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ZAŁOŻENIA GŁÓWNE PROGRAMU: 

1. Program powstaje w oparciu o założenia ORE dostępne na stronie ore.edu.pl – musi 
je spełniać w zakresie celów i treści . 

2. Program będzie miał charakter blokowy/modułowy. 
3. Program musi uwzględniać w różnych modułach: 

a. indywidualizację nauczania w KK, 
b.  pracę z grupą,  
c. elementy. polityk horyzontalnych,  
d. opcjonalnie wyrównywanie wiedzy – np. przez wymianę doświadczeń, w 

zależności od zdiagnozowanych potrzeb.  
4. Wszystkie formy i metody  będą miały charakter aktywizujący. 

 
TYTUŁ  
 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap 

edukacyjny) 

LEAD 

Krótka charakterystyka programu i jego mocnych stron 

Adresatem szkolenia Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania-
uczenia się (I etap edukacyjny) są pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
bibliotek pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz trenerzy oświatowi. Kurs 
składa się z: 70 h zajęć stacjonarnych i 20 h zajęć e-learningowych. 
Celem szkolenia e-learningowego jest pogłębienie wiedzy i umiejętności trenerów 
wspomagania (TW) w zakresie rozwijania kompetencji informatycznych na I etapie 
edukacyjnym. W programie zostały uwzględnione następujące zagadnienia: 

▪ bezpieczne wykorzystywanie nowych technologii, 
▪ metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych, zgodne z najnowszymi 

trendami wykorzystania TIK w edukacji, 
▪ najnowsze trendy technologiczne wspomagające rozwijanie kompetencji 

kluczowych, 
▪ TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego myśleniu algorytmicznemu i 

programowaniu. 

Szkolenie e-learning ma charakter prezentacyjno-testowy. Poszczególne moduły zawierają 
treści powiązane z poszczególnymi modułami szkolenia stacjonarnego w zakresie wybranej 
kompetencji kluczowej. 
Uczestnik szkoleń e-learningowych samodzielnie, w swoim tempie i wybranym przez siebie 
czasie realizuje poszczególne moduły kursu. Każdy moduł kończy się testem wiedzy, którego 
zaliczenie jest warunkiem ukończenia kursu. 
Szkolenie część e-learningowa będzie realizowana naprzemiennie ze szkoleniami 
stacjonarnymi.  
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MODUŁ I  
TEMAT: 

Bezpieczne wykorzystywanie nowych technologii 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia: 
▪ identyfikuje zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na I 

etapie edukacyjnym; 

▪ określa sposoby zapobiegania zidentyfikowanym zagrożeniom i reagowania na nie; 

▪ wskazuje podstawowe narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w sieci; 

▪ wskazuje zasoby przydatne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie 

realizacji zajęć z bezpiecznego stosowania TIK; 

▪ wyjaśnia zasady korzystania z cudzych utworów i potrafi wykorzystywać tę wiedzę w 

planowaniu pracy osoby wspomagającej.  

 
TREŚCI 

▪ Uczeń i nauczyciel bezpieczni w sieci: 

✓ zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii na I etapie edukacyjnym: 

niebezpieczne treści, przemoc rówieśnicza w sieci, uzależnienie od gier 

komputerowych i internetu; 

✓ sposoby przygotowania uczniów do bezpiecznego korzystania z nowych 

technologii: zajęcia komputerowe, godziny z wychowawcą, akcja Dzień 

Bezpiecznego Internetu, Kodeks TIK; 

✓ zasoby dotyczące bezpiecznego korzystania z TIK przydatne w pracy 

nauczyciela szkoły podstawowej: Cyfrowa wyprawka, 321 Internet, Dziecko w 

sieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), 

http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abcbezpieczenstwa-w-sieci/, 

http://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla, 

http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznegointernetu. 

▪ Prawo autorskie w pracy nauczyciela i osoby wspomagającej: 

✓ przedmiot prawa autorskiego; 

✓ dozwolony użytek prywatny i edukacyjny; 

✓ domena publiczna; 

✓ wolne licencje; 

✓ materiały udostępnione na wolnych licencjach: Pixaby, Flickr; Freeimages.com 

lub Unsplash – grafika; Jamendo lub Free Music Archive, BeatPick – muzyka; 

YouTube – wideo; Ninateka, Wikimedia Commons – różne typy plików; 

wyszukiwanie pliku z określoną licencją; 

✓ udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów w sieci (własnych i innych 

autorów). 

http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznegointernetu
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MODUŁ II 
 
TEMAT: 

Metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych, uwzględniające najnowsze 
trendy wykorzystania TIK w edukacji 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia: 
▪ charakteryzuje najnowsze trendy związane z wykorzystywaniem technologii w 

edukacji; 

▪ analizuje przykłady dobrych praktyk wykorzystania TIK w procesie nauczania/uczenia 

się dziecka na I etapie edukacyjnym na przedmiotach nieinformatycznych; 

▪ charakteryzuje nowoczesne metody nauczania i oceniania wspomagane nowymi 

technologiami; 

▪ wyjaśnia uwarunkowania dla wdrażania w szkole nowych metod nauczania i 

oceniania. 

