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1 Znaczenie programowania 

 

 

Dzisiejsze życie jest nierozerwalnie związane z komputerami. Telefony, telewizja, 

automatyka domowa, inteligentne miasta - wszystkie wymagają użycia komputerów. 

Ogromny postęp technologiczny wymusił sytuację, w której technologie informacyjne, 

a zwłaszcza programowanie, stały się kluczowymi kompetencjami XXI wieku. Obecnie 

digitalizacja i rozwój technologii sprawiają, że język programowania jest językiem 

komunikacji. Musimy mieć świadomość, że dzieci, które obecnie uczęszczają do szkoły, będą 

w przyszłości wykonywać zawody, które jeszcze nie istnieją, a jedyne, co możemy 

powiedzieć o tych zawodach to, że będą one oparte na technologii. 

Aby osiągnąć konkurencyjność i namacalny wzrost, konieczne jest zapewnienie 

kształcenia w najbardziej wymagającym sektorze przyszłości - technologii informacyjnej. 

Wszystkie znane nam branże będą stopniowo korzystać z programowania. Człowiek 

przyszłości bez odpowiedniej wiedzy w tej dziedzinie będzie zależał od tych, którzy będą 

mieli tę wiedzę. W szczególności dla nauczycieli, wprowadzenie programowania przyniesie 

korzyści: w erze cyfrowej podstawowe i niezbędne są umiejętność rozumienia języka 

kodowania i rozwój kluczowych kompetencji, takich jak rozwiązywanie problemów, 

współpraca i umiejętności analityczne. 

Algorytmika i programowanie mogą wzbogacić nie tylko kształcenie w zakresie 

kompetencji cyfrowych, ale także poprawić usposobienie umysłowe, takie jak: wyobraźnia, 

kreatywność i krytyczne myślenie. Są również ważnym sposobem uczenia pracy zespołowej 

i budowania przekonania uczniów o osobistej kontroli nad własnym procesem uczenia się. 

W rezultacie programowanie może być ogniwem w organizacji zintegrowanego nauczania - 

przedmiotowego i między przedmiotowego, a także ważnym narzędziem dla uczniów, które 

nadaje osobisty sens nauce w szkole. 

Programowanie to kompetencja przyszłości. To coś więcej niż 

pisanie programu w języku programowania. To proces: od specyfikacji 

problemu, poprzez znalezienie i opracowanie rozwiązania, po 

programowanie i testowanie poprawności lub definiowanie obszarów 

wymagających doskonalenia, za pomocą odpowiednio dobranej aplikacji 

lub języka programowania. 
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Zdolność programowania jest uznawana przez decydentów na szczeblu europejskim. 

Rozwój tej umiejętności jest jednym z wymagań w zakresie rozwoju kluczowych 

kompetencji. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma zasadnicze 

znaczenie dla konkurencyjności Europy w dzisiejszej coraz bardziej cyfrowej globalnej 

gospodarce. Poprawa dostępu, wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych jest jednym z 11 celów tematycznych polityki spójności na lata 2014–2020. 

Fundusze europejskie należy postrzegać nie tylko, jako wsparcie finansowe, ale także, jako 

narzędzie polityki, wspierające władze publiczne w określaniu strategii i planowaniu zadań 

administracyjnych i inwestycyjnych. Aby zapewnić maksymalny wpływ inwestycji UE, 

państwa członkowskie i regiony, które chcą wykorzystać środki finansowe na projekty 

związane z ICT, muszą wprowadzić strategiczne ramy polityki na rzecz cyfrowego rozwoju 

i narzędzi planistyczne nowej generacji. 

2 Przykłady krajów partnerskich 

 

 

W Polsce rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli jest jednym 

z głównych kierunków realizacji krajowej polityki edukacyjnej (oprócz bezpiecznego 

i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci). Według nowej podstawy 

programowej, od 1 września 2017 r. programowanie jest stałym elementem edukacji od 

pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zarówno Ustawa o Oświacie, jak i podstawa 

programowa przedmiotu informatyki przewidują działania szkolne mające na celu rozwijanie 

umiejętności uczniów w zakresie efektywnego korzystania z technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych. 

