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CodeWeek2020
9.30 Otwarcie całego wydarzenia w DODN dr Jolanta Horyń, Lekcja:Enter na zDolny Śląsk 

10.00–12.00 DODN Wrocław, warsztaty i wykłady on-line (koordynacja wydarzenia we Wrocławiu  
Halina Nawrotek, rejestracja: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl, tel. 508-691-035) 

• Nauka programowania w zabawie (Wiktor Szanin, konsultant DODN). • Akademia nauczyciela - jak wykorzystać kompetencje 
cyfrowe uczniów (Beata Malentowicz, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna). • Portret Przypadku (Elżbieta Kazańska, konsultant 
DODN). • Program Edukacyjny „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych. Inicjatywa edukacyjna dla uczniów  
i nauczycieli (Barbara Bieńkuńska, konsultant DODN Wrocław). • Dzieci zaprogramowane na przygodę, czyli jak uczyć o nowych 
technologiach? (Joanna Gulczyńska, dyrektorka programu Uniwersytet Dzieci w Klasie).

12.00–13.00 DODN Wrocław Filia w Legnicy, warsztaty i wykłady on-line (koordynacja wydarzenia 
w Legnicy Jan Lewandowski, rejestracja: dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl, tel. 508-691-162) 

• Zaburzenia emocjonalne u dzieci – analiza rysunków dziecięcych (Emilia Janiszak, konsultant DODN).  • Gra planszowa – me-
toda kształtowania odporności emocjonalnej (Urszula Tkaczyk, konsultant DODN).  

13.00–15.30 DODN Wrocław Filia w Wałbrzychu, warsztaty i wykłady on-line (koordynacja wyda-
rzenia w Wałbrzychu Mariola Berg, rejestracja: dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl, tel. 508-690-899) 
• „Zaprogramuj się na programowanie” - relacja z przebiegu tygodnia CodeWeek 2020 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wał-
brzychu (doradca metodyczny DODN Marta Młyńczyk). • Redagowanie tekstu użytkowego - język jako kod - „Zakodujmy zaproszenie” w kl VIII  
w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach (doradca metodyczny DODN Małgo-
rzata Chojda-Ozga). • „Kod kultury a nowe media na przykładzie znaku# na zajęciach dziennikarskich” oraz „Język jako system znaków (De)koduj  
w języku ojczystym” w kl Ib Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu (doradca metodyczny DODN Małgorzata Kucharska). • „Spacer w parku 
z ozobotem i mini matą do kodowania” w kl I Szkoły Podstawowej w Marcinowicach (doradca metodyczny w DODN  Agnieszka Lato). • „Zabawy 
z kodowaniem binarnym na lekcji wychowania fizycznego” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu (doradca metodyczny DODN Anita 
Kołaczek). • „Pierwsze kroki w kodowaniu” w kl 6 Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej (doradca metodyczny DODN Małgorzata 
Żochowska). • „Zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem wirtualnych puzzli  oraz wir-
tualnego ozobota”  w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu (doradca metodyczny DODN  Joanna Dejnaka). • „Kodowanie i języka łamanie” na  
j. angielskim w kl IID w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu (doradca metodyczny DODN Aldona Struzik). • „Zabawy z programowa-
niem” praktyczne zastosowanie ozobota w warsztacie pracy nauczyciela (doradcy metodyczni DODN Agnieszka Lato, Marta Młyńczyk).

15.30–17.00 DODN Wrocław Filia w Jeleniej Górze, warsztaty i wykłady on-line (koordynacja 
wydarzenia w Jeleniej Górze Andrzej Sieradzki, rejestracja: dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl, tel. 
508-690-953)

• Rozwijanie myślenia komputacyjnego na matematyce w szkole podstawowej  (Małgorzata Bieńkowska,  konsultant DODN). 
• Kodowanie i dekodowanie emocji. O emocjach w procesach edukacyjnych (dr Magdalena Giercarz-Borkowska, konsul-
tant DODN). • CodeWeek jako część Europejskiego Tygodnia Kodowania – z doświadczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Świerzawie (Adrian Maćków, doradca metodyczny DODN).
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