PROGRAMOWANIE I WYKORZYSTANIE OZOBOTÓW w PRZEDSZKOLU
- szkolenie dla nauczycieli objętych wsparciem w ramach projektu „Nowa grupa
przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” rok szkolny 2018/2019
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPDS.10.01.01-02-0023/17)

Szkolenie obejmowało tematykę dotyczącą Programowania i wykorzystania OZOBOTÓW
w przedszkolu. CELEM SZKOLENIA było wykorzystanie OZOBOTÓW w edukacji
przedszkolnej. Szkolenie odbyło się 10 maja. Wzięli w nim udział nauczyciele – uczestnicy
projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” rok
szkolny 2018/2019 - zatrudnieni w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze z Oddziałami
Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5. Czynniki takie jak płeć, wiek, niepełnosprawność,
rasa lub pochodzenie etniczne, wyznawana religia lub światopogląd, orientacja seksualna,
miejsce zamieszkania nie miały wpływu na szanse na udział w projekcie.

OZOBOT to mały, bardzo inteligentny robot do nauki programowania. Zdobywca tytułu
Zabawka Roku 2016 i 2017 w Polsce, a także zdobywca głównych nagród w kategorii "Best
Robot" na międzynarodowych targach w USA: „Consumer Electronics Show” w 2015 r. oraz
„International Toy Fair” w 2014 r.

Wykonawcą szkolenia było Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. mieszcząca
się przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 84 w Lubinie.

PROGRAMUJEMY RYSUJĄC
OZOBOT zabiera dzieci w niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów
i pracy zespołowej. Dzięki kolorowym kodom (na kartce papieru lub tablecie) dzieci
przygotowują zadania, które wykonuje robot i w ten sposób „tworzą swoje pierwsze programy”.
To inna odsłona zabawy.

Edukacja najmłodszych, to wielostronny i harmonijny rozwój dziecka. Robot edukacyjny
pozwala bezpiecznie i odpowiedzialnie wprowadzać najmłodszych w świat programowania
i nowych technologii.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Kodowania warto uczyć już dzieci w wieku przedszkolnym. Szczególnie istotna jest metodyka
i rola nauczyciela. Odpowiednio dobrze wprowadzone podstawy warunkują dalszy rozwój
dziecka w danym kierunku. Szkolenie pozwoliło nauczycielom poznać sposoby organizacji
zajęć z wykorzystaniem OZOBOTÓW.

Uczestnicy szkolenia poznali puzzle do OZOBOTA, które pozwalają łatwo i precyzyjnie
wprowadzić pojęcia związane z programowaniem, a wprowadzenie czytelnych, określonych
zasad, wytłumaczenie reguł pozwoli wypracować prawidłowe nawyki, które przełożą się na
dalszą naukę programowania już od najmłodszych lat.
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z niewystarczającego rozwoju motoryki małej, braku precyzji przy kreśleniu tras i uzupełnianiu
kodów, co na etapie wprowadzania pojęć w przedszkolu jest kluczowe.

Duży wybór elementów oraz łatwość ich łączenia pozwalają nawet najmłodszym tworzyć trasy
o dowolnych kształtach, a to daje nauczycielowi możliwości wykorzystywania puzzli nie tylko,
jako narzędzia do nauki kodowania, ale również doskonałego narzędzia wspierającego proces
dydaktyczny. Orientacja przestrzenna, określanie kierunków, grupowanie i przeliczanie
elementów, porównywanie długości odcinków, różnicowanie figur geometrycznych.

Organizując zabawy w formie pracy grupowej dzieci mogą rozwiązywać sytuacje problemowe,
przed którymi zostały postawione oraz przygotowywać zadania dla innych.
Praca i zabawa z wykorzystaniem robotów edukacyjnych OZOBOTÓW i puzzli staje
się w przedszkolu nauką kodowania i programowania, a towarzysząca temu praca zespołowa,
radość, twórczość, kreatywność nabiera znaczenia w kształtowaniu kompetencji przyszłości.

STOSOWANIE OZOBOTÓW - KORZYŚCI DLA PRZEDSZKOLA
Wykorzystanie OZOBOTÓW przynosi wiele korzyści dla przedszkola. Stanowi istotny
wyróżnik placówki, która wykorzystuje najnowocześniejsze technologie w dydaktyce.
Przedszkolaki oraz ich nauczyciele podczas wspólnych zabaw oswajają się z nową technologią,
stają się lepiej zorientowani w cyfrowym świecie.

Idea stojąca za OZOBOTAMI jest zgodna z ideą nowoczesnej edukacji STEAM, czyli edukacji
interdyscyplinarnej skupiającej na tzw. naukach przyszłości: przyrodzie (Science), technologii
(Technology), inżynierii (Engineering), sztuce (Arts) i matematyce (Mathematics).
STOSOWANIE OZOBOTÓW - KORZYŚCI DLA DZIECKA
Dzięki robotowi dzieci przekonują się o tym, że programowanie to niezwykle praktyczna
dziedziną, która wykorzystywana jest w każdym obszarze współczesnego życia. Bawiąc się
w programowanie z wykorzystaniem OZOBOTÓW, przedszkolaki są w stanie od razu
zaobserwować efekty swojej pracy, projektują i programują bawiąc się. Zadania polegają na
przygotowaniu się do rozwiązania problemu, obmyśleniu ścieżki postępowania, wdrożenie
swojego pomysłu, a na końcu obserwowaniu postępów i wprowadzaniu ewentualnych działań
naprawczych. Takie podejście leży u podstaw współczesnego biznesu, więc dziecko zostaje
w przyjazny i przede wszystkim przystępny sposób oswojone ze stylem pracy, który
towarzyszyć mu będzie w przyszłym życiu zawodowym.

