
 
Załącznik nr 1 

 

ProLog – pilotaż 

Szczegółowy opis projektu 

 

Ceł główny projektu:   

Podniesienie kompetencji nauczycieli ze szkół na obszarach wiejskich z zakresu wykorzystania 

robotyki i myślenia komputacyjnego w ramach realizacji działań z podstawy programowej nauki 

przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych w klasach IV-VI. 

 

Cele szczegółowe projektu:  

1. Wspieranie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród nauczycieli i uczniów objętych projektem.  

2. Wprowadzenie nowatorskiej metody nauczania zapewniającej osiągnięcie lepszych efektów 

edukacyjnych w krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie pracy. 

3. Wyposażenie szkół biorących udział w projekcie w zestawy do nauki programowania w postaci 

zestawów Lego SPIKE.  

4. Zapewnienie nauczycielom materiałów edukacyjnych - scenariuszy zajęć z przedmiotów 

matematyka, informatyka, przyroda wykorzystujących robotykę do przekazywania treści z 

podstawy programowej. 

 

Odbiorcy projektu 

1. Nauczyciele przedmiotów matematyka, informatyka, przyroda – w projekcie mogą wziąć udział 

zespoły nauczycielskie składające się z nauczycieli matematyki, informatyki i przyrody, uczący w 

ten samej szkole te same klasy z poziomu IV-VI szkoły podstawowej z obszarów wiejskich. 

2. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej z terenów wiejskich 

 

Etapy projektu: 

1. Scenariusze 

Opracowanie 20 scenariuszy zajęć wykorzystujących naukę programowania i robotykę do 

nauczania wybranych zagadnień podstawy programowej przedmiotów: 

a. matematyka- 8 scenariusze; 

b. informatyka- 5 scenariusze; 

c. przyroda- 7 scenariusze. 

Dla każdego przedmiotu zostaną opracowane osobne scenariusze zajęć. Sumarycznie zostanie 

opracowanych i przygotowanych 60 scenariuszy, po 20 dla każdego poziomu edukacyjnego.  

Scenariusze do przedmiotu matematyka: 8 dla klasy IV, 8 dla klasy V, 8 dla klasy VI 

Scenariusze do przedmiotu przyroda: 7 dla klasy IV, 7 dla klasy V, 7 dla klasy VI 

Scenariusze do przedmiotu Informatyka: 5 dla klasy IV, 5 dla klasy V, 5 dla klasy VI 



 
Scenariusze zostaną tak przygotowane, aby zajęcia mogły być realizowane w ramach 

podstawowego toku nauczania, a także jako zajęcia dodatkowe np. w formie koła zainteresowań. 

 

 

2. Warsztaty dla nauczycieli 

Cykl warsztatów składać się będzie z dwóch zajęć prowadzonych w formie (casestudy) 

zrealizowanych przed rozpoczęciem zajęć z uczniami 2 x 6 godzin lekcyjnych. Zakres tematyczny 

warsztatów obejmuje: 

a. nauka programowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK (roboty 

programowalne). 

b. wdrażanie do myślenia komputacyjnego. 

c. wykorzystanie nauki programowania i robotyki do prezentacji zagadnień objętych 

podstawą programową przedmiotów: przyroda, matematyka, informatyka. 

d. metodyka nauczania z wykorzystanym TIK oraz metody pracy przechodniowości 

optymalizującej efekty uczenia się. 

e. rozwijanie kompetencji społecznych w aspekcie wspólnego osiągania celów, realizowania 

zadań, uważnego wychwytywania i wykorzystywania potencjału istniejącego w 

otoczeniu. Poczucie współodpowiedzialności za osiągnięcie celu zamiast rywalizacji i 

pokonywania innych. Dzielenie się dobrymi praktykami; 

f. omówienie opracowanych scenariuszy do prowadzenia zajęć z uczniami. 

 

Nauczyciele zostaną zapoznani z metodą nauczania, która w mniejszym nakładzie czasu pracy i 

wysiłku pozwala na uzyskanie znacznie większych efektów. Metoda pracy bazuje na wykorzystaniu 

zasobów i potencjału uczestników, rozbudzaniu ich motywacji wewnętrznej, z jednoczesnym 

eliminowaniem nieefektywnej motywacji zewnętrznej (tzw. systemu kar i nagród). Uczestnicy 

będą pracować zgodnie z metodą przechodniowości.  

Praktyczne działania i ukierunkowanie na osiągnięcie celu, a nie na otrzymanie oceny wyzwolą u 

uczniów kreatywność i twórcze działanie. Osiągnięty w ten sposób zostanie efekt pracy dla 

osiągnięcia celu, a nie przymusu pracy dla uniknięcia kary w postaci złej oceny. Metoda 

przechodniowości polega na pracy uczniów w zespołach z zestawem klocków i zadaniem do 

zrealizowania. Uczniowie wykonują to samo zadanie na 3-5 stanowiskach. Na znak nauczyciela 

pozostawiają swoje stanowisko pracy i przechodzą do stanowiska grupy sąsiedniej i kontynuują 

tam pracę. Pozwala to na „oswojenie” uczniów z  poczuciem lęku, a dalej wyeliminowaniem go. 

