specjalny
RaportRaport
specjalny

Nauczanie
informatyki
w świetle
Nauczanie
informatyki
w świetle
nowej
podstawy
programowej
nowej
podstawy
programowej
Reforma
– wyzwania
Reforma
2019 –2019
wyzwania

to oznacza
w praktyce?
Co to Co
oznacza
w praktyce?

Rozwiązania
Rozwiązania
NowejNowej
Ery Ery

Równoległe
nauczanie
tych
Równoległe
nauczanie
tych
samych
treści w zklasach
z zakresem
samych treści
w klasach
zakresem
podstawowym
i rozszerzonym
podstawowym
i rozszerzonym

Konieczność
jednoczesnego
Konieczność
jednoczesnego
przygotowywania
się do
lekcji w klasach
przygotowywania
się do lekcji
w klasach
różnym zakresem
z różnymz zakresem

Stosujemy
spójne rozwiązania
w obuco
seriach,
co znacznie
skraca
czas przygotowania
się ido
lekcji ipracę:
ułatwia pracę:
Stosujemy
spójne rozwiązania
w obu seriach,
znacznie
skraca czas
przygotowania
się do lekcji
ułatwia
• zbliżone
układy
treści
w obu zakresach,
• zbliżone
układy treści
w obu
zakresach,
spójna
siatka pojęć,
• spójna •siatka
pojęć,
•
•
• analogiczne
obudowy
dla nauczyciela:
• analogiczne
elementyelementy
obudowy
dla nauczyciela:
– wskazówki
– wskazówki
do lekcji,do lekcji,
pliki do
dla uczniów,
– pliki do–pracy
dlapracy
uczniów,
– pełne
wersje kodów,
– pełne wersje
kodów,
–
–
– materiały
prezentacyjne.
– materiały
prezentacyjne.

MłodszyMłodszy
uczeń wuczeń
szkolew szkole
ponadpodstawowej
ponadpodstawowej

dostosowania
PotrzebaPotrzeba
dostosowania
sposobusposobu
nauczania
i materiałów
dydaktycznych
nauczania
i materiałów
dydaktycznych
do percepcji
młodszego
do percepcji
młodszego
ucznia ucznia

Nasze podręczniki
uwzględniają
ucznia, zwłaszcza
młodszego.
Zastosowaliśmy
w nich
wiele rozwiązań
Nasze podręczniki
uwzględniają
potrzebypotrzeby
ucznia, zwłaszcza
młodszego.
Zastosowaliśmy
w nich wiele
rozwiązań
ułatwiających
przyswojenie
wiedzy,
takich jak:
ułatwiających
przyswojenie
wiedzy, takich
jak:
•
•
• małewiedzy
pakietyteoretycznej
wiedzy teoretycznej
nazzmianę
z prostymi,
ćwiczeniami,
• małe pakiety
na zmianę
prostymi,
krótkimi krótkimi
ćwiczeniami,
• przystępny
język,oparte
tematynaoparte
na przykładach
łatwych
do zrozumienia
bliskich doświadczeniu
• przystępny
język, tematy
przykładach
łatwych do
zrozumienia
i bliskichidoświadczeniu
ucznia, ucznia,
• aktywny
zawierający
różnorodne
informacje
wspierające
proces nauczania.
• aktywny
marginesmargines
zawierający
różnorodne
informacje
wspierające
proces nauczania.
Przygotowujemy
prezentacyjne
dla nauczycieli,
którewprowadzanie
ułatwią wprowadzanie
nowych zagadnień
Przygotowujemy
materiałymateriały
prezentacyjne
dla nauczycieli,
które ułatwią
nowych zagadnień
i dodatkowo
uatrakcyjnią
lekcje informatyki.
i dodatkowo
uatrakcyjnią
lekcje informatyki.

Obszerne
w stosunku
siatki godzin
Obszerne
w stosunku
do siatkido
godzin
wymagania,
zwłaszcza
w zakresie
wymagania,
zwłaszcza
w zakresie
podstawowym
podstawowym

Należy maksymalnie
zoptymalizować
Należy maksymalnie
zoptymalizować
sposób sposób
wymagań
z podstawy
programowej
realizacjirealizacji
wymagań
z podstawy
programowej

