
Polecam  wszystkim, 

którzy kreują  proces nauczania/uczenia się 

 jako otwarty na zmiany,   

 

Rekomendacja Innowacji Pedagogicznej 

metodyczno- programowej „Każdy może programować ” -  autorstwa Pana 
mgr Krzysztofa Łuczaka, nauczyciela matematyki i informatyki Zespołu Szkoły i Przedszkola 
w Ożarowie. 

Program innowacji - realizowany na zajęciach dodatkowych w ramach kółka informatycznego 
w roku szkolnym 2016-2017 (Załącznik nr 1). 

Innowacja koreluje z „Podstawą programową kształcenia ogólnego …”.  

 

       Dlaczego warto poznać  programową koncepcję kształcenia młodzieży zaprezentowaną 
w autorskiej innowacji pedagogicznej „K ażdy może  programować”?   Na czym polega 
jej nowatorstwo/innowacyjność ? 

Z jednej strony innowacja jest, jak dowodzi autor, odpowiedzią na ogólnopolską akcję 
pilotażowego wdrażania programowania w edukacji  w szkołach publicznych. Z drugiej – 
potrzebą zaspokojenia ciągle rosnącego zainteresowania  młodzieży rozwojem wiedzy 
informatycznej, nowościami z obszaru TIK. 

Z pedagogicznego punktu widzenia, według mnie,  jest przede wszystkim przykładem dobrej 
praktyki, ponieważ upowszechnia  naukę programowania w przystępnej formie; realizuje 
tym samym koncepcję kształcenia wokół nowej umiejętności – bowiem programowanie jest 
jedną z kluczowych umiejętności dzisiejszego świata, komputery towarzyszą nam na każdym 
kroku. Stanowi nową jakość, ponieważ programowanie rozwija umiejętności, które czynią 
nasze życie lepszym: uczy logicznego i analitycznego myślenia, szukania optymalnych 
rozwiązań problemu, samodzielności, zaradności a także pomaga rozwinąć kreatywność 
ucznia. 

Prezentowana autorska innowacja (Załącznik nr 1) – ma niewątpliwie  charakter 
doskonalący i nowatorski; decydują o tym następujące elementy: rodzaj wprowadzonej 
zmiany, stopień kreatywności, źródło informacji: 

1. Uzupełnia, wzbogacając program nauczania o nowe cele edukacyjne i wymagane 
osiągnięcia, 

2. Jest celowa, efektywna: formułuje cele ogólne i szczegółowe, zadania i działania, 
prognozuje efekty; w zakresie merytorycznym – zapoznaje z wiedzą o programowaniu, 
novum metodyczne –  to praca z komputerem w środowisku edukacyjnym, 

3. Ma wartość pionierską i oryginalną – w edukacji toruje drogę nowej praktyce 
pedagogicznej – uczeń  bawi się, ucząc podstaw programowania w środowisku 
obiektowym,  

4. Posiada moc twórczą - prezentowany program innowacji inspiruje ucznia do  kreatywnej 
zabawy, nauki, ponieważ istotą programowania jest samodzielne rozwiązywanie problemów, 

5. Wpisuje się w edukację w szeroko rozumiany proces gamifikacji, 



6. Posiada wartość praktyczną – preferuje indywidualną i grupową formę nauki 
programowania etapami za pomocą filmów – z każdym kolejnym filmem uczeń zdobywa 
nowe umiejętności i może je powtórzyć, i utrwalać, 

7. Zaspokaja potrzebę użyteczności – oznacza zaspokajanie indywidualnych potrzeb 
uczniów, wspieranie ich w rozpoznaniu i rozwijaniu własnych uzdolnień i zainteresowań oraz 
stanowi alternatywną możliwość spędzenia czasu wolnego. 

 

Podsumowując:  

prezentując w/w program autorskiej innowacji pedagogicznej, zachęcam do podobnych 
przedsięwzięć. Zachęcam do wdrażania innowacji pedagogicznych, które mogą dać 
młodzieży wiele radości i satysfakcji, czynią z procesu nauczania/uczenia się kreatywną 
zabawę, przygotowując do życia w realnym świecie.  

Warto przypomnieć, że sens pedagogiczny innowacji wyznacza nie tyle obszar nią objęty, 
lecz jej użyteczność dla ucznia.  

Celowość wprowadzania innowacji jest tym wyższa, im więcej korzyści wyniesie z niej uczeń. 
Zatem innowacja, która nie przynosi pozytywnych zmian, jest niepotrzebna. 

 

                                                                                                      oprac. Danuta Dymczyk 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


