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WDROŻENIE NAUKI PROGRAMOWANIA W EDUKACJI 
PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ W POLSCE 

KUŹMIŃSKA-SOŁŚNIA Beata, ZIĘBAKOWSKA-CECOT Katarzyna, PL 

Streszczenie: Pomimo skali i tempa (r)ewolucji TIK wnikliwość i 
przewidywania Seymoura Paperta dotyczące dzieci, komputerów i kultur 
komputerowych pozostają ponadczasowe. Współcześnie wielu 
pedagogów, psychologów i socjologów powtarza ideę Paperta by pozwolić 
dzieciom programować zamiast być programowanym, sterowanym przez 
media cyfrowe. Ta umiejętność kluczowa wydaje się istotna w 
informacyjnym społeczeństwie wiedzy i innowacji, które stoi w obliczu 
wielu zagrożeń czyhających w cyberprzestrzeni (np. uzależnienia 
behawioralne, elektroniczna przemoc rówieśnicza). Z tego powodu 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce zdecydowało ostatnio by 
wprowadzić naukę kodowania do edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej wraz z robotyką jako jedne z ważnych treści nauczanych 
przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego, a nie tylko przez 
specjalistów TIK. Ten szczytny cel może zostać osiągnięty w sprzyjających 
warunkach – kiedy czynnik ludzki i techniczny zadziałają skutecznie 
razem. Środowiska i urządzenia programistyczne są już dostępne. 
Powstaje pytanie czy polscy nauczyciele są przygotowani i wystarczająco 
zmotywowani by pomogli dzieciom stać się odpowiedzialnymi 
obywatelami cyfrowego społeczeństwa. 

Słowa kluczowe: nauka programowania, kodowanie, wychowanie 
przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna 

IMPLEMENTATION OF PROGRAMMING INTO 
KINDERGARTEN AND PRIMARY EDUCATION IN 

POLAND 
Abstract: Despite the scale and pace of ICT (r)evolution the perspicacity 
and predictions presented by Seymour Pappert concerning children, 
computers and computational society have been rightful and future-proof. 
Nowadays many pedagogues, psychologists, sociologists repeat Papert’s 
idea of letting the kids to programme instead of being programmed by 
digital media. This key skill seems to be crucial in the information society 
of knowledge and innovation which faces many threats coming from the 
cyberspace (e.g. behavioural addictions, cyberbullying). Therefore the 
Minister of National Education in Poland has decided lately to implement 
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coding into elementary education alongside robotics as one the important 
content taught by primary teachers, not only ICT specialists. This laudable 
goal may be achieved in the favourable circumstances, when human and 
technical factors meet together. The software and hardware is available. 
The question arises if Polish teachers are prepared and motivated enough 
to let the kids become responsible digital citizens. 

Keywords: programming learning, coding, elementary education, primary 
education 

1 Wprowadzenie 

System edukacji od zarania miał spełniać oczekiwania społeczeństwa w 
zakresie przygotowania wychowanków do sprawnego funkcjonowania w 
konkretnej rzeczywistości. „Edukacja to także działanie na rzecz 
zaspokajania aktualnych potrzeb związanych z przygotowaniem ludzi do 
działalności zawodowej, udziału w życiu gospodarczym, uczestnictwa 
społecznego, kształtowania losów osobistych” [10]. Zależnie od rozwoju 
gospodarczego Polski, jej historii i uwarunkowań geopolitycznych, 
oczekiwania w zakresie systemu kształcenia zmieniały się, szczególnie na 
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci XX i XXI wieku, który to czas 
zdominowała rewolucja informatyczna. Współczesne społeczeństwo 
informacyjne wymaga nie tylko od absolwentów wszechstronnego 
zakresu wiedzy, ale dziś szczególnie mocno akcentowane są kluczowe 
umiejętności takie jak: kreatywne i logiczne myślenie, samodzielne 
rozwiązywanie problemów, a także współpraca w grupie. Wszystkie te 
umiejętności można rozwijać podczas nauki programowania, które 
według ekspertów raportu Horizon Report 2016 Edycji Szkolnej (K-12) 
ma być tak podstawową umiejętnością do nabycia przez młodszych 
uczniów, jak nauka czytania i pisania [3]. 

