
 

 

 

Podsumowanie pilotażowego programu programowania MEN 
oraz kampanii Programowanie z eTwinning  

 
28-29 września 2017 

Hotel Mercure, Złota 48/54, Warszawa 
 
 

P R O G R A M 
(wstępny) 

czwartek, 28 września 

11:00 – 11:30  Rejestracja uczestników 

11:30 – 11:45  Powitanie uczestników  

  - Ministerstwo Edukacji Narodowej 
  - dyrektor generalny FRSE 

11:45 – 13:00  Wręczenie wyróżnień w programie pilotażowym MEN 

13:00 – 13:15  Przerwa 

13:15 – 15:30  Podsumowanie kampanii Programowanie z eTwinning  

15:30 – 16:30  Obiad 

piątek, 29 września 

08:30 – 10:00  I Sesja warsztatowa (4 równoległe sesje) 

10:00 – 10:15  Przerwa 

10:15 – 11:45  II Sesja warsztatowa (4 równoległe sesje) 

11:45 – 12:00  Przerwa 

12:00 – 13:30  III Sesja warsztatowa (4 równoległe sesje) 

13:00 – 14:00  Obiad 

  



 

 

 
W A R S Z T A T Y 

 
 
Programowanie z eTwinning 
Małgorzata Knap, Krajowe Biuro eTwinning, Polska 

Warsztat dla nauczycieli każdej specjalności, którzy chcieliby włączyć elementy nauki kodowania 
we własny projekt eTwinning. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się skąd czerpać pomysły na 
naukę programowania online i offline oraz  wezmą udział w  przykładowych ćwiczeniach 
rozwijających myślenie komputacyjne. Nie zabraknie  również inspiracji w postaci przykładów 
zaczerpniętych ze zrealizowanych już projektów eTwinning.  
 
Kodowanie na dywanie 
Anna Świć, Przedszkole nr 83 w Lublinie 

Co to jest kodowanie? Jak przezwyciężyć obawy i wprowadzić je do zajęć dydaktycznych w 
przedszkolu i szkole podstawowej? Od czego zacząć, gdzie szukać inspiracji, w jaki sposób 
samodzielnie tworzyć pomoce dydaktyczne z łatwo dostępnych materiałów? 
 Zabawy rozwijające logiczne algorytmiczne myślenie, 
 Kodowanie z wykorzystaniem łatwo dostępnych materiałów, 
 Kodowanie w świetle nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, 
 Od unplugged do komputera - płynne przejście od zajęć ,,na dywanie” do pracy ze sprzętem 

komputerowym 
 
Nauka programowania Baltie dla wszystkich etapów edukacyjnych 
Bohumir Soukup 

Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli każdej specjalności. Według nowej podstawy 
programowej można zastosować na wszystkich etapach edukacyjnych język wizualny. Optymalnym 
rozwiązaniem dla nauczyciela i ucznia byłaby możliwość korzystania z jednego języka i środowiska, 
przez cały proces edukacji. Baltie spełnia te kryteria. 

W czasie warsztatu uczestnik dowie się: 

 jaka jest różnica między kodowaniem a programowaniem, 

 jak wykorzystać programowanie w innych przedmiotach lub projektach eTwinning, 

 jakie dobre praktyki nauczania programowania sprawdzone są już w tysiącach szkół, 

 jak pracować z uczniami na lekcji. 

 Uczestnik pozna i częściowo przetestuje:  

 środowiska Baltie (2, 3, 4) oraz platformę testową i konkursową Baltie.NET, 

 jak platforma Baltie.NET pomaga nauczycielowi przy ocenie prac uczniów, 

 jak Baltiego zastosować na każdym etapie edukacyjnym. 

 



 

 

 
Muzyczne programowanie  
Piotr Dylewski, Szkoła Podstawowa nr 312 w Warszawie 

Muzyczne programowanie to warsztaty pokazujące, jak można kodować lub programować na 
lekcjach muzyki/w edukacji muzycznej. Muzykowanie, działania muzyczne mogą być na różnych 
etapach kształcenia pretekstem do kodowania lub programowania - (patrząc z drugiej strony) 
kodowanie lub programowanie może być pretekstem do przybliżenia dzieciom (i dorosłym) 
zagadnień i aktywności muzycznych. Niby oba tematy trudne, ale na warsztatach zobaczycie jakie 
to proste i przyjemne. 

 
Programowanie z Ozobotami 
Marek Fularz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni, Ambasador eTwinning 

Czy "gadżety" ułatwiają naukę programowania? Jak uczyć programowani za pomocą kolorowych 
pisaków i kartki papieru? Czy można wykorzystać programowanie robota w różnych przedmiotach 
oraz projektach? Jak uczniowie współpracują w grupie programując? Na te i inne pytania 
odpowiemy podczas warsztatów programowania z Ozobotami. 
 
Akademia eTwinning 
 


