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Po co uczyć programowania?

Poznajemy języki programowania

Programowanie jest jak magia. Programiści to czarodzieje XXI wieku. Potrafią wyczaro-

Ludzie używali języków programowania jeszcze przed wynalezieniem pierwszych kom-

wać coś z niczego. Zamiast zaklęć, mają komendy. Zamiast różdżek – równie długie linij-

puterów. Jak to możliwe? Język programowania jest po prostu czymś więcej, niż tylko

ki kodów. Same zajęcia z programowania są jak zajęcia w Hogwarcie. Uczą umiejętności

kodem wpisywanym do komputera. Przed powstaniem pierwszych komputerów języ-

rozwiązywania problemów i radzenia sobie w każdej sytuacji.

ki programowania pozwalały sterować elementami maszyn, np. w fabrykach. Jedną

Nie czarujmy się, niestety nie potrafimy programować. W rankingu osób w wieku

z pierwszych była maszyna żakardowa, wynalazcy Joseph Marie Jacquard-a, została ona

16-24 lata, które kiedykolwiek napisały jakiś program komputerowy, młode Polki i Po-

zbudowana w 1805 roku. Program dla niej zapisywano przy pomocy specjalnych, po-

lacy zajmują dopiero 22. pozycję na 27 krajów europejskich w zestawieniu. Średnia

dziurkowanych kart, tzw. kart perforowanych. Takie programy pozwalały produkować

Unii Europejskiej w zakresie umiejętności programowania to 9 proc. Według Raportu

tkaniny z różnymi, czasami bardzo skomplikowanymi, wzorami z różnokolorowych nici.

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 2013 roku w Polsce wynosi ona zaledwie 6 proc.

Aby taki wzór mógł powstać, osoba która dziurkowała kartę, musiała postępować we-

Jeśli chcemy gonić resztę Europy pod względem edukacji medialnej i innowacyjnej go-

dług pewnych zasad – na przykład: dziurka musiała być wybita w odpowiednim miejscu

spodarki, musimy uczyć dzieci programowania.

na karcie, inaczej maszyna nie zauważyłaby jej. W ten sposób powstały pierwsze języki programowania – na początku dla maszyny, a dopiero później dla innych urządzeń,

Jeśli chcemy gonić resztę Europy pod względem edukacji medialnej i innowacyjnej go-

w tym dla komputerów – były to pierwsze tak ścisłe zbiory reguł i zasad, których prze-

spodarki, musimy uczyć dzieci programowania.

strzeganie pozwalało stworzyć coś, co maszyna mogła “przeczytać” i zrozumieć, a następnie wykonać.

Na szczęście większość z nas zdaje sobie z tego sprawę. 85% Polaków uważa, że nauka
programowania w szkołach jest przydatna. Jeszcze więcej, bo aż 92% z nas widzi w niej

Dzisiaj, wiele lat po wynalezieniu pierwszych maszyn, które mogły być programowa-

bardzo wyraźny wzrost szans na rynku pracy.*

ne, to czy dany zbiór reguł i zasad („regulamin”) można nazwać językiem programowania, zależy od tego, jak patrzymy na taki zbiór. Najczęściej (ale nie tylko) językiem pro-

Do 2015 roku w całej Unii Europejskiej będzie brakowało programistów i informatyków

gramowania nazywa się taki “regulamin”, który pozwala urządzeniu na zrozumienie

do obsadzenia 700 tys. miejsc pracy. Umiejętność programowania to dużo większe

tego, czego chce od niego człowiek – czyli programista. Programista próbując porozu-

szanse na rynku pracy. Szczególnie dla mieszkańców terenów zagrożonych e-wyklucze-

mieć się z maszyną, korzysta z zestawu różnych symboli, które i on, i urządzenie potrafią

niem, w których powstają punkty GO_PRO!

zrozumieć – na przykład znak „+” oznacza w nowoczesnych językach programowania to

Nauka programowania to jednak przede wszystkim doskonały sposób uczenia kreatyw-

samo dla ludzi i dla maszyn – dodanie dwóch elementów. Tak naprawdę, urządzenia „od

ności i umiejętności rozwiązywania problemów, przydatnych nie tylko w pracy programi-

razu” nie potrafią jeszcze zrozumieć samego znaku plusa, jak i innych, oczywistych dla

sty. Gdy mamy jeszcze pod ręką zestaw klocków, z których możemy zbudować własnego

ludzi, symboli, ale specjalne programy, nazywane kompilatorami, zamiast nas tłumaczą

robota i zaprogramować jego zachowanie, to programowanie staje się świetną zabawą.

te symbole na elementy zrozumiałe dla urządzeń, co bardzo ułatwia pisanie programów.
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Żeby to zrozumieć, należy zadać sobie pytanie, jak komputer postrzega świat. My potra-

programów, są też języki bardziej uniwersalne. Są języki, które bardziej nadają się do

fimy tworzyć olbrzymią liczbę dźwięków, i z różnych głosek i samogłosek tworzymy ko-

tworzenia gier, i takie których używa się najczęściej do tworzenia aplikacji na strony

munikat, ale to nie wystarczy do poprawnej komunikacji, bo nawet z bezbłędną dykcją

internetowe czy urządzenia mobilne, takie jak smartphony czy tablety.

nie będziemy w stanie porozumieć się z Hiszpanem, znając tylko język polski i angielski. Ważne jest to, by wypuścić z siebie odpowiednio przygotowany dźwięk, tak był był

Języki programowania można podzielić na wiele różnych kategorii, ale najważniejszy

zrozumiany przez naszego rozmówcę. Nasz aparat głosowy jest bardzo zaawansowa-

podział mówi o dwóch rodzajach. Języki, które są bardzo proste do zrozumienia przez

ny, może produkować setki różnych wariacji dźwięków. „Aparat głosowy” komputerów

człowieka, tak jak wcześniej wspomniano, są nazywane językami wysokiego poziomu,

jest dużo prostszy i składa się tylko z dwóch stanów. Po pierwsze prąd może płynąć

a te, które nam, w przeciwieństwie do komputera, jest trudno zrozumieć, to języki ni-

przez obwdody elektryczne, ale może też nie płynąć. Takie dwa stany funkcjonowania

skiego poziomu. Języki niższego poziomu pozwalają tworzyć bardzo szybkie programy,

obwodów elektrycznych określa się symbolami „0” i „1”. Na ich podstawie stworzony

ponieważ kompilatory („tłumacze”) nie muszą się bardzo wysilać podczas swojej pracy.

został system binarny (złożony z tych dwóch cyfr). Kombinacja odpowiedniej liczby zer

Czyli po raz kolejny mamy sytuację podobną jak w codziennym życiu. Gdy będziemy

i jedynek (8) pozwala zakodować każdy znany nam znak – tutaj zaczyna się cała ma-

mówili do anglika po polsku, licząc na tłumacza, to komunikacja będzie trwała dość

gia. Na bazie tych najprostszych znaków tworzone są coraz to bardziej zaawansowane

długo, i będzie angażowała w dużym stopniu osobę tłumaczącą. Gdybyśmy starali się

języki, które mają jeden cel – przekazać maszynie, co powinna zrobić. O ile nie będzie-

mówić po angielsku, tłumacz byłby mniej potrzebny. Oczywiście jest to duży wysiłek po

my pracować w firmie produkującej sprzęt komputerowy lub tworzącej zaawansowane

naszej stronie, bo musimy poznać nowy i trudny dla nas język, ale dzięki temu unikamy

aplikacje, zwłaszcza graficzne, to raczej nie będziemy musieli programować w języku

tłumaczy i tworzymy szybki i sprawny system komunikacji.

binarnym. Większość programistów korzysta z konwerterów – tłumaczy, o których była
mowa wcześniej. Tłumaczą one jego polecenia, komendy na język, który rozumie kom-

Języki programowania dzieli się też pod względem sposobów tworzenia programów

puter – na język zer i jedynek.

- mówiąc o tworzeniu programu, mam na myśli pisanie kodu źródłowego, czyli tworzenie pewnego zapisu tego, co chcemy, aby komputer zrobił. Można, na przykład, pisać

Jest dokładnie tak, jak w codziennym życiu, chcąc zjeść ziemniaki na obiad nie musimy

program (czyli pisać kod źródłowy) zgodnie z zasadą programowania proceduralnego,

koniecznie ich sadzić i pielęgnować zanim urosną, kupujemy je najczęściej w sklepie bo

czyli takiego, w którym tworzymy kawałki programu robiące coś po sobie, po kolei – jest

to jest szybsze i prostsze. Podobnie programiści piszą w językach tzw. wyższego pozio-

to podstawowy sposób programowania, pierwszy jaki powstał i nawet dziś bardzo czę-

mu, dzięki czemu nie muszą robić wszystkiego od podstaw! W związku z tym, wszystkie

sto się z niego korzysta.

najpopularniejsze języki programowania to trochę jak nasi personalni tłumacze – używamy w nich języka, który jest nam znany, a one tłumaczą to komputerowi na język

Innym sposobem może być programowanie obiektowe, czyli takie, w którym nie pisze-

zero-jedynkowy. Nie ma jednak jednego języka programowania!

my kolejnych kawałków programu (tutaj nazywamy je klasami i obiektami) tak, żeby robiły coś po sobie, tylko tak, żeby mogły ze sobą współpracować (często tworzone są tak,

Tak jak istnieje wiele różnych kultur i wiele różnych języków, tak istnieje bardzo dużo

żeby udawały jakieś rzeczy z naszego świata).

różnych urządzeń, które można programować z wykorzystaniem wielu różnych języków
programowania. . Części z nich można używać tworząc programy dla wielu różnych urzą-

Te dwie metody tworzenia programów (zwane paradygmatami programowania) to dwa

dzeń, a część można wykorzystać tylko po to, żeby zaprogramować jedno urządzenie. Są

główne, najszerzej znane i stosowane, sposoby na pisanie programu – istnieje wiele

języki programowania, które zostały dostosowana do tworzenia konkretnych rodzajów

innych, ale nie są one nam potrzebne teraz, więc nie będziemy ich omawiać.
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Języki programowania opierają się zwykle na kilku takich paradygmatach jednocześnie,

1. Mielarka do kawy – ma mielić kawę, a kiedy skończy mielić jedna porcję, ma przesy-

co pozwala łatwiej pisać programy dla danego zastosowania (na przykład program ban-

pać zmieloną kawę do mieszalnika, chyba, że ten już ma kawę w sobie. Jeśli nie ma

kowy nie musi mieć takich samych funkcji jak program pozwalający kierować samocho-

w ogóle kawy, ma zaświecić lampkę przy rysunku braku kawy na obudowie ekspresu,

dzikiem na zdalne sterowanie), ale są języki, w których można używać tylko jednego

żeby człowiek wiedział, że musi dosypać kawy.

paradygmatu – są one stosowane w różnych, szczegółowo opisanych, przypadkach.
2. Mieszalnik – kiedy dostanie jedną, całą, porcję kawy, ma poprosić zbiornik z wodą
Żeby łatwiej wytłumaczyć te dwie zasady, najlepiej pokazać jakiś przykład – wyobraźmy

o nalanie do siebie ciepłej wody. Wtedy ma zacząć przelewać gotową kawę do kubka. Je-

więc sobie program, który ma sterować bardzo prostym, automatycznym, ekspresem

śli nie ma w sobie kawy albo wody, to ma czekać i nic nie robić, dopóki nie dostanie obu.

do kawy. Gdybyśmy chcieli przedstawić plan działania programu zgodnie z zasadą programowania proceduralnego, moglibyśmy to zrobić tak (będziemy w programie wyda-

3. Zbiornik wody – jeśli zostanie poproszony o przelanie ciepłej wody przez mieszalnik,

wać rozkazy urządzeniu, czyli ekspresowi do kawy, dające w efekcie świeżo zaparzoną

to ma ją przelać. Jeśli nie ma wody, ma zaświecić lampkę przy rysunku braku wody na

kawę):

obudowie, żeby człowiek wiedział kiedy dolać wody. Jeśli woda jest zimna, ma ją zagrzać i przelać ją dopiero jak już będzie zagrzana.