W świecie immersyjnie zanurzonym w media cyfrowe wydaje się, że nie 
ma innej alternatywy. Podobne postulaty zgłaszał już w latach 60. 
ubiegłego wieku S. Papert, tworząc język programowania Logo. Nauka 
programowania słynnego „żółwia” jednocześnie stanowiła praktyczną 
egzemplifikację teorii konstruktywistycznej J. Piageta. Logo miało 
umożliwić dzieciom programowanie komputera, nie zaś by komputer 
programował zachowanie i postępowanie dziecka [4].  

Programowanie komputera oznacza zatem nic innego jak 
porozumiewanie się z nim w języku, który zarówno komputer, jak i osoba 
stosująca go mogą zrozumieć. Uczenie się języków jest natomiast jedną z 
rzeczy, które dzieci robią najlepiej. Dlatego warto by od najmłodszych lat 
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uczyły się „rozmawiać” z komputerem. Tym bardziej, że programowanie 
rozwija myślenie komputacyjne, rozumiane jako umiejętność łączenia 
wiedzy o funkcjonowaniu komputerów z kreatywnością 
i rozwiązywaniem problemów, z którymi się spotykamy na co dzień. 

Wokół nas jest coraz więcej urządzeń komputerowych, dlatego warto 
uczyć się języka komputerów [5]. Powszechne nauczanie programowania 
już od najmłodszych lat ma służyć między innymi budowaniu kompetencji 
cyfrowych, rozwijaniu kreatywności oraz kształceniu przyszłych 
programistów, szczególnie że zapotrzebowanie rynku pracy w tej 
dziedzinie wciąż rośnie. Komisja Europejska w 2013 r. szacowała, że do 
2015 r. liczba wakatów w branży programistycznej wyniesie ok. 900 tys. 
Skutki te odczuwalne są także w Polsce – według danych akcji „Mistrzowie 
Kodowania” w Polsce 4 na 10 pracodawców ma kłopoty ze znalezieniem 
wykwalifikowanych programistów. 

2 Znaczenie programowania w treściach kształcenia uczniów 
i studentów 

Programowanie już od lat 90. XX w. stanowiło istotny element w treściach 
kształcenia na wydzielonych zajęciach informatycznych. Początkowo 
wykorzystywano w tym celu głównie język Logo i Pascal oraz program Eli, 
jednak z biegiem lat nastąpiło odejście od algorytmiki i programowania na 
rzecz programów użytkowych i aplikacji internetowych. Takie podejście 
było wyrazem encyklopedyzmu dydaktycznego, jednocześnie 
świadectwem krótkowzroczności ministerstwa edukacji i nauczycieli, 
których decyzje edukacyjne wpłynęły na kształtowanie biernej i 
odtwórczej postawy dzieci i młodzieży. Potwierdzeniem takiego stanu 
może być niewielka liczba uczniów przystępujących do egzaminu 
maturalnego z informatyki. W roku szkolnym 2015/2016 odsetek ten 
wahał się w granicach 2,4% [9], ponieważ dla wielu maturzystów 
algorytmika i rozwiązywanie zadań problemowych zaczęło stanowić 
trudność. 

Dalsze promowanie nastawienia młodego pokolenia wyłącznie na 
użytkowanie narzędzi TIK mogłoby prowadzić do spłycenia myślenia,  
spowodowanego brakiem głębszego zaangażowania umysłu podczas 
korzystania z mediów cyfrowych [1]. W Polsce skutkiem tego było m.in. 
zmniejszenie zainteresowania uczniów studiowaniem na kierunkach 
technicznych, ścisłych, i przyrodniczych, w tym również na informatyce. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom już w 2008 r. Minister Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego rozpoczął działania w zakresie programu na 
„kierunki zamawiane”. Program ten finansowany był w latach 2007-2013 
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z budżetu państwa oraz funduszy strukturalnych UE w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i  miał na celu wzmocnienie oraz rozwój 
potencjału dydaktycznego uczelni, a także zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej 
na wiedzy, między innymi informatyki. 

