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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  
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ZAPRASZA 
 

zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE 

„MATEMATYKA, ALGORYTMIKA I PROGRAMOWANIE 

- ROZWIJANIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH  

OD LAT NAJMŁODSZYCH” 

 
  13 października 2017 roku, godz. 16.00 – 20.00 

(5 godzin dydaktycznych) 
   
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 08.10.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego (do pobrania  
na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
 Kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie podstaw programowania 
 Rozwijanieumiejętności myślenia algorytmicznego u uczniów poprzez  wykorzystanie ciekawych 

zadań 
 Stosowanie innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu w zakresie 

wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych 
           Program: 

 Jakiej matematyki potrzebuje szkolna informatyka?  Na czym polega myślenie komputacyjne? 

 Aranżowanie sytuacji problemowych na lekcji matematyki i tworzenie algorytmów będących ich 

rozwiązaniem  – zajęcia bez komputerów 

 Baltie jako narzędzie rozwijające myślenie algorytmiczne przygotowujące do programowania 

 Przykłady praktycznych zastosowań Scratcha na lekcji matematyki 

 Tworzenie prostych samodzielnych animacji rozwijających umiejętności logicznego myślenia, 
wyobraźni, intuicji i wnioskowania 

Korzyści: 
 dowie się w jaki sposób można zastosować Scratch na lekcji matematyki 
 pozna program Baltie, narzędzie rozwijające algorytmiczne myślenie 
 zdobędzie wiedzę na temat tworzenia animacji pomagających w logicznym myśleniu, 

wnioskowaniu 
 otrzyma materiały, które będzie mógł wykorzystać w pracy z uczniami 

          Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 

          Firma: TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa 

          Prowadzący szkolenie: Jolanta Lazar  

          Kwalifikacje i doświadczenie. 
          Absolwentka Matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, doświadczony nauczyciel, trener, edukator       

         doskonalenia w zakresie matematyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, platformy   

         Moodle, ekspert ds.GeoGebry jako narzędzia nauczania i uczenia się matematyki, doradca   

         metodyczny matematyki, egzaminator maturalny, ekspert ds. EWD, autorka książek i publikacji. 

                                                     Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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