KONFERENCJA REGIONALNA
RODN “WOM” w Bielsku-Białej
we współpracy z Mistrzami Kodowania
zaprasza na bezpłatną konferencję i warsztaty
“Kodujemy z dzieciakami - nowe priorytety, nowe możliwości”
25 lutego 2017 (sobota), godz. 10:00,
RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, początek w sali 011.
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY
BLOK GŁÓWNY i ZAPOWIEDZI WARSZTATÓW
CZAS

SALA

09:30-10:00

Hall (bud. A)

Recepcja/rejestracja

10:00-10:20

011

Jolanta Biernat
Lechosław Hojnacki

Otwarcie konferencji
Dlaczego lubisz i chcesz kodować
z uczniami (nawet jeżeli teraz
jeszcze tego nie wiesz)?

10:20-10:30

011

Jakub Piasecki

LEGO Edukacja - mądre klocki ;-)

10:30-10:50

011

Mariola Paluszek

Cyfrowe Paluszki

10:50-11:10

011

Anna Jędryczko
Sylwia Milczarek

Myślę więc koduję - wstęp do
programowania dla dzieci.

11:10-11:30

Prowadzący

Temat

Przerwa



BLOK WARSZTATOWY
WARSZTAT

W1 (2
edycje)

PROWADZI

Mariola
Paluszek
011A

SALA

11:30-12:20 ● Robot Mio

 W2 (3 edycje)
Limit: 20 osób

W3 (3 edycje) 
Limit: 20-25 osób

W4 (3 edycje)
Limit: 20-25
osób

PD (3 edycje)

Jakub
Piasecki

Sylwia
Milczarek

Anna
Jędryczko

Jacek
Mendrak

011B

201

207

001

● LEGO WeDo 2.0

● CyberRobot
● Mata
Selfmade



● Mata edukacyjna
Mistrzów
Kodowania
● Scratch Junior

●
Ozobot,
Temat dodatkowy:
inteligentny robot ● pokaz LEGO
edukacyjny
Education ●
Scottie Go,
zestaw
gra do nauki
MoreToMath.
programowania
●
Inne
ciekawe
aplikacje do nauki
programowania.

12:30-13:20

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

13:30-14:20

x

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

14:20

Zakończenie

patrz też druga strona:

TREŚĆ OGŁOSZENIA
Konferencja regionalna z warsztatami “Kodujemy z dzieciakami - nowe priorytety, nowe możliwości”
Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na bezpłatną
konferencję oraz kilka równoległych warsztatów do wyboru. Jesteśmy przekonani, że po spotkaniu będą
Państwo zdania, że “kodowanie” z uczniami ma sens i potencjał, wcale nie sprowadzający się do uczenia
programowania. A także, że jest to w Waszej mocy.
● Czas: 25 lutego (sobota), 10:00 - 14:20 (zgłoszenia do 23.2.2017 lub do wyczerpania limitu miejsc)
● Miejsce: RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, początek w nowej sali 001
● Odpłatność: bezpłatna (warsztaty także)
● Program i szczegóły: bit.do/kodujemy lub goo.gl/hRCJhV (wielkość liter ma znaczenie)
● Formularz zgłoszeniowy: bit.do/zglaszam lub goo.gl/YiEJYW (wielkość liter ma znaczenie)
● Organizator: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej
Wszelkich informacji szczegółowych udzielają konsultanci Jolanta Biernat i Lechosław Hojnacki,
telefon: tel. 33 812-37-15 w. 116, e-mail: jbiernat@wombb.edu.pl i lhojnacki@wombb.edu.pl
● Współpraca: Mistrzowie Kodowania
● Dla kogo: konferencja kierowana jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania
przedszkolnego. Zapraszamy także dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz nauczycieli
pracujących w świetlicach lub organizujących zajęcia pozalekcyjne dla dzieci wzmiankowanej grupy
wiekowej.
Nauka połączona z zabawą wpływa na umiejętność rozwiązywania różnorodnych problemów i to nie tylko
typowych szkolnych zadań, ale również wyzwań w zwykłych, codziennych sytuacjach. Pokażemy, że
kodowanie, może być i łatwe, i owocne, i zabawne i dla Waszych uczniów, i dla Was! Zaprosiliśmy w tym celu
kilkoro dobrych fachowców i praktyków.