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy IT stawia młodym ludziom 
wysokie wymagania. Wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z 
branży IT. Umiejętność programowania w niedługim czasie będzie 
szczególnie niezbędna nie tylko w większości wykonywanych zawodów, 
ale także i w domu. Oczywiście nie wszyscy będą zawodowymi 
programistami, ale prawie każdy będzie musiał umieć „zaprogramować” 
swój smartfon, tablet, kuchenkę mikrofalową, system nawigacji 
samochodowej czy dom według własnych potrzeb. Dynamika tych 
przeobrażeń w sposób oczywisty zmienia rozkład punktu ciężkości 
edukacji młodych ludzi w stronę rozwoju kompetencji informatycznych, 
będących jedną z ośmiu kluczowych wskazanych w 2006 roku przez 
Parlament Europejski. 

Podążając za wymaganiami współczesnego społeczeństwa 
informacyjnego wiele krajów wprowadziło istotne zmiany w kwestii 
nauki informatyki. Od września 2014 w Wielkiej Brytanii naukę 
programowania rozpoczęły przedszkolaki, zaś komputeryzacja 
(computing) nie odbywa się w ramach wydzielonych przedmiotów 
informatycznych, ale wszyscy nauczyciele są zobowiązani do 
uwzględnienia TI w treściach swojego przedmiotu (podobnie jest w 
Finlandii). Nowa podstawa programowa zakłada też większe 
zaangażowanie rodziców w proces kształcenia dzieci. Niektóre placówki 
oświatowe wychodząc naprzeciw potrzebom dorosłych organizują np. 
szkolenia z zakresu matematyki, języka angielskiego lub TI, by rodzice 
mogli sprawniej pomagać dzieciom w nauce w domu [12]. 

W innych krajach nauka programowania również ma zaczynać się z 
uczniami młodszymi, jednak różni je sugerowany wiek „kodowej” inicjacji, 
np. w Australii jest to klasa 2, w Grecji klasa 3 [6]. W polskiej edukacji 
również coraz częściej pojawiają się terminy: programowanie, kodowanie, 
czy robotyka. Na uwagę zasługuje fakt, że Ministerstwo Edukacji 
Narodowej proponuje w nowej reformie systemu oświaty szereg zmian na 
wszystkich szczeblach edukacji szkolnej, między innymi w zakresie nauki 
programowania. Wkrótce nauka programowania czy robotyki wejdzie w 
zakres obowiązków nie tylko nauczycieli informatyki czy zajęć 
komputerowych, ale również nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.  
Dla tych ostatnich decyzja ministerstwa niesie wiele obaw, ale wystarczy 
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odrobina kreatywności, podstawowa wiedza i właściwe narzędzia, aby 
nauka programowania była realizowana w przystępny i atrakcyjny 
sposób, by zachęcała uczniów do programowania. 

3 Technologiczne uwarunkowania nauki programowania 

W ostatnich latach kwestia efektywności narzędzi i metod stosowanych w 
nauce kodowania była przedmiotem badań zespołu ekspertów i 
edukatorów pod kierownictwem P.J. Richa. Badanie ankietowe zostało 
przeprowadzone z udziałem ponad 300 nauczycieli reprezentujących 23 
kraje i blisko 60 tys. uczniów (w wieku 5-14 lat). Najczęściej 
wymienianym językiem wykorzystywanym do nauki programowania był 
Scratch (82%), który bazuje na operowaniu wizualnymi bloczkami z 
poleceniami. Podobną specyfikę pracy prezentuje Lego Robotics (Lego 
Mindstorms, Lego WeDo), wymieniony przez 43% nauczycieli. Równie 
popularny jest Blockly 36%. W ankiecie podawano także nazwy języków 
tekstowych (Python, JavaScript, Basic), co może wynikać z faktu, że w 
Wielkiej Brytanii uczniowie przed ukończeniem etapu nauki „key stage 3” 
(odpowiednik klasy VIII) muszą korzystać z 2 lub więcej języków 
programowania, w tym przynajmniej z 1 języka tekstowego [6]. 

Współczesny rynek programistyczny oddaje do dyspozycji nauczycieli, 
dzieci i rodziców wiele narzędzi edukacyjnych, w tym dostępnych poprzez 
Internet, które mogą pomóc kształtować umiejętność analizowania 
informacji, kodowania informacji, czy rozwiązywania problemów. 
Dawniej w polskich szkołach podstawowych można było głównie spotkać 
środowisko Logo (Logomocja, Logo Komeniusz). Obecnie popularne i 
coraz powszechniejsze jest programowanie wizualne w Baltie lub Scratch. 
Wiele zasług na polu popularyzacji nauki kodowania ma inicjatywa 
„Godzina Kodowania” zapoczątkowana w 2013 r., która ma swoje 
zagorzałe grono wielbicieli w Polsce. 

