
 
 
 

Projekt edukacyjny 
„Eksperci programowania” 

 
 

Projekt „Eksperci programowania w podregionie 5-M.Wrocław”  jest 
realizowany w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w 43 szkołach 
podstawowych w podregionie 5-M.Wrocław. W Szkole Podstawowej nr 108 
realizujemy go w roku szkolnym 2020-2021. Projekt realizowany jest we 
współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. 
Wsparciem zostaną objęci nauczyciele i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. 
Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem 
programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i 
robotów typu LEGO WeDo pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach 
kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego 
rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Nauka z robotami typu 
LEGO WeDo pozwoli uczniom na:  

 odkrywanie – uczniowie poznają naukowe zagadnienie i pytanie mu 
towarzyszące, dyskutują nad możliwymi rozwiązaniami; 

 kreowanie – uczniowie budują, programują i modyfikują model złożony 
z Lego. Projekt może być typu: badawczy, rozwiązujący problem lub 
tworzący model; 

 dzielenie się wynikami pracy – uczniowie opisują swój projekt i dzielą się 
zdobytym doświadczeniem. 

 
Praca z zestawem klocków otwiera możliwość rozwijania pomysłów, 
wykorzystania zdobytej wiedzy do budowania obiektów oraz poznania 
otaczającego świata, co jest fundamentem myślenia naukowego. Zestawy są 
zróżnicowane pod względem poziomu trudności i obejmują różne zagadnienia, 
takie jak: codzienne życie, zasady fizyczne, nauka o Ziemi i kosmosie oraz 
podstawy inżynierii.  
 
Cel projektu  
 
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania 
programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie 
umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz 
zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem. 



Doposażenie szkoły: 

 Zestawy robotów typu LEGO WeDo – (8 sztuk) zestawy klocków 
wzbogacone o urządzenia umożliwiające tworzenie ruchomych robotów, 
sterowalnych z poziomu komputera lub tabletu. Praca z zestawem daje 
możliwości rozwijania umiejętności logicznego i algorytmicznego 
myślenia, uczy twórczego rozwiązywania problemów, planowania i 
realizowania własnych projektów będąc jednocześnie ekscytującą i 
wciągającą zabawą. 

 Zestawy tabletów - (8 sztuk) zawierające odpowiednie oprogramowanie 
służące prowadzeniu zajęć z programowania dla dzieci. 

 Maty do nauki programowania – ( 1 sztuka na nauczyciela) maty 
o wszechstronnym zastosowaniu w edukacji, pozwalające w formie 
zabawy wprowadzać dzieci w tajniki tworzenia kodu. Daje nie tylko 
możliwość ćwiczenia kompetencji niezbędnych w nauce programowania, 
ale również kształtuje miękkie kompetencje ucznia, takie jak umiejętność 
pracy w grupie czy kreatywność. Jest to narzędzie dające ogromne, 
ograniczone jedynie granicami wyobraźni możliwości wykorzystywania 
na lekcjach wszelkiego typu. 

 Kamerę USB – ( 1 sztuka na szkołę) kamera wraz z zestawem 
głośnomówiącym umożliwiać będzie obserwacje zajęć prowadzonych 
przez nauczyciela, przekazywanie uwag a także szybką pomoc 
w przypadku problemów sprzętowych lub organizacyjnych. 
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