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Gimnazjum i Liceum Akademickie1 rozpoczęło swoją działalność w 1998 roku jako eksperyment 
kontynuujący przejęte przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika wileńskie tradycje tworzenia szkół aka-
demickich. Ma charakter ponadregionalny i jest przeznaczone dla młodzieży szczególnie uzdolnio-
nej. Szkoła utworzona jako pięcioletnie gimnazjum połączone ze szkołą średnią, w którym nauka 
była wieńczona egzaminem maturalnym, po zakończeniu pięcioletniego eksperymentu została 
przekształcona w zespół szkół, który stanowią trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum.

Gdy w trakcie tworzenia szkoły za namową wspaniałego metodyka nauczania informatyki, dok-
tora Bolesława Wojdyły przystąpiłam do rozmów dotyczących podjęcia pracy w szkole z ówcze-
snym jej pierwszym dyrektorem doktorem Jerzym Wieczorkiem, miałam ze sobą bagaż wielu lat 
doświadczeń wynikających z pracy w charakterze nauczyciela informatyki, opiekuna olimpijczyków, 
w najlepszym w regionie I� Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki2, które nie do końca 
słusznie, głównie za sprawą wybitnych osiągnięć olimpijskich uczniów, miało opinię szkoły kujo-
nów. Usłyszałam wtedy bardzo wyraźnie, że w eksperymencie nie jest celem trenowanie uczniów 
do olimpiad przedmiotowych lecz przede wszystkim diagnozowanie i rozwijanie zdolności uczniów 
oraz wspomaganie ich twórczości. Nieco zdziwiona, widząc, że tylko wysokie wyniki w olimpiadach 
przedmiotowych pozwalają zauważyć szkołę, przysporzyć kandydatów i przez to utrzymać wysoką 
pozycję, dość sceptycznie podeszłam do takiej koncepcji. Słowa te jednak bardzo mocno zaciążyły 
na sposobie mojej pracy z uczniami, a później również ze studentami i po latach muszę przyznać, 
że te pierwsze obawy nie były uzasadnione. Dziś jestem zdecydowanym przeciwnikiem posta-
wienia w nauczaniu uczniów zdolnych z informatyki tylko na specjalne trenowanie ich do udziału  
w Olimpiadzie Informatycznej. Uważam, że drogę do sukcesu szkoły3 i sukcesu uczniów można 
przemierzać inaczej, kierując się bardziej humanistycznymi metodami związanymi z daleko po-
suniętą indywidualizacja pracy, z większą korzyścią dla uczniów i ich przyszłych wyborów. Z racji 
swojej profesji skupię się w poniższych rozważaniach na przedmiocie informatyka, ale uważam że  

1 Strona WWW Gimnazjum i Liceum Akademickiego dostępna jest pod adresem http://www.gimakad.torun.pl. 
2 I� LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu zajęło w roku 1997 drugie miejsce w kraju w Rankingu Szkół Laureatów 
Olimpiad Przedmiotowych UNESCO i obecnie zajmuje wysokie pozycje w rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw. 
Strona liceum jest dostępna pod adresem http://www.loiv.torun.pl. 
3 W roku szkolnym 2010/2011 Liceum Akademickie zajęło pierwsze miejsce w rankingu szkół prowadzonym 
przez Rzeczpospolitą i Perspektywy. 
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podobnie można rozważać inne przedmioty. Nie bez znaczenia jest również moje przekonanie o tym, 
że spotkanie z informatyką od najmłodszych lat ma duży i pozytywny wpływ na sukcesy uczniów  
w innych dziedzinach, nie wyłączając dziedzin humanistycznych.

Kl���	����������cz��

Opisywana powyżej koncepcja pracy szkoły, polegająca na braku nastawienia na trenowanie do 
olimpiad grupy uczniów uzdolnionych, przyczyniła się do tego, że początkowo w Gimnazjum i Li-
ceum Akademickim nie były tworzone klasy o konkretnych profilach. Uczniowie uczęszczali do klas 
ogólnych, wybierając dodatkowe zajęcia fakultatywne rozszerzające ich wiedzę i umiejętności w da-
nej dziedzinie, rozwijające ich zainteresowania. Mieli również możliwość zmiany tych zainteresowań 
wybierając każdego roku dwie z całego spektrum dziedzin nauki. Po zakończeniu eksperymentu  
i restrukturyzacji szkoły, pozostawiono taką organizację pracy w gimnazjum, jednak w liceum zde-
cydowano się na utworzenie klas profilowanych, ze względu na bardziej czytelny odbiór społeczny 
oferty szkoły. Nie zmieniono jednak założonej koncepcji pracy z uczniami. W ten sposób powstały 
m.in. klasy o profilu matematyczno-informatycznym, których założenia miałam ogromną przyjem-
ność tworzyć, a teraz mogę realizować. W klasach tych lekcje informatyki prowadzone są w wymiarze 
2 godzin tygodniowo i dodatkową ofertą dla uczniów jest seminarium informatyczne w tym samym 
wymiarze. Seminaria są podzielone na trzy rodzaje: rozszerzające wiadomości i umiejętności z lekcji, 
przygotowujące do olimpiady i przygotowujące do egzaminu maturalnego i mogą w nich uczestni-
czyć uczniowie z każdej klasy, niezależnie od rocznika. Doświadczenie wielu lat pracy mówi mi, że są 
to zupełnie różne grupy uczniów i uważam, że tak przyjęty podział seminariów to pierwszy krok do 
indywidualizacji pracy z uczniem. Krótko opiszę te formy zajęć.

