
«Dette er et av de BESTE faglige 
opplæringprogrammene jeg noensinne 
har deltatt i. Det var engasjerende 
og relevant, og jeg er trygg på å gå 
tilbake til klassen og implementere 
innholdet effektivt.»

STEAM-lærer fra USA

Ferdigheter for  
det 21. århundre

PedagogikkSTEAM- 
konsepter

Styring i 
klasserommet

Engasjer deg aktivt i dette erfaringsbaserte, tilpassede profesjonelle læringsprogrammet 
som er ment å gi deg et sterkt sett med overførbare instruksjonsferdigheter og -strategier. 
Et utvalg av selvstyrt og tilrettelagt læring tilbys praktisk talt og på stedet.

Kompetansebasert rammeverk
Programmet er basert på et kompetansebasert rammeverk som er forankret i fire 
kjernekompetansekategorier: Pedagogikk, STEAM-konsepter, ferdigheter for det 21. 
århundre og styring i klasserommet. Disse viktige kompetansene gjør lærerne i stand til 
å muliggjøre og realisere læringsløftene i hver LEGO® Education løsning, for å forbedre 
elevenes resultater.

LEGO® Education  
Faglig utvikling 
Et tilpasset læringsprogram som inspirerer lærere til  
å undervise, øve og mestre kompetansene som er nødvendig 
for å muliggjøre leken, hands-on STEAM-læring.

Finn ut mer om faglig utvikling på: LEGOeducation.com/PD 

http://LEGOeducation.com/PD 
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Tilrettelagt opplæring 
Tilrettelagt opplæringskurs blir ledet av en LEGO Education 
Certified Trainer.
Disse virtuelle eller på-stedet kursene gir engasjerende 
læringsopplevelser som bygger opp selvtilliten for å legge  
til rette for hands-on, leken STEAM-læring med bruk  
av LEGO Education produkter.

• Hands-on produktopplæringskurs
• Et mer omfattende og interaktivt alternativ til selvstyrt 

produktopplæring på nettet

Selvstyrt læring 
Gratis behovsbasert og tilrettelagt læring på nettet som 
retter seg mot individuelle behov og læringspreferanser. 
Få tilgang fra hvor som helst og når som helst til:

• Interaktive kompetansebaserte moduler
• Produktvideoer 
• LEGO® Education læringsfilosofi

Finn ut mer: LEGOeducation.com/PD 

Om LEGO® Education

Les om løsninger våre på: LEGOeducation.com 

LEGO® Education tilbyr en rekke lekne, hands-on STEAM-læringsopplevelser basert på LEGO 
klossesystemet – som passer til alle elever, uansett forutsetninger. Fra Early Learning-porteføljen 
til LEGO Learning System  skaper våre løsninger et miljø der aktive og samarbeidende elever 
utvikler ferdighetene de trenger i fremtiden og vekker en livslang glede til å lære, enten det  
er gjennom å jobbe fysisk sammen, virtuelt eller en blanding av begge deler.
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