1. Zmiel ziarna kawy, a kiedy skończysz, to idź do drugiego punktu.
2. Nasyp zmieloną kawę do mieszalnika kawy i wody, potem przejdź do punktu trze-

Można zauważyć, że każdy element ma w sobie listę rzeczy które może wykonać, za-

ciego

leżnie od momentu działania w jakim znajduje się ekspres do kawy. Program napisany

3. Zagotuj wodę – jak skończysz, przejdź do punktu czwartego.

w języku programowania obiektowego jest trochę bardziej skomplikowany, niż program

4. Przelewaj gorącą wodę przez kawę w mieszalniku i wylewaj gotową kawę do kubka,

proceduralny, ale takie programy mają też swoje zalety. Jedną z nich jest na przykład to,

aż skończy się woda lub człowiek zatrzyma ekspres.

że gdybyśmy chcieli później dodać do ekspresu jakiś nowy element, na przykład regulator temperatury wody do kawy, to wystarczyłoby w kodzie źródłowym zmienić tylko

Jak widać, programowanie proceduralne to prosty i szybki sposób programowania, dla-

sposób działania trzeciego obiektu, czyli zbiornika z wodą i dodać czwarty element do

tego jest jeszcze wszędzie używany. W naszym przykładzie użyliśmy języka ludzkiego

naszej listy, o nazwie na przykład regulator temperatury. W programie napisanym we-

(można uznać, że jest to jeden z języków najwyższego poziomu), którego obecne kom-

dług zasady programowania proceduralnego byłoby trudniej wprowadzić takie zmiany,

pilatory nie mogłyby przetłumaczyć na język zrozumiały dla urządzenia, ale uznajmy, że

ponieważ trzeba byłoby przemyśleć, jak powinna się zmienić cała reszta programu, jego

nasz ekspres jest tak nowoczesny, że sobie da radę z takim programem. :)

początek i koniec, żeby dalej wszystko dobrze działało.

Teraz zobaczmy, jak taki program mógłby wyglądać, gdyby został napisany zgodnie

Takie ułatwienie przy wprowadzaniu nowych rzeczy do kodu programu, wynika z jednej

z zasadą programowania obiektowego, gdzie kolejne punkty to tak naprawdę elementy

z kilku głównych zasad programowania obiektowego. nazywana jest ona hermetyzacją

ekspresu (profesjonalnie można je nazwać “obiektami”, są one pogrubione w tekście),

lub enkapsulacją i polega na tym, że elementy naszego programu nie mogą zmieniać

które wiedzą, co i kiedy mają robić. W programowaniu obiektowym musimy zacząć uru-

innych elementów programu – na przykład mielarka do kawy nie może zmienić w zbior-

chamianie programu od jakiegoś elementu, który obejmuje wszystkie pozostałe, więc

niku kawy tego, żeby ten zaczął lać zimną wodę na kawę.

pierwszym elementem, który uruchamiamy, wciskając przycisk na obudowie, jest ekspres do kawy, który składa się z innych elementów, takich jak:
06

Inną cechą (zasadą) programowania obiektowego jest dziedziczenie, czyli możliwość

Tablica z kolei, która jest bardzo ważnym elementem programowania, to taka komoda

tworzenia nowych elementów na podstawie starych – to znaczy, że na przykład możemy

z dowolną ilością szuflad, które przechowują różną ilość danych tego samego typu. Na

stworzyć zbiornik z wodą z podłączeniem do kanalizacji, który będzie robił to samo co

przykład tablicą jest zbiór zawierający wzrost każdego ucznia w klasie. Ważne jest jed-

stary zbiornik z wodą, ale nie będzie zaświecał lampki na ekspresie, kiedy zabraknie

nak, że w tablicach, które tworzymy kiedy programujemy, pierwsze pole („szuflada”) nie

wody – zamiast tego sam ją sobie doleje z podłączonej rury. Poza taką zmianą, będzie

jest zwykle oznaczone jedynką, ale zerem.

robił dokładnie to samo co zwykły zbiornik z wodą.
W językach programowania proceduralnego, takich liczb, które są zapisane w różny
W programowaniu zawsze chodzi o wykonanie pewnych operacji matematyczno-logicz-

sposób nie można tak od razu dodać, podzielić czy pomnożyć itd. – można to osiągnąć,

nych, a więc zrobienie obliczeń na pewnych danych. Takie dane mogą być zapisywane

stosując różne triki, ale czasami jest to bardzo trudne i potwornie skomplikowane. Za

na komputerze lub innym urządzeniu, w różny sposób, zależnie od tego, jakiego języka

to w programowaniu obiektowym można to zrobić w prostszy sposób dzięki zasadzie

programowania używamy do tworzenia naszego programu. Wynika z tego to, że na przy-

polimorfizmu. Języki programowania które z niej korzystają, pozwalają w prosty sposób

kład liczba 0.5 (pół, 1/2) może być w komputerze zapisana w różny sposób, zajmując

pracować z takimi różnymi danymi, tak, jakby były one identyczne.

różną wielkość miejsca w pamięci. Tu warto wspomnieć, że takie dane, które wykorzystujemy w programowaniu, nazywają się zmiennymi. Jak najłatwiej wytłumaczyć czym

Ostatnią główną zasadą programowania obiektowego jest abstrakcja - to pojęcie jest

jest zmienna? Wyobraźcie sobie, że macie komodę z różnymi szufladami. W jednej trzy-

dosyć skomplikowane i nie dotyczy wyłącznie programowania, ale ogólnie można po-

macie długopisy i kredki, w drugiej płyty CD i DVD, a w trzeciej na przykład chomikujecie

wiedzieć, że chodzi w nim o to, by jakieś zadanie, które ma wykonać nasz program, mak-

słodycze – takie na czarną godzinę. Czy zawsze w każdej szufladzie będziemy mieć taką

symalnie upraszczać, nie zajmując się rzeczami, które są dla nas nieważne. Przykładem

samą ilość różnych rzeczy? Raczej nie! Sami wiemy, że długopisy zawsze się gubią, płyty

takiej abstrakcji jest to, że w naszym ekspresie do kawy nie przejmujemy się tym, jak

łamią, a słodycze… no sami wiecie ;) Zmienne są właśnie takimi szufladami na różne

połączyć elementy ekspresu ze sobą - uznajemy to za coś, czego nie trzeba już robić.

typy danych: liczb, liter, ciągów znakowych. Zwróćcie uwagę, że zawartość każdej naszej
przykładowej szuflady jest zupełnie inna: moglibyśmy je spokojnie podpisać „rzeczy do
pisania”, „płyty” i „słodycze”. Chyba trochę byście się zirytowali, gdyby okazało się, że
wasze kolekcjonerskie wydanie Wiedźmina albo Simsów umazane jest czekoladą. Dlatego dla każdej szuflady mamy zarezerwowany pewien typ rzeczy – żeby nie robił się nam
bałagan. Podobnie jest ze zmiennymi – każdy typ zmiennej przechowuje w sobie – jak
w szufladzie – inny typ danych. W programowaniu mamy sporo takich rodzajów zmiennych – szuflad, ale te najbardziej podstawowe nazywają się: integer (do nich wkładamy
liczby całkowite np. 1, 13, 47), float (liczby ułamkowe – ta szuflada będzie rozróżniać
do 6-7 miejsc po przecinku np: 4,5; 19,55), char (pojedynczy znak, obojętne: cyfra albo
litera, np: 7, 0, p, l, s) i boolean (przechowuje tylko wartości „true” – „prawda”) oraz
„false” – “fałsz”). Specjalnym typem szuflady jest string, która przechowuje połączony
w słowo lub wyrażenie ciąg znaków (liter i cyfr).
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Algorytmy są jednym z kluczowych pojęć w informatyce, a w szczególności w programowaniu. Bez zrozumienia działania algorytmów, bardzo ciężko jest zrozumieć logikę
pisania programów, procedur, funkcji. Najprościej mówiąc, algorytmy są uporządkowaną instrukcją, która wskazuje, krok po kroku, jak należy wykonać daną czynność.
W zasadzie wszystkie zdarzenia wokół nas można zapisać poprzez algorytmy, ale trzeba
zrozumieć, jak one działają.
Przede wszystkim każdy algorytm powinien mieć swój początek oraz koniec. Algorytmy
nie posiadające końca będą realizowane bez przerwy bez możliwości ich zakończenia,
co jest w programowaniu traktowane jako błąd. No i oczywiście algorytmy bez początku nie będą mogły zastartować. W podstawowej wizualizacji algorytmów te dwa procesy, czyli początek i koniec algorytmu reprezentowane są przez dwa bloczki, z napisem
START oraz STOP. Przykładowy wygląd tych bloczków znajduje się poniżej.

Bloczki są podstawową częścią składową algorytmów. Każdy bloczek realizuje jakieś
działanie. Bloczek START rozpoczyna algorytm, a bloczek STOP kończy go. Wszystko co
jest między początkiem i końcem, decyduje o treści danego algorytmu. Bloczki łączymy
ze sobą strzałkami. Wykonując dany algorytm idziemy wzdłuż strzałek od bloczka START

Bloczek procesowy jest najważniejszym bloczkiem, bo w nim wykonywane są wszyst-

do STOP wykonując wszystko co jest w kolejnych, następujących po sobie bloczkach.

kie działania. Możemy w nim wpisać jakieś czynności, działania, rzeczy do wykonania.

Generalnie mamy do czynienia z 5 możliwymi rodzajami bloczków:

Bloczek wejścia i wyjścia pozwala pobrać jakieś informacje, dane z otoczenia lub zaprezentować je na zewnątrz, np. na ekranie komputera. Bloczek decyzyjny jest już trochę
bardziej skomplikowany, bo w zależności od posiadanych danych, powoduje że algorytm będzie realizowany jedną lub drugą ścieżką. Natomiast bloczek komentarza nie ma
wpływu na sam algorytm, a jest dodatkowa informacją pomocniczą dla osób pracujących z algorytmem, które nie chciałyby o czymś zapomnieć, lub chciałyby zostawić jakąś
informację dla innych osób, które będą korzystały z danego algorytmu.
11

Klasa : l. realne, [1<]

W programowaniu i algorytmach wartości, którymi się będziemy posługiwać nazywać
będziemy dwojako – stałymi i zmiennymi. Stałe to wartości definiowane raz i w sposób
niezmienny. Najczęściej przypisujemy stałym wartości na początku algorytmu, przykła-

Oczywiście, jeśli wiemy, że klasy nie mogą być liczniejsze niż 35 osób, możemy wprowa-

dowo, możemy na początku stworzyć jedną stałą, którą nazwiemy „Pi” i przypiszemy jej

dzić dodatkowe ograniczenie:

wartość 3,14. W ten sposób używając stałej „Pi” w którymkolwiek momencie programu
Klasa : l. realne, [1 - 35]

możemy mieć pewność, że będzie ona miała zawsze wartość 3,14. Stałe mogą też mieć
wartości nie-liczbowe. Przypisanie wartości do stałej najczęściej oznaczane jest połączonymi znakami :=

Zmienne mogą przyjmować także wartości tekstowe, ma to miejsce np. w przypadku
imion i nazwisk, możemy wprowadzić następujące 2 zmienne do algorytmu:

W związku z tym przypisanie wartości 3,14 do zmiennej „Pi” może wyglądać następująco: [ Pi := 3,14 ]

Imię : tekst
Nazwisko : tekst

Przeciwieństwem stałych są zmienne. Zmienne tworzymy na początku algorytmu a następnie wypełniamy treścią. Dobrą praktyką jest wprowadzić do algorytmu wszystkie

Czasami możemy sami stworzyć zakres danej zmiennej, np. w przypadku zmiennych,

stałe i zmienne zaraz na początku algorytmu. Zmiennym nie przypisujemy stałych war-

które opisywać będą płeć albo wielkość ubrań. W takiej sytuacji zmienne mogą przyjąć

tości, ale powinniśmy je w jakiś sposób ograniczyć.

tylko i wyłącznie wartość określoną z naszego zamkniętego katalogu:

Co to oznacza? Wprowadzając zmienną „wzrost”, którą wykorzystamy do oceny wyso-

Płeć : [Kobieta, Mężczyzna]

kości jakiejś osoby możemy założyć, że na pewno będzie to musiała być liczba rzeczy-

Wielkość Ubrania : [XS, S, M, L, XL, XXL]

wista, bo przecież nikt nie może mieć wzrostu ujemnego. Możemy też założyć, że jeśli będziemy myśleli o wzroście jakiejś osoby, to będzie to pewnie wielkość pomiędzy

Dlaczego ograniczenie takie ma sens? Bo w przypadku, kiedy nasz algorytm zapyta użyt-

30 cm a 300 cm, prawda?

kownika o płeć, a ktoś odpowie „tak”, to algorytm automatycznie wykryje, że coś jest
nie tak i poprosi o wprowadzenie prawidłowej zmiennej, tzn. takiej, która mieści się

Wprowadzając więc do algorytmu zmienną wysokość przypiszemy jej dwa ogranicze-

w naszym katalogu. Jest to pierwszy i najprostszy sposób kontroli błędów.

nia, po pierwsze charakter liczb, po drugie ich zakres, wprowadzenie zmiennej mogłoby
więc wyglądać następująco:

Jakie mamy najczęściej występujące rodzaje zmiennych?

