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OPIS INNOWACJI  
  

  

I.  Wstęp  

 

We współczesnym świecie daje się zauważyć ciągły wzrost automatyzacji pracy. 

Coraz powszechniejsze stają się różnorodne urządzenia programowalne, mające ułatwić życie 

każdego z nas, w tym roboty. Uczniowie coraz częściej stykają się z takimi urządzeniami w 

życiu codziennym a niektórzy z nich być może interesują się tą bardzo przyszłościową 

dziedziną ludzkiego życia. Realizacja innowacji jest z jednej strony zachętą do dodatkowej 

pracy w atrakcyjnej formie a z drugiej pozwala rozwijać zainteresowania oraz pasje uczniów. 

Uczniowie zostaną zapoznani z elementami programowania, na które kładzie szczególny 

nacisk nowa podstawa programowa informatyki a także jeden z kierunków realizowanej 

polityki oświatowej państwa. Uczestnicy zajęć oprócz poszerzenia wiedzy teoretycznej 

z zakresu informatyki poznają elementy programowania prostych robotów do wykonywania 

określonych zadań.  

  

 II.  Zasady i warunki wprowadzenia innowacji 

  

Innowacja zostanie rozpoczęta w II półroczu roku szkolnego 2019/2020. Innowacja 

przeznaczona jest dla chętnych uczniów z klasy 6a i 6b (w roku szkolnym 2019/2020). W 

kolejnych latach obejmowała będzie uczniów z klas IV-VIII. Realizowana będzie 

z wykorzystaniem sprzętu będącego w posiadaniu szkoły. 

  

III. Sposób realizacji  

 

Podczas zajęć uczniowie będą pracowali z prostymi robotami programowalnymi Robo 

Maker oraz trudniejszymi w obsłudze Robo Builder. Zajęcia będą odbywały się w środy na 

6 i 7 godzinie lekcyjnej w ramach zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Obejmą 

chętnych uczniów klasy 6a i 6b (w roku szkolnym 2019/2020) a w  kolejnych latach uczniów 

z klas IV-VIII.  

Uczniowie z pomocą nauczyciela oraz instrukcji (w tym trójwymiarowych) zbudują 

modele robotów, pobiorą i zainstalują aplikacje do ich programowania, połączą się z robotami 

a następnie będą próbowali pisać programy wykonujące proste zadania korzystając głównie 
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z wizualnego języka programowania. 

  

IV. Cele innowacji  

  

Cel ogólny: 

Nauka umiejętności programowania prostych robotów. 

 

Cele szczegółowe: 

Kształcenie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia. 

Nauka rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych.  

Poznanie różnorodności urządzeń programowalnych. 

Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.  

Kształtowanie umiejętności korzystania z informacji a także tworzenia informacji.  

Kształtowani wyobraźni trójwymiarowej. 

  

V. Metody i formy  
 

Pokaz. 

Warsztaty. 

Praca w grupach. 

 

 VI. Efekty innowacji  

Uczniowie nauczą się programować proste roboty w oparciu o wizualny język 

programowania a także prezentować efekty swojej pracy innym uczniom. Dzięki 

konieczności rozwiązywania problemów algorytmicznych wymagających wnioskowania 

i logicznego myślenia oraz korzystania z tzw. „manuali” czyli instrukcji (niektórych 

przestrzennych) będą w stanie lepiej analizować polecenia a także wykorzystywać 

wyobraźnię przestrzenną podczas nauki innych przedmiotów, głównie matematyki 

i informatyki. Kształcenie umiejętności pracy w zespole pozwoli lepiej wykorzystywać ich 

wiedzę podczas prac nad różnorodnymi projektami.  
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VII. Ewaluacja  

 

W ramach ewaluacji zajęć uczniowie wraz z nauczycielem zaprezentują możliwości 

robotów uczniom w szkole oraz młodszym kolegom i koleżankom w przedszkolu oraz 

podczas festyny szkolnego. Informacje o realizacji innowacji będą również umieszczane na 

stronie szkoły i Urzędu Miasta oraz w formie tablicy na korytarzu szkolnym. 

 

  

 

 