na wprowadzenie
treści teoretycznych,
się maksymalnie
ograniczyć
czas potrzebny
Staramy Staramy
się maksymalnie
ograniczyć
czas potrzebny
na wprowadzenie
treści teoretycznych,
tak aby
uczeń
na opanowaniu
umiejętności
praktycznych.
tak aby uczeń
mógł
sięmógł
skupićsięnaskupić
opanowaniu
umiejętności
praktycznych.
• Małe
porcjesą
wiedzy
są przeplatane
ćwiczeniami,
co pozwala
sprawdzić
• Małe porcje
wiedzy
przeplatane
krótkimi,krótkimi,
prostymiprostymi
ćwiczeniami,
co pozwala
sprawdzić
nowo nowo
w praktyce,
dziękimożna
czemująmożna
łatwiej i przyswoić.
szybciej przyswoić.
zdobytą zdobytą
wiedzę wwiedzę
praktyce,
dzięki czemu
łatwiejjąi szybciej
• Czytelne
zrzuty ekranowe,
schematy
rysunki pomagają
zrozumieć
omawiane
zagadnienia.
• Czytelne
zrzuty ekranowe,
schematy
i rysunki ipomagają
zrozumieć
omawiane
zagadnienia.
Kartka oraz
z historii
oraz Z informatyką
w przyszłość
w atrakcyjnej
i skrótowej
formie realizują
• Kartka z historii
•
Z informatyką
w przyszłość
w atrakcyjnej
i skrótowej
formie realizują
zapisy zapisy
z podstawy
programowej
dotyczące
zapoznania
z rozwojem
poszczególnych
informatyki
z podstawy
programowej
dotyczące
zapoznania
ucznia z ucznia
rozwojem
poszczególnych
dziedzindziedzin
informatyki
oraz uświadomienia
mu,
w jakizdobywana
sposób zdobywana
wiedzaprzydatna
będzie przydatna
w późniejszym
oraz uświadomienia
mu, w jaki
sposób
wiedza będzie
w późniejszym
życiu. życiu.
• We wskazówkach
dotyczących
prowadzenia
lekcji podpowiadamy
nauczycielom,
jak realizować
poszczególne
• We wskazówkach
dotyczących
prowadzenia
lekcji podpowiadamy
nauczycielom,
jak realizować
poszczególne
o zróżnicowanym
m.in. umiejętności
matematycznych.
tematy wtematy
klasachwoklasach
zróżnicowanym
poziomiepoziomie
m.in. umiejętności
matematycznych.
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RaportRaport
specjalny
specjalny

Nauczanie
Nauczanie
informatyki
informatyki
w świetle
w świetle
nowej
nowej
podstawy
podstawy
programowej
programowej
Reforma
Reforma
2019 –2019
wyzwania
– wyzwania

Co toCo
oznacza
to oznacza
w praktyce?
w praktyce?

Rozwiązania
Rozwiązania
NowejNowej
Ery Ery

Trudne zmiany
Trudne w
zmiany
zakresie
w zakresie
podstawowym
podstawowym
– algorytmy
– algorytmy
i programowanie
i programowanie
w językuwtekstowym
języku tekstowym

Konieczność
Konieczność
omówienia
omówienia
części algorytmów
części algorytmów
oraz nauki
oraz
ichnauki
programowania
ich programowania
w językuw języku
tekstowym
tekstowym
we wszystkich
we wszystkich
typach klas
typach klas

Stosujemy
Stosujemy
rozwiązania
rozwiązania
ułatwiające
ułatwiające
wprowadzenie
wprowadzenie
trudnychtrudnych
treści związanych
treści związanych
z algorytmiką,
z algorytmiką,
zwłaszcza
zwłaszcza
w klasach,
ww
klasach,
których
w matematyka
których matematyka
jest nauczana
jest nauczana
w zakresie
w zakresie
podstawowym.
podstawowym.
• Programowanie
• Programowanie
w językuwtekstowym
języku tekstowym
jest wprowadzane
jest wprowadzane
od klasy od
drugiej,
klasy tak
drugiej,
aby nauczyciel
tak aby nauczyciel
miał czasmiał czas
na zapoznanie
na zapoznanie
się z poziomem
się z poziomem
i możliwościami
i możliwościami
uczniów,uczniów,
a uczeń miał
a uczeń
szansę
miałuzupełnić
szansę uzupełnić
braki w umiejętnościach
braki w umiejętnościach
matematycznych.
matematycznych.
• Język tekstowy
• Język tekstowy
w zakresie
w zakresie
podstawowym
podstawowym
do wyboru
do wyboru
przez nauczyciela
przez nauczyciela
– równoległe
– równoległe
rozdziałyrozdziały
umożliwiające
umożliwiające
realizacjęrealizację
treści programowych
treści programowych
w językuwC++
języku
lub C++
Python,
lub w
Python,
zakresie
w zakresie
rozszerzonym
rozszerzonym
– C++. – C++.
• Czytelne
• Czytelne
listingi wlistingi
kolorach
w kolorach
analogicznych
analogicznych
do używanych
do używanych
w popularnych
w popularnych
edytorach
edytorach
kodu źródłowego.
kodu źródłowego.

