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WPAL Warszawa programuje! 

Algorytmika (klasy 5-7) 

Przeznaczenie 

Szkolenie dla nauczycieli informatyki starszych klas szkoły podstawowej oraz innych 

nauczycieli zainteresowanych algorytmiką i programowaniem. 

Treści szkolenia są zgodne z podstawą programową przedmiotu informatykawszkole 

podstawowej (klasy IV-VIII). 

Wymagania 
Umiejętność tworzenia prostych projektów w środowisku Scratch oraz posługiwanie się 

instrukcją warunkową, iteracją i zmiennymi. Uczestnik szkolenia powinien mieć 

możliwość korzystania z Internetu. 

Cele 
1. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z algorytmiki głównie w 

środowisku Scratch. 

2. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych i kreatywności uczniów warszawskich szkół. 

3. Wsparcie nauczycieli w kształceniu kompetencji ucznia dotyczących rozwiązywania 

problemów z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 

4. Kształtowanie postawy twórczej i rozwój kreatywnego myślenia z wykorzystaniem 

elementów programowania. 

Treści kształcenia 
1. Nauka informatyki w klasach V – VII zgodnie z nową podstawą programową. 

2. Prowadzenie zajęć z algorytmiki – elementy dydaktyki. Wspomaganie uczniów 

w ich rozwoju. 

3. Sterowanie obiektem na ekranie. Wprowadzanie podstawowych konstrukcji 

programistycznych krok po kroku. 

4. Implementacja podstawowych algorytmów w języku Scratch, np. liczenie średniej, 

algorytm Euklidesa, wyodrębnianie cyfr z liczby, przeliczanie z systemu 

dziesiętnego na dwójkowy, wielokrotności liczb i sito Eratostenesa. 

5. Przegląd pomocy dydaktycznych i środowisk do nauki programowania. 

Programowanie w Snap! oraz w językach tekstowych: Python i Processing. 

6. Projekty wspomagające nauką programowania: ScratchMaths, Informatyka bez 

komputera, Przewodnik po informatyce.  

7. Wdrożenie etapów rozwiązywania zadań programistycznych – specyfikacja 

problemu, wybór algorytmu, implementacja i testowanie. 

8. Prowadzenie zajęć informatycznych. Motywowanie uczniów i ocenianie rozwiązań 

uczniowskich. 
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Informacje o organizacji 
Szkolenie obejmuje: 

 15 godzin wykładów oraz ćwiczeń w formie stacjonarnej (3 spotkania po  

5 godzin) 

 15 godzin online między zajęciami stacjonarnymi. Zajęcia metodą online 

prowadzone są na platformie edukacyjnej OEIiZK 

http://szkolenia.oeiizk.edu.pl.  

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest uzyskanie przynajmniej 60% punktów z zadań 

obowiązkowych oraz obecność na minimum dwóch spotkaniach stacjonarnych. 

Uczestnik, który zaliczy szkolenie otrzymuje na ostatnich zajęciach stacjonarnych 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Literatura 

 Przewodnik po informatyce http://vlo.poznan.pl/przewodnik_po_informatyce 

 Witryna internetowa środowiska Scratchhttp://scratch.mit.edu 

 Witryna internetowa środowiska Snap https://snap.berkeley.edu 

 Zasoby dydaktyczne dotyczące programowania Pracownia Edukacji Informatycznej 

i Kształcenia na Odległość OEIiZK http://programowanie.oeiizk.edu.pl 

 Zasoby dydaktyczne projektu 

ScratchMathshttp://www.ucl.ac.uk/ioe/research/projects/scratchmaths 

 Zasoby dydaktyczne Informatyka bez komputera http://jasijoasia.edu.pl 
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