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Nowa podstawa programowa 
przedmiotu informatyka dla każdego 
poziomu edukacyjnego, adresowana 

do wszystkich uczniów.



informatyka jest czymś więcej niż tylko programowaniem 
myślenie komputacyjne, a w jego ramach programowanie, to 
czwarta podstawowa alfabetyzacja obok: czytania, pisania i 
rachowania.  
uczniowie poznają podstawy informatyki, nabywają przy tym 
umiejętność kreatywnego wykorzystania technologii w realizacji 
swoich pomysłów, w rozwiązywaniu problemów 
poznanie i korzystanie z informatyki – myślenia komputacyjnego – 
jest fundamentem dla poznania świata, jak i przyszłego dobrobytu i 
pełnego uczestnictwa w życiu osobistym, zawodowym i społecznym

Założenia:

za: M. M. Syslo



Propozycja podstawy 
programowej

Wspólne Cele kształcenia  
– Wymagania ogólne – dla wszystkich etapów



	Rozumienie,	analizowanie	i	rozwiązywanie	
problemów	na	bazie	logicznego	i	abstrakcyjnego	
myślenia,	myślenia	algorytmicznego	i	sposobów	
reprezentowania	informacji.	

1



	Programowanie	i	rozwiązywanie	problemów	  
z	wykorzystaniem	komputera	oraz	innych	
urządzeń	cyfrowych:	układanie	i	programowanie	
algorytmów,	organizowanie,	wyszukiwanie	  
i	udostępnianie	informacji,	posługiwanie	się	
aplikacjami	komputerowymi.	
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	Posługiwanie	się	komputerem,	urządzeniami	
cyfrowymi	i	sieciami	komputerowymi,	w	tym:	
znajomość	zasad	działania	urządzeń	cyfrowych	 
i	sieci	komputerowych	oraz	wykonywania	
obliczeń	i	programów.
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	Rozwijanie	kompetencji	społecznych,	takich	
jak:	komunikacja	i	współpraca	w	grupie	w	tym	
w	środowiskach	wirtualnych,	udział	  
w	projektach	zespołowych	oraz	organizacja	 
i	zarządzanie	projektami.
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	Przestrzeganie	prawa	i	zasad	bezpieczeństwa.	
Respektowanie	prywatności	informacji	i	ochrony	
danych,	netykiety,	norm	współżycia	społecznego,	
praw	własności	intelektualnej;	ocena	i	uwzględnienie	
zagrożeń,	związanych	z	technologią.	
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Wyzwania w realizacji 
kształcenia informatycznego



1. Programowanie od najmłodszych lat –  ale co dalej?  

programowanie musi być w szerszym kontekście: zabaw, gier, 
zintegrowanych działań 

2. Jak podtrzymywać zainteresowanie uczniów programowaniem  
i informatyką przez 12 lat w szkole?  

pierwsze lata (1-3 i 4-6) są najważniejsze dla sukcesu na dalszych 
etapach 

3. Rola programowania – elementem rozwiązywania problemów 

4. Nie przegapić w szkole momentu głębszego zainteresowania 
informatyką i programowaniem – dalszą ścieżką rozwoju uczniów w 
kierunku informatycznym 

za: M. M. Syslo



• Miejsce programowania 

• Tok zajęć. Podejście: heurystyka i cel: kształtowanie abstrakcji 

• Aktywności uczniów 

• Inteligencje i myślenie wielorakie 

• Przykłady – rozwijające się na kolejnych poziomach edukacji 

• Różne poziomy programowania robota 

• Pomysły Bobrów 

• Godzina kodowania trwająca cały rok 

• Porządkowanie i algorytm Euklidesa przez 12 lat
za: M. M. Syslo



http://www.mauthor.com/embed/5233322987356160


Tok zajęć: problem, pojęcia, algorytm, program 

Stąd propozycja toku zajęć z elementami programowania:   

• sytuacja problemowa (zamierzona przez nauczyciela) do rozwiązania przez 
uczniów: gry/aktywności kooperacyjne, łamigłówki z użyciem obiektów, które mają 
konkretne/realne znaczenie dla uczniów, roboty, problemy z różnych przedmiotów  

podejście do rozwiązania: heurystyka:  
 efekt: abstrakcja, pojęcia  
• pojawia się: sposób rozwiązania, algorytm 
• algorytm, przepis, rozwiązanie można zaprogramować 

Komputer, gotowe aplikacje, zasoby sieciowe itp. – mogą pojawić się na dowolnym 
etapie, w dowolnym momencie – wynikiem decyzji nauczyciela lub uczniów

za: M. M. Syslo



Dwa ważne pojęcia: abstrakcja i heurystyka

Abstrakcja 
• J. Wing (CT), Myśleć jak informatyk, znaczy coś więcej niż umieć programować – 

wymaga to posługiwania się abstrakcją na wielu poziomach. Program to twór 
abstrakcyjny.  

• Z perspektywy konstruktywizmu, poznanie nowych pojęć polega na skonstruowaniu 
umysłowych obiektów (struktur), abstrakcyjnych, i później manipulowaniu nimi w 
umyśle 

Heurystyka (George Polya, Jak to rozwiązać, 1945) 
• Rozumowanie heurystyczne nie jest traktowane jako ostateczne i ścisłe, ale jako 

prowizoryczne i tylko prawdopodobne, którego celem jest odkrycie rozwiązania 
danego zadania  

• Heurystykę buduje się na doświadczeniu w rozwiązywaniu zadań i obserwowaniu 
innych ludzi rozwiązujących zadania 

• Odpowiednie zadanie, uczeń musi chcieć je rozwiązać. za: M. M. Syslo



Jak uczymy programowania? 

Dariusz Stachecki



Oddział eKlasy
wyposażony w iPady 
zajęcia prowadzone za pomocą nowoczesnych 
metod kształcenia opartych o nowe technologie 
rozszerzony program informatyki 
informatyka w wymiarze 2 godzin w cyklu kształcenia  
dodatkowy moduł „Adepci kodowania i programowania”  
w wymiarze 4 godzin w cyklu kształcenia













pojęcie	algorytmu	

cechy	algorytmu	

konstruowanie	algorytmów	

badanie	efektywności	

zapis	w	postaci	schematu	blokowego

W	drugim	roku	nauki:







Programujemy roboty







Lego maindstorm



OzoBot











Zajęcia z Arduino / Intel Galileo





Swift Playgrounds











HTML 
z elementami PHP i Java Script





codecombat.com



dziękuję za uwagę