Ponadto w kraju odbywa się wiele inicjatyw. Jednym z nich jest konkurs „Nowy Rok 

z programowaniem”. Jest to inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji, która promuje naukę 

programowania. Ponieważ ważne jest uwzględnienie nie tylko dużych miast, Ministerstwo 

uruchomiło 16 Klubów Młodego Programisty w miejscach, w których oferta tego rodzaju 

zajęć nie jest tak bogata jak w dużych miastach. Kluby Młodego Programisty to punkty 

Sytuacja w krajach partnerów jest różna, ale w każdym z nich 

decydenci krajowi w dziedzinie edukacji rozumieją, że kompetencje 

w  zakresie ICT mają status interdyscyplinarny, co oznacza, że 

istnieje potrzeba wdrożenia ich poza programami nauczania.  
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warsztatowe, w których organizowane są bezpłatne zajęcia z programowania. Ciekawą 

inicjatywą jest FRSE Mobile Education Centre (MCE) - nowoczesna ciężarówka edukacyjna 

i przestrzeń dydaktyczna dla nauczycieli zaproszonych do świata wirtualnego uczenia się. 

MCE, między innymi, pomaga w nauce podstaw programowania.  

We Włoszech Ministerstwo Edukacji wspiera projekty wprowadzenia technologii do 

szkół i ich integracji z tradycyjnymi zasobami lekcyjnymi (Krajowy plan rozpowszechniania 

multimedialnych tablic interaktywnych - projekt LIM-Cl @ ssi 2.0, ścieżka iTEC ...). Celem 

jest rozpowszechnianie wiedzy o nowych modelach uczenia się i szkolenia, uwzględnienie 

w szkolnych wytycznych możliwość wprowadzania nowych technologii do metod nauczania 

oraz zainteresowanie nauczycieli ich wykorzystaniem, jednocześnie promując 

interaktywności między nauczycielami i uczniami oraz wśród samych uczniów. 

Przykładem dobrej praktyki we Włoszech jest inicjatywa October 2018 CODE WEEK 

4 ALL - ponad 20 000 wydarzeń (więcej niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim) + 

codenanoMOOC wydany przez Uniwersytet Urbino „Carlo Bo” z siedzibą w regionie Emilia 

Romagna. 

Na Łotwie w 2015 r. w celu rozwijania umiejętności uczniów w zakresie ICT 

wprowadzono do szkół nowy przedmiot informatyki oraz uruchomiono pilotażowy projekt 

dotyczący umiejętności obsługi komputera, w który zaangażowanych było ponad 150 szkół. 

Kompetencje cyfrowe są jednym z fundamentów nowych założeń szkolenia kompetencji. 

Nauczanie umiejętności obsługi komputera w szkołach rozpoczyna się od klasy 1 (7-latków) 

– program nauczania jest zgodny z trendami rozwojowymi branży komputerowej, która 

promuje rozwój wiedzy ucznia i rozwój praktycznych umiejętności (kompetencji) 

w dziedzinie informatyki, które są potrzebne w różnych sytuacjach życiowych w celu 

uzyskania, przetwarzania, analizy i tworzenia informacji, a także w celu efektywnego 

wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie uczenia się. Od 

7 roku życia uczniowie uczą się algorytmów, rozwiązują zadania w oparciu o logiczne 

myślenie. W szkole podstawowej uczniowie uczą się środowiska programowania wizualnego 

Scratch i tekstowych języków programowania. W ostatnich klasach szkoły podstawowej, 50% 

zadań podczas zajęć informatycznych opartych jest na algorytmach i programowaniu. 

Dane z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli pokazują, że więcej niż 4/5 

nauczycieli oceniło pilotaż projektu pozytywnie. Szczególnie ważne jest, aby nauczyciele 

dostrzegli korzyści wynikające z wprowadzania elementów informatyki do innych 
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przedmiotów - ponad połowa uważa, że informatyka pomaga uczniom w lepszym uczeniu się 

innych przedmiotów.  

Przykłady doświadczeń to Projekt Pilotażowy Computers w latach 2015-2018, 

w którym uczestniczyło 150 szkół, Europejski Tydzień Programowania w październiku 

2018 r., udział łotewskich studentów w europejskich i światowych olimpiadach 

programistycznych, w których w 2018r. przyznano 3 brązowe medale łotewskim studentom. 

