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Abstract. The main goal of this lecture is to introduce teachers to lessons on
programming included in a workbook “Lessons with computer” in a context
of new core curriculum proposal. It contains some examples of algorithms
and Scratch projects covering important topics of new core curriculum.

1. Wstęp
WSiPnet.pl to nowoczesna platforma edukacyjna wspomagająca pracę nauczyciela i oferująca uczniom atrakcyjną formę nauki. Serwis zapewnia zarówno uczniom jak i nauczycielom dostęp do e-podręczników WSiP oraz interaktywnych ćwiczeń – uniwersalnych, pasujących do podręczników różnych wydawnictw
Szkoła może wybierać WSiPnet.pl w ramach dotacji. Włączenie platformy
WSiPnet w proces nauczania wspiera nauczycieli i uczniów w przygotowaniach do
sprawdzianów czy egzaminu zewnętrznego. Dodatkowo sprawia, że szkoła buduje
wizerunek nowoczesnej placówki, która dba o rozwój e-kompetencji nauczycieli
i umożliwia uczniom efektywną naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

2. Czym jest WSiPnet?
WSiPnet, to środowisko pracy dla nauczycieli i uczniów, rodzaj platformy edukacyjnej wspomagającej pracę nauczyciela. WSiPnet umożliwia stały dostęp do epodręczników WSiP oraz interaktywnych ćwiczeń zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Różne typy zadań zachęcają uczniów do pracy oraz ułatwiają utrwalanie
wiedzy. Kreator pozwalający na układanie własnych testów i sprawdzianów oraz
komponowanie prac domowych ułatwia proces indywidualnego podejścia do każdego ucznia. WSiPnet, poza bogatą bazą zadań i testów, umożliwia komunikację
między uczniem a nauczycielem, pozwala nauczycielowi śledzić postępy uczniów,
a dyrektorowi zapewnia skuteczny monitoring pracy nauczycieli.
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WSiPnet.pl daje gwarancję najwyższej jakości merytorycznej - pierwsza odsłona serwisu zdobyła m.in. Puchar Ministerstwa Edukacji Narodowej w konkursie na
najciekawszą ofertę środków dydaktycznych a twórcy WSiPnetu zdobyli Nagrodę
im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji.

3. Korzyści wynikające z korzystania ze WSiPnetu
1) E-podręczniki na 3 lata
Dzięki temu uczniowie, którzy pod koniec roku muszą przekazać swój egzemplarz podręcznika kolejnemu rocznikowi, mają zawsze dostępną wersję elektroniczną. Jest to szczególnie ważne dla powtórek i przygotowań do egzaminów.
2) Skuteczny monitoring pracy nauczycieli i uczniów
Dyrektor po zalogowaniu się do WSiPnetu w zakładce Szkoła może sprawdzić,
jak nauczyciele pracują z serwisem: ile założyli klas, ilu uczniów zaprosili, ile testów
i prac zadali, jakie są wyniki poszczególnych klas. Dodatkowo monitoruje poziom
wykorzystania zakupionych licencji, czyli widzi, czy to co zakupiła szkoła faktycznie
jest używane.
3) Ćwiczenia na WSiPnet.pl są uniwersalne
Może z nich korzystać nauczyciel uczący z dowolnego podręcznika. Wszystkie
ćwiczenia opracowano zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej.
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4) E-podręczniki na nowy rok szkolny są udostępniane wcześniej
W tym roku już od stycznia udostępniane są stopniowo podręczniki dla 5 klasy
szkoły podstawowej i 2 klasy gimnazjum - pozwala to nauczycielowi na skorzystanie z wybranych materiałów wcześniej, ale także na zaplanowanie z wyprzedzeniem pracy z podręcznikiem na kolejny rok.
5) Zakup WSiPnet.pl daje dostęp do e-podręczników do wszystkich cykli
z danego przedmiotu
Poza zakupionym papierowym podręcznikiem do danego przedmiotu (jeden
cykl), nauczyciele zyskują dostęp do pozostałych cykli WSiP z tego przedmiotu
w postaci e-podręczników. Pozwala to na skorzystanie z dodatkowych materiałów
z innych cykli np. na wyświetlenie ich na tablicy multimedialnej.
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6) Zakup WSiPnet.pl jest bardzo wygodny
Licencje dla szkoły kupuje się w ramach zamówienia dotacyjnego, dzięki czemu
otrzymuje się jedną fakturę, łatwą do rozliczenia.
7) Korzystanie ze WSiPnetu sprawia, że szkoła buduje wizerunek
nowoczesnej placówki
Szkoła buduje wizerunek placówki, która dba o rozwój e-kompetencji nauczycieli a uczniom dostarcza atrakcyjnej formy przyswajania wiedzy. WSiPnet dostarcza
treści idealne do wyświetlania m.in. na tablicach multimedialnych lub przy wykorzystaniu rzutników.
8) WSiPnet i pozostałe serwisy WSiP
Wybierając ofertę WSiP nauczyciele zyskują również dostęp do innych serwisów, w tym do Uczę.pl - czyli łącznie 17 000 materiałów stanowiących kompletną
obudowę metodyczną nauczyciela i do Klasówki.pl - generatora sprawdzianów.
Jedno logowanie do wszystkich serwisów zapewnia wygodne poruszanie się między nimi, bez konieczności pamiętania kilku haseł.
9) WSiPnet.pl daje gwarancję najwyższej jakości merytorycznej
Pierwsza odsłona serwisu zdobyła m.in. Puchar Ministerstwa Edukacji Narodowej w konkursie na najciekawszą ofertę środków dydaktycznych a twórcy WSiPnetu
zdobyli Nagrodę im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji.

Podsumowanie
Nowe rozwiązania technologiczne stają się standardem w procesie dydaktycznym. Nie pozostawaj w tyle. WSiPnet, to idealne rozwiązanie dla Ciebie i Twojej
szkoły. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy!