Uczniowie nie oceniają siebie nawzajem. Grupy uczą się odnajdywania w sytuacji problemowej i 

rozpoczęciu dalszej pracy na stanowisku i etapie zadania jaki zastali. Czasem będzie to wcześniej 

niż etap, na którym oni skończyli, a czasem później. Taka metoda pracy prowadzi do wyrównania 

tempa pracy i opanowania materiału na zbliżonym poziomie przez cały zespół klasowy. Zamiast 

rywalizacji otrzymujemy umiejętność efektywnej współpracy w grupie i zespole. Ponadto, zmiana 

stanowisk pozwala uczniom rozwijać uważność i spostrzegawczość w stosunku do zadania, przed 

którym stają po zmianie stanowiska. Uczniowie w sposób naturalny dzielą się dobrymi praktykami, 



 
pomysłami, odkryciami. Osiągają wspólne cele, które rozwijają i motywują do dalszego 

podejmowania wyzwań. 

 

 

3. Wyposażenie szkół w zestawy klocków Lego SPIKE 

Każda zgłoszona do projektu szkoła otrzyma średnio pięć zestawów klocków Lego SPIKE. Zestawy 

będą wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Połączenie realizowanego materiału  

z praktycznym opracowaniem go z wykorzystaniem klocków Lego SPIKE uruchomi u uczniów 

proces uczenia się kierowany zainteresowaniem i ciekawością. Zestawy klocków zostaną 

przekazane na rzecz szkoły po zakończeniu projektu pod warunkiem zrealizowania wszystkich 

jego elementów. 

 

4. Przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli i ich wsparcie 

Każdy z nauczycieli przeprowadzi wybrane zajęcia zgodnie ze scenariuszami  i harmonogramem 

zajęć opracowanymi w ramach projektu, adekwatnymi do realizowanego przez niego 

przedmiotu: 

a. matematyka - 8 scenariuszy = 8 zajęć; 

b. informatyka - 5 scenariuszy = 5 zajęć; 

c. przyroda - 7 scenariuszy = 7 zajęć. 

Harmonogram realizacji zajęć może być modyfikowany przez nauczycieli prowadzących zajęcia z 

zachowaniem następujących warunków: 

a. w ciągu tygodnia nie może odbyć się więcej niż 2 godziny zajęć;  

b. w ciągu jednego tygodnia nie mogą być realizowane dwa zajęcia z tego samego 

przedmiotu. 

W tej części projektu nauczyciele będą mieli do dyspozycji 16 godzin wsparcia w ramach spotkań 

on-line. W połowie realizacji cyklu zajęć zostanie także przeprowadzony warsztat ewaluacyjny  

- 4 godzinny z nauczycielami, studium indywidualnych przypadków, napotkanych problemów. 

Ponadto eksperci merytoryczni będą uczestniczyć w każdej szkole w jednych wybranych 

zajęciach (matematyka, lub informatyka lub przyroda). Celem wizyty ekspertów będzie 

ukierunkowywanie oraz wskazywanie jak podczas pracy z zespołem klasowym efektywnie 

zastosować metodę przechodniowości oraz podnieść kompetencje kluczowe z obszaru TIK. 

Uczestnictwo eksperta w trakcie zajęć będzie wsparciem i praktyczną instrukcją pracy z 

uczniami. Pozwoli to na optymalizację efektów nauczania, podniesienie kompetencji kluczowych 

uczniów i nauczycieli z mniejszym nakładem pracy i w krótszym czasie.  

 

Dla zwiększenia efektów edukacyjnych uruchomiony zostanie program grywalizacji. Raz w 

miesiącu ogłoszony będzie konkurs w postaci problemu opisowego, który należy rozwiązać 

poprzez użycie zaprogramowanego robota. Szkoła, która rozwiąże problem najszybciej a jej 

robot będzie działał najefektywniej otrzyma 100 punktów. Za zajęcie drugiego miejsca szkoła 



 
otrzyma 90 punktów a za trzecie miejsce 80. Szkoła, która uzyska na koniec najwyższą liczbę 

punktów otrzyma nagrodę główną w postaci specjalnych zajęć z programowania. 

 

 

 

5. Ewaluacja projektu 

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w oparciu o  warsztat ewaluacyjny przeprowadzony z 

nauczycielami oraz o wywiady z uczniami biorącymi udział w projekcie przeprowadzane podczas 

wizyt w szkołach.  Wywiad będzie realizowany w oparciu o przygotowany kwestionariusz 

wywiadu. Będzie składał się z 10 pytań. Jego celem będzie weryfikacje poziomu efektywności 

nauczania i motywacji wewnętrznej uczniów do nauki po zastosowaniu w/w metod pracy. 

Zostanie opracowany także raport z wynikami projektu oraz rekomendacjami dla pełnego 

wdrożenia rozwiązania. 

 

 

 