L��c��	������������

Uważam, że istotnym elementem w nauczaniu informatyki jest jak najwcześniejsze uczenie my-
ślenia algorytmicznego. Potwierdzają to najwyższe wyniki w Olimpiadach tych liceów, przy których 
istnieją gimnazja z rozszerzona informatyką4 i ich sukcesy nie dotyczą tylko Olimpiady Informatycz-
nej lecz zawodów o różnej tematyce, również tych z grupy humanistycznej. Jeśli jednak szkoła nie 
ma gimnazjum, opisany niżej schemat postępowania można przyjąć w klasie pierwszej liceum. 
Pierwszym krokiem jest dyskusja nad możliwymi algorytmami rozwiązywania problemów i zapi-
sywanie wybranych algorytmów w postaci schematów blokowych. Omawiane problemy powinny 
być tak dobrane, aby w schemacie nie pojawił się zapis bardziej złożony niż jeden poziom pętli z blo-
kami warunkowymi. Zbyt skomplikowane schematy zazwyczaj nudzą uczniów, a część z nich gubi 
się podczas ich rysowania. Lepiej przesunąć takie problemy na późniejsze lekcje, podczas których 
możemy zapisać rozwiązanie w postaci w kodu formalnego języka programowania. Takie postępo-
wanie jest niezwykle istotne – uniezależniamy się od stopnia znajomości przez uczniów formalnego 
języka programowania i bardzo szybko zaczynają oni rozumieć powtarzalność i podejmowanie de-
cyzji w algorytmach. To dobry moment na ocenę możliwości uczniów i ich predyspozycji. Istotnym 
jest również sposób wprowadzania języka programowania. Zdecydowanie uważam, że jest to je-
dynie narzędzie do zapisania rozwiązań i jego niezbędne elementy powinno się wprowadzać przy 
okazji omawiania kolejnych problemów i zapisywania ich algorytmów. Uznając walory dydaktyczne 

4 Przykładem liceum, którego uczniowie mają okazję uczyć się informatyki na poziomie rozszerzonym już  
w gimnazjum jest obok GiLA, �I LO z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, którego wychowan-
kiem jest m.in. Tomek Kulczyński, http://vilo.bydgoszcz.pl/. 
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języka Pascal, uważam jednak, że optymalnym wyborem do zapisu algorytmów podczas lekcji jest 
język programowania C++, ze względu na jego popularność, obiektowość i korzenie w języku C. 

Ważny jest również sposób przedstawienia innych zagadnień z programu nauczania informatyki. 
Na przykład istnieje pewna nonszalancja uczniów, ale też i dorosłych informatyków, w odniesieniu 
do zagadnień związanych z aplikacjami biurowymi, szczególnie edytorami tekstów. Wśród uczniów 
klas informatycznych panuje przekonanie, że dokument w komputerze jest w stanie napisać każdy  
i poświęcanie na to lekcji informatyki jest stratą czasu. Staram się przekonać moich uczniów, że do-
bry styl tworzenia dokumentów jest jednym z elementów ogólnego wykształcenia, podobnie jak np. 
prawidłowe budowanie zdań w języku polskim. W tym duchu, na lekcjach mówię o uniwersalnych 
zasadach tworzenia dokumentów, a znajomość funkcji programu ograniczam do tych niezbędnych, 
ale dobrze organizujących pracę z dokumentem. Takie podejście powoduje, że uczniowie poważ-
nie traktują lekcje dotyczące edytorów tekstu. Trudno opisać w tej pracy sposób postępowania dla 
wszystkich zagadnień podstawy programowej, być może staną się one treścią szerszego opraco-
wania. 

Pomocniczo, do pracy podczas lekcji doradzam książki [10] i [11] oraz podręczniki [2] i [4]. Pierw-
sze dwie książki polecam ze względu na bogaty i przemyślany zestaw omawianych algorytmów, 
trzecią – ze względu na bardzo przystępny sposób wprowadzania języka programowania w języku 
C++, a czwartą – ponieważ wplecione w jej treść zadania maturalne pokazują, że omawiane na lekcji 
zagadnienia, również z technologii informacyjnej, przydają się do rozwiązywania tych zadań i zachę-
cają do wybierania informatyki jako przedmiotu maturalnego.

R�z�z��z����	w��d���śc�	�	u����ę����śc�	z	l��c��

To seminarium ma na celu rozszerzenie wiadomości dotyczących algorytmiki i programowania 
z lekcji. Wszystkich uczniów klas informatycznych, a często uczniów z innych klas, bardzo ciekawią 
zagadnienia dotyczące teorii grafów, elementów kombinatoryki i algorytmy graficzne. Do przygoto-
wania tych zajęć polecam opracowania [1], [6] i [9]. Podczas seminarium rozwiązujemy wspólnie ła-
twiejsze zadania olimpijskie, a do zaprogramowania ich rozwiązań są wprowadzane elementy stan-
dardowej biblioteki C++ STL, które znacznie ułatwiają zapis najbardziej złożonych struktur danych 
i umożliwiają korzystanie z wielu gotowych funkcji. Nie jest poruszