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Szanowni Państwo, 

 

jako Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej zapraszamy 

Państwa do bezpłatnego udziału w projekcie: „Kod do 

przyszłości”. Pierwsza edycja projektu realizowana jest w 11 

regionach, w ponad 250 szkołach publicznych na terenie całej 

Polski. Przeszkoliliśmy 1420 nauczycieli, a w naszych zajęciach 

wzięło udział ponad 20 000 uczniów!  Planujemy ruszyć z 

projektem w Państwa regionie! 

 

Celem naszych działań jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do 

włączenia nauki programowania w codzienne zajęcia szkolne. W ramach projektu 

nauczyciele nabędą niezbędną wiedze w zakresie nauki programowania, otrzymają 

scenariusze zajęć oraz otrzymają odpowiedni sprzęt. Każda szkoła, która przystąpi 

do projektu, zostanie nieodpłatnie wyposażona w nowoczesny sprzęt 

przeznaczony do nauki programowania, a każdy nauczyciel biorący w nim udział 

otrzyma tablet. 

 

Poniżej znajdziecie Państwo: szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu, 

wymagania formalne oraz wytyczne, jak zgłosić szkołę do udziału w projekcie. 

 

O PROJEKCIE 

 
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU? 
 

W projekcie mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele posiadający uprawnienia do 

prowadzenia zajęć w klasach 1-3 (z wyłączeniem nauczycieli WF oraz nauczycieli 

religii). Nauczyciele zgłaszani są przez szkołę, w której są zatrudnieni. 

 

Czego uczymy na kursie 

Proponowane przez nas metody nauczania są łatwe do 

zrozumienia oraz wspierane przez praktyków. Uczymy budowy 

robotów z wykorzystaniem klocków Lego WeDo 2.0 oraz ich 

programowania, a także kodowania z wykorzystaniem 

ScratchJR oraz Scratch. 

Zajęcia mają charakter warsztatowy, a nie teoretyczny!  

Projekt składa się z trzech etapów: 

Etap I – szkolenia dla nauczycieli ( 12 godz.) 

Etap II – zajęcia z dziećmi (28 godz.) 

Etap III – Święto Robotyki – Zjazd Młodych Programistów ( 2 godz.) 
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KORZYŚCI DLA SZKOŁY ORAZ NAUCZYCIELI 
 

Każda szkoła biorąca udział w projekcie zostanie nieodpłatnie wyposażona w 

sprzęt do nauki programowania (klocki Lego WeDo 2.0 i tablety). Po ukończeniu 

realizacji projektu sprzęt pozostanie w Państwa placówce. Niezależnie, każdy 

nauczyciel biorący udział w projekcie otrzyma tablet i materiały szkoleniowe w 

postaci 3 podręczników zawierających autorskie scenariusze zajęć oraz dostęp do 

platformy e-learningowej dedykowanej m.in. wymianie doświadczeń między 

nauczycielami. Potwierdzeniem kompetencji związanych z wykorzystywaniem nowych 

technologii w edukacji będzie także możliwość otrzymania certyfikatu. 
 

WYMAGANIA FORMALNE 

 
Aby przystąpić do procesu rekrutacji należy spełnić 3 warunki: 

1. Typ szkoły - placówka musi być szkołą publiczną. 

2. Lokalizacja szkoły - placówka musi znajdować 

się na obszarach NUTS 3: Ostrołęcki, Radomski, 

Słupski, Płocki lub w wymienionych miastach: Miasto 

Łódź, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Kraków, Katowicki, Miasto Poznań, Miasto 

Szczecin, Miasto Wrocław, Trójmiasto 

3. Liczba dzieci - na każdego zgłoszonego nauczyciela musi przypadać co najmniej 16 

uczniów (w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w uzasadnionych przypadkach 

będziemy przyjmować także mniejsze placówki). 

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU? 

 
Aby wziąć udział w rekrutacji do 28 lutego należy: 
 

1. wypełnić Deklarację udziału dostępną pod linkiem (jeśli link nie działa 

automatycznie, prosimy przekopiować adres do przeglądarki): 

https://cppc.gov.pl/images/popc3/3-2_czwarty_konkurs/Za%C5%82.-nr-9_Deklaracja-

udzia%C5%82u-w-projekcie.docx, 

 

2. wysłać skan wypełnionej Deklaracji (w załączniku) na adres: kontakt@free.org.pl 

 

3. oryginał deklaracji przesłać na adres: 

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej 

ul. Konwiktorska 9/6, 00-216 Warszawa 

 

Prosimy pamiętać o wpisaniu liczby nauczycieli i pieczątce szkoły na deklaracji!  

https://cppc.gov.pl/images/popc3/3-2_czwarty_konkurs/Za%C5%82.-nr-9_Deklaracja-udzia%C5%82u-w-projekcie.docx
https://cppc.gov.pl/images/popc3/3-2_czwarty_konkurs/Za%C5%82.-nr-9_Deklaracja-udzia%C5%82u-w-projekcie.docx
mailto:kontakt@free.org.pl
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
 
Z jakimi kosztami wiąże się udział w projekcie? 

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

 

Gdzie i kiedy odbędzie się szkolenie? 

Szkolenie etapu I odbędzie się w szkole w Państwa regionie, wybrana zostanie na 

podstawie lokalizacji oraz wyposażenia. Zajęcia etapu II odbywają się w szkołach 

uczestników. 

 

Jak zaplanować realizację drugiego etapu? 

 

W ramach drugiego etapu przeprowadzą Państwo 15 zajęć dwu lekcyjnych w Państwa 

szkole. Łącznie 30 godzin dydaktycznych zajęć. 

Zajęcia mogą być prowadzone podczas lekcji obowiązkowych, a także na godzinach 

pozalekcyjnych i w weekendy za zgodą dyrektora szkoły. Jedynym ograniczeniem w 

dobieraniu terminów zajęć jest dyspozycyjność trenera – trener będzie obecny na 5 (10 

godz. dydaktycznych). 

 

Do kiedy trzeba zrealizować drugi etap kursu (przeprowadzić cykl zajęć dla 

dzieci)? 

 

Realizacja zajęć z dziećmi może trwać przez cały okres realizacji projektu, czyli około 

dwa lata od rozpoczęcia szkoleń. 

 

Jak duża musi być grupa uczniów, dla której będę prowadzić zajęcia? 
 

W grupie powinno być co najmniej 16 uczniów, jednak w przypadku mniejszych szkół 

z gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich tę liczbę można zmniejszyć. 

 

Gdzie można znaleźć więcej informacji? 

 

Na stronie internetowej Fundacji pod adresem: http://www.free.org.pl oraz na stronie 

projektu http://www.koddoprzyszlosci.pl.  

 

Dane kontaktowe: 

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się mailowo lub telefonicznie. 

e-mail:  

kontakt@free.org.pl 

tel. 519 334 984 -  Renata Bąk albo tel. 509 803 599  - Katarzyna Kamińska 

http://www.free.org.pl/
http://www.koddoprzyszlosci.pl/
mailto:kontakt@free.org.pl