Tymczasem nie są to jedyne środowiska, jakie można wykorzystać w 
edukacji najmłodszych. Inne opcje, w tym „niekomputerowe” (tzw. 
unplugged), są szeroko popularyzowane w projektach realizowanych w 
ramach programu europejskiego eTwinning. Jednym z polecanych 
rozwiązań jest platforma Kodable – umożliwia ona nauczycielom za 
darmo nauczanie dzieci kodowania oraz kontrolowanie ich postępów 
dzięki zakładaniu wirtualnych klas i kont uczniowskich. Zadania mają 
opracowaną skalę trudności stosownie do wieku dzieci, począwszy od 
poznania sekwencji i algorytmów w wieku 4-6 lat, do programowania 
obiektowego z użyciem JavaScript w wieku 9-11 lat. 
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Podobne możliwości do Kodable oferuje także platforma Tynker, która 
jest zgodna z podstawą programową szkół w Wielkiej Brytanii w zakresie 
nauki programowania. Jednak opłata za Tynker Classromm dla 1 klasy do 
30 uczniów w VI.2017 r. wynosiła 399EUR, zaś pakiet Tynker School dla 
całej szkoły i wszystkich poziomów klas – 2600EUR, stąd platforma ta 
może być mniej osiągalna dla szkół i przedszkoli w Polsce. Ciekawą 
alternatywą dla popularnego w wielu krajach środowiska Scratch jest the 
Foos, program nagradzany za osiągnięcia w dziedzinie nauki 
programowania. Oprócz materiałów dla uczniów i nauczycieli oferuje 
także możliwość korzystania offline. Rozkład nauczania zasad 
programowania jest dostosowany tutaj do potrzeb szkół w Stanach 
Zjednoczonych. Korzystanie w pełni z jego możliwości jest także odpłatne. 
Warto też podkreślić, że the Foos proponuje część ćwiczeń dla dzieci w 
formie „niekomputerowej” czyli papierowej, co jest dobrym rozwiązaniem 
polecanym przez niektórych nauczycieli kodowania. Rozumienie 
algorytmów i nauka programowania bazuje na umiejętności ucznia do 
logicznego i kreatywnego myślenia, które jest niezależne od 
wykorzystywanych materiałów i środków dydaktycznych. Warto pokazać 
dzieciom, że zabawa i nauka „bez prądu” może równie mocno wspierać 
rozwój ich kompetencji, jak i stosowanie komputerów, tabletów, robotów 
edukacyjnych. 

Środowiska programowania dla dzieci z reguły są przyjazne, kolorowe, 
zawierają wiele samouczków lub ćwiczeń interaktywnie 
wprowadzających w arkana kodowania. Warto dodać, że zazwyczaj 
towarzyszy temu jakaś animowana postać, np. czarodziej (Baltie), kotek 
(Scratch), rodzina szalonych pomponów (Kodable), co dla dzieci 
szczególnie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest interesujące i 
motywujące do zabawy i jednocześnie nauki. 

Szybki rozwój techniki komputerowej promuje powstawanie środowisk 
programowania. Tym wymaganiom próbują również sprostać firmy 
produkujące zabawki edukacyjne, czy chociażby zyskujące na 
popularności roboty edukacyjne [11]. Dotychczas bogatą ofertę można 
było znaleźć na rynkach zachodnich sąsiadów, np. roboty edukacyjne 
BeeBot popularne w brytyjskich oddziałach dla dzieci 5-letnich 
(odpowiednik polskiego przedszkola), prezentowane na Rysunku 1, czy 
zestaw firmy Wonder zawierający roboty Dash i Dot (cena ok. 1300PLN, 
VI.2017r.). 
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Rysunek 1: Beebot wykorzystywany w przedszkolu w Radomiu podczas 
realizacji projektu Comenius Regio “New Skills: Learning for Success” (źródła 

własne) 

Innymi rozwiązaniami technicznymi mogą być także nowości 
produkowane od paru lat przez rodzimych producentów, takie jak roboty 
Ozobot współpracujące z platformą OzoBlockly czy Photon działający w 
środowisku Scratch oraz Google Blockly (koszt w VI.2017 r. pierwszego to 
ok.  390PLN wraz z akcesoriami, drugiego – ok. 170USD). 

