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Po co programować? 

Źródło	  

Jak	  firmy	  szukają	  programistów	  
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Grzechy Nauki Programowania 

Użycie	  archaicznych	  i	  nieatrakcyjnych	  
narzędzi	  

•  „Uczą	  Pascala,	  albo	  (...)	  C++	  czy	  C	  Pierwsze	  jest	  obecnie	  
martwe,	  a	  drugie	  to	  tak	  w	  szkole	  nie	  nauczą	  niczego	  ponad	  
składnię	  i	  kompilację	  na	  starych	  narzędziach.”	  

•  „Najbardziej	  dumny	  jestem	  z	  tego,	  że	  udało	  mi	  się	  uniknąć	  
Pascala,	  mimo	  że	  zewsząd	  mnie	  atakował.	  :-‐)	  „	  

•  „Nauczanie	  informatyki	  to	  niekiedy	  schizofrenia	  z	  depresją	  ;)”	  



Grzechy Nauki Programowania 

Komplikowanie	  startu	  

//	  Pierwszy	  program	  w	  C++	  
#include	  <iostream>	  	  
using	  namespace	  std;	  	  

int	  main	  ()	  	  
{	  	  
	  cout	  <<	  "Witaj	  Świecie!";	  	  
	  return	  0;	  	  
}	  
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Nieatrakcyjne	  wyniki	  pracy	  



Spis treści 

Scratch	  i	  jego	  zalety	  



Scratch i jego zalety 

O	  Scratchu	  

•  Stworzony	  przez	  MIT	  przez	  zespół	  Mitchella	  Resnicka,	  
•  Aplikacje	  składane	  są	  z	  bloczków	  funkcjonalnych,	  
•  Programy	  mogą	  odtwarzać	  dźwięki,	  rysować,	  etc.	  
•  Opisuje	  go	  dewiza:	  Imagine,	  Program,	  Share.	  
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O	  Scratchu	  

Zobacz	  program	  w	  akcji	  
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Nie tylko na Informatyce 



Prace Moich Uczniów* 

• Wiktoria	  –	  klasa	  3	  SP,	  
• Natalia	  –	  klasa	  4	  SP,	  
• Sylwia	  –	  klasa	  1	  GIM,	  
• Bartłomiej	  –	  klasa	  3	  Technikum,	  
• KrysXan	  –	  student,	  
• Piotr	  –	  nauczyciel.	  

*	  Jest	  tam	  też	  jedna	  moja	  	  
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