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                                                  Polkowice, dnia 26.04.2019r. 

   
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA  
nauczycieli wczesnoszkolnej oraz zainteresowanych nauczycieli 

 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE 
 
 

WYKORZYSTANIE ROBOTÓW EDUKACYJNYCH OZOBOT I LEGO WEDO  
W NAUCE PROGRAMOWANIA. 

 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 
 

22.05.2019r. godz. 16.00-20.00 
(5 godzin dydaktycznych) 

 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1  
(sala szkoleniowa parter)  
 

Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.05.2019r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania – PODM 
 

Cele szkolenia: 
Przygotowanie nauczycieli do pracy z robotami edukacyjnymi. 
 

Program: 
1. Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej 
2. Wykorzystanie robotów edukacyjnych Ozobot i Lego Wedo w nauce programowania. 
3. Włączanie treści programistycznych do różnych zajęć. 
4. Programowanie robotów offline – za pomocą kartki papieru  

i kolorowych pisaków. 
5. Programowanie online za pomocą bloczków w darmowych aplikacjach – warunki, pętle, 

elementy logiki. 
6. Proste maszyny i wykorzystanie czujników w programowaniu. 
7. Aplikacje do nauki programowania: Scratch Junior, Scratch, Baltie… 

 

Korzyści: 
Uczestnik: 

 dowie się jak wykorzystać roboty do realizowania treści wynikających  
z podstawy programowej w szkole podstawowej na pierwszym etapie  
edukacyjnym, 

 dowie się, co to jest myślenie komutacyjne i algorytmiczne oraz na  
czym polega koncepcja edukacji STEM, 

 dowie się jak wprowadzać treści programistyczne do różnych zajęć, 

 zaprogramuje robota Ozobot za pomocą kolorowych pisaków, 

 przygotuje zadanie programistyczne do wybranych zajęć, 

 pozna zastosowanie zestawów Lego WeDo,  

 samodzielnie zbuduje i zaprogramuje robota WeDo. 
 
Koszt:  150 zł 
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Prowadzący:  

Marek Fularz - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w szkole podstawowej.  
Ambasador i trener, trener programu eTwinning. Trener i autor kursów online w programie eTwinning 
poświęconych wykorzystaniu narzędzi ICT w edukacji. Trener warsztatów w kampanii Programowanie 
z eTwinning.  
Współpracownik PSPiA Klanza o/Bogatynia 
          
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

http://www.polkowice.edu.pl/