W Rumunii rok 2000 był rokiem, w którym Ministerstwo Edukacji opracowało 

pierwszą strategię rozwoju systemu kształcenia wstępnego i ustawicznego dla nauczycieli 

i kadry kierowniczej na poziomie niższym niż uniwersyteckim. Ciągłe szkolenie kadry 

nauczycielskiej jest prawem, które osiąga się głównie poprzez rozwój zawodowy 

i doskonalenie. Programy kształcenia ustawicznego, w tym z zakresu ICT, są zorganizowane 

modułowo. Ciągłe szkolenie zapewnia aktualizowanie i rozwój kompetencji nauczycieli, 

w tym nabywanie nowych kompetencji, zgodnie ze zmianami potrzeb edukacyjnych 

i programów nauczania, a także wymogami dotyczącymi dostosowania kompetencji kadry 

nauczycielskiej do zmian w strukturach / procesach edukacji. 

Jedną z przykładowych inicjatyw w Rumunii jest Godzina Kodowania, realizowana 

dzięki ADFABER - jedynej rumuńskiej organizacji pozarządowej, która promuje rozwój 

społeczności i zmiany społeczne poprzez technologię. Godzina Kodowania stanowi 

wprowadzenie do technologii i programowania. Beneficjentami są uczniowie i każdy może 

wspierać inicjatywę. Także każdy, nawet początkujący, może uczestniczyć w nauce podstaw 

programowania. 

3 Zalecenia dla decydentów 

 

 

Zalecane są działania w obszarze rozwoju kompetencji nauczycieli i uczniów: 

 traktowanie algorytmiki i programowania, jako czwartej kompetencji ludzkiej, obok 

czytania, pisania i liczenia; 

Dwuletnia praca w ramach projektu CodeIT pokazuje, że obecnie 

jednym z najważniejszych wyzwań współczesnych szkół jest 

wprowadzenie podstaw programowania od początku edukacji szkolnej, 

a co za tym idzie, do programów edukacji i szkolenia nauczycieli.  
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 przyjęcie definicji programowania zrozumiałej dla nauczycieli i uczniów wczesnej 

edukacji, dzięki której opracowana metodologia wdrażania nauki programowania 

w szkołach dla nauczycieli i uczniów podzieliłaby proces edukacji na podstawowe 

i merytorycznie uzasadnione etapy pedagogiczne; 

 stosowanie norm odniesienia do wyposażenia sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy:  

o aplikacje referencyjne (off-line i on-line); 

o referencyjne kursy dla nauczycieli; 

o referencyjne zadania / scenariusze; 

 rozwijanie kompetencji cyfrowych i odpowiedniej edukacji nauczycieli i uczniów, 

rozumianej, jako działania prowadzące do konkretnych celów edukacyjnych, 

a jednocześnie będące wynikiem wszystkich działań uczniów zarówno w szkole, jak 

i poza nią; 

 rozwijanie kompetencji cyfrowych i szkolenie poprzez działanie, uwzględniając 

współpracę w grupie - ze szczególnym naciskiem na czynności manualne i ruchowe, 

w tym nauczanie programowania; 

 uwzględnienie zajęć sensoryczno-ruchowych z wykorzystaniem odpowiednio 

dobranych zestawów do nauki podstaw programowania; 

 doświadczanie i eksperymentowanie z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych do 

różnych przedmiotów, w tym muzyki, przyrody i języków obcych; 

 rozwijanie kompetencji cyfrowych i edukacji problemowej poprzez rozwiązywanie 

problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym z wykorzystaniem podstaw 

matematyki i algorytmów opartych na krytycznym myśleniu dziecka; 

 korzystanie z treści cyfrowych, celów uczenia się, „poważnych gier”, gier 

z alternatywną rzeczywistością, czy platform cyfrowych do dzielenia się praktykami 

nauczania z elementami zabawy; 

 zapewnienie, że wyżej wymienione narzędzia są instrumentami systematycznych i nie 

epizodycznych doświadczeń. 