Wzrost : l. rzeczywiste, [30cm – 300cm]

- Liczby: czyli dowolne ciągi liczbowe
- L. rzeczywiste: dowolne ciągi liczbowe nieujemne

Gdybyśmy chcieli natomiast wprowadzić liczbę osób, która znajduje się w danej klasie,

- L. całkowite: liczby pełne (bez ułamków) zarówno dodatnie jak i ujemne

ograniczenie może być jeszcze większe. Tzn. Nie może być sytuacji, gdzie mam 3/4 ja-

- L. realne: liczby całkowite większe od zera

kiejś osoby, mamy tylko o wyłącznie liczby realne, tzn. dodatnie i całkowite. W związku

- Tekst

z tym zmienna mogłaby wyglądać w ten sposób:

- Zmienna Logiczna: przyjmująca wartości prawda lub fałsz
12

Spróbujmy zbudować najprostszy algorytm. Załóżmy, że chcielibyśmy przejść z przez
ulicę i wiemy, że ma ona dokładnie 10 metrów. Możemy to zrobić na wiele sposobów,
co jest cechą charakterystyczną algorytmów, w przypadku których możliwości działania
z reguły jest mnóstwo. My, jako twórcy algorytmów musimy zbudować go w jak najbardziej efektywny sposób. Jeśli jest zbyt rozległy, czasami trzeba go skrócić, usprawnić
– czyli dokonać tzw. optymalizacji.
Poniżej przedstawiamy najprostszą wariację tego algorytmu. Nie wprowadzamy tutaj
żadnych stałych ani żadnych zmiennych.
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Załóżmy że chcielibyśmy w algorytmie wprowadzić naszą stałą, którą tutaj dysponujemy, czyli długość pokoju, w takiej sytuacji algorytm, wykonujący dokładnie tę samą
czynność, wyglądałby następująco:

14

Dobrze, a co jeśli nie wiemy ile wynosi długość pokoju, ale wiemy, że chcielibyśmy
przejść z jednego jego końca do drugiego? W takiej sytuacji algorytm powinien na początku zapytać, jak długi jest pokój. W takiej sytuacji nie mamy jednej, z góry znanej długości pokoju, w związku z tym powinniśmy wprowadzić do programu zmienną. Zmienna
w tym wypadku nie może być liczbą ujemną, ale może być dowolną liczbą rzeczywistą.
Musimy w takim algorytmie wprowadzić dodatkowo bloczek wprowadzania danych,
w którym algorytm będzie prosił o wprowadzenie z zewnątrz niezbędnej wartości.
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Spróbujmy teraz zbudować algorytm z dwiema zmiennymi. Zbudujemy algorytm, który
obliczać będzie pole prostokąta. Jak pamiętamy z lekcji matematyki, wzór na pole prostokąta obliczymy mnożąc długość jednego boku i drugiego. Standardowo nazwiemy je
u nas A i B. Każdy z tych boków może być dowolną liczbą rzeczywistą. Aktualny algorytm
wykorzystuje dodatkowo pole wyjścia, co oznacza, że pod koniec wypuści na zewnątrz
- pokaże wynik pewnych obliczeń.
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A jak wyglądałby algorytm obliczający pole koła? Tutaj wykorzystać musielibyśmy jednocześnie zarówno zmienne jak i stałe.

17

Kolejnym stopniem zaawansowania w konstruowaniu algorytmów są bloczki warunkowe. Powodują one, że ścieżka algorytmu może pójść albo w jedną, albo w drugą
stronę. Bloczkom warunkowym, jak sama nazwa wskazuje, zawsze towarzyszy pewien
warunek, jego spełnienie powoduje, że algorytm pójdzie lewą stroną, jeśli warunek nie
jest spełniony, algorytm pójdzie prawą. Spróbujmy stworzyć bardziej zaawansowany
algorytm, Wyliczać będzie pole prostokątu, ale dodatkowo sprawdzać też będzie, czy
dany prostokąt ma równe boki, czyli czy jest kwadratem. Na końcu algorytm będzie nas
informował o tym, jakie pole ma dana figura, oraz o tym, czy czy jest ona prostokątem,
czy kwadratem. Zaczynamy!
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Ostatnią podstawową zasadą tworzenia algorytmów, ale jednocześnie dość często stosowaną, jest tzw. pętla. Jest ona powiązana z bloczkiem warunkowym i bazuje na tym, że
w przypadku nie spełnienia jakiegoś warunku algorytm wraca do wcześniejszej pozycji.
Spróbujmy przedstawić pętle wróciwszy do przykładu z przemieszczaniem się po pokoju, w obecnym przykładzie wiemy po raz kolejny, że pokój ma 10m. Tym razem zrobimy
ten algorytm z wykorzystaniem pętli i bloczka warunkowego. W ten sposób algorytm
spowoduje, że osoba nie przejdzie naraz całego pokoju, ale będzie robiła krok za każdym razem sprawdzając, czy już pokonała te 10 metrów czy jeszcze nie.

19

Pętle wykorzystujemy z reguły w celu wykonania kilkukrotnie pewnej czynności, lub wykonywania pewnej czynności do momentu aż nie spełniony zostanie pewien warunek.
Poniżej przedstawiamy algorytm który powoduje, że osoba będzie szła do przodu tak
długo, aż kontrolujący program nie zdecyduje inaczej.

20

Nadeszła pora, by spróbować stworzyć swoje własne algorytmy, zaczynamy?

Ćwiczenie 7 (Koder)
Przygotuj algorytm, który analizować będzie wprowadzoną przez użytkownika cyfrę.
Sprawdzać będzie, czy jest ona większa od zera, czy jest ona podzielna przez 2, przez

Propozycje ćwiczeń z algorytmami:

3 oraz przez 5.

Ćwiczenie 1 (podstawowe)
Przygotuj algorytm, który obliczać będzie pole trójkąta
Ćwiczenie 2 (zaawansowane)
Przygotuj algorytm, który obliczać będzie pole trójkąta, a dodatkowo weryfikować, czy
jest to trójkąt prostokątny, rozwartokątny, czy ostrokątny.
Ćwiczenie 3 (podstawowe)
Przygotuj algorytm, który pytać będzie o Twój wzrost i jeśli jest on większy niż 180 cm,
stwierdzać będzie, że jesteś wysoki/wysoka, w innym zaś przypadku stwierdzi, że jesteś
niski/niska
Ćwiczenie 4 (podstawowy)
Przygotuj algorytm, który mnożyć będzie przez siebie dwie wprowadzone przez użytkownika liczby.
Ćwiczenie 5 (zaawansowany)
Przygotuj algorytm, który będzie prosić o podanie dwóch liczb, a następnie pytać będzie
użytkownika o wynik mnożenia tych liczb, następnie sprawdzi, czy użytkownik nie pomylił się w tym działaniu.
Ćwiczenie 6 (Koder)
Przygotuj algorytm, który działać będzie jak prosty kalkulator, wykonując podstawowe
działania: dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie. Najpierw poprosi o wprowadzenie pierwszej cyfry, a następnie zapyta, co z nią zrobić, czy podać wynik, czy wykonać kolejne działanie. Wykonywać będzie można dowolną liczbę działań do momentu aż
użytkownik nie stwierdzi, że chce już otrzymać wynik.
21
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Informacje zwrotne uzyskane od grupy (dotyczące tego, jak dana osoba jest odbierana,
jak inne osoby reagują i co czują w związku z jej działaniami) są niezwykle cenne. Nale-

Prowadzenie warsztatów grupowych

ży jednak zadbać, by były one pozbawione elementu oceny.
Niektóre ważne zadania prowadzącego grupę (za: K. Vopel „Poradnik dla prowadzących

Edukacja z wykorzystaniem metod aktywnych: ćwiczeń, zabaw interakcyjnych czy od-

grupy”):

grywania ról jest specyficzną formą zajęć i stawia przed prowadzącym szczególne zadania. Wiedza zdobywana jest poprzez udział, osobiste przeżycie, działanie i emocjonalne

•

Aktywne słuchanie: oprócz treści wypowiedzi, dostrzeganie także gestykulacji

doświadczenie uczestnika. Rolą trenera jest więc przede wszystkim towarzyszenie pro-

i subtelnych zmian w głosie i ekspresji, a także wychwytywanie ukrytych prze-

cesowi grupowemu, nadawanie mu kierunku, a nie uczenie z pozycji nauczyciela czy

kazów. Przeszkodami na drodze prawdziwego zrozumienia mogą być: skłon-

wykładowcy.

ność do faktycznego niesłuchania drugiej osoby, zastanawianie się nad tym,
co samemu powiedzieć, nadmierna koncentracja na własnej roli lub na tym, jak

Ćwiczenia wykorzystywane w tego rodzaju warsztatach odzwierciedlają (w uproszczo-

się wypadnie oraz tendencja do osądzania mówiącego bez próby postawienia

ny sposób) strukturę rzeczywistych sytuacji życiowych i grupowych. Uproszczony świat

się na jego miejscu.

zabaw interakcyjnych umożliwia uczestnikom doświadczenie struktur i strukturalnych
związków oraz ich zrozumienie — lepsze niż w naszej, raczej nieprzejrzystej rzeczywi-

•

Wspomaganie (facylitacja): m.in. pomaganie w otwartym wyrażaniu obaw

stości. W ten sposób mogą oni skutecznie i stosunkowo bez żadnego ryzyka nauczyć

i oczekiwań, tworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa, poprzez włą-

się nowych wzorców zachowania i sprawdzić wnoszone w daną zabawę nastawienia

czanie w interakcje w grupie jak najwięcej osób przez zachęcanie ich, a nawet

i postawy.

prowokowanie do uczestnictwa, zachęcanie do otwartego nazywania wszelkich
konfliktów i kontrowersji;

Samo przeżycie ćwiczenia przez uczestnika nie wystarczy, by miało ono znaczącą wartość edukacyjną. Kluczowy jest moment jego omawiania. Nie chodzi tu o uzyskanie uni-

•

wersalnych wniosków czy przedstawienie uczestnikom własnej interpretacji tego, co się

Empatia: troska o innych, otwartość, zdolność utożsamiania się z innymi przy
zachowaniu własnej odrębności

działo, ale pomaganie uczestnikom w przemyśleniu i zrozumieniu znaczenia, jakie dla
każdego z nich miał dany eksperyment. Ten proces indywidualnej refleksji ułatwiony

•

Blokowanie niepożądanych zachowań - wypytywania, plotkowania, naruszania

może być przez prowadzącego przy pomocy odpowiednich pytań oceniających, które

czyjejś prywatności, łamania zasady dyskrecji itp.; chodzi tu o zastopowanie

uwrażliwiają świadomość uczestników na różnorodne, istotne, emocjonalne i intelektu-

czyjegoś nieproduktywnego zachowania bez atakowania go jako osoby.

alne aspekty tego doświadczenia: „Czego się przy tym dowiedziałeś? Jakie miałeś odczucia? Jak zareagowałeś na takie zachowanie u pozostałych osób?”.

•

Modelowanie: jeden z najlepszych sposobów uczenia członków grup pożądanych zachowań, to stosowanie ich samemu - np.: okazywanie szacunku dla od-

Przy omawianiu ćwiczenia na forum grupy, należy zadbać o to, by każdy miał możliwość

mienności, podawanie informacji zwrotnych w taki sposób, aby odbiorca potra-

zabrania głosu i został wysłuchany. Dzielenie się swoimi przeżyciami i doświadczeniami

fił je usłyszeć i zaakceptować, nieobronne przyjmowanie informacji zwrotnych,

pozwala poszerzyć świadomość, pokazać rozmaite punkty widzenia i sposoby odczuwa-

zaangażowanie w pracę grupy, obecność, prowokowanie innych do działania

nia.

w sposób otwarty i rozważny, aktywne słuchanie.
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Kiedy spada – możesz zaproponować przerwę, albo krótkie ćwiczenie energizujące. Dbaj o to, by zmieniać metody pracy – np. po długim ćwiczeniu w podgru-

Podstawowe zasady pracy w grupie

pach zaproponuj coś do zrobienia wspólnie.

Nie ma jednego właściwego sposobu prowadzenia grupy, są jednak pewne podstawowe

•

zasady, o których warto pamiętać.

Pozwól sobie na naturalność. Zachowując się swobodnie i naturalnie, jesteśmy
modelem dla uczestników, którzy dzięki temu także poczują się bezpiecznie
i pozwolą sobie na odrzucenie masek i fasad.

•

Pierwsze spotkania to fundament całych warsztatów. Uczestnicy muszą się ze
•

sobą zapoznać i uzgodnić, jaki ma być cel ich działań oraz w jaki sposób chcą

Wykorzystuj propozycje i pytania. Kierując je do grupy, zachęcamy do aktywności, zaangażowania, samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji.

pracować. Atmosfera fazy początkowej jest decydująca – tu kształtują się oczekiwania, kształtuje się zaufanie, otwartość i gotowość do działań.
•
•

Rezygnujemy z udzielania porad, wygłaszania „jedynie słusznych” opinii i roz-

Szanujemy każdego członka grupy. Nie stosujemy podziału na uczestników

wiązywania problemów za kogoś innego. Ćwicz sztukę improwizacji. Modera-

uzdolnionych i mało zdolnych, na sympatycznych i nieprzyjemnych. Wychodzi-

cja jest sztuką improwizacji w ramach ustalonej struktury. Istnieje kilka stałych

my z założenia, że każdy uczestnik potrafi przejąć odpowiedzialność, jest kom-

wartości, jak na przykład czas trwania warsztatów, liczba uczestników, temat

petentny i zainteresowany celami grupy.

ramowy albo globalny cel. Improwizacja jest sztuką łączenia tego co znane
z tym co nowe, tracenia równowagi i odnajdywania jej na nowo. Musimy pamię-

•

Warsztaty powinny być bezpiecznym miejscem nauki i eksperymentowania!

tać o tym, że istnieje wiele dróg, które mogą doprowadzić nas do celu i że mu-

Ważne jest, aby chronić warsztaty przed zakłóceniami z zewnątrz. Warsztaty

simy być elastyczni w doborze naszych technik i metod. Jednak należy mieć na

mają również emocjonalną płaszczyznę, a rolą prowadzącego jest dbanie o po-

uwadze także przeciwny biegun improwizacji: ludzką potrzebę niezawodności,

ziom zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie – to ważne zwłaszcza wtedy,

ciągłości, rytuałów i zaufania.

gdy podejmujemy trudne tematy. Jeżeli uczestnicy unikają drażliwych kwestii,
•

albo boją się prezentować kontrowersyjne stanowiska, prowadzący może sam

Nie szczędzimy wyrazów uznania i akceptacji! Grupa powinna wiedzieć, że prowadzący rozumie stopień trudności samodzielnie wyznaczonych celów, że czu-

je wywołać, prezentując różne stanowiska i pytając, co grupa o nich myśli.

je, iż określone procesy są mozolne i ryzykowne. Wyrażamy uznanie dla posta•

Prowadź zajęcia z elastycznością, obserwuj energię grupy. Nie ma Żadnej me-

wy uczestników: gotowości do podejmowania ryzyka, wytrwałości, ciekawości

tody ani Żadnej techniki, która w danym momencie jest jedyną możliwą. Plano-

i kreatywności.

wanie zajęć jest bardzo ważne, ale musimy być zawsze gotowi zmienić plany
•

i dopasować je do tego, co dzieje się w danym momencie w grupie – np. jeśli

Okazujemy poczucie humoru. Dzięki niemu można załagodzić napięte sytuacje,

w omawianiu ćwiczenia gorące emocje wzbudzi temat, którego omówienie za-

pokonać strach i ożywić optymizm. Humor pomaga nam w interweniowaniu

planowałeś na kolejne zajęcia, zajmij się nim od razu. Energia grupy ma swój

tak, aby uczestnicy nie mieli wrażenia, że są pouczani. Powinniśmy być dobrym

rytm - widoczna jest w natężeniu i brzmieniu głosu, w postawie ciała, w liczbie

przykładem okazując jak najczęściej poczucie humoru. Pokazujemy grupie, że

kontaktów wzrokowych, w intensywności udziału, w kreatywności propozycji.

potrafimy śmiać się z własnych błędów, że dostrzegamy u siebie słabości i nie24

dociągnięcia oraz że nie wymagamy od siebie perfekcjonizmu. W ten sposób

stopniu, spójność grupy oraz poczucie bezpieczeństwa i zaufania wzrastają stopnio-

wpływamy korzystnie na odprężony klimat pracy w grupie.

wo. Mogą pojawiać się negatywne reakcje, co dla grupy stanowi test sprawdzający, czy
wszystkie rodzaje uczuć są tu akceptowane.

•

Staramy się o konsens! Współdziałanie w grupie można osiągnąć tylko wtedy,
Zadania prowadzącego

gdy wszyscy są gotowi do współpracy, jeśli nie ma outsiderów i „kozłów ofiarnych”.

W tej fazie główne zadania prowadzącego grupę polegają na:
•

W koniecznych procesach podejmowania decyzji chodzi o to, by każdy został

•

wysłuchany, każdy mógł podawać swoje propozycje oraz by prowadzący starał

podaniu ogólnych wskazówek i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w określeniu podstawowych zasad pracy i norm grupowych;

się doprowadzić do konsensu. Głosowania i podejmowanie decyzji większością
głosów wpływa negatywnie na współdziałanie grupy, ponieważ mniejszość

•

czuje się pokrzywdzona.

wspomaganiu uczestników w wyrażaniu przez nich obaw i oczekiwań, w pracy
na rzecz rozwoju zaufania w grupie;

Przebieg procesu grupowego

•

modelowaniu konstruktywnych zachowań;

•

uczeniu podstawowych umiejętności komunikacyjnych, takich jak aktywne słuchanie i otwarte odpowiadanie innym osobom;

Każda grupa przechodzi przez pewien charakterystyczny proces rozwoju. Jego forma
i czas trwania poszczególnych faz mogą bardzo się różnić, ale zasadniczy schemat jest
zawsze podobny.
Etap 1: Rozpoznanie i orientacja

Etap 2: Konfrontacja i konflikt

Uczestnicy mają zróżnicowane oczekiwania dotyczące tego, co będzie się działo w gru-

Uczestnicy zaczynają eksperymentować ze swoim zachowaniem. Mogą być bardziej

pie. Każdy wnosi swoją indywidualną historię i swoje doświadczenia z poprzednich

bezpośredni i pokazywać jak zachowują się na co dzień. Szukają oni swojego miejsca

grup. Jest to moment, kiedy uczestnicy próbują zyskać orientację: jak będą wyglądały

w strukturze społecznej i swojej specyficznej roli w wykonywaniu zadania grupowego.

warsztaty, jakie są niepisane zasady zachowania, na co można sobie pozwolić, jaka jest

Przy tym często porzucane są stereotypowe poglądy na temat pozostałych osób, które

moja pozycja w grupie, kim jest i co będzie robił prowadzący, itd. To także czas, kiedy

pochodzą z fazy początkowej. Zdobyta do tego momentu, stosunkowo duża pewność

staramy się zaprezentować siebie jak najlepiej innym osobom w grupie, a równocześnie

siebie pozwala im na skonfrontowanie się z problemami władzy i stylem prowadzącego;

szybko (i często stereotypowo) ocenić pozostałych uczestników. Uczestnicy testują sy-

wielu uczestników chciałoby teraz wywierać więcej wpływów, zajmować pozycje lider-

tuację i zapoznają się ze sobą, dowiadują się, czego się od nich oczekuje, jak funkcjo-

skie. Proces ten przebiega bardziej jawnie w grupach rozwojowych czy terapeutycznych;

nuje grupa i na czym polega udział w niej. Ryzyko podejmowane jest tylko w niewielkim

w grupach edukacyjnych może mieć bardziej ukryty charakter.
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•

promowanie zachowań, które zwiększają poziom spójności grupy;

Kiedy pojawi się taka potrzeba, prowadzący ma do spełnienia następujące zadania:

•

zwracanie uwagi na rozwój i ugruntowanie norm grupowych;

•

modelowanie postaw i zachowań poprzez otwarte i pełne wyczucia traktowanie
wszelkich form krytyki - własnej osoby lub funkcjonowania w roli;

•

Normy grupowe

uczenie się rozumienia problemowych zachowań uczestników bez przyczepiania im etykietek;

•

Na początku pracy z grupą należy ustalić zasady, które będą obowiązywały uczestników
i prowadzących przez cały czas trwania zajęć. Mają one zagwarantować bezpieczeństwo

zachęcanie uczestników do wyrażania myśli i uczuć związanych z tym, co dzieje

w grupie, ustalić jasne reguły i wspomagać współdziałanie. Tego rodzaju „kontrakt” jest

się „tu i teraz” podczas warsztatu.

indywidualnie dopasowany do potrzeb grupy, ale są pewne zasady pojawiające się najczęściej, np.:

Etap 3: Spójność i współpraca
•
Grupa jest bardziej spójna, uczestnicy odczuwają więcej szacunku, zaufania i akceptacji

Bycie „tu i teraz” – koncentracja na tym, co w danym momencie dzieje się
w grupie

dla siebie nawzajem. Komunikacja staje się bardziej otwarta, możliwe jest zaangażowanie i intensywne współdziałanie. W zakresie zadania grupowego dominują konsensus

•

i współpraca, wzrasta odpowiedzialność i aktywność uczestników. Otwarcie wymie-

Zaangażowanie w działania – staraj się uczestniczyć w pracy grupy na tyle, na
ile jest to możliwe

niane są Istotne informacje, pomysły, poglądy i propozycje rozwiązywania problemów,
a także trudne komunikaty i problemy.

•

Mówienie we własnym imieniu – mów o swoich emocjach, myślach, opiniach,
wrażeniach, doświadczeniach; unikaj uogólniania, mówienia „my”, „wszyscy”,

Zadania prowadzącego
•

„każdy”

kontynuacja modelowania pożądanych zachowań, w szczególności konstruk-

•

tywnych konfrontacji oraz ujawniania na bieżąco własnych reakcji wobec grupy;
•

przemyśleniami

wspieranie gotowości uczestników do podejmowania ryzyka i przenoszenia jej

•

na codzienne sytuacje życiowe;
•

Otwartość i bezpośredniość – dziel się swoimi uczuciami, spostrzeżeniami,

Poufność – nie przekazuj osobom spoza grupy informacji o tym, co inni uczestnicy mówią i robią w trakcie warsztatu

eksplorowanie wspólnych tematów, co zapewnia poczucie pewnej uniwersal-

•

Mów do osoby a nie o osobie – kontaktujemy się bezpośrednio

•

Nie przerywamy cudzej wypowiedzi

ności problemów, oraz łączenie pracy kilku uczestników;
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Można także włączyć do „kontraktu” zasady techniczne, np. wyłączanie telefonów

•

komórkowych na czas warsztatu, zasadę punktualności itp.

nie komentować ani nie oceniać tego, co zostało napisane, aż do końca sesji.
Nie powinno się też powtarzać pomysłów, które już zostały wymienione;

•

zachęcać wszystkich do włączenia się w generowanie pomysłów;

•

podsuwać swoje pomysły tylko w razie konieczności zachęcenia grupy do kon-

Podstawowe techniki pracy grupowej
Źródło: „Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą” Stowarzyszenie

tynuowania pracy;

dla Dzieci i Młodzieży SZANSA i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa
2005.

•

prosić o wyjaśnienie, jeżeli propozycja jest niejasna.

Pisanie na ścianie

Poniżej znajdują się ogólne wskazówki dotyczące metod pracy z grupą. Są to podstawowe techniki, z których może korzystać każdy prowadzący jakiekolwiek warsztaty, sto-

To również forma burzy mózgów. Uczestnicy spisują swoje pomysły na małych kartecz-

sownie do potrzeb.

kach papieru i przyklejają je do ściany. Zaletą tej metody jest to, że uczestnicy mogą najpierw skupić się w ciszy zanim znajdą się pod wpływem pomysłów innych, a karteczki

Burza mózgów

mogą być przeklejane, ponieważ wizualizacja może pomóc w łączeniu pomysłów.
Burza mózgów to metoda na wprowadzenie nowego tematu - zachęca do kreatywności
Dyskusja

i szybkiego wygenerowania wielu pomysłów. Może być wykorzystana do rozwiązania
konkretnego problemu lub do odpowiedzenia na pytanie.

Dyskusje, zarówno dla osoby prowadzącej ćwiczenie, jak i uczestników są dobrym sposobem na to, aby odkryć, jakie mają zdanie na temat omawianych zagadnień. To bardzo

Instrukcja

ważny element edukacji, ponieważ znając fakty, uczestnicy muszą sami zgłębić i zana•

Zdecydujcie się, na jaki temat chcecie przeprowadzić burzę mózgów, i sformu-

lizować zagadnienia. Wiadomości, plakaty i studia przypadków to narzędzia przydatne

łujcie temat jako pytanie, na które istnieje wiele możliwych odpowiedzi. Napisz-

do stymulowania dyskusji. Inicjujcie ją pytaniem: „Co myślicie o...?”.

cie pytanie tak, aby każdy mógł je zobaczyć.
Praca w parach
•

Poproście uczestników o podzielenie się swoimi pomysłami, spiszcie pomysły
tak, żeby wszyscy mogli je widzieć, na przykład na tablicy. Powinny to być poje-

To dobra metoda, kiedy pomysły nie pojawiają się podczas pracy z całą grupą, kiedy

dyncze słowa lub krótkie frazy.

grupa jest bardzo duża lub gdy w grupie jest kilku liderów, którzy zawsze zabierają
głos, a pozostałe osoby milczą. Poproście, by uczestnicy dyskutowali nad tematami

•

w parach przez jedną albo dwie minuty i potem podzielili się pomysłami z resztą grupy.

Zakończcie burzę mózgów, kiedy wyczerpiecie pomysły.

W dwójkach jest więcej czasu, a uczestnicy mogą poświęcić sobie nawzajem więcej uwa•

gi, dzięki czemu każdy może przedstawić i przedyskutować swoje zdanie.

Omówcie propozycje, prosząc wszystkich o komentarze.
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Praca w małych grupach

Prowadzenie dyskusji

Praca w małych grupach różni się znacznie od pracy z całą grupą. To metoda, która za-

W procesie edukacji na rzecz praw człowieka dyskusja jest niezbędna. Zwracajcie szcze-

chęca wszystkich do uczestnictwa i pomaga rozwijać współpracę zespołową. Liczebność

gólną uwagę na zapewnienie tego, by każdy uczestnik grupy mógł brać aktywny udział

małej grupy będzie zależała od praktycznych czynników, np. od tego, ilu uczestników

w zajęciach. Używajcie słów, wyrażeń i języka zrozumiałych dla grupy i objaśniajcie sło-

bierze udział w zajęciach i jak dużo macie miejsca. Małą grupę mogą tworzyć 2–3 osoby,

wa, których mogą nie znać. Zachęcajcie uczestników do prezentowania swoich opinii.

ale małe grupy pracują najlepiej, kiedy liczą 6–8 osób. Praca w małych grupach może

Zapewnijcie równowagę między aspektami globalnymi i lokalnymi, aby uczestnicy po-

trwać przez 15 minut, godzinę albo cały dzień—w zależności od tego, jakim zadaniem

strzegali zagadnienie jako bezpośrednio związane z ich życiem.

się zajmujecie. Rzadko kiedy wystarczy powiedzieć uczestnikom, aby „przedyskutowali
Omówienie ćwiczenia i ewaluacja

sprawę”. Niezależnie od tego, jakim tematem się zajmujecie, zadanie koniecznie musi
być tak sprecyzowane, żeby uczestnicy pracowali nad osiągnięciem celu, o którym potem będzie można porozmawiać z grupą. Na przykład sformułujcie zadanie w formie

Zapewnijcie uczestnikom wystarczającą ilość czasu na wykonanie ćwiczenia, a jeżeli

problemu, który trzeba rozwiązać, albo pytania, na które trzeba odpowiedzieć.

jest to konieczne, również na wyjście ze swojej roli przed dyskusją na temat tego, co
się wydarzyło i czego doświadczyli. Po każdym ćwiczeniu poświęćcie trochę czasu, by

Ranking

omówić to, czego uczestnicy się nauczyli, a także to, czy dostrzegają związek między
doświadczeniem a swoim życiem, własnym środowiskiem i szerszym światem. Autore-

Ta metoda sprawdza się, kiedy chcecie przekazać konkretne informacje albo zainicjo-

fleksja pozwala uczyć się z własnych doświadczeń.

wać dyskusję na konkretny temat w małych grupach. Musicie przygotować jeden zestaw
kart ze stwierdzeniami dla każdej małej grupy. W każdym zestawie powinno znajdować

Podstawowy schemat procesu omówienia i ewaluacji opiera się pytaniach związanych

się 9 kart. Przygotujcie 9 krótkich, prostych spostrzeżeń na temat zagadnienia do prze-

z tym:

dyskutowania przez uczestników i na każdej z kart napiszcie jedno zdanie. Dawajcie
jasne instrukcje. Zawsze upewnijcie się, czy wszyscy zrozumieli instrukcje i wiedzą, co
powinni robić. Najprostszą metodą jest zachęcenie uczestników do zadawania pytań
i zapisanie tego, co jest najważniejsze. Nie bójcie się pytań, są bardzo pomocne i dadzą
wam (i reszcie grupy) możliwość wyjaśnienia pewnych rzeczy. Brak pytań czasem jest

•

co się wydarzyło podczas ćwiczenia, i jak się uczestnicy wtedy czuli,

•

czego dowiedzieli się o sobie,

•

czego dowiedzieli się o zagadnieniach poruszanych w ćwiczeniu,

•

jak mogą teraz wykorzystać to, czego się nauczyli.

znakiem ogólnego braku zrozumienia („boję się zapytać, kiedy wszyscy rozumieją”).
Podsumowanie pracy

Jeżeli prowadzicie warsztaty we dwójkę, możecie zachęcić uczestników do zadawania
pytań, sami je sobie nawzajem zadając – dopytując o szczegóły np. wtedy, gdy masz poczucie, Że instrukcja podana przez twojego partnera/kę była skomplikowana, albo użyty

Pracę i proces uczenia należy systematycznie podsumowywać. Takie podsumowanie

został trudny wyraz. Oczywiście nie należy tego nadużywać, żeby nie sprawić wrażenia,

można przeprowadzić pod koniec warsztatu lub na zakończenie cyklu spotkań, po

że prowadzący nie wiedzą co robią.

dwóch lub trzech miesiącach. Może ono wydać się grupie nudne, zwłaszcza jeżeli wcześniej odbyła się długa dyskusja na dany temat. Pamiętajcie, że nie musi mieć ono formy
dyskusji, możecie również wykorzystać inne techniki, na przykład język ciała, rysunki,
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Ustawcie się w szeregu

rzeźbę itp. Prowadzący powinni znaleźć czas na to, żeby zrelaksować się i podsumować
swoją pracę.

Cele: Integracja, poznanie się, rozgrzewka
Porozmawiajcie o tym:
•

Czas trwania: 15 minut.

jak udało się ćwiczenie z waszego punktu widzenia: przygotowanie, wykorzy-

Opis: Zadaniem uczestników jest ustawienie się w szeregu według określonej zasady

stanie czasu itp.;

(wybieraj takie, które sprawią, Że gra będzie śmieszna, bez sprawiania przykrości komukolwiek). Uczestnicy nie mogą ze sobą rozmawiać, ale mogą komunikować się za

•

pomocą dźwięków, gestów i języka ciała. Kiedy szereg już się uformuje, sprawdźcie, czy

czego nauczyli się uczestnicy i czy osiągnięto cele edukacyjne;

kolejność jest prawidłowa. Przykładowe kryteria ustawienia:
•

jakie są efekty ćwiczenia — co grupa zrobi w następstwie przeprowadzonego

- wzrost

ćwiczenia;

- miesiąc urodzenia
- odległość, jaką musieli pokonać by dojechać na warsztaty

•

czego wy sami nauczyliście się na temat danego zagadnienia i sposobu prowaModyfikacje: Zamiast w szeregu, uczestnicy mogą dobierać się w grupy, np. znaków

dzenia ćwiczenia.

zodiaku, grup krwi, miejsca zamieszkania, liczby rodzeństwa itd.
Ćwiczenia wspomagające pracę w grupie

Ludzka maszyna

Poniżej znajduje się kilkanaście dodatkowych ćwiczeń, które mogą być wykorzystane

Cele: Integracja, rozgrzewka, pokazanie wkładu każdej osoby w pracę grupy, tworzenie

w razie potrzeby na różnych etapach warsztatów. Ich celem jest podniesienie poziomu

nowej wartości z różnorodności.
Czas trwania: 10 – 15 minut.

energii w grupie, wzmocnienie poczucia przynależności do grupy, ułatwienie współpracy czy lepsze poznanie się uczestników. Służą przełamaniu lodów i rozwijają umiejętno-

Opis: Zadaniem uczestników jest stworzenie ze swoich ciał poruszającej się maszyny.

ści niezbędne do pracy w grupie.

Grupa staje w kręgu. Pierwsza osoba staje w środku kręgu i zaczyna powtarzać wymyPrzywitania

ślony gest (np. kręci głową albo macha ręką) i wydaje dźwięk (np. tik-tak, tik-tak). Kolejna osoba dołącza do niej, chwyta ją wykonując swój gest i wydając dźwięk. Kolejne oso-

Cele: Zapoznanie, rozgrzewka

by dołączają się tworząc maszynę. Gdy maszyna jest skompletowana można spróbować

Czas trwania: 10 minut.

zmieniać jej sposób działania: wolniej, szybciej, głośniej, ciszej itd.

Opis: Grupa chodzi po sali. Prowadzący wydaje polecenie, by uczestnicy wzajemnie witali się jak biznesmeni. Po chwili uczestnicy witają się jak: małe dzieci, dobrzy przyjaciele, Eskimosi itd. Uczestnicy mogą dodawać własne pomysły powitań.
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Piłeczka poznania

trzymały się razem i nie mogą to być ręce jednej osoby. Uczestnicy mają starać się złapać ręce znajdujące się jak najdalej od nich (z zamkniętymi oczami).

