
 
 
 
 

Dzięki niemu zostaniecie znakomicie  

przygotowani do prowadzenia zajęć z kodowania, 

 które ma być wprowadzone do podstawy  

programowej klas I-III już w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Wasi uczniowie jako jedni z pierwszych w Polsce zyskają  

szansę nauki na nowoczesnych programowalnych robotach,  

które pozostaną w waszych szkołach po zakończeniu projektu. 

 

Środki na realizację projektu „Misja: programowanie”  

pochodzą z Programu Operacyjnego  

Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne  

działania na rzecz aktywizacji cyfrowej”  

nabór nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16).  

 

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  

I MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

WITAJĄ NAUCZYCIELI NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO W PROJEKCIE  

 

MISJA: PROGRAMOWANIE  

Zdjęcia wykorzystane w broszurze pochodzą z warsztatów programowania zorganizowanych przez FRSI 
w ramach projektu "Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę".  

https://cppc.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-3-2-popc/


NA UDZIALE W PROJEKCIE  

MISJA: PROGRAMOWANIE  

ZYSKACIE NIE TYLKO WY,  

 ALE TEŻ WASI UCZNIOWIE,  

 ICH RODZICE I SAMORZĄD!  

SAMORZĄD  

 

× Efektywnie zadba o rozwój oferty edukacyjnej 

w szkołach podstawowych  

na terenie gminy.  

 

× Wzmocni swój wizerunek - pokaże,  

że podąża za najnowszymi trendami 

dotyczącymi edukacji cyfrowej. 

NAUCZYCIELE  

 

× Zdobędziecie nowe kompetencje i będziecie  

lepiej przygotowani do zmian w podstawie 

programowej. 

 

× Nabierzecie pewności siebie w prowadzeniu 

zajęć ściśle związanych z nowymi 

technologiami. 

 

× Zyskacie okazję do wymiany  

      doświadczeń. 

DZIECI  

 

× Będą miały zapewnione ciekawe  

zajęcia pozalekcyjne.  

 

× Nauczą się używać komputera nie tylko                   

do zabawy i wyszukiwania informacji. 

 

× Nauka  programowania wzmocni ich 

kreatywność i zdolność logicznego myślenia. 

 

× Od najmłodszych lat będą zdobywać 

kompetencje, które zaprocentują w przyszłości, 

m.in. na rynku pracy.  

RODZICE  

× Będą zadowoleni, że ich dzieci  

rozwijają tak ważne i cenne  

umiejętności. 

 

× Zyskają pewność, że w ciekawy,  

twórczy i bezpieczny sposób spędzają  

wolny czas. 

 

× Nie będą płacić za zajęcia dotyczące 

programowania / robotyki (koszt około 400 zł za 

semestr). 



ZOBACZCIE, CO OFERUJEMY  

W PROJEKCIE MISJA: PROGRAMOWANIE!  

„Misja: programowanie” jest projektem skierowanym do nauczycieli nauczania początkowego z publicz-

nych szkół podstawowych z gmin, które podpisały umowy z FRSI i MSCDN.  

Aby wziąć udział w projekcie (tj. szkoleniach i prowadzić następnie zajęcia dla uczniów)  

nie musicie posiadać specjalistycznej wiedzy z dziedziny informatyki. Wystarczą podstawowe umiejęt-

ności obsługi komputera i Internetu.  

Przygotujemy Was do samodzielnego prowadzenia atrakcyjnych zajęć z kodowania.  

Przekażemy szkołom, w których pracujecie, 

sprzęt niezbędny  do prowadzenia zajęć. 

Każda szkoła otrzyma zestaw 

programowalnych robotów edukacyjnych 

wraz tabletami proporcjonalnie 

do liczby  nauczycieli biorących 

udział w projekcie.  Sprzęt 

zostanie w waszych szkołach po 

zakończeniu                             

projektu. 

Przekażemy Wam podręcznik do nauki 

programowania i scenariusze,  

pokazujące - krok po kroku - jak prowadzić zajęcia 

z programowania dla klas I-III,  

w jaki sposób tworzyć gry i animacje. 

Przeprowadzimy dwa dwudniowe warsztaty, 

podczas których poznacie m.in. zabawy 

wprowadzające najmłodszych do kodowania, 

dowiecie się, jak programować w wizualnym języku 

Scratch (instrukcje do nich tworzy się na zasadzie 

układania puzzli),  nauczycie się programowania 

robotów edukacyjnych. 

Szkolenia odbędą się na terenie waszej gminy lub w 

jej najbliższych okolicach 

i  będą dostosowane do waszych umiejętności. 

Zapewnimy bieżące  

wsparcie w realizacji zajęć  

z kodowania (w tym również  

w formie współprowadzenia  

części zajęć przez trenerów nauki 

programowania, zatrudnionych  

w ramach projektu). 

