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Nauka kodowania i programowania  

 w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej 

 
 

Przeznaczenie: Dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczycieli 

informatyki oraz nauczycieli zainteresowanych nauką programowania. Wstępne pokazanie 

dostępnych możliwości realizacji nauki programowania i robotyki w szkole. 

 

Czas trwania: 4 godziny dydaktycznych (2 godziny wykładu + 2 godziny warsztatów) 

 

Program szkolenia: 

1. Podstawa programowa a programowanie. 

2. Programowanie poza komputerem. 

3. Jak zainteresować dzieci programowaniem? 

4. Jakie korzyści płyną z nauki programowania? 

5. Darmowe narzędzia do programowania. 

6. Nauka programowania ze Scottie Go! 

7. Robot edukacyjny Photon. 

8. Co to są Ozoboty? 

9. Programowanie z Lego Education – WeDo 2.0, Mindstorms EV3, SPIKE. 

10. Warsztaty – Robot edukacyjny DOC, Scottie Go, Photon 

11. Zasoby w sieci dotyczące nauki programowania. 

 

Cena szkolenia: 2000 zł 

 

Prowadzący: 

Jan Bielaszka - z wykształcenia i pasji informatyk o szerokim polu działania. Ekspert 

merytoryczny ds. informatyki w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Egzaminator Europejskiego 

Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC. Współautor poradnika dydaktyczno-

metodycznego „Uczniowskie laboratoria informatyczne” dla klas IV-VIII w ramach projektu 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Współautor poradnika dydaktyczno-metodycznego 

„Programowanie ze Scottie Go dla dzieci od 6 do 9 lat”. Autor programu nauczania 

programowania i robotyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nauczyciel 

informatyki oraz wykładowca z bogatym doświadczeniem w realizacji szkoleń 

komputerowych. Praktykujący trener w zakresie zajęć dla dzieci i dorosłych z podstaw 

programowania oraz robotyki. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu: programowania i 

robotyki, pracy z drukarką 3D w edukacji, wykorzystania ICT w procesie nauczania, 

stosowania nowoczesnych metod nauczania w edukacji w tym: odwróconej klasy, grywalizacji, 

a także szkoleń dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz ochrony danych osobowych.  

Organizator szkolenia latania dronami dla młodzieży i dorosłych. Szczególnie interesuje się 

zastosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji i administracji. 

www.linkedin.com/in/janbielaszka/ 
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