Cele: Zapoznanie się, zapamiętanie imion

4. Prowadzący ćwiczenie musi zwrócić uwagę czy wszystkie ręce są tylko w parach, czy

Czas trwania: 10 – 15 minut.

nie ma gdzieś trzech rąk razem, albo tylko jednej ręki samej. Jeśli jest tak to powinien
połączyć ręce tak aby były tylko diady. Należy zwrócić też uwagę aby uczestnicy nie

Opis: Uczestnicy siadają w kręgu, jedna osoba (może to być prowadzący) dostaje do

trzymali się za ręce stojąc koło siebie, jeśli tak jest należy rozłączyć te ręce i połączyć

ręki piłeczkę. Przedstawia się według wzoru: „Mam na imię... i lubię... (np. czekoladę,

z innymi.

spać, muzykę)” a następnie rzuca do wybranej osoby. Kiedy wszyscy się przedstawią,

5. Teraz uczestnicy mogą otworzyć oczy i spróbować rozwiązać węzeł.

możemy powtórzyć kolejkę, mówiąc tym razem np. o tym czego nie lubimy.

6. Prowadzący kiedy widzi, że spada zaangażowanie uczestników powinien zachęcać
ich do działania.
7. Kiedy uczestnicy rozsupłają węzeł albo da się zauważyć Że zabawa przestaje ich ba-

Metafory

wić, prowadzący kończy zabawę.

Cele: Integracja, poznanie się
Czas trwania: 10 minut.

Ślepcy

Opis: Każda osoba podaje swoje imię i wymienia element jakim chciałaby/mogłaby

Cele: Rozgrzewka

być, oraz w jednym zdaniu podaje krótkie uzasadnienie swojego wyboru. „Gdybym był/

Czas trwania: 10 – 15 minut.

była... (budynkiem, zwierzęciem, piosenką...) to bym był/była...”. Nietypowe przedstaOpis: Uczestnicy siadają w kręgu, każdy dostaje numer. Jedna z osób staje na środku

wienie się ma na celu poznanie się na innej, głębszej płaszczyźnie.

z zawiązanymi oczami, jest ślepcem. Ślepiec wywołuje dwa dowolne numery. Osoby,
które je maja, muszą szybko wstać i zamienić się miejscami, tak, by ślepiec nie zdążył
Węzeł gordyjski

ich złapać. Jeśli ślepiec złapie jedną z osób, ona przejmuje jego funkcję.

Cele: Integracja, rozgrzewka/przerywnik
Czas trwania: 5 – 10 minut.

Spotkanie z gwiazdą

Opis: Uczestnicy mają za zadanie rozplątać węzeł jaki utworzą z własnych rąk bez rozłą-

Cele: Przełamywanie lodów, rozgrzewka

czania ich i rozwinąć się w okrąg.

Czas trwania: 10 – 15 minut.

1. Zapraszamy uczestników do skupienia się w jednym miejscu osoba przy osobie tak
by stworzyli zwartą grupę.

Opis: Uczestnicy stają w kręgu. Prowadzący, chodząc za ich plecami, przyczepia każde-

2. Prosimy ich o zamknięcie oczu i wyciągnięcie rąk w górę.

mu karteczkę z nazwiskami sławnych osób. Uczestnicy spacerują po pomieszczeniu i wi-

3. Teraz zadaniem uczestników jest złapać się rękami w taki sposób aby tylko dwie ręce

tają się z pozostałymi i próbują zgadnąć, kim są, zadając pytania napotkanym osobom,
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Ha, ha

które mogą odpowiadać jedynie „tak” lub „nie”. Kiedy ktoś odgadnie, kim jest, przypina
sobie swoją kartkę z przodu i spaceruje dalej, próbując pomóc innym.

Cele: Rozgrzewka
Modyfikacja: Można użyć kartek tematycznie związanych z warsztatem, np. osoby z róż-

Czas trwania: 5 – 10 minut.

nych kultur, grupy mniejszościowe itd. Zabawa może stać się wówczas punktem wyjścia
do dyskusji na temat stereotypów – zapytaj, jakie pytania zadawali uczestnicy, żeby

Opis: Grupa leży na podłodze tak, Że każdy kładzie głowę na brzuchu kolejnej osoby,

poznać swoją „tożsamość”.

tworząc krąg. Pierwsza osoba zaczyna się śmiać ‘ha’, kolejna osoba ‘ha, ha’, następna
‘ha, ha, ha’ itd.

Zęby, zęby
Kolano do kolana
Cele: Rozgrzewka
Czas trwania: 15 minut.

Cele: Rozgrzewka
Czas trwania: 5 – 10 minut.

Opis: Uczestnicy siadają w kręgu, każdy wybiera sobie jakiś owoc i przedstawia się pozostałym. Nazwy owoców nie mogą się powtarzać. Jedna z osób wywołuje kolejną, np.

Opis: Uczestnicy poruszają się po sali. Kiedy prowadzący wygłasza komendę, muszą

„Ananas wywołuje pomarańczę”, tak, Żeby nie pokazać zębów. Wywołana osoba wy-

przywitać się z najbliżej stojącą osobą przez zetknięcie się określoną częścią ciała. Przy-

wołuje następną. Kiedy grupa zauważy czyjeś zęby, krzyczy głośno „zęby, zęby” i dana

kładowe komendy: „kolano do kolana”, „nos do nosa”, „łopatka do łopatki” itd. Jeśli

osoba wypada z gry. Gra musi toczyć się bardzo szybko, wtedy wywołuje dużo śmiechu.

komendy wygłaszane są szybko, zabawa jest bardzo dynamizująca.

Znajdź swojego partnera

Niewerbalne ocenianie

Cele: Rozgrzewka, przełamanie lodów

Cele: Ocena ćwiczenia lub warsztatu

Czas trwania: 10 minut.

Czas trwania: 5 minut.

Opis: Prowadzący przygotowuje woreczek z kartkami, na których wypisane są różne

Opis: Jeśli nie masz jasności, na jakim poziomie emocjonalnym jest grupa, albo chcesz

zwierzęta, każde dwa razy. Uczestnicy stają w kręgu i kolejno losują sobie karteczki.

się dowiedzieć, jak oceniają dane ćwiczenie czy warsztat, wypróbuj technikę niewerbal-

Ich zadaniem jest znalezienie swojej pary (takie samo zwierzę) bez użycia słów, jedynie

nego oceniania. Wymyśl pytania, które zadasz grupie, na przykład: „Czy podobało wam

naśladując sposób zachowania i poruszania się danego zwierzęcia. Zadanie jest trud-

się poprzednie ćwiczenie?”, „Jaki macie poziom energii”, „Czy nauczyliście się czegoś

niejsze i wywołuje więcej śmiechu, jeśli zwierzęta są nietypowe (np. pchła, foka).

nowego?”. Zadaj je i poproś uczestników, Żeby zastanowili się nad odpowiedziami i pokazali całym swoim ciałem, jak się czują. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, uczestnicy
powinni wyciągnąć ręce najwyżej jak tylko mogą, a nawet stanąć na palcach. Osoby,
31

których odpowiedź jest jednoznacznie negatywna, powinny nisko przykucnąć albo położyć się na podłodze. Mogą także przyjąć wszystkie pośrednie pozycje, Żeby zaznaczyć
swoją odpowiedź.

Modyfikacje: Możesz też poprosić o wyrażenie opinii dźwiękiem – np. „Jeśli się wam
podobało, na trzy-cztery zawołajcie głośno «aaaaaaaa», a jeśli się nie podobało:
«uuuuuuuuuuu»”.
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•

czujnik koloru – potrafi działać w 3 trybach – pomiaru natężenia światła odbitego, pomiaru natężenia światła pochodzącego z otoczenia oraz pomiaru koloru,

Lego Mindstorms – Przewodnik orientacyjny

•

w ograniczonym spektrum kilku kolorów. Pomiar koloru i natężenia światła odbitego polega na wysłaniu przez czujnik światła białego (wynikowego koloru ze

Lego Mindstorms EV3 występuje w 3 wersjach:

zmieszania 3 barw diod) oraz pomiaru intensywności całości odbijanego przez po-

•

wersja Home (31313) - jest to wersja, którą można kupić w sklepie

wierzchnię światła, lub poszczególnych jego składowych. W trybie pomiaru światła

•

wersja Educational Core Set (45544)

z otoczenia czujnik nie emituje światła, a jedynie mierzy światło dostające się do

•

wersja Educational Expansion Set (45560)

elementu światłoczułego.

W ramach programu GO_PRO użyte zostaną zestawy Core Set, po dwa na jeden punkt

•

czujnik żyroskopowy – potrafi działać w 2 trybach – pomiaru pochylenia oraz po-

GO_PRO. Zestaw Lego Mindstorms EV3 Educational Core Set zawiera:

miaru pochylenia z jednoczesnym pomiarem szybkości zmiany pochylenia, wszyst-

•

3 interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami położenia wału (obrotu)

kie pomiary dotyczą jedynie pomiaru w jednej osi. Czujnik po uruchomieniu pro-

•

zestaw czujników, szczegółowo omówiony poniżej

gramu przez pewien czas zeruje swoje położenie, przyjmując, że jest w tej chwili

•

akumulator do kostki sterującej

nieruchomy – z tego powodu w programach które wykorzystują ten czujnik nie nale-

•

kable służące do łączenia komponentów elektronicznych

ży od razu próbować odczytać z niego informacji – należy odczekać chwilę, w trak-

•

zestaw klocków Lego Technic

cie której czujnik się wyzeruje, zanim program zacznie go wykorzystywać z powodu
braku informacji o minimalnym czasie, jaki czujnik potrzebuje na wyzerowanie, my

W zestawie Lego Mindstorms EV3 znajdują się 2 silniki o osi działania prostopadłej do

zalecamy odczekać 2-3 sekundy przed rozpoczęciem wykonywania dalszych se-

osi korpusu silnika i wpięcia kabla sterująco-zasilającego, oraz 1 motor z osią działania

kwencji w programie, po zainicjalizowaniu czujnika.

równoległą do korpusu silnika i wpięcia kablowego.
•

czujnik podczerwieni – potrafi działać jako odbiornik informacji wysyłanych przez pi-

Sercem Lego Mindstorms jest tzw. kostka inteligentna (lub “kostka sterująca”), czyli

lota do zdalnego sterowania robotami, oraz potrafi przeszukiwać przestrzeń w poszu-

programowalny układ elektroniczny wyposażony w przyciski, ekran, porty wejść/wejść

kiwaniu nadajnika fal podczerwonych – wtedy może zwracać informację o odległości

dla motorów i czujników (po 4 dla każdego typu), slot kart SD oraz wbudowany moduł

•

i kierunku (oraz oczywiście o wykryciu) nadajnika. Nie jest on używany w żadnym

Bluetooth. Dodatkowo, pozwala ona za pomocą portu USB na łączenie kostek (połą-

scenariuszu w tym podręczniku, ponieważ nie jest on standardowym wyposaże-

czenie łańcuchowe), które znacznie rozszerza możliwości wykorzystania czujników

niem zestawu Core Set.

i motorów.
•
Z powodu dużej ilości przeróżnych zastosowań, zestaw czujników wymaga bardziej

czujnik położenia wału motora – pozwala na pracę z 3 wartościami odczytywanymi z silników Lego - położenia w kątach lub pełnych obrotach oraz aktualnej mocy

szczegółowego opisu. Wszystkie czujniki można w dowolnej kombinacji podłączać do

•

z jaką pracuje silnik. Wartości te są pobierane z silnika w trakcie działania progra-

kości sterującej, przez co otrzymujemy możliwość tworzenia bardzo skomplikowanych

mu. W jednym z trybów można zresetować odczyt położenia (zmieniać jego aktual-

układów rozwiązujących zadany problem. Poniżej najważniejsze cechy i krótki opis do-

ną wartość na “0”), natomiast nie wpływa on w żaden sposób na pozycję wału oraz

stępnych czujników systemu Lego Mindstorms EV3:

moc, z jaką silnik w danym momencie pracuje.
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•

czujnik temperatury – odczytuje aktualną temperaturę podaną na czujnik i podaje

•

której fala wysyłana przez jedno oko jest blokowana w całości lub znacznej części

ją w stopniach skali Celsjusza lub Fahrenheit-a. Nie występuje on w żadnym scena-

•

przed dotarciem do drugiego oka, więc odbiornik nie odbiera żadnej fali - wtedy

riuszu tego podręcznika, ponieważ nie jest on standardowym wyposażeniem zesta-

czujnik podaje wartość 255

wu Core Set.
•
•
•

wewnętrzny zegar kostki sterującej – podaje on wskazanie wewnętrznego zegara

wodowane to jest stożkowym rozchodzeniem się fali, a więc jej rozpraszaniem na

kostki sterującej od ostatniego resetu. Nie występuje on w żadnym scenariuszu, ale

większej odległości - im dalej i im mniejszy jest obiekt, tym mniejsza porcja fali

z wewnętrznego zegara kostki korzystają inne bloczki oprogramowania (np. bloczki

jest odbijana. Przy zbyt małym obiekcie i za dużej odległości czujników nie potrafi

sterujące silniki na określony czas, bloczek czekający podany czas na przekazanie

podać prawdziwego dystansu. W tym podręczniku zalecamy, aby maksymalne od

wykonania programu kolejnemu bloczkowi)

ległości, jakie czujnik powinien brać pod uwagę, nie były większe niż 60-70 cm,
•

•

czujnik ma kłopoty z pomiarem małych obiektów na dużych odległościach - spo-

a obiekty nie były mniejsze niż przeciętnej wielkości karta kredytowa. winien brać

czujnik dotykowy – potrafi działać w 3 trybach – reakcji na wcisk przycisku na czuj-

pod uwagę, nie były większe niż 60-70 cm, a obiekty nie były mniejsze niż przecięt-

niku, reakcji na puszczenie przycisku, oraz reakcji na wciśnięcie i puszczenie przyci-

nej wielkości karta kredytowa.

sku. Z powodu swojej budowy, wszelkie dobudowy/przedłużenia przycisku sensora
muszą być dobrze osiowane (oś przycisku musi być tak zabudowana, aby trudno

•

czujnik może pracować w trybie ciągłego pomiaru odległości (cały czas odświeża

było ją wygiąć od pionu, a przez to zablokować przycisk). W zestawie Core Set wyko-

wskazania, przez naprzemienne wysyłanie i odbieranie fal) oraz jednorazowego po-

rzystują dwa takie czujniki i często są jedocześnie wykorzystywane w scenariuszach,

miaru, na żądanie użytkownika.

stąd należy zwracać szczególną uwagę na port czujnika, którym chcemy operować.
•
•

czujnik pomiaru energii – korzysta z układu elektronicznego wbudowanego w akumu-

czujnik odległości (ultradźwiękowy) – czujnik (głównie) mierzący odległość pomię-

lator Lego (dołączony do zestawów dla centrów GO_PRO po jednym na kostkę sterują-

dzy obiektem przed czujnikiem, a nim samym - podaje informacje w dwóch trybach,

cą). Dostarcza informacji o aktualnym stanie przepływu energii. Nie jest on używany

cali i centymetrów. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób działania czujnika

•

w scenariuszach w tym podręczniku.

•

czujnik poziomu dźwięku z generacji NXT 2.0 – czujnik pozwalający na pomiar po-

- czujnik jedną częścią (“okiem”) wysyła falę ultradźwiękową, a następnie próbuje odebrać to, co z niej pozostanie po odbiciu od obiektu druga połową (“drugim
okiem”). Na podstawie czasu, jaki upłynie pomiędzy wysłaniem, a odebraniem fali

ziomu dźwięku w otoczeniu w stosunku do kalibracji domyślnej (symulującej czu-

ultradźwiękowej, czujnik określa odległość. Z tego powodu:

łość ludzkiego ucha) lub w stosunku do własnej kalibracji. Należy on do poprzedniej
generacji systemu Lego Mindstorms (NXT 2.0). Nie jest on dostępny w zestawie Core

•

czujnik ma pewną minimalną odległość, jaką może zmierzyć (około 3-6 cm), poniżej

Set, a przez to nie jest wykorzystywany w żadnym scenariuszy w tym podręczniku.

której fala wysyłana przez jedno oko jest blokowana w całości lub znacznej części
przed dotarciem do drugiego oka, więc odbiornik nie odbiera żadnej fali - wtedy

Oprogramowanie Lego Mindstorms EV3 pozwala na podłączanie nieuatoryzowanych

czujnik podaje wartość 255

przez Lego czujników, jednak w tym podręczniku ich nie używamy. Oprócz tego, można
osobno dokupić czujniki or

•

czujnik ma pewną minimalną odległość, jaką może zmierzyć (około 3-6 cm), poniżej

az silniki, w razie dodatkowych potrzeb - w tym podręcz-

niku oprzemy się jednak wyłącznie na elementach dostarczonych w zestawach Core Set.
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Akumulator/baterie/zasilacz

Obsługa inteligentnej kostki
Lego Mindstorms EV3

W zależności od zakupionej wersji zestawu Lego Mindstorms EV3, możemy otrzymać
dodatkowy akumulator do kostki sterującej - w ramach projektu GO_PRO wszystkie zestawy dla bibliotek są wyposażone w takie akumulatory - po jednym na kostkę steru-

Przyciski

jącą, oraz jeden zasilacz do akumulatorów - po jednym na dwa akumulatory. Oprócz
tego, kostki sterujące mogą być zasilane sześcioma akumulatorkami AA. Akumulator

Inteligentna kostka (kostka sterująca) posiada 6 przycisków sterujących, z których

dodatkowy ładowany może być w trakcie działania kostki sterującej.

5 służy do nawigacji w menu kostki i jednocześnie może być użytych w programach jako
przyciski funkcyjne, natomiast jeden z nich może być użyty w trakcie działania programu
tylko jako wyłącznik programu (oprócz spełniania odpowiednich funkcji nawigacyjnych

Obsługa menu kostki sterującej

w kostce).
Do obsługi kostki sterującej służą przyciski umieszczone na niej:
•

środkowy jest klawiszem potwierdzenia/akceptacji wybrania zaznaczonej opcji
oraz włączenia kostki

Sloty (wejścia/wyjścia)

•

skrajny lewy jest klawiszem wyjścia/powrotu, oraz wyłączenia kostki

•

pozostałe klawisze służą do przechodzenia pomiędzy zakładkami menu (lewy i pra-

Kostka sterująca posiada łącznie 11 slotów, do których można podpiąć inne urządzenia.

wy) oraz wybierania elementów zakładek (górny i dolny)

Są to:
•

1 port USB - służy do spięcia dwóch lub więcej kostek sterujących ze sobą lub do

Menu kostki składa się z 4 zakładek, od lewej do prawej kolejno:

podłączenia modułu WiFi

•

ostatnio uruchomione programy

•

1 port microUSB - służy do komunikacji z komputerem

•

foldery programów wgranych na kostkę

•

1 slot kart microSD - służy do podpięcia dodatkowej pamięci zawierającej programy

•

obsługa i podgląd portów

- alternatywa do portu microUSB

•

ustawienia

•

4 wpięcia dla kontroli czujników

•

4 wpięcia dla kontroli motorów

Zakładka ostatnio uruchomionych programów jest listą programów, które ostatnio uru-

Dodatkowo, zestawy wyposażone w akumulator Lego, mają wpięcie dla zasilacza aku-

chamialiśmy na danej kostce - warto zauważyć, że w momencie gdy tylko wgrywamy

mulatora.

program, bez jego uruchamiania, z komputera, program nie wyświetla się na tej liście.
Zakładka folderów programów wgranych na kostkę jest listą podobną do listy z pierwszej zakładki, jednak tutaj pokazane są wszystkie programy wgrane na kostkę sterującą.
Zorganizowane są one w liście folderów, których nazwy są identyczne z nazwą projektu
i pliku programu na komputerze - w folderach znajdują się pliki programów znajdujące
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się w danym projekcie oraz wszystkie pliki używane przez projekt - graficzne, dźwiękowe, jak i pliki podprogramów - tych ostatnich w tym scenariuszu nie omawiamy.

Lego Mindstorms EV3 – obsługa programu
Zakładka obsługi i podglądu zawiera opcje dotyczące:
•

podglądu wyjść portów (czujników i silników)

Oficjalnym oprogramowanie do obsługi zestawu Lego Mindstorms EV3 i komunikacji

•

bezpośredniej kontroli silników

z kostką sterującą przez komputer PC lub Mac jest LEGO® MINDSTORMS® Education

•

bezpośredniej kontroli silników przez pilot podczerwieni (brak czujnika i pilota pod-

EV3 Software. W naszym podręczniku omówimy to oprogramowanie, ale należy podkre-

czerwieni w zestawach dla bibliotek w programie GO_PRO)

ślić, że nie jest to jedyna opcja programowania kostki sterującej. Omówienie programu

tworzenia programu bezpośrednio na kostce sterującej (nie omówione w ramach

dotyczy wersji 1.0.1 (można sprawdzić wersję programu wchodząc w menu Help -> Abo-

tego podręcznika)

ut LEGO® MINDSTORMS® EV3) w języku angielskim – dostępne są inne wersje języko-

zbierania informacji z czujników i zapisywania ich

we, ale nie ma do tej pory wersji polskiej.

•
•

Najważniejsze elementy głównego okna programu po włączeniu

Prawie wszystkie funkcje w tym menu są intuicyjne - jedynym bardziej skomplikowanym
elementem jest bezpośrednie programowanie kostki, jednak ta funkcja nie jest potrzeb-

Bezpośrednio po włączeniu programu wyświetlony zostaje poniższy ekran.

na z punktu widzenia programu GO_PRO.
Zakładka ustawień pozwala skonfigurować wszystkie ustawienia kostki, czyli:
•

poziom głośności komunikatów i muzyki

•

czas wyłączenie kostki - kostka nie używana po minięciu tego czasu, wyłączy się
automatycznie

•

komunikację Bluetooth

•

komunikację WiFi (pod warunkiem posiadania modułu WiFi, nie dołączonego do
podstawowych zestawów GO_PRO)

•

pozwala dostać informacje o kostce i jej oprogramowaniu

Można za jego pomocą dostać się do pomocy technicznej, instrukcji budowania, tworzenia i odczytywania projektów programów oraz wielu innych. My skupimy się na omówieniu tworzenia nowego projektu programu oraz jego tworzenia – użytkownicy mogą sami
sprawdzić poszczególne, nie omówione, opcje programu na własną rękę, jednak nie są
one potrzebne do opanowania dla celów tego podręcznika.
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Menu Edit – służy do operacji na poszczególnych, zaznaczonych elementach programu

Na górnym pasku mamy dostępne 4 zakładki menu programu :

(może ich być kilka na raz), po kolei:
•

cofnięcie operacji

•

ponowienie wcześniej cofniętej operacji

•

wycięcie zaznaczonych elementów

•

skopiowanie zaznaczonych elementów

•

wklejenie wcześniej wyciętych lub skopiowanych elementów

•

zmiana języka

Poniżej prezentujemy opcje dostępne w każdej zakładce:
Menu Tools – służy do zaawansowanej obsługi kostki sterującej podpiętej do komputera. Z punktu widzenia programu GO_PRO jedyną funkcją która jest potrzebna i musi być
regularnie używana jest opcja Firmware Update – służy ona do aktualizacji oprogramowania kostki sterującej. Zostanie ona osobno omówiona na końcu tego rozdziału.
Menu Help – zawiera opcje pozwalające na dostęp do pomocy technicznej i wbudowanej w aplikację biblioteki informującej o poszczególnych elementach możliwych do
użycia w programie, oraz opcje pozwalająca sprawdzić wersje najnowszego oprogramowania do kostki sterującej, oraz informacje o oprogramowaniu LEGO® MINDSTORMS®
Poszczególne menu zakładek:

EV3, po kolei:

Menu File – służy do operacji związanych z całym projektem, po kolei:

•

pokazanie okna pomocy kontekstowej

•

wyświetlenie w domyślnej przeglądarce biblioteki pomocy dotyczącej elementów

•

tworzenie nowego projektu zawierającego program/eksperyment,

(bloczków) tworzących programy

•

otwieranie już istniejącego projektu/programu,

•

sprawdzenie najnowszej wersji oprogramowania dla kostki

•

zamykanie projektu/programu

•

informacje o obecnie używanym oprogramowaniu LEGO® MINDSTORMS® EV3

•

zapisywanie projektu

•

wydruk projektu

•

wyjście z aplikacji

Opcją tworzenie eksperymentów (Add Experiment, New Project -> Experiment) nie zajmujemy się w tym podręczniku, ponieważ nie jest ona potrzebna z punktu widzenia programu GO_PRO.
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Najważniejsze elementy głównego okna programu po stworzeniu nowego programu

Pozostałą część ekranu zajmuje animowane menu różnych opcji dotyczących rozpoczęcia pracy z programem.

