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 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „NIE OBAWIAJ SIĘ 

PROGRAMOWAĆ, TO NIE TAKIE TRUDNE – KOMPLEKSOWE WSPARCIE 

UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE NAUKI PROGRAMOWANIA”  

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe wsparcie uczniów 

i nauczycieli w zakresie nauki programowania” jest skierowany do szkół, nauczycieli oraz bibliotek 

i pracowników bibliotek na teranie powiatów goleniowskiego i gryfickiego. 

2. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 131 nauczycieli i 1200 uczniów w zakresie 

programowania z 25 szkół oraz 10 osób dorosłych z 2 bibliotek znajdujących się na terenie 

powiatów goleniowskiego i gryfickiego do sierpnia 2019 r. Ma to nastąpić dzięki rozwinięciu przez 

nauczycieli i pracowników bibliotek kompetencji cyfrowych i umiejętności prowadzenia zajęć 

z podstaw programowania oraz dzięki zapewnieniu nauczycielom i szkołom odpowiedniego sprzętu, 

scenariuszy i innych pomocy, aby mogli samodzielnie prowadzić takie zajęcia.  

3. Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w okresie od 01.09.2017 do 

31.08.2019 

4. Biuro Projektu mieści się pod adresem: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, ul. Mickiewicza 47, 

70-385 Szczecin, pok. 104. 

5. Osoba do kontaktu: Katarzyna Nowicka, tel. +48 91 432 80 86, katarzyna.nowicka@wsie.pl. 

6. Realizacja Projektu jest możliwa dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

UCZESTNICY PROJEKTU I ICH REKRUTACJA 

1. Uczestnikami projektu są:  

a. Szkoły podstawowe 

b. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 

c. Uczniowie klas 1-3 

tel:+48914328086
mailto:anna.limanska@wsie.pl
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d. Biblioteki 

e. Pracownicy bibliotek 

2. Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona na etapie przygotowania Projektu. 

Dołączenie do Projektu nowych szkół lub nauczycieli jest możliwe tylko w sytuacji, w której wśród 

zrekrutowanych uczestników pojawi się wolne miejsce. W przypadku konieczności przerwania przez 

danego nauczyciela udziału w Projekcie, Dyrektor szkoły w miarę możliwości zapewni udział 

innego nauczyciela na jego miejsce.  

UDZIAŁ SZKOŁY I NAUCZYCIELA W PROJEKCIE 

1. Udział nauczycieli w projekcie obejmuje 3 etapy: szkolenia, zajęcia z uczniami oraz mentoring. 

Etap I. Szkolenia z programowania.  

2. Szkolenia będą obejmować 60h zajęć prowadzonych w bibliotekach publicznych na terenie 

powiatów gryfickiego i goleniowskiego.  

3. Szkolenia będą miały charakter praktycznych zajęć, w trakcie których nauczyciele poznają podstawy 

programowania, zapoznają się z tabletami, robotami i grami edukacyjnymi i przygotują się do 

prowadzenia zajęć z dziećmi. Wymagana jest obecność uczestników na 80% zajęć. Na początku 

w trakcie i na końcu zajęć przeprowadzony zostanie test sprawdzający kompetencje cyfrowe. Test 

zostanie zaliczony w przypadku 80% prawidłowych odpowiedzi. 

4. Nauczyciele otrzymają zwrot kosztów podróży na zajęcia. Szczegóły dotyczące uzyskania zwrotu 

kosztów zostaną opisane w „Zasadach zwrotu kosztów podróży dla nauczycieli”. Dokument będzie 

dostępny na stronie internetowej projektu. 

5. Każdemu nauczycielowi zostanie przekazany tablet na zasadach określonych w umowie między 

nauczycielem a Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej. Ponadto każdy nauczyciel otrzyma 

podręcznik programowania.  

6. Każda szkoła otrzyma zestaw sprzętu edukacyjnego na który składają się: tablety, roboty i gry 

edukacyjne, które nauczyciele będą wykorzystywać w trakcie zajęć z programowania. Zasady 

przekazania sprzętu reguluje umowa między szkołą a Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej. 

Etap II. Przeprowadzenie zajęć z uczniami klas 1-3.  

7. Zajęcia obejmują 30h ćwiczeń według scenariuszy dostarczonych nauczycielom w trakcie szkoleń.  

8. 28h zajęć odbywa się w szkole a ostatnie 2h zajęć odbywają się w Technikum Informatycznym 

w Szczecinie. 

9. We wszystkich zajęciach uczestniczy trener, który wspiera nauczyciela w realizacji zajęć.  
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10. Organizatorom zależy, aby relacja trener-nauczyciel była oparta na zasadach partnerstwa, zaufania 

oraz szacunku dla dotychczasowego doświadczenia i potencjału nauczyciela. Zakres wsparcia 

określa nauczyciel i on ostatecznie decyduje o charakterze zajęć. 

11. W celu realizacji zajęć konieczne jest uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych dzieci na: 

i) Zgody na przetwarzanie danych osobowych 

ii) Zgody na wykorzystanie wizerunku 

12. Wyrażenie zgody rodzica na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym, aby 

dziecko mogło wziąć udział w zajęciach.  

13. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku ma charakter całkowicie dobrowolny.  

14. Po zakończeniu zajęć na podstawie opinii trenera ocenione zostanie nabycie kompetencji cyfrowych 

przez uczniów.  

Etap III Mentoring dla nauczycieli.  

15. Nauczyciele po zakończeniu zajęć z uczniami korzystać będą z mentoringu przez 6 miesięcy. 

Mentoring obejmować będzie 1h konsultacji telefonicznych miesięcznie dla każdego nauczyciela 

oraz 10 h tygodniowo dyżuru dla wszystkich nauczycieli.  

16. Dodatkowych możliwości rozwijania kompetencji cyfrowych dostarczy nauczycielom platforma 

internetowa Projektu dostępna na stronie internetowej projektu, na której za pomocą forum będą 

mogli wymieniać się doświadczeniami w prowadzeniu zajęć z programowania z nauczycielami 

uczestniczącymi w analogicznych projektach w innych regionach Polski. Platforma będzie też 

źródłem materiałów i informacji związanych z Projektem.  

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK W PROJEKCIE 

1. Pracownicy bibliotek przejdą szkolenia identyczne jak w przypadku nauczycieli.  

2. Pracownicy bibliotek nie otrzymają tabletów a biblioteki nie otrzymają sprzętu edukacyjnego. 

3. Wymagana jest obecność na 80% zajęć. Na początku w trakcie i na końcu zajęć przeprowadzony 

zostanie test sprawdzający kompetencje cyfrowe. Test zostanie zaliczony w przypadku 80% 

prawidłowych odpowiedzi. Pracownicy bibliotek mogą się ubiegać o zwrot kosztów podróży na 

zajęcia na zasadach identycznych jak nauczyciele. 

 PROMOCJA PROJEKTU 

1. Organizatorom zależy na upowszechnianiu informacji o Projekcie, odbywających się w jego ramach 

wydarzeniach i opinii uczestników, w szczególności nauczycieli, edukatorów i dzieci. 
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2. W związku z wymogiem informowania o udziale w Projekcie, wynikającym z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa, Dyrektor szkoły zobowiązuje się do powieszenia w widocznym 

miejscu na terenie szkoły plakatów informujących o Projekcie, otrzymanych od Wyższej Szkoły 

Integracji Europejskiej. Plakaty powinny być obecne na terenie szkoły przynajmniej w okresie 

realizacji Projektu  

3. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej zachęca wszystkich uczestników projektu do dzielenia się 

doświadczeniami z prowadzonych zajęć w mediach społecznościowych oraz na stronach 

internetowych szkół. 