W ramach szkolenia praktycznego będziecie zobowiązani do nieodpłatnego przeprowadzenia cyklu                                  

15 dwugodzinnych (2 x 45 min) zajęć z uczniami. Dzięki nim będziecie mogli przećwiczyć, utrwalić  

i pogłębić zdobytą wiedzę. Pięć z nich odbędzie się przy wsparciu trenera, w tym cztery przy wsparciu trenera 

programowania zapewnianego przez FRSI lub MSCDN.  

Zajęcia będą odbywać się w grupach 6-24-osobowych.  
 

Każdy z Was, który przeprowadzi taki cykl, otrzyma  laptop do wyłącznego użytku i zaświadczenie o 

szkoleniu zawodowym wydane przez MSCDN. 
 

Dodatkowo, po zakończeniu zajęć przewidzianych w projekcie, będziecie mogli liczyć na nasze dalsze 
wsparcie: będziecie mogli wziąć  udział w webinariach edukacyjnych, zapewnimy Wam możliwość wymiany 
doświadczeń z nauczycielami  z innych gmin oraz forum internetowe. Na podstawie informacji zwrotnych od 
Was będziemy  uaktualniać i ulepszać  scenariusze zajęć. 

Oprócz Was do udziału w szkoleniach zaprosimy również edukatorów z waszej gminy - bibliotekarzy  
oraz  pracowników domu kultury  zainteresowanych prowadzeniem zajęć z kodowania. Jedne z 15 zajęć, które 
przeprowadzicie, odbędzie się w bibliotece / domie kultury i będzie współprowadzone przez pracownika tej 
instytucji. 

Dzięki temu nauka programowania skierowana do najmłodszych pojawi się również w ofercie instytucji 

zajmujących się edukacją pozaformalną, np. bibliotek czy domów kultury. 

> 

http://www.trobot.pl/sklep/mechatronika_zestawy/makeblock-mbot-blue-bluetooth-version/
http://www.trobot.pl/sklep/mechatronika_zestawy/makeblock-mbot-blue-bluetooth-version/


MISJA: PROGRAMOWANIE  

W PODREGIONE CIECHANOWSKIM  
GMINY I SZKOŁY W PROJEKCIE MISJA:PROGRAMOWANIE  

12 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich: Ciechanów, Glinojeck, Grudusk,  
Opinogóra Górna Naruszewo,   Nowe Miasto, Sochocin, Pułtusk, Winnica, 
Bieżuń, Lubowidz i Żuromin 
 
33 szkoły podstawowe  
 
Około 120 nauczycieli  i  50  pracowników publicznych: bibliotek, domów  
kultury oraz  placówek doskonalenia zawodowego 
 
Pozalekcyjne zajęcia z nauki programowania                                                                    
dla około 1800 uczniów klas I-III 

 

> 

> 
> 

KALENDARIUM PROJEKTU  
CZYLI JAKIE BĘDĄ KOLEJNE KROKI  

> 

WIĘCEJ INFORMACJI  
Elżbieta Jankowska, e-mail: elzbieta.jankowska@frsi.org.pl, tel. 722 003 352 

KAŻDA GMINA ZOSTAŁA POPROSZONA O POTWIERDZENIE LICZBY NAUCZYCIELI                

I UCZNIÓW, KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ W PROJEKCIE,  DO 22 CZERWCA.  

W LUTYM 2018 ROKU DOSTARCZYMY ZESTAWY ROBOTÓW I TABLETÓW  DLA 

UCZNIÓW ORAZ LAPTOPY DLA NAUCZYCIELI  

× Liczby te są ściśle związane z wysokością dofinansowania, które przekłada się m.in. na liczbę szkoleń,                 

w każdej gminie i ilość sprzętu dostarczanego do szkół.  

× Na kolejnym etapie będziemy prosić gminy o listy nauczycieli biorących udział w projekcie. 

W LUTUM 2018 ROKU ROZPOCZNIE SIĘ PIERWSZA TURA SZKOLEŃ DLA NAUCZY-

CIELI, START DRUGIEJ JEST ZAPLANOWANY NA SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2018 ROKU.  

1: 

2: 

3: 

× Obecnie  nie możemy wskazać producentów ani modelu sprzętu, który zostanie przekazany szkołom.                     

Sprzęt zostanie zakupiony w  wyniku zapytania ofertowego.  

× Na każdego nauczyciela biorącego udział w projekcie zakupimy zestaw składający się z laptopa,  

        tabletu i robota do nauki programowania. Tym samym, im większa liczba nauczycieli w projekcie  

        tym więcej tabletów i robotów trafi do szkół.  

× W ramach części praktycznej szkolenia nauczyciele przeprowadzą 15 dwugodzinnych zajęć  

z kodowania  dla uczniów. Planowany termin rozpoczęcia zajęć dla uczniów to marzec 2018 r.  (I tura)  

        oraz październik 2018 r. (II tura). 

× Zajęcia dla uczniów muszą rozpocząć się w ciągu 4 tygodni od zakończenia szkoleń dla nauczycieli. 

https://www.youtube.com/watch?v=yDTV481oXcw
mailto:elzbieta.jankowska@frsi.org.pl


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego  ma bogate doświadczenie w 

realizacji ogólnopolskich, kompleksowych 

projektów dotyczących roli technologii w 

rozwoju lokalnym. Jest realizatorem   

Programu Rozwoju Bibliotek  

– przedsięwzięcia Polsko -Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, które w latach w latach 

2009-2015 było wspierane ze środków Fundacji 

Billa i Melindy Gatesów (budżet PRB to prawie 

102 miliony złotych). Dzięki niemu blisko 

cztery tysiące bibliotek na wsi w małych 

miastach zostało wyposażonych w komputery, 

tablety, laptopy czy drukarki (ok. 12.000 

różnych urządzeń),  

a bibliotekarze przeszli cykl szkoleń 

przygotowujących ich do prowadzenia swoich 

placówek w nowoczesny sposób, wykraczający 

poza tradycyjną ofertę związaną z 

wypożyczaniem książek.  

 

Fundacja swoje działania kieruje także  

do uczniów i nauczycieli. Od 2012 roku 

prowadzi projekt Link do przyszłości, 

finansowany przez Microsoft. Jego cel  

to zachęcanie młodzieży do odkrywania, czym 

jest kodowanie. W warsztatach,  

które organizują biblioteki i inne lokalne 

instytucje, wzięło udział już blisko  

7  400 młodych ludzi, a w ponad 170 szkołach i 

bibliotekach powstały                                  

Lokalne Kluby Kodowania  . 

 

Nauczyciele włączają się także  

w koordynowaną przez FRSI, ogólnoeuropejską 

kampanię Tydzień  

z Internetem, która  służy promowaniu 

ciekawych i wartościowych zasobów internetu. 

Do udziału w akcji zapraszane  

są wszelkie gminne instytucje,  

a w spotkaniach, jakie organizują,  

wzięło udział już około 65 tysięcy osób.  

 

www.frsi.org.pl 

MSCDN jest akredytowaną placówką prowadzoną 

przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W 

jego skład wchodzi zespół profesjonalistów 

zatrudnionych w sześciu wydziałach w Ciechanowie, 

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. 

Placówka buduje efektywny i nowoczesny 

regionalny system doskonalenia nauczycieli. 

Dysponuje profesjonalną kadrą merytoryczną  

i administracyjną.  

 

MSCDN co roku organizuje około  

1 600 różnorodnych form doskonalenia  

dla kadry oświatowej. Z oferty Centrum korzysta 

ponad 40 tysięcy nauczycieli i dyrektorów szkół. 

Procesowym wspomaganiem obejmuje kilkaset 

placówek edukacyjnych na Mazowszu. Dotychczas, 

w kluczowych projektach realizowanych przez 

Centrum, wzięło  

udział 20 tysięcy uczestników.  

 

MSCDN na doskonalenie nauczycieli pozyskało z 

funduszy unijnych ok. 20 milionów złotych.  W 

latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki realizowało projekty: Mazowieckie 

Centra Talentu i Kariery (dla uczniów i nauczycieli z 

35 mazowieckich szkół), Mazowieccy Liderzy 

Nauczania Sukcesu (dla 501 nauczycieli gimnazjów), 

Otwarte Przedszkola (dla 297 nauczycieli 

przedszkoli), Akademia Profesjonalnego Nauczyciela  

(dla 3051 nauczycieli szkół województwa 

mazowieckiego). MSCDN współpracuje m.in.  

z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką 

Warszawską, Akademią Pedagogiki Specjalnej, 

Uniwersytetem Łódzkim, Polskim Stowarzyszeniem 

Kreatywności, Warszawskim Centrum Innowacji 

Edukacyjno-Społecznych  

i Szkoleń, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem 

Pamięci Narodowej, Instytutem Badań 

Edukacyjnych, Mazowieckim Kuratorium Oświaty 

oraz z licznymi samorządami.  

 

www.centrum.mscdn.pl  

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?  

PROJEKT MISJA: PROGRAMOWANIE BĘDZIE REALIZOWANY  

PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  

I MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.  

http://www.biblioteki.org
http://www.linkdoprzyszlosci.pl
https://www.youtube.com/watch?v=yDTV481oXcw
http://www.tydzienzinternetem.pl
http://www.tydzienzinternetem.pl
http://www.frsi.org.pl
http://www.centrum.mscdn.pl