Po stworzeniu nowego programu w oprogramowaniu Lego Mindstorms pokazuje nam
się poniższe okno, którego elementy omówimy po kolei.

W ramach podręcznika nie będzie potrzeby korzystania z opcji dostępnych w tym menu,
natomiast można z niego utworzyć nowy program dla kostki oraz dostać się do instrukcji
budowy, programowania, oraz gotowego programu przykładowych robotów Lego MindPola nazw

storm EV3 (zakładka Model Core Set).

Pole z domyślnym tekstem „Project” oznacza nazwę projektu, która jest nazwą pliku
projektu na komputerze - w tym przypadku będzie to „Project.ev3”, a pole z domyślnym
tekstem „Program” oznacza nazwę programu w projekcie, nie widoczną w systemie plików komputera. Na kostce sterującej nazwa projektu będzie nazwą folderu na kostce,
a nazwa programu będzie nazwą programu w folderze na kostce. Można zauważyć, że
jeden projekt (czyli jeden folder na kostce) może mieć wiele różnych programów.
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Pole nawigacji

Przyciski po prawej stronie służą do wgrywania projektu i programów, oraz ich części,
do kostki, i oznaczają po kolei:

Pole nawigacji zawiera następujące elementy, wymienione od lewej do prawej:
•

wybór programu w projekcie oraz właściwości projektu

•

zwykły kursor umożliwiający normalną pracę myszy

•

kursor pozwalający na przesuwanie okna programu (po przytrzymaniu lewego kla-

•

wgranie programu na kostkę (ale nie jego uruchomienie)

•

wgranie programu na kostkę sterującą i jego natychmiastowe uruchomienie po
wgraniu

•

wisza myszy w oknie programu)

wgranie i natychmiastowe uruchomienie zaznaczonej części programu – po zakończeniu program nie pozostaje zapisany na kostce

•

klawisz dodania komentarza w oknie programu

•

szybki zapis projektu

•

cofnięcie operacji

•

ponowienie wcześniej cofniętej operacji

Opcja Firmware Update służy do sprawdzania najnowszej dostępnej wersji oprogramo-

•

pomniejszenie okna programu

wania dla kostki sterującej i jej wgrywania. Jest to niezbędna czynność i należy z niej

•

powiększenie okna programu

korzystać za każdym razem, gdy kostka zostanie podpięta do komputera i oprogramo-

•

przywrócenie normalnego rozmiaru okna programu

wanie Lego Mindstorms EV3 wykryje nie zaktualizowaną kostkę sterującą (zostanie wy-

•

przycisk zawierający opcję pozwalające na interaktywne dodawanie instrukcji bu-

świetlony monit informujący w języku angielskim o konieczności zaktualizowania opro-

dowy i wskazówek do osobnego okna (nie używany w tym kursie)

gramowania kostki). Okno opcji Firmware Update jest zaprezentowane poniżej

Opcja Firmware Update

Pole bloczków programistycznych
Pole bloczków zawiera w sześciu zakładach bloczki budujące program w Lego Mindstorms EV3. Wszystkie bloczki użyte w scenariuszach tego podręcznika są omówione na
kartach bloczków i nie będą tu omawiane.
Pole obsługi kostki sterującej
Przyciski po lewej stronie pozwalają na niżej wymienione czynności:
podgląd podstawowych informacji o kostce podpiętej do komputera (naładowanie

UWAGA! KOSTKA PRZED ROZPOCZĘCIEM PROCESU AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

baterii, informacje o wersji oprogramowania kostki)

KOSTKI POWINNA BYĆ JAK NAJBARDZIEJ NAŁADOWANA – AKTUALIZACJA PRZY NIEPEŁ-

•

podgląd odczytu stanu czujników podpiętych pod kostkę

NEJ BATERII MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ PRZED CZASEM, GROŻĄC USZKODZENIEM KOSTKI

•

otworzenie okna zarządzającego komunikacją komputera z kostką sterującą

BEZ MOŻLIWOŚCI NAPRAWY GWARANCYJNEJ.

•
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Klawisz „Check” służy do sprawdzenia najnowszej dostępnej wersji oprogramowania
dla kostki poprzez włączenie strony oprogramowania w domyślnej przeglądarce internetowej. Jeśli dostępna jest nowsza wersja, niż wersja prezentowana w polu „Available
Firmware Files” (większy numerek zaczynający się od litery”V”, należy ją pobrać i zapisać w znanym miejscu na komputerze. Następnie należy klawiszem „Browse” wybrać
ściągnięty plik. Gdy to zrobimy, aktywny stanie się klawisz „Download” – po jego wciśnięciu rozpocznie się aktualizowanie kostki.
UWAGA! NIE WOLNO WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI Z KOSTKĄ STERUJĄCA
W CZASIE AKTUALIZOWANIA, ANI TYM BARDZIEJ PRZERYWAĆ PROCES AKTUALIZACJI NA
KOMPUTERZE LUB ODŁĄCZAĆ KOSTKĘ OD KOMPUTERA W TYM CZASIE! GROZI TO
TRWAŁYM USZKODZENIEM KOSTKI, BEZ MOŻLIWOŚCI NAPRAWY GWARANCYJNEJ
– NALEŻY ZAWSZE CZEKAĆ NA ZAKOŃCZENIE AKTUALIZACJI PRZEZ PROGRAM!
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•

Buduj jak najprostsze konstrukcje - nie ma sensu budować bardzo skomplikowanych robotów, bo nigdy nie ma na to wystarczająco dużo czasu - zbuduj najpierw
najprostszą wersję, a jeśli ona będzie dobrze działać, to wtedy dobuduj bardziej

Najważniejsze kroki w budowaniu robotów
– od pomysłu do działania.

•

skomplikowaną resztę.

Przede wszystkim: najpierw robot, później program - nie buduj robota jednocześnie go programując. Wtedy będziesz mógł/a w trakcie budowy zmieniać pomysł
na kształt robota - jeśli będziesz programował/a go jednocześnie budując, może to
trwać w nieskończoność, bo cały czas będziesz chcieć coś zmieniać. Lepiej jest zbudować robota i potem go zaprogramować, niż próbować połączyć oba podejścia.

•

Zawsze ładuj kostkę sterującą po rozmontowaniu/schowaniu starego robota - nie
będziesz czekać, aż się naładuje, jeśli przyjdzie pora programować nowego robota.

•

Zastanów się na samym początku, zanim zaczniesz budować, co Twój robot ma robić i jakich będzie do tego potrzebował narzędzi: ile i jakich silników i czujników.
Nie zmieniaj tego w trakcie budowy robota, trzymaj się planu - będzie Ci szybciej
szło i nie będziesz się zastanawiać, czy ten czujnik, który montowałeś/aś przez
ostatnie 20 minut jest niepotrzebny.

•

Jeżeli w swojej konstrukcji zauważysz błąd, zastanów się, czy na pewno jest to błąd
i czy na pewno nie można go jakoś wykorzystać, albo czy nie można go szybciej
naprawić, na przykład przez odpowiednie zaprogramowanie robota - dopiero jeśli
jesteś pewny/a, że nic się nie da z tym zrobić, usuń błąd z konstrukcji.

•

W trakcie pisania programu pamiętaj o tym, żeby nie próbować napisać całego programu od razu - zrób mały kawałek całego programu, wgraj go na robota i sprawdź
czy działa - jeśli działa, to przejdź dalej, jeśli nie - poszukaj błędu - nie będziesz
musieć długo go szukać, jeśli co chwila sprawdzałeś/aś, czy program który piszesz
jest coraz lepszy.
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edX
https://www.edx.org/course-list – platforma e-learningowa oferująca darmowe kursy
online, w tym, z programowania - dla anglojęzycznych i zaawansowanych

INSPIRACJE I NARZĘDZIA
Google Creative Lab
http://googlecreativelab.github.io/coder/ – przewodnik po projektach z wykorzystaDLA DZIECI:

niem mikrokontrolera Raspberry Pi

Code Monkey

Why’s (poignant) guide to Ruby

http://www.playcodemonkey.com/ – bardzo prosta aplikacja pozwalająca na naukę

http://mislav.uniqpath.com/poignant-guide/ – bardzo nietypowa książka do nauki

programowania bardzo małych dzieci

języka Ruby

Lightbot

Code School

http://lightbot.com/ – sympatyczny robot, którym trzeba sterować za pomocą prostych

https://www.codeschool.com/ – kursy online poświęcone różnym językom programo-

instrukcji - dla zaczynających przygodę z kodowaniem

wania, bezpłatne na poziomie podstawowym

Code.org

Try Ruby

http://code.org/ – obszerna baza narzędzi do nauki programowania oraz gotowych sce-

http://tryruby.org/levels/1/challenges/0 – proste narzędzie do nauki języka Ruby

nariuszy i pomysłów na działania

(w przeglądarce, bez konieczności instalacji środowiska)

CodeHunt

Kuźnia Programistów

https://www.codehunt.com/# – czy grając można jednocześnie uczyć się programowa-

http://kuzniaprogramistow.pl/ – kursy online poświęcone różnym językom programo-

nia? oczywiście, że tak!

wania, bezpłatne na poziomie podstawowym

Rails For Zombies

Code Academy

http://railsforzombies.org/levels/1 – język programowania Rail na wesoło, ale całkiem

http://www.codecademy.com/ – baza kursów i tutoriali dotyczących różnych języków

konkretnie

programowania

DLA TROCHĘ STARSZYCH DZIECI:

Girl Develop It
http://girldevelopit.com/materials – baza materiałów do nauki programowania, dedy-

Coding Bat

kowana szczególnie dziewczynom

http://codingbat.com/ – strona z prostymi zadaniami programistycznymi w Javie
i Pythonie (wymaga podstawowej znajomości składni)
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Szkoła Kodzenia EE

CodeLite

http://www.szkolakodzenia.ee/

http://codelite.org/ - lekkie zintegrowane środowisko programistyczne, zwłaszcza do
C/C++. Współpracuje z kompilatorem gcc, nie wymaga Javy.

Code Academy
http://www.codecademy.com/ – baza kursów i tutoriali dotyczących różnych języków
programowania „wprawki” programistyczne do robienia w przeglądarce
Otwarty podręcznik do nauki języka C++
http://pl.wikibooks.org/wiki/C++ – bardzo prosty wikipodręcznik do nauki jednego
z popularniejszych języków programowania - C++
The Hello World Program
http://www.thehelloworldprogram.com/ – materiały do nauki programowania i szeroko pojętej informatyki
Code and Conquer
http://codeandconquer.co/ – grywalizacyjny kurs online – dostępny wkrótce

NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE:

Dev C++
http://www.bloodshed.net/devcpp.html – zintegrowane środowisko programistyczne
do tworzenia programów w języku C++
NetBeans
https://netbeans.org/ – zintegrowane środowisko programistyczne do różnych języków
Eclipse
http://www.eclipse.org/ – zintegrowane środowisko programistyczne do różnych
języków
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