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Zakres innowacji: 

Adresatami  innowacji  są  chętni  uczniowie  klas  IV-VIII.  Czas  realizacji
innowacji  obejmuje okres od 16.09.2019r.  do 15.06.2020r.  z możliwością  jej
kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych, minimum
dwa razy w miesiącu.

Niniejsza innowacja ma na celu: 

 doskonalenie umiejętności programowania za pomocą języka Rogic, by
rozwijać  kluczowe  kompetencje,  takie  jak  myślenie  komputacyjne czy
planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w
różnych dziedzinach życia

 wykorzystanie programowania do sterowania robotem świecie fizycznym

 rozwijanie  umiejętności  logicznego  myślenia,  intuicji,  wyobraźni
i wnioskowania

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Rozwijanie  umiejętności  logicznego  myślenia,  sprawności  manualnej  i
wyobraźni  przestrzennej  -  to  najważniejsze  cechy,  które  chcemy kształcić  u
przyszłych  inżynierów.  Chcę,  aby  rozwój  logicznego  myślenia,  wyobraźni
przestrzennej, sprawnego posługiwania się technologią komputerową zaczynał
się  już  w  szkole  podstawowej  i  zaowocował  w  przyszłości  kadrą  młodych
inżynierów. Ponadto innowacja powinna się  zakończyć osiągnięciem nowych
możliwości  edukacyjnych  uczestników  innowacji:  testowania  robotów,
sterowania nimi, a także szukania nowych rozwiązań. 

OPIS INNOWACJI:

Cel główny:

Stymulowanie  rozwoju  sprawności manualnej  i  intelektualnej  dzieci  poprzez
wdrażanie ich do pracy w grupach, według czterech zasad: rozpocznij, zbuduj,
rozważ, zastosuj. 

Cele szczegółowe:

 wprowadzenie na zajęciach podstaw programowania za pomocą języka
Rogic,  by  rozwijać  kluczowe  kompetencje,  takie  jak  myślenie
komputacyjne i algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających
wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia



 rozwijanie  umiejętności  logicznego  myślenia,  intuicji,  wyobraźni  i
wnioskowania

  rozwiązywanie  problemów  i  komunikowania  się  z  wykorzystaniem
komputera

 rozwijanie  kompetencji  społecznych,  kształcenie  umiejętności  pracy
zespołowej i projektowej

 uatrakcyjnienie  nauczania,  stworzenie  uczniom możliwości  odniesienia
sukcesu poprzez samodzielne stworzenie działającego programu

 wprowadzenie do robotyki, budowanie i sterowanie robotami RoboRobo

Tematyka 

Program zakłada zdobycie przez ucznia wiadomości i umiejętności związanych
z robotyką i informatyką, poprzez opanowanie odpowiedniego słownictwa oraz
rozpoznawanie  i  posługiwanie  się  robotami.  Na  zajęciach  będą  budowane
roboty, mające wykonać jakieś zadanie lub czynność. Później uczniowie będą
testować  swoje  konstrukcje,  sprawdzając  czy  poprawnie  realizują  przyjęte
założenia - w razie potrzeby samodzielnie dopracowują model i sterujący nim
program.  W ramach  innowacji  uczniowie  będą  mieli  dostępne  dwa  zestawy
robotów RoboRobo. Uczniowie w parach najpierw będą budować, konstruować
robota  zgodnie  z  instrukcją  i  poleceniami  nauczyciela.  Następnie  będą  go
programować w języku Rogic, do każdego robota zostanie zastosowanych kilka
programów o  różnym stopniu  trudności.  Każdy  kolejny  robot  budowany  na
zajęciach będzie wymagał wiedzy z poprzedniego projektu i będzie wzbogacany
o nowe elementy, komendy i polecenia. Ostatnim etapem budowy robota będzie
faza kreatywna, podczas której uczeń będzie mógł dostosować robota według
własnych  potrzeb  i  wyobraźni.  Program  pomoże  uczniom  zdobyć  wiedzę  z
zakresu  konstrukcji  robotów,  układów elektronicznych  i  oczywiście  podstaw
programowania.  Wykonując  poszczególne  zadania,  uczniowie  zapoznają  się
min. z działaniem diod LED, głośnika, silników DC oraz czujnika światła.

Sposoby realizacji

W realizacji  innowacji  autor  programu  zamierza  wykorzystać  komputery  w
szkolnej  pracowni  komputerowej  oraz  zestawy  robotów  RoboRobo  wraz  z
oprogramowaniem.  Uczniowie  będą  pracować  indywidualnie.  Na  każdym



stanowisku  pracy  będzie  zapewniony  dostęp  do  komputera  wraz  z
oprogramowaniem oraz zestawem elementów RoboRobo.

Czas trwania i zakres

Innowacja  obejmie  chętnych  uczniów  klas  IV-VIII  w  drugim półroczu  roku
szkolnego  2019/2020.  Program  będzie  realizowany  w  wymiarze  minimum
2 godzin miesięcznie do końca roku szkolnego. Zajęcia poprowadzi nauczyciel,
który posiada kwalifikacje do nauczania informatyki.

Przewidywane efekty

 rozwój  u  uczniów  umiejętności  samodzielnego  myślenia,  kreatywnego
rozwiązywania problemów, myślenia komputacyjnego

 na zajęciach uczniowie będą pracować indywidualnie

 zajęcia z robotyki staną się wprowadzeniem do praktyki szkoły nowej jakości
kształcenia, opartej o atrakcyjne dla uczniów materiały i pomoce naukowe

 wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami nie tylko
na lekcjach zajęć komputerowych i informatyki

 zaznajomienie uczniów i wzbudzenie ich zainteresowania dziedziną robotyki

 umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania,  samooceny własnej pracy

 zwiększenie  zainteresowania  programowaniem,  robotyką  i  twórczym
korzystaniem z urządzeń cyfrowych

Ewaluacja

W czasie  trwania  innowacji  będzie  prowadzona dokumentacja,  na  podstawie
której  będzie  można  podsumować  wnioski  dotyczące  realizacji  założonych
celów. Będą to programy zapisane przez uczniów, zdjęcia i filmy pokazujące
zastosowanie robotów w praktyce. Informacje i zdjęcia z prowadzonej innowacji
umieszczone  zostaną  na  stronie  internetowej  szkoły.  Na  zakończenie  roku
szkolnego  przeprowadzone  zostaną  ankiety  ewaluacyjne  dla  uczniów.
Szczegółowa  analiza  wyników  ankiety  pozwoli  ocenić  stopień  realizacji
zamierzonych  celów.  Działania  te  pomogą  wyciągnąć  wnioski,  zaplanować
pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.

Paweł Kuczera


