INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Nazwa innowacji: „Młodzi Programiści 2”
Rodzaj innowacji: Innowacja metodyczno – programowa w zakresie
edukacji informatycznej i informatyki
Autor i realizator innowacji: Zofia Konecka – nauczyciel informatyki,
Marek Wasiak – nauczyciel informatyki
Oddziały objęte innowacją: Uczniowie klas I – VIII
Miejsce wdrożenia innowacji: Zespół Szkół w Nekli 62-330 Nekla, ul.
Szczepańskiego 7
Czas realizacji:
Data rozpoczęcia innowacji: wrzesień 2019 r.
Data zakończenia innowacji: czerwiec 2020 r.
Czas trwania innowacji: 1 rok
Wstęp:
Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych
problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń
mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat.
Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w
połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o
dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych
wychowanków.
Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować,
działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka
może być innowacja wprowadzająca edukację w modelu STEAM (Science,
Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne
połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki
oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego
odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych
rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły
zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich
zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie
uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści.
Motywacja i cele wprowadzenia innowacji

Innowacja „Młodzi Programiści 2” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby
dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia
ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.
Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w poprzedniej innowacji
„Młodzi Programiści” realizowanej przez nas w związku z pilotażowym
wprowadzaniem programowania do szkół, zdobyte w niej doświadczenia,
oraz zakupione pomoce dydaktyczne, takie jak roboty, dron , kamera Go
Pro, stacja meteorologiczna.
Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków
uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe
podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w
sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez
doświadczanie i eksperymentowanie.
Cele innowacji:
● Kształtowanie
miękkich
kompetencji:
rozwijanie
logicznego
algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych
problemów, kreatywności,
● Kształtowanie
umiejętności
pracy
w
zespołach,
szukania
kompromisów, optymalnych rozwiązań,
● Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat,
świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.
Opis innowacji.
Innowacja jest podniesieniem poziomu kształcenia z informatyki, a w
szczególności z algorytmiki i programowania
Zajęcia z innowacją „Młodzi Programisści 2” będą nowym problemem
do rozwiązania. Dostarczą one satysfakcji z samodzielnych odkryć, ukażą
nowe horyzonty i ścieżki myślenia.
Ta właśnie idea przyświeca tej innowacji. Nauczyć dzieci rozwiązywania
problemów przy pomocy dostępnych narzędzi, wyzwalać nowe rozwiązania
i przekazywać je innym, pokonywać przeszkody dzięki pomysłowości,
doświadczeniom i wiedzy z innych przedmiotów. Nauczyciel będzie
kierował pracą uczniów tak, aby każdy miał szansę osiągnąć swój drobny
sukces i wyniósł z każdych zajęć nowe umiejętności.
Plany pracy edukacji informatycznej i informatyki zostaną zmodyfikowane
i rozszerzone o naukę programowania w klasach I – VIII. Uczniowie będą
korzystać z programu Scratch 2.0 oraz doskonalić swoją wiedzę i
umiejętności z zakresu różnych edukacji dzięki aplikacjom
multimedialnym. Będą korzystać z programów, które pomagają w
rozwijaniu kreatywności, logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania
problemów.

Zależy nam na rozbudzeniu zainteresowania jak największej liczby uczniów
przedmiotami ścisłymi oraz nabyciu przez uczniów umiejętności
kreatywnego i świadomego wykorzystania z technologii informacyjnych.
Zajęcia prowadzone będą Scratchu 2.0. Planujemy korzystać ze
scenariuszy udostępnionych w ramach programu Mistrzowie Kodowania.
Uczniowie będą nabywać umiejętności informatyczne wykorzystując
programy: Scratch oraz poprzez udział w akcjach Godzina Kodowania,
Code week, Dzień Scratcha, Międzynarodowym Konkursie Bóbr,
Powiatowym Konkursie „Potyczki Informatyczne” i innych.
Uczeń podczas zajęć będzie zapoznawał się z możliwościami budowy
strony internetowej oraz z możliwościami jej administrowania. Zajęcia
mają również zwiększyć świadomość zagrożeń związanych z
wykorzystaniem sieci internetowej.
Uczniowie będą w ramach zajęć poznawać nowoczesne zagadnienia,
między innymi z robotyki oraz metody programowania i komunikowania
się z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak kamera Go Pro, dron czy
stacja meteorologiczna.
Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):
Uczniowie:
● Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im
problemów,
● Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych
rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,
● Bezpiecznie,
świadomie,
czynnie
i
twórczo
korzystają
z
nowoczesnych technologii
Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość
W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja
pracy uczniów, ankieta wśród uczniów. Galeria zdjęć na stronie
internetowej szkoły. Szczegółowa analiza ankiet, obserwacji, wywiadów
pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski,
wprowadzić niezbędne modyfikacje i podjąć decyzję o ewentualnym
kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku.
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