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Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie myślenia komputacyjnego, 

czyli rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi 

informatycznych. Poprzez programowanie kształcone będą umiejętności jak: logiczne 

myślenie i precyzyjne rozwiązywanie problemów oraz rozwijanie kompetencji potrzebnych 

do współpracy. Umiejętności nabyte podczas tych zajęć umożliwią przejście na pozycję 

cyfrowego twórcy oraz przyjęcie roli osoby władającej technologią.  

 

 

 

Innowacja polega na wprowadzeniu do planu nauczania przedmiotu KOMPUTYKA w klasie 

I-III w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w tygodniu, co pozwoli przybliżyć uczniom 

informatykę, jako ekscytującą dziedzinę dalszego kształcenia, studiowania i ewentualnej 

przyszłej kariery zawodowej. Do realizacji przedmiotu zostanie opracowany autorski program 

nauczania uwzględniający propozycję zmian w obowiązującej podstawie programowej w 

zakresie kształcenia informatycznego oraz uwzględniający E-learning. 

 

INNOWACYJNOŚĆ METODYCZNA polega na propagowaniu idei nauki przez działanie, 

wykorzystaniu najbardziej efektywnej metody nauczania, jaką jest projekt edukacyjny oraz 

wykorzystywaniu e-lerningu w nauczaniu.  

INNOWACYJNOŚĆ PROGRAMOWA uwzględnia założenia propozycji zmian w 

obowiązującej podstawie programowej kształcenia informatycznego, przy jednoczesnym 

innowacyjnym układzie treści i sposobie ich realizacji. 



INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACYJNA polega na dostosowaniu czasu realizacji zajęć 

edukacyjnych do możliwości planu nauczania w Liceum Ogólnokształcącym.  

 

Zakres innowacji: 

Działaniem innowacyjnym- organizacyjnym zostanie objęta grupa uczniów z klasy pierwszej 

zainteresowana dalszym kształceniem w zakresie rozszerzonym z matematyki i przedmiotów 

przyrodniczych. Działaniem innowacyjnym metodyczno- programowym wszyscy uczniowie 

klasy pierwszej.  

Cele ogólne innowacji: 

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i 

abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania 

informacji.  

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz 

innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, 

organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się 

aplikacjami komputerowymi.  

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami 

komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci 

komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.  

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w 

grupie w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz 

organizacja i zarządzanie projektami.  

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności 

informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w 

komunikacji i norm współżycia społecznego; ocena zagrożeń związanych z 

technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.  

Cele te są głównym drogowskazem w procesie doboru treści nauczania.  

 

Cele szczegółowe innowacji: 

Przygotowanie uczniów do posługiwania się metodami i środkami informatycznymi w 

przyszłej aktywności- oznacza dbałość o: 

• różnorodność problemów poruszanych na lekcjach; 

• ukazywanie interesujących zastosowań informatyki; 

• przedstawianie metod i środków informatycznych jako narzędzia niezbędnego do 

efektywnego wykonywania przyszłej pracy; 

• prezentowanie perspektyw rozwoju informatyki. 

 



 

Przygotowanie uczniów do korzystania z metod i środków informatycznych dla rozwoju 

zainteresowań oraz w dalszej nauce różnych przedmiotów i w samokształceniu – oznacza w 

szczególności: 

• poznawanie i stymulowanie rozwoju silnych stron uczniów; 

• wykorzystywanie form aktywności wspomagających rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień (np. udział w konkursach informatycznych, grupy zainteresowań); 

• wskazywanie możliwości dalszego kształcenia i samokształcenia w dziedzinie 

informatyki i innych przedmiotów wykorzystujących technologie informacyjne (w 

szczególności przedmiotów ścisłych); 

• wykorzystywanie pracy zespołowej oraz korzystanie z metod projektów. 

Rozwinięcie celów szczegółowych zawarte jest w nowej podstawie programowej oraz 

zawarte będzie w autorskim programie nauczania.  

Spodziewane efekty: 

Uczniowie uzyskują: 

• wzrost świadomości znaczenia matematyki i informatyki, w szczególności 

programowania w szkole, w życiu codziennym i zawodowym. 

• wzrost umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia. 

• zwiększenie motywacji do nauki, zaufania we własne siły. 

• wzrost liczby uczniów wybierajacych kształcenie w profilu matematyczno- 

informatycznym, wybierających maturę z informatyki oraz kierunki na 

uczelniach technicznych.  

• wykształcenie umiejętności korzystania z e-learningu. 

Sposób realizacji: 

Aktualnie w szkole ponadgimnazjalnej (na IV etapie edukacyjnym) wszyscy uczniowie są 

objęci kształceniem informatycznym w podstawowym zakresie i zgodnie z podstawą 

programową „możliwe jest ponadto kształcenie w zakresie rozszerzonym o istotnie szerszych 

wymaganiach w stosunku do zakresu podstawowego”. W aktualnym planie nauczania naszej 

szkoły dla klas pierwszych dotychczas takich zajęć nie przewidziano przeznaczając godziny 

na realizację innych przedmiotów w zakresie rozszerzonym.  

Propozycja uwzględnia, że uczniowie wybierający dalsze kształcenie w zakresie 

rozszerzonym z matematyki lub przedmiotów przyrodniczych realizują zajęcia z przedmiotu 

KOMPUTYKA w klasie I-III w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdym roku nauczania 

realizując autorski program zajęć uwzględniający propozycję zmian w obowiązującej 

podstawie programowej w zakresie kształcenia informatycznego oraz uwzględniajacyE- 

learning. 

Opracowany program uwzględni również nauczanie informatyki z elementami przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych oraz robotyki. 



Uczniom zainteresowanym pogłębionym kształceniem informatycznym (np. startującym w 

Olimpiadzie Informatycznej) i wybierającym egzamin maturalny z informatyki umożliwi się 

realizację bardziej zaawansowanych treści dla osiągnięcia umiejętności informatycznych na 

wyższym poziomie, organizując zajęcia w ramach koła zainteresowań w klasie II i III, gdzie  

kształcenie informatyczne  w zakresie rozszerzonym przygotowuje ich do m.in. egzaminu 

maturalnego z informatyki, ale głównie jest wprowadzeniem do przyszłego kształcenia 

informatycznego w uczelni wyższej.  

Kształcenie informatyczne wszystkich uczniów w szkole będzie realizowane tak jak 

dotychczas w ramach przedmiotu Informatyka w wymiarze 1 godziny tygodniowo i obejmuje 

treści wspólne dla wszystkich uczniów, które tematycznie mogą uwzględnić zainteresowania 

uczniów zagadnieniami informatycznymi lub pochodzącymi z innych dziedzin 

(przedmiotów), będących obszarem zainteresowań uczniów. Dogodną formą realizacji tych 

zajęć będzie metoda projektów, która umożliwia elastyczne potraktowanie tematyki zajęć. 

Opracowany program nauczania uwzględni przykładowy rozkład materiału z wykorzystaniem 

metod projektów. 

 

 