 
TREŚCI 

▪ Nowoczesne metody nauczania i oceniania wspomagane nowymi technologiami – 

ocenianie kształtujące: 

✓ ocenianie kształtujące jako strategia pedagogiczna, wpisująca się w założenia 

konstruktywizmu; 

✓ filary oceniania kształtującego: cele lekcji i oczekiwania, problemowe i aktywne 

metody pracy, informacja zwrotna. 

▪ Nowoczesne metody nauczania i oceniania wspomagane nowymi technologiami – 

metoda WebQuest: 

✓ charakterystyka metody WebQuest; 

✓ przykłady dobrych praktyk; 

✓ pomocne narzędzia TIK do realizacji metody WebQuest. 

▪ Nowoczesne metody nauczania i oceniania wspomagane nowymi technologiami  – 

odwrócona lekcja i edukacja wyprzedzająca, 

✓ idea i założenia odwróconej lekcji i edukacji wyprzedzającej; 

✓ narzędzia TIK w strategii kształcenia wyprzedzającego. 
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MODUŁ III 
 
TEMAT: 

Najnowsze trendy technologiczne w metodach i formach pracy wspomagające rozwijanie 
kompetencji kluczowych 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia: 
▪ charakteryzuje najnowsze trendy w metodach i formach pracy związane z 

wykorzystywaniem technologii w edukacji; 

▪ charakteryzuje nowoczesne metody nauczania i oceniania wspomagane nowymi 

technologiami; 

▪ wyjaśnia uwarunkowania dla wdrażania w szkole najnowszych trendów 

technologicznych wspomagających rozwijanie kompetencji kluczowych. 

 
TREŚCI 

▪ Nowoczesne metody nauczania i oceniania wspomagane nowymi technologiami – 

grywalizacja: 

✓ miejsce i rola grywalizacji w edukacji szkolnej, wprowadzenie do gamifikacji; 

✓ mechanika gier wykorzystywana w grywalizacji, prezentacja elementów 

mających wpływ na projektowanie gamifikacji w edukacji; 

✓ przykłady dobrych praktyk – prezentacja portali edukacyjnych 

wykorzystujących gamifikację; 

✓ projektowanie grywalizacji. 

▪ Nowoczesne metody nauczania i oceniania wspomagane nowymi technologiami – 

rzeczywistość rozszerzona: 

✓ wprowadzenie i zastosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości w 
edukacji; 

✓ personalizacja uczenia i nauczania w środowisku mobilnym; 
✓ projektowanie zajęć z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. 

▪ Nowoczesne metody nauczania i oceniania wspomagane nowymi technologiami – 

QR kody: 

✓ wybrane obszary zastosowań QR kodów; 
✓ generowanie kodu; 
✓ integrowanie QR kodu z różnymi aplikacjami edukacyjnymi. 

 

 
 
 
 
 



Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego 

wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych”  

 POWR.02.10.00-00-5002/17-00 
 

 

MODUŁ IV 
 
TEMAT: 

TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego nauce myślenia algorytmicznego i 
programowania 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik szkolenia: 
✓ określa rolę nowoczesnych technologii we wspomaganiu procesu 

nauczania/uczenia się, w tym myślenia algorytmicznego i programowania; 

✓ rozumie cele zmian w edukacji informatycznej w nowej podstawie 
programowej; 

✓ stosuje zasady myślenia komputacyjnego w pracy z uczniami; 
✓ zna różne metody przy rozwiązywaniu problemów;  
✓ charakteryzuje możliwości pracy z programami wizualnymi w kontekście symulacji 

działań algorytmicznych. 

 
TREŚCI 

• Rola i funkcje nowoczesnych technologii we wspieraniu procesu nauczania/uczenia 
się, w tym myślenia algorytmicznego i programowania: 

✓ programowanie w kontekście zmian cywilizacyjnych i technologicznych; 
✓ nauka programowania poprzez myślenie komputacyjne; 
✓ możliwości wykorzystania algorytmów podczas lekcji: 

- uczenie się za pomocą gotowych algorytmów, 
- uczenie się poprzez ich układanie, 
- wdrażanie do układania algorytmów w procesie pracy indywidualnej, 
samodzielnej; 

✓ programowanie rozwiązań w wybranych językach wizualnych. 

 