W radomskich placówkach roboty edukacyjne to wciąż rzadkość, stąd 
ogromną popularnością cieszą się zajęcia robotyki Lego oferowane przez 
prywatne placówki edukacyjne, które stać na zakup zestawów robotów. 
Dla niektórych placówek publicznych doposażenie w pomoce dydaktyczne 
do nauki programowania i robotyki to wciąż odległa przyszłość. 

Wszystkie wyżej wymienione rozwiązania z sukcesem wdrażają w 
praktyce ideę edukacji STEM (ang. akronim oznaczający science, 
technology, engineering and mathematics), czyli nauki przyrodnicze, 
technikę, inżynierię i matematykę, a zatem dziedziny, które już dziś i 
zapewne w przyszłości będą decydować o konkurencyjności absolwentów 
na rynku pracy. Z pewnością wymagają one wielu nakładów finansowych 
na początku, jednak z nadzieją można patrzeć, że oferta edukacyjna stale 
się rozszerza i konkurencja wymusza coraz to niższe ceny. Być może już 
wkrótce każda szkoła i przedszkole będzie mogło pochwalić się nie tylko 
tablicą interaktywną, ale także zestawem do nauki programowania i 
robotyki. 
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4  Przygotowanie nauczycieli edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej do nauki programowania 

Nauka kodowania może być intuicyjna, szczególnie w pracy z dziećmi 
młodszymi, które używają środowisk wizualnych. Ponadto niektóre ze 
środowisk programistycznych oferują wsparcie dla początkujących 
nauczycieli, np. platforma Kodable zapewnia pomoc, darmowe plany lekcji 
i monitoring postępów ucznia. Wystarczy wtedy podstawowe 
przygotowanie nauczycieli, bazujące głównie na umiejętności logicznego i 
kreatywnego myślenia. Mogą to częściowo potwierdzać badania zespołu 
P.J. Richa, w świetle których 55% nauczycieli kodujących w klasie nie 
miała żadnego lub miała tylko krótkie przeszkolenie (w tym 75% 
nauczycieli biorących udział w badaniu ze Stanów Zjednoczonych oraz 
62% z Finlandii). 

W Polsce nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej staną przed koniecznością 
wdrożenia nauki kodowania do zakresu treści programowych. Osoby już 
pracujące w zawodzie będą mogły skorzystać z szerokiej formy wsparcia 
programu eTwinning, który systematycznie oferuje kursy on-line z 
zakresu programowania w Scratch oraz innych środowiskach dla 
najmłodszych. Wsparciem jest tu także inicjatywa „Godzina kodowania”, 
która umożliwia dorosłym a także dzieciom wzięcie udziału w kursie 
składającym się z kilkunastu zadań. 

Istotne pytanie jawi się w kwestii przygotowania obecnych studentów 
kierunków nauczycielskich do nauki programowania i robotyki wśród 
dzieci. Badanie ankietowe w tym zakresie przeprowadzono w maju 
2017  r. wśród 55 studentek i absolwentek kierunku Pedagogika 
specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia I i II st.) na 
Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Celem było 
m.in. zbadanie postaw przyszłych nauczycieli etapu edukacyjnego 0-1 do 
promowania kodowania wśród najmłodszych wychowanków.  

Zaledwie 56% respondentek uważa decyzję ministra edukacji o nauce 
programowania przez dzieci za konieczną i zasadną. Reszta badanych 
(44%) nie widzi potrzeby lub nie ma zdania w tym zakresie. Niepokojący 
jest również fakt, że 31% badanych nie uważa by musiało doskonalić 
swoje  umiejętności informatyczne.  

Dotychczasowe doświadczenia ankietowanych z narzędziami 
programistycznymi koncentrują się głównie na znajomości programu 
Baltie (50 osób), który mogły poznać w toku studiów na przedmiotach 
związanych z metodyką prowadzenia zajęć komputerowych (30 godzin 
zajęć na studiach I stopnia, 45 godzin – II stopnia). Kilka osób deklarowało 
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również znajomość narzędzi takich jak Scratch, Lego Komeniusz, Lego 
Mindstorms (Rysunek 2), co może być efektem współpracy z prywatnymi 
placówkami edukacyjnymi prowadzącymi zajęcia z robotyki Lego. Są to 
chlubne wyjątki, ponieważ zazwyczaj studentki odbywające praktyki 
pedagogiczne  w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych nie 
spotkały się z nauką programowania. Zazwyczaj celem praktyki 
pedagogiczne jest konfrontacja wiedzy i umiejętności nabytych w toku 
studiów z rzeczywistością szkolną, gdzie student nabywa cenne 
doświadczenie praktyczne [8]. W przypadku kodowania i robotyki dzieje 
się to niestety niezmiernie rzadko. Można w tym miejscu dodać, że w 
szkołach na terenie Radomia sporadycznie występuje programowanie 
także w edukacji informatycznej w kl. IV-VI. 

 

Rysunek 2: Znajomość języków/środowisk programowania wśród badanych 

Respondentki miały m.in. określić przyczyny trudność nauczycieli w toku 
uczenia się programowania. Najczęściej wymieniano tutaj brak 
przygotowania merytorycznego i informatycznego (36%) oraz słabą 
znajomości programów z uwagi na ich odpłatność lub skomplikowaną 
obsługę (22%). Tylko 24% badanych oceniło własne przygotowanie w 
zakresie nauki programowania jako dobre lub bardzo dobre, zaś aż 52% 
osób oceniło swoje umiejętności jako dostateczne, niewystarczające lub 
nie miało zdania w tym temacie. Pomimo tego tylko 35% studentek 
wyraziło chęć doskonalenia informatycznego. 

Respondentki deklarowały, że w przyszłości będą korzystać w pracy 
nauczyciela z następujących  narzędzi TI: programy multimedialne 
(98%), Internet (80%), programy użytkowe takie jak edytor tekstu, 
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arkusz kalkulacyjny (45%) oraz programy narzędziowe (36%). Tylko 
15% badanych będzie chciało korzystać z języków programowania.  
Niestety, ta postawa wskazuje, że z reguły wolą korzystać z gotowych 
rozwiązań, niż twórczo wdrażać nowe działania edukacyjne. 

5 Podsumowanie 

W świetle przytoczonych badań trudno zatem powiedzieć, że studia 
wyższe przygotowują absolwentów do nauczania dzieci programowania i 
robotyki. Jednak charakter pracy nauczycieli oraz ogólne wymogi 
współczesnego rynku pracy zakładają, że każdy pracownik w ramach 
swoich kompetencji powinien posiadać transgresyjny potencjał, który 
umożliwia integrację elementów struktury poznawczej danej osoby i 
równoważenie jej relacji ze światem. W tym świetle kompetencje 
zakładają aktywność i twórczość podmiotu, który uczestniczy w 
przemianach społecznych [2]. Zatem zmieniające się wymogi odnośnie 
warsztatu pracy pedagoga nie są zaskoczeniem, nowością ani dla 
pracowników sektora edukacji, ani dla studentów. W ostatnim 
dziesięcioleciu nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
musieli doskonalić swe umiejętności diagnostyczne, zgodnie z 
koniecznością oceniania gotowości szkolnej dzieci korzystających z 
rocznego przygotowania szkolnego. W 2014 r. ministerstwo edukacji 
rozszerzyło podstawę programową wychowania przedszkolnego 
wprowadzając na nauczycielach wymóg dokształcenia się w zakresie 
języka obcego [7]. Obecnie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej powinni 
rozwijać lub doskonalić swój warsztat o umiejętności programowania. 

Zazwyczaj reformy w polskim systemie oświaty nie szły w parze z 
wystarczającym wsparciem szkoleniowym dla kadry pedagogicznej. Czy 
stanie się tak również w przypadku „rewolucji w kodowaniu szkół”? 
Oceniając obecne (nikłe) działania ministerstwa można mieć obawy, że po 
raz kolejny ciężar pospiesznie wprowadzanych zmian poniosą na swych 
barkach pedagodzy. 
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