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Nauka kodowania z otwartych zasobów 
edukacyjnych - krótki przewodnik 

Dlaczego kodowanie? 
 

Technologie stały się wszechobecne. Wzrost znaczenia informacji i elektronicznych usług,          
wpłynął na ukształtowanie społeczeństwa, zwanego informacyjnym. Określenie to ściśle         
zaś związane jest z typem gospodarki, zwanej Gospodarką Opartą na Wiedzy (GOW), w             
której istotny jest potencjał intelektualny oraz wiedza związana z najnowszymi          
osiągnięciami współczesnej nauki . Zdolność obywateli do nabywania i wykorzystywania         1

informacji dzięki technologiom informacyjnym i komunikacyjnym (TIK) stały się jednymi z           
wyznaczników wzrostu gospodarczego, wzrostu innowacyjności oraz poprawy jakości życia         
codziennego .  2

 
Z powyższego płynie wyraźna tendencja, by traktować programowanie jako trzeci język ,           
tuż po ojczystym oraz angielskim. Języki programistyczne są postrzegane w kategorii           
języków uniwersalnych, języków przyszłości, ułatwiających komunikację osób z całego         
świata. Naturalną konsekwencją jest więc ujmowanie edukacji jako komplementarnej,         
jeśli umożliwia kształtowanie kompetencji przyszłości wykorzystując między innymi        
elementy TIK.  
 

 
opensource.com@Flickr, CC BY-SA  

1 Europejski Portal Integracji i Rozwoju, Gospodarka oparta na wiedzy, http://europejskiportal.eu/gospodarka-oparta-na-wiedzy/ 
[dostęp: 21.10.2016 r.]. 
2 Ministerstwo Gospodarki, Strategia Innowacyjności i efektywności gospodarki, “Dynamiczna Polska 2020”,  Monitor Polski, 
Załącznik do uchwały nr 7 Rady Ministrów  z dnia 15 stycznia 2013 r. (poz. 73).  
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Istotnym elementem jest otwartość samego kodu, umożliwiająca rozwijanie        
środowiska technologicznego, integrację i budowanie systemów informatycznych przy        
niskich kosztach ich modyfikacji. Jednocześnie programowanie staje się kategorią         
niezwykle szeroką, wykraczającą poza kod, skrypt czy algorytm. Kodowanie sprzyja          
rozwijaniu takich umiejętności, jak myślenie logiczne i strategiczne, precyzyjne         
formułowanie komunikatów, rozwiązywanie problemów, organizację pracy. Jednocześnie       
wzmacnia aktywną postawę wobec technologii i internetu, sprzyja rozwijaniu         
kreatywności, współpracy, wypracowywaniu mechanizmów radzenia sobie z       
niepowodzeniami, poprzez traktowanie błędów w aspekcie rozwojowym. 

 
Jak wspomniał prof. Lech Mankiewicz “kodowanie to sfera wolności, nowej          

wolności którą otwarła dla nas powszechna dostępność komputerów ” . Taka strefa          3

wolności rozwija się szczególnie wówczas, gdy wzrasta liczba materiałów stanowiących          
otwarte zasoby edukacyjne, czyli wszystkie te wytwory, których forma udostępnienia          
umożliwia swobodnie i bezpłatnie korzystanie oraz możliwość dalszego dowolnego         
modyfikowania . 4

 

 
Schemat blokowy, autorka: Karolina Żelazowska 

Od czego zacząć?  
 
Europejski Tydzień Kodowania (Code Week) jest pretekstem do przygotowania         

krótkiego przewodnika po otwartych zasobach edukacyjnych (OZE) dotyczących        
programowania. Poniżej przedstawiamy wybór OZE: zestawienie przykładowych języków i         
dostępnych środowisk programowania, jak również prezentujemy wybrane blogi,       
scenariusze czy inicjatywy umożliwiające wejście w świat programowania. Wszystkie         
materiały udostępnione zostały przez autorów na wolnej licencji Creative Commons BY lub            
BY-SA, jeśli nie podano inaczej.  

3 Lech Mankiewicz, ”Kodowanie to sfera wolności”, https://youtu.be/Q5rsVrCqsP0 [dostęp: 21.10.2016 r.]. 
4 A. Tarkowski, M. Plebańska, A. Stokowska i in.,“Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce - uwarunkowania i szanse rozwoju”, 
Warszawa 2016, http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/03/OZE-w-PL-uwarunkowania-i-szanse-rozwoju.pdf. 

https://codeweek.org.pl/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://youtu.be/Q5rsVrCqsP0
http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/03/OZE-w-PL-uwarunkowania-i-szanse-rozwoju.pdf


Warto też wspomnieć, że nauka programowania w szkołach i programach          
opisanych poniżej opiera się o wolne i otwarte oprogramowanie. Popularny Scratch           
powstał na amerykańskiej uczelni MIT z myślą o wspieraniu prostej i darmowej edukacji             
programistycznej. Bardziej zaawansowane języki programowania takie jak Python, czy         
środowisko Django, to otwarte projekty, rozwijane przez społeczności programistów i          
informatyków na całym świecie. Dzięki połączeniu otwartych technologii z otwartą          
wymianą wiedzy na ich temat, nauka programowania jest jednym z największych,           
rozproszonych projektów otwartej edukacji na świecie. 

 
 

 
Kod w języku wizualnym Scratch, autorka: Karolina Żelazowska 

 
   

Gdzie i z kim się uczyć? 
 

Przegląd OZE można otworzyć poszukując odpowiedzi na kilka pytań o rozpoczęcie           
przygody z programowaniem. Kto miałby programować? Na bazowym poziomie może          
każdy. Od kiedy? Od wieku przedszkolnego. Do kiedy? Tu nie ma ograniczeń. Inicjatywy             
organizowane w ostatnich latach pokazały, że w świat kodowania chętnie wkraczają           
najmłodsi, jak i seniorzy. Czy to oznacza, że każdy ma zostać programistą? Każdy ma              
zatopić się w skryptach? Wprawdzie rynek pracy stale zwiększa zapotrzebowanie na          
programistów, to nie tylko w tym zawodzie umiejętności ćwiczone w trakcie           
programowania będą przydatne. Programowanie jako umiejętność o znaczeniu        
horyzontalnym, potrzebna [jest] w wielu innych zawodach . Zacznijmy więc od spraw           5

bazowych, dedykowanych wszystkim. Od zabaw, gier i atrakcji przygotowujących do          
programowania. Materiałów, które można wykorzystać bez wykształcenia kierunkowego. 

 

5 A. Mazgal, A. Tarkowski, “Raport NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOŁACH. Czas na upgrade ‒ perspektywa 2014”, 
Warszawa 2014:  
http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/264/NAUKA%20PROGRAMOWANIA%20w%20szko%C5%82ach_2014.pdf?sequence=
1.  

https://scratch.mit.edu/
https://www.python.org/
https://www.djangoproject.com/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/
http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/264/NAUKA%20PROGRAMOWANIA%20w%20szko%C5%82ach_2014.pdf?sequence=1
http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/264/NAUKA%20PROGRAMOWANIA%20w%20szko%C5%82ach_2014.pdf?sequence=1


Superbelfrzy RP 

Jedną z propozycji są webinaria organizowane przez grupę Superbelfrzy RP. Warto również            
zajrzeć do pojawiających się co jakiś czas artykułów na temat programowania, na            
superbelferskim blogu:  

❏ http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/webinaria/, 
❏ http://www.superbelfrzy.edu.pl/?s=programowanie&submit=Szukaj. 

Zabawy z bloga Superbelferki Anny Świeć: 
❏ http://kodowanienadywanie.blogspot.com/. 

 

Fundacja Szkoła z klasą 

Materiały edukacyjne programu Koduj z klasą “Kodowanie dla każdego - pomysły na            
zajęcia”: 

❏ http://kodujzklasa.ceo.org.pl/aktualnosci/tydzien-kodowania-tuz-tuz-wlacz-sie-z-
klasa. 

 

CS unplugged 

Ciekawą propozycją jest strona CS unplugged, na której w zakładce aktywności (activities )            
znajdziemy odnośniki do polskojęzycznych wersji zabaw z podstawami wprowadzającymi,         
przygotowującymi nim ruszymy w świat programowania: 

❏ http://csunplugged.org/, CC BY-NC-SA 4.0. 
 

Mistrzowie Kodowania 

Nauczycieli, edukatorów, pracowników bibliotek itp. można zaprosić do udziału w          
Programie „Mistrzowie Kodowania” prowadzonym przez Samsung Polska. W ramach         
programu organizowane są bezpłatne webinaria oraz szkolenia. Dodatkowo materiały         
edukacyjne dotyczące nauki kodowania w przedszkolach, szkołach podstawowych,        
gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych są udostępniane na wolnej licencji.         
Członkowie Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania dzielą się wiedzą i doświadczeniem         
również na blogu: 

❏ http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna, 
❏ http://www.oswajamyprogramowanie.edu.pl. 

 

Wydarzenia 

Jeśli potrzebujemy wsparcia mentorów, warto poszukać miejsc, w których organizowane          
są spotkania z programowaniem. Poza zajęciami komercyjnymi, pojawiają się w Polsce           
ciekawe inicjatywy otwarte, bezpłatne dla uczestników: 
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❏ https://coderdojo.org.pl/: strona Fundacji CoderDojo udostępnia darmowe zajęcia       

programowania oparte o “zasady hakerskie” dla osób w wieku 8-20 lat pracujących            
na wolnym oprogramowaniu, społeczność CoderDojo ma regularne spotkania w 11          
miastach w Polsce. 

❏ http://www.girlscodefun.pl/: Fundacja Girls Code Fun zajmuje się motywowaniem        
dzieci w wieku szkolnym (w szczególności dziewczynek) do zdobywania wiedzy w           
zakresie nowych technologii. GCF prowadzi zajęcia z nauki programowania i          
program stypendialny “Małe programistki”. 

❏ http://www.devoxx4kids.pl/index.html: Devoxx 4 Kids to bezpłatna konferencja       
programistyczna i warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży; w 2016 odbyła            
się w kilku miastach w Polsce m.in. Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu. 

❏ http://geekgirlscarrots.org/: Geek Girls Carrots to międzynarodowa organizacja       
wspierająca edukację i rozwój zawodowy kobiet w zakresie nowych technologii, w           
szczególności programowania. 

❏ https://djangogirls.org/: Django Girls to organizacja skupiająca się na organizacji         
jednodniowych warsztatów z nauki programowania adresowanych do kobiet, nauka         
skupia się na HTML-u, CSS, Pythonie i Django. 

 

 
opensource.com@Flickr, CC BY-SA 

 
Wydarzeń można szukać również w okolicznych bibliotekach, domach kultury lub na           
stronie: http://crossweb.pl/wydarzenia/. 

 
Otwarte spotkania mogą pojawić się również z okazji dwóch kluczowych akcji, jakimi są: 

❏ Europejski Tydzień Kodowania (Code Week): 15-23 października 
http://codeweek.org.pl/. 

❏ Godzina Kodowania (Hour of Code): 5-11 grudnia 2016 https://hourofcode.com/pl.  
 
A jeśli w naszej okolicy nie ma takich miejsc, zawsze możemy skorzystać ze świata              
wirtualnego, wkraczając do jednego z proponowanych środowisk i ucząc się samodzielnie           
lub z pomocą społeczności w sieci (strony tylko w języku angielskim): 
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❏ https://scratch.mit.edu/: projekt grupy Lifelong Kindergarten z MIT Media Lab,         
znajdziemy tu materiały do nauki programu Scratch, projekty innych         
użytkowników, przewodniki, badania, zabawy, 

❏ http://appinventor.mit.edu/explore/: strona, na której nauczymy się      
programowania i robienia apllikacji od inżynierów z Massachusetts Institute of          
Technology, 

❏ http://snap.berkeley.edu/: Snap! to szersza wersja programu Scratch, na stronie         
możemy go pobrać, nauczyć się oraz zainspirować pomysłami innych, 

❏ https://www.python.org/: wszystko o otwartym języku programowania Python; w        
dziale “For Begginers” poznamy pierwsze kroki od instalacji do zaangażowania się           
w konkretny projekt, 

❏ https://www.djangoproject.com/: społeczność zrzeszająca fanów napisanego w      
Pythonie frameworku do pisania aplikacji internetowych. 

 

Scenariusze zajęć 

Wsparciem dla nauczycieli mogą być dostępne w zasobach internetu scenariusze          
zajęć, stanowiące inspirację również dla osób chcących wejść w świat programowania poza            
szkołą: 

 
❏ http://superkoderzy.pl/scenariusze-lekcji/, CC BY NC-SA: scenariusze powstałe w       

ramach ogólnopolskiego programu Fundacji Orange SuperKoderzy: dla szkół        
podstawowych oraz uczniów w wieku 9-12 lat 

❏ http://www.ceo.org.pl/pl/koduj: materiały programu Koduj z klasą skierowane do        
nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia – od edukacji wczesnoszkolnej do         
szkół ponadgimnazjalnych, 

❏ http://python101.readthedocs.org/: dokumentacja do szkolenia z języka Python       
realizowanego w ramach projektu Koduj z Klasą, 

❏ http://scratch.icm.edu.pl/scenariusze-zajec: CC BY-NC-ND: materiały    
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW,       
można tu znaleźć również konkursy, szkolenia dla nauczycieli oraz informacje o           
Festiwalu Nauki, 

❏ http://e-swoi.pl/conspects/: materiały i metody edukacyjne do zajęć       
pozalekcyjnych z infotechniki od II do IV etapu edukacji, np. wprowadzenie do            
środowiska SRU - edukacyjnego Linuxa dla szkół. 

 
Kursy, tutoriale, przewodniki oraz dostępne online podręczniki: 
 

❏ http://apki.org/, CC BY-NC-SA: na stronie Fundacji Media 3.0 znajdziemy masę          
kursów z różnych języków oprogramowania oraz projekty uczestników Akademii 3.0,          
w którym uczestniczy 16 szkół ponadgimnazjalnych prowadzących uczniowskie kluby         
Lab 3.0, prowadzone przez przeszkolonych Edukatorów, 

❏ https://tutorial.djangogirls.org/pl/: kurs Django Girls jest przewodnikiem po       
otwartym frameworku do tworzenia aplikacji, napisanym w Pythonie. Kurs nie jest           
skierowany tylko do dziewczyn ;) 
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❏ http://kobietydokodu.pl/kurs-javy/: kurs języka Java stworzony przez założycielkę       
strony kobietydokodu.pl, 

❏ http://scratched.gse.harvard.edu/guide/download.html, (język angielski): ze    
strony możemy pobrać darmową książkę “Creative Computing” autorstwa Karen         
Brennan, Christana Balcha i Michelle Chung z Harvard Graduate School of           
Education - jest to przewodnik dla nauczycieli o tym, jak wprowadzić Scratcha do             
szkoły i zrobić z niego pasjonującą przygodę dla uczniów, 

❏ http://www.enauczanie.com/metodyka/scratch, CC BY-NC-SA 3.0.:portal    
edukacyjny dla nowoczesnych nauczycieli, edukatorów i rodziców - prawdziwa baza          
wiedzy o nauce programowania, 

❏ https://upload.wikimedia.org/wikibooks/pl/6/6a/C.pdf: podręcznik 
“Programowanie w C, stworzone przez Wikibooks”. 

 
Rozwinięciem konspektów, scenariuszy, czy pomysłów na lekcje, mogą być programy          
autorskie z zajęć komputerowych oraz informatyki: 
 

❏ http://haker.b7.pl/materialy/materialy-dla-nauczyciela/: “Od zera do hakera:     
witryna edukacyjna dla młodych i starych”, jest to strona pasjonatów kodowania,           
na której znajdziemy filmiki na kanale YouTube, szkolenia, warsztaty, kursy i           
lekcje. 

❏ http://www.oswajamyprogramowanie.edu.pl/2016/09/razem-z-mistrzami-kodowa
nia.html: “Oswajamy programowanie” to strona prowadzona przez Mistrzów        
Kodowania, na której znajdziemy materiały edukacyjne i webinaria. 

 
Krokiem wgłąb może być poszukiwanie blogów, miejsc w sieci oferujących otwarte kursy            
lub kody źródłowe… 
 

❏ http://www.p-programowanie.pl/: “Programowanie: krótko i zwięźle nt.      
programowania” to blog prowadzony przez Karola Trybulca opisującego własną         
naukę informatyki na różnych szczeblach edukacji. 

 
..., albo możliwość obserwowania procesu programowania (live) 

❏ https://www.livecoding.tv/ ;-) 
 

 
Przewodnik jest dostępny na licencji: CC BY-SA. 
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