
Działania Podkarpackiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie  

na rzecz przygotowania nauczycieli do wykorzystania 
programowania i robotyki w edukacji  

 

 
 

Dla sympatycznej grupy Uczestników konferencji 

 

Piotra Ożarski 

 
MCK w Leżajsku, 23.11.2017 r. 



 
„Uważam, że jest bardzo prawdopodobne, iż za 
kilkaset lat, gdy nasze czasy będą opisywane z 
odległej perspektywy, najważniejszym wydarzeniem, 
o którym historycy będą pamiętać, nie będzie rozwój 
technologii, Internetu, handlu elektronicznego, lecz 
nie mająca precedensu zmiana kondycji człowieka.  

Po raz pierwszy – i rozumiem to dosłownie – coraz 
większe rzesze ludzi mogą dokonywać wyborów.  

Po raz pierwszy ludzie muszą  kierować własnym 
życiem.  

I jesteśmy do tego kompletnie nieprzygotowani.” 
Managing Knowledge  Means Managing Onself  w „Leader to Leader”  wiosna 2010 
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Peter Drucker: 



 

Bohumir Soukup – Akademia TIK – 2005-2017 

Halina Podgórska Beata Rymsza WSzPWN 



 

Bohumir Soukup – Akademia TIK – 2005-2017 



 

Bohumir Soukup – Akademia TIK – 2005-2017 

Seminaria „Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową”  
Sześć spotkań  
 Krosno: 128 nauczycieli i 32 uczniów = 160 osób 
 Tarnobrzeg: 82 nauczycieli i 21 uczniów = 103 osoby 
 Przemyśl: 72 nauczycieli i 14 uczniów = 86 osób 
 Rzeszów: 3 spotkania - 369 nauczycieli i 66 uczniów = 435 osób 
 Razem: 784 osób 
 Zgłoszonych: 881 osób 

 
Organizacja 
• Czas na przygotowanie: 5 dni (3 dni) – 3 duże sale poza PCEN. 
• Czas realizacji: 13-22 luty 2017 r. 
 



 

 Programowanie to działanie, którego wynikiem jest 
program. Dlatego trzeba podkreślić, że programem nie jest 
wyłącznie program komputerowy. Program to po prostu 
dowolny program. A czym on jest?  

Najbliżej mu do przepisu na coś, czyli kolejności poleceń, 
które należy wykonać, aby osiągnąć zamierzony efekt.  

Różnica między przepisem i programem polega na tym, że 
program jest już bardzo szczegółowym 
(doprecyzowanym) przepisem, w którym są uwzględnione 
wszystkie przewidziane, jak i nieprzewidziane sytuacje.  

 

Programowanie – Program 
Bohumir Soukup 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 



 

 Krótki przykład – przepis na przygotowanie herbaty:  

1. Nalej wodę do czajnika.  

2. Wstaw czajnik na zapalony gaz.  

3. Zagotuj wodę. 

4. Zalej wrzątkiem herbatę w kubku. 
 

 A program (w dużym uproszczeniu) wyglądałby tak:  

1. Weź czajnik.  

2. Odkręć kran. Czy woda leci?  

a) Jeżeli tak, to nalej wody do czajnika.  

b) Jeżeli nie, to zakręć kran i idź sprawdzić do piwnicy, czy nie jest 

zakręcony główny zawór. Jeżeli nie, to zadzwoń do wodociągów i zgłoś 

awarię.  

3. Poczekaj aż zacznie lecieć woda, albo zdobądź wodę z innego źródła 

(sklep, hydrant uliczny itp.).  

4. Wstaw czajnik na gaz i zapal gaz. Czy jest gaz?  

 ... i tak dalej.  

Programowanie – przykład  
Bohumir Soukup 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 



 

Programowanie – przykład  
Bohumir Soukup 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 



 
 Jak widać z powyższego, prostego przykładu, tworzenie programu 

(programowanie) nie jest tylko tworzeniem przepisu (który też jest 
algorytmem), ale chodzi w nim już o rozwiązywanie problemów 
(przewidzianych i nieprzewidzianych).  

Możemy więc zdefiniować, że:  

 programowanie = rozwiązywanie problemów 

 programista = osoba rozwiązująca problemy (np. kierownik, 
prawnik, programista komputerów)  

 kodowanie = zapis rozwiązanego problemu do konkretnego języka 
lub innej formy, w zależności od wykonawcy i danej sytuacji. 

 

Nowoczesne społeczeństwo potrzebuje dobrych Programistów. Dobry 
Programista potrafi zaprogramować cokolwiek, a więc i komputer. 

Programowanie – Programista 
Bohumir Soukup 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 



 
W związku z szybkim rozwojem automatycznych 

translatorów, kompilatorów, będzie zmniejszać się 
zapotrzebowanie na tłumaczy – „koderów”.  

 

Wraz ze zwiększającym się udziałem technologii w naszym 
codziennym życiu, zwiększa się potrzeba dobrych, 
precyzyjnych Programistów (ekonomistów, inżynierów, 
kierowników), którzy będą w stanie szybko rozwiązywać 
nowe i coraz nowsze, dzisiaj  jeszcze nie znane problemy.  

Programowanie – program 
Bohumir Soukup 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 



 

Programowanie – myśl kluczowa 

 Bohumir Soukup 

Tak naprawdę, to dziecko programuje od 
początku swojego życia.  

Warto więc od najwcześniejszych lat szkolnych 
uczyć je, jak to robić w sposób efektywny i 
uporządkowany. Po to, by uchronić je od często 
bezmyślnego, odtwórczego, skomercjalizowanego 
świata gier, portali społecznościowych, przed 
dążeniem bardziej by mieć, posiadać  niż być - 
mądrym człowiekiem. 



 

Konferencje, kursy,  
warsztaty, seminaria… 



 

Konferencje,  
kursy,  
warsztaty, 
seminaria… 



 

Konferencje lat temu…? 



 

Goście XIII edycji Akademii TIK  
Konferencje, kursy warsztaty, seminaria.. –  2005-2017 

 http://moodle1.pcen.pl 

Brytyjska Akademia  
INGOT 

Helion Edukacja 

Prof. M. M. Sysło – UWr Dr Andrzej Wodecki   

UCZNiKO PUW 

Zbigniew Talaga - KO Poznań 



 

Mind Mapping – sposób na 
efektywną naukę 

Mariusz Paszko – Prezes K2Lider 
Rzeszów - 24.01.2006 r. 

Tony Buzan 
Autor ponad 82 książek, jest twórcą 
koncepcji map myśli (Mind Maps),  

 



 

Gwiazdy z… 

Dyr. dr  
Witold Kranas 

Janusz S. Wierzbicki 



 

Gwiazdy z OEIiZK 

Dariusz Fabicki 
„guru” pracowni SBS 
Co robi teraz? 
fabicki.pl ;-) 
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„Uczę nowocześnie” 



Co wyraża twarz ta? 

Fakty mówią, ale nie ma czasem większych od nich nudziarzy. 



 

Goście XIII edycji Akademii TIK  
Konferencje, kursy, warsztaty, seminaria.. –  2005-2017 

Sławomir Cynkar – Dyrektor 
Departamentu  Społeczeństwa 
Informacyjnego – UM Rzeszów 

Zofia Domaradzka YDP Piotr Juchniewicz Asseco Poland   

Tomasz Hodakowski   
Intel Warszawa 

Mariusz Korczyński – CKN Librus 

Marcin Królak, Marek Sobczak 
–  Gmina Jarocin 



 

Goście XIII edycji Akademii TIK  
Konferencje, kursy, warsztaty, seminaria.. –  2005-2017 



 

UMCS – UCZNiKO – PUW w Lublinie 
konferencja inauguracyjna 

Czudec  - 23 października 2008 r. - 10.00 - 14.00  

Bloki tematyczne:  
1. Rozgrzewka : Po co nauczyciel jest potrzebny gdy wszystko jest  
    w sieci?  
2. Case Study: Jak dzieciaki używają Internetu?  
3. Narzędziownia: Żywa strona Internetu.  
4. Materiały online: Darmowe zasoby edukacyjne w sieci.  
 dyr. dr Andrzej Wodecki,  dr Magdalena Jasińska, mgr Małgorzata 

Grad-Grudzińska mgr Karolina Podgórska, mgr Rafał Moczadło  



 

V edycja Akademii TIK 
rok szkolny 2009/2010 



 

 
Bezpieczeństwo e-informacji 

Wchodzimy w nowy świat 
 

dr Janusz Trawka 

PTI Katowice 

 

4 - 5  listopada 2009 r. 

PCEN w Rzeszowie 

PCEN O/Krosno 



 

- Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości – prezentacja projektu 
- Kapitał ludzki szansą na wsparcie lokalnej edukacji -projekty 

realizowane przez WODIiP 
 - Partnerstwo dla Przyszłości, programem wspierającym polską 

edukację - Microsft 

Leszek Tomczak - WODIiP Opole 
Adam Koj - WODIiP Opole 

Krzysztof Święcicki - Mircosoft 
 

 NetSupport School – jak bezpiecznie wykorzystać zasoby 
internetowe na lekcji 

Wojciech Prokopczuk - ALWO Warszawa 

26 marca 2010 r. 

OENiPAS w Czudcu   

konferencja + warsztaty 

 



 

Leszek Tomczak - WODIiP Opole 
Adam Koj - WODIiP Opole 

Krzysztof Święcicki - Mircosoft 
Wojciech Prokopczuk - ALWO Warszawa 

 



 

1. Lekcje z komputerem dla najmłodszych - nowe 
podręczniki WSIP 

2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie 
edukacji wczesnoszkolnej  

3. Ogólnopolskie konkursy informatyczne dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych na portalu Partnerstwa dla 

Przyszłości 
4. Platforma www.main.edu.pl jako pomoc dla uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
 

Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska, 
Agnieszka Borowiecka, Maciej Borowiecki 

13 kwietnia 2010 r. 
OENiPAS w Czudcu 



 

Skuteczne i uporządkowane wprowadzanie 
ucznia w świat informatyki – zaczynając od 

edukacji wczesnoszkolnej 
Wydawnictwo Migra 

11 -13 maja 2010 r. - PCEN  

w Rzeszowie, 

O/ PCEN w Przemyślu, O/ PCEN  

w Tarnobrzegu 

 

 

 Grażyna Koba 



 

8 listopada 2011 r. 
Rok Szkoły z Pasją – Nauczyciel z pasją 

 

Wiesław Ziaja 

Fot.: 
www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120420/EGZAMIN_GIMNAZJALNY_2012/120419417&template=artpicture&sectioncat=artpicture 

e-zadania.pl 

Czy to „przypadkiem” 
nie jest twórca polskiej 
wersji  
Akademii  Khana? 

http://e-zadania.pl/
http://e-zadania.pl/
http://e-zadania.pl/


 

Małgorzata 

Rostkowska 

OEIiZK 

Andrzej 

Grzybowski 

Jarocin 

Kreatywna 

Szkoł@ - Jak 

technologia 

zmienia 

edukację?  

850 

notebooków 

dla 

wszystkich 

szkół 
(leasing) 

Bożena Pasieka – z PCEN do KO… 



12 czerwca 2012 r. 

iPad w edukacji 
Robert Celuch - Apple Professional Development 

Napoleon Bryl - Apple Education Solution Expert 

http://www.industrygamers.com/news/ipad-3-great-gaming-device/ 



Praktyczne wykorzystanie  iPada w edukacji 
 

7 listopada 2012 r., grupa I i II 
Prowadzący:  

Robert Celuch - Apple Professional Development 
Zajęcia prowadzone metoda „1 do 1”  czyli 1 iPad na 1 uczestnika.  





 



 



 



Adam Stępiński 
Ambasador programu eTwinning. Trener 
warsztatów komputerowych eTwinning 

w województwie podkarpackim. 

eTwinning 



Tablice interaktywne,  
tablety, testery 

Hitachi WSIP - 2006 r. 

VERX dyr. Marek Czele - Kraków 



  

 

Aleksandra Pezda 

„Koniec epoki kredy” 

 
2012 – OENiPAS w Czudcu 

2017 – Projekt Gminy Rakszawa 
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Koniec epoki kredy – kiedy?  



 

My lubimy Akademię TIK  



Bezpieczeństwo informatyczne w szkole 
 

Marlena Jarczewska, Angelika Giel,  

Dariusz Stachecki  

z Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym 

Tomyślu 

----------------------------------------------------------- 

Maciej Borowiecki z OEIiZK w Warszawie 

Janusz Wierzbicki - magazyn „EduFakty - Uczę 

nowocześnie” 
 

15 maja 2013 r., godzina 10.00,  
OENiPAS w Czudcu 



KASSK – Gimnazjum Nowy Tomyśl 



Profesor Krzysztof Diks  -  
Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski - Akademia TIK 

Politechnika Rzeszowska – 27.10 2014 r. 



Profesor Krzysztof Diks  -  
Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski – PRz 2014 



Profesor Krzysztof Diks  -  
Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski – PRz 2014 



Profesor Krzysztof Diks  -  
Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski – PRz 2014 

Rekurencja, silnia… 



Profesor Krzysztof Diks  -  
Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski – Akademia TIK 



 

W ramach prowadzenia sieci współpracy z zakresu 
innowacji i programowania – zorganizowanie i 
przeprowadzenie trzech  konferencji w OENiPAS w Czudcu, 
PCEN w Tarnobrzegu (listopad 2016) oraz w OENiPAS – 
podsumowanie rocznego pilotażu (czerwiec 2017) 

Twórcze, ciekawe spotkania z nauczycielami, dzielenie się  
doświadczeniami,  

Współpraca PCEN z KO w Rzeszowie 



 

Dla nauczycieli klas I-IV SP programowanie oparte 
o gry planszowe, logiczne. 

Dla nauczycieli klas V-VI SP i I-III Gim 
programowanie w oparciu o program „Mistrzowie 
kodowania” (Scratch), Baltie, Logomocja, itp. 

Dla nauczycieli szkół PG programowanie w 
oparciu o program Python, Java, C++, a także z 
poziomu niższego (np. Scratch). 

Oferta szkoleń z programowania 



 

Nowa podstawa programowa z informatyki  
w świetle reformy oświaty 

 Konferencja w ramach Akademii TIK PCEN  w Rzeszowie   
Urząd Marszałkowski - 15 maja 2017 r. 



 
Kordynacja całoroczna szkoleń w Oddziałach PCEN -  

dr Zofia Bator z Przemyśla i nauczyciela konsultanci ds. IT 

 

Szachy w szkole 



 
 Szachy – jak ich uczyć od klasy I Szkoły Podstawowej? 

Bogata oferta metodyczna, podręczniki, strony www… 

 

Szachy dla dzieci i… dorosłych 



 

 Szkolenia w dwóch grupach: w Przemyślu i w Czudcu 
 

 Szczegółowych informacji udziela nauczyciel-konsultant Zofia Bator 
PCEN O/Przemyśl, e-mail: zbator@pcen.pl 

 

 Szkolenia w PCEN Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2 
 

 20 marca, godz. 15.00-18.15, Jak zdobyć uprawnienia do nauczania 
gry w szachy w szkole? Jak doskonalić własne umiejętności gry? 
Warsztaty adresowane do nauczycieli (wszystkich typów szkół i 
przedszkoli) posiadających umiejętność gry w szachy przynajmniej w 
stopniu podstawowym, (4 godz., zajęcia bezpłatne). 

 

 27 marca, godz.15.00-18.15, II spotkanie 30 marca, III spotkanie 6 
kwietnia, Kurs ABC Szachów – podstawowe zasady gry w szachy. 
Warsztaty adresowane do nauczycieli (wszystkich typów szkół i 
przedszkoli) nieposiadających umiejętności gry w szachy, (12 godz., 
zajęcia bezpłatne). 
 

Szczegółowa oferta szkoleń: Szachy w PCEN 

Kontynuacja regionalnego projektu "Edukacja 
przez szachy w szkołach Podkarpacia" 

mailto: zbator@pcen.pl
mailto:zbator@pcen.pl
https://www.pcen.pl/szachy
https://www.pcen.pl/szachy


 

Szachy i kodowanie. Wspólne 
cele, wspólna przyszłość. 

Anna Świć - nauczyciel przedszkola, 
logopeda, autorka scenariuszy zajęć i 
warsztatów dla dzieci. Trenerka w 
programie Mistrzowie Kodowania. 
Członkini grup innowacyjnych 
nauczycieli:  Superbelfrzy RP i 
Superbelfrzy Mini. Autorka bloga: 
kodowanienadywanie.blogspot.pl 

Edukacja przez szachy w szkole 

Program konferencji 

https://www.pcen.pl/aktualnosci-pcen/konferencje/item/download/173_f80eccbda907f5ff063aecc356e46c2d.html


 
Moodle – koordynator platformy Jacek Kulasa - od 2008 r. 

Wirtulane Centrum Edukacji 



 

Robotyka w szkole 
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z robotyki w szkołach 



 

Robotyka w szkole - grant PKO  
I edycja 2016 r.  

Rzeszów - podsumowanie 

Realizacja: 3 grupy szkoleniowe 
Termin rozpoczęcia:  9 grudnia 2016 r.   
Termin zakończenia: 19 grudnia 2016 r. 
Liczba godzin szkolenia:  8 godzin/grupa.  
Razem godzin: 3 grupy x 8 godzin = 24 godzin 
Liczba osób chętnych: 61 
Liczba wydanych zaświadczeń:  42 



  algorytmika z wykorzystaniem zestawów 
Arduino, 

 programowanie w C++, 

 programowanie w Python, 

 Linux w szkole, 

 robotyka 

Nowe, wybrane propozycje tematów  
doskonalenia nauczycieli 



A może zamiast kabelków SAM Labs? 

SAM Blocks - bluetooth 

SAM’s Curious Cars App 



czujnik pochylenia siłownik 

czujnik temp. 

 światło RGB 

silnik wibracyjny brzęczyk czujnik zbliżeniowy 

potencjometr suwakowy silnik DC czujnik natężenia światła 

opornik do  
regulacji innych bloków 

przycisk, włącznik 



Nauka   Technologia   Inżynieria   Sztuka   Matematyka 

STEAM to edukacyjne podejście do nauki, które wykorzystuje naukę, 

technologię, inżynierię, sztukę i matematykę jako punkty dostępu do 

prowadzenia studiów, dialogu i myślenia krytycznego. Efektem 

końcowym są studenci, którzy podejmują przemyślane ryzyko, 

angażują się w naukę doświadczalną, wytrwale rozwiązują problemy, 

podejmują współpracę i pracują nad procesem twórczym.  

To innowatorzy, nauczyciele, liderzy i uczniowie XXI wieku! 
http://educationcloset.com/steam/what-is-steam/ 



Internet rzeczy (również Internet przedmiotów, ang. Internet of Things – 
IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty 
mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać 
dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci 
komputerowej (np. urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły 
oświetleniowe i grzewcze, urządzenia noszone (wearables). 
Termin został użyty po raz pierwszy przez brytyjskiego przedsiębiorcę i 
twórcę start-upów Kevina Ashtona w 1999 r. 

Info: https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_rzeczy 

Obszary zastosowań 
Systemy realizacji Internetu rzeczy są praktycznie nieograniczone i 
obejmują między innymi: 

• Inteligentne domy, inteligentne budynki 
• Inteligentne miasta 
• Inteligentne sieci zdrowia 
• Inteligentne przedsiębiorstwa, inteligentny przemysł 
• Inteligentne systemy energetyczne 
• Inteligentne systemy pomiarowe 
• Monitorowanie środowiska, monitorowanie zagrożeń Krakowski  

Błękitek 



 

Nazwa:  Szkolenie z zakresu dydaktyki cyfrowej  

 Termin realizacji: 6 - 21 grudnia 2016 

 330 godzin szkoleniowych 

 Liczba szkół: 10 szkół , 22 grupy w trzech etapach 
edukacyjnych. 

Przetargi, projekty…-  Jasło, Rakszawa, Gać… 

ZSM nr 3 w Jaśle 
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Start projektu „Poprawa jakości kształcenia  
w Gminie Rakszawa” – 26.06-25.09.2017 r. 

408 godzin szkoleniowych 
– w 6 tygodni  

(masakra w Dymarce: 
zmęczenie uczestników  

i prowadzących). 



Tato! 

Kończ już! 



Dziękuję  Państwu 

za uwagę. 

Życzę miłej  

dalszej części   

Konferencji. 

pozarski@pcen.pl 