Uczeń niezainteresowany
Uczeń niezainteresowany
przedmiotem
przedmiotem
w zakresie
w zakresie
podstawowym
podstawowym

PotrzebaPotrzeba
zastosowania
zastosowania
rozwiązań
rozwiązań
budujących
budujących
pozytywne
pozytywne
nastawienie
nastawienie
ucznia do
ucznia
informatyki
do informatyki
i motywujących
i motywujących
go do nauki
go do
tego
nauki
przedmiotu
tego przedmiotu

Realizujemy
Realizujemy
tematy wtematy
sposób
watrakcyjny
sposób atrakcyjny
dla ucznia,
dlawspierając
ucznia, wspierając
go w procesie
go w procesie
nauczania.
nauczania.
• Przykłady
• Przykłady
odwołujące
odwołujące
się do doświadczenia
się do doświadczenia
ucznia pozwalają
ucznia pozwalają
dostrzecdostrzec
związekzwiązek
przedmiotu
przedmiotu
z życiemz życiem
codziennym.
codziennym.
• Informacje
• Informacje
zawartezawarte
w blokach
w blokach
A to ciekawe,
A to ciekawe,
ukazujące
ukazujące
zaskakujące
zaskakujące
fakty oraz
fakty
związki
oraz między
związki pozornie
między pozornie
odległymi
odległymi
dziedzinami
dziedzinami
życia i nauki
życiazi informatyką,
nauki z informatyką,
budują pozytywne
budują pozytywne
nastawienie
uczniówuczniów
nastawienie
do przedmiotu.
do przedmiotu.
•
• Z informatyką
Z informatyką
w przyszłość
w przyszłość
uświadamiają
uświadamiają
możliwości
możliwości
wykorzystania
wykorzystania
zdobywanej
zdobywanej
wiedzy wwiedzy
późniejszym
w późniejszym
życiu, dzięki
życiu,
czemu
dziękimotywują
czemu motywują
ucznia do
ucznia
nauki.do nauki.

Uczniowie
Uczniowie
o różnych
o różnych
predyspozycjach
predyspozycjach
informatycznych
informatycznych

Konieczność
Konieczność
dostosowania
dostosowania
procesuprocesu
kształcenia
kształcenia
do zróżnicowanych
do zróżnicowanych
potrzeb potrzeb
i możliwości
i możliwości
uczniówuczniów

Wprowadzenie
Wprowadzenie
progu zdawalności
progu zdawalności
30% na egzaminie
30% na egzaminie
maturalnym
maturalnym

EgzaminEgzamin
maturalny
maturalny
z informatyki
z informatyki
stanie się
stanie
jeszcze
się większym
jeszcze większym
wyzwaniem
wyzwaniem
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Wychodzimy
Wychodzimy
naprzeciw
naprzeciw
potrzebie
potrzebie
indywidualizacji
indywidualizacji
procesu procesu
kształcenia.
kształcenia.
• Zazwyczaj
• Zazwyczaj
kilka godzin
kilkalekcyjnych
godzin lekcyjnych
na realizację
na realizację
tematu itematu
duża liczba
i dużaćwiczeń
liczba ćwiczeń
i zadań praktycznych
i zadań praktycznych
w ramach
w ramach
tematu umożliwia
tematu umożliwia
dostosowanie
dostosowanie
tempa pracy
tempa
dopracy
możliwości
do możliwości
poszczególnych
poszczególnych
uczniów.uczniów.
• Wskazówki
• Wskazówki
do lekcjido
pomogą
lekcji pomogą
nauczycielom
nauczycielom
obrać ścieżki
obraćkształcenia
ścieżki kształcenia
najlepsze
najlepsze
w przypadku
w przypadku
danej danej
klasy lubklasy
poszczególnych
lub poszczególnych
uczniów.uczniów.
na dostosowanie
na dostosowanie
sposobusposobu
• Bogaty• wybór
Bogatyćwiczeń
wybór ćwiczeń
i zadań oi zadań
zróżnicowanym
o zróżnicowanym
stopniu stopniu
trudności
trudności
pozwalapozwala
i tempa ipracy
tempa
dopracy
możliwości
do możliwości
klasy oraz
klasy
poszczególnych
oraz poszczególnych
uczniów.uczniów.

Systematycznie
Systematycznie
przygotowujemy
przygotowujemy
do egzaminu
do egzaminu
maturalnego
maturalnego
już od klasy
już od
1. klasy 1.
• Na marginesach
• Na marginesach
literką Mliterką
oznaczyliśmy
M oznaczyliśmy
Dobre rady
Dobre
szczególnie
rady szczególnie
istotne wistotne
kontekście
w kontekście
egzaminu
egzaminu
maturalnego.
maturalnego.
• Po każdym
• Po każdym
rozdzialerozdziale
w bloku w
Wiesz,
bloku
umiesz,
Wiesz,zdasz
umiesz,
pokazujemy
zdasz pokazujemy
zadania zzadania
rozwiązaniami
z rozwiązaniami
opierające
opierające
się
się
na wykorzystaniu
na wykorzystaniu
zagadnień
zagadnień
omawianych
omawianych
w danymwdziale
danym
– Sposób
dziale –na
Sposób
zadanie
na –zadanie
oraz zamieszczamy
– oraz zamieszczamy
– Trening.– Trening.
zestaw zadań
zestaw
typu
zadań
maturalnego
typu maturalnego
możliwych
możliwych
do wykonania
do wykonania
w danymwmomencie
danym momencie
cyklu kształcenia
cyklu kształcenia
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