędy od ręki
Używaj rozumu a nie portfela
Widzisz problemy? 
Masz możliwości!
Szukaj źródła problemu
Szukaj pomysłów angażując 
innych
Doskonalenie nie ma końca
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rozwój pozytywnych relacji nauczyciele – uczniowie
możliwość obserwacji oraz wpływania na rozwój 
zachowań i predyspozycji uczniów
poznanie technik budowania relacji w zespole
urozmaicenie sposobów, kształcenia                                    
i przekazywania wiedzy
poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania 
procesami, zarządzania projektami oraz kreowania gier 
edukacyjnych

DLA NAUCZYCIELI

pozyskanie atrakcyjnego narzędzia budowania relacji                
z uczniami - potencjalnymi pracownikami
możliwość kształcenia przyszłych pracowników przed ich 
zatrudnieniem
sposób na wyławianie talentów wartych zatrudnienia
budowanie relacji z lokalną społecznością
rozwój wizerunku odpowiedzialnego społecznie 
pracodawcy
możliwość uruchomienia programu wolontariatu dla 
pracowników

DLA FIRM

DLA UCZNIÓW

rozwój umiejętności pracy zespołowej, planowania 
i organizacji pracy 
doskonalenie, poszukiwanie rozwiązań                
i uproszczeń w swoim bezpośrednim otoczeniu
wzrost pewności siebie 
rozumienie znaczenia zespołu i jego nadrzędnej roli                  
w osiąganiu wyznaczonych celów                                            
kształtowanie swojego wizerunku jako przyszłego 
pracownika
kształcenie opanowania w sytuacjach związanych z presją 
czasu
stymulowanie do działania i uruchamiania pokładów 
kreatywności
kształcenie umiejętności szeroko rozumianego 
zarządzania
kształcenie zainteresowań zawodowych

Korzyści dla 
uczestników



Gratuluję pomysłu projektowego!!! Ciekawa 
i mądra forma nauki. Wybieram już tylko te, które 
niosą wiedzę praktyczną. Chętnie zostawałam 
z młodzieżą po zajęciach a i uczniowie stawiali 
się w komplecie. 
(...) Cieszę się z udziału w projekcie i poznania 
jego Autorów.

Anna Wolnik | nauczyciel VI Liceum 
Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Program uczy pracy zespołowej, jest wprowa- 
dzeniem w świat rzeczywistych problemów setek 

ludzi dorosłych, wskazuje inne punkty widzenia, 
kreuje wartości uniwersalne takie jak szacunek dla 

innej osoby, współpraca i zaangażowanie.

Dariusz Szulc | Belma Accessories 
System Sp. z o.o.

Półfinały to fantastyczne wydarzenie. Nie miałem 
pojęcia, ze taka rzecz jest w ogóle możliwa. 
Mnóstwo ludzi: uczniów, studentów, nauczycieli, 
ludzi biznesu... Ta gra, wyposażenie, plakaty. 
Bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło.

prof. UG, dr. hab. Krzysztof Najman | 
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia 

i Studiów Stacjonarnych Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu 

Gdańskiego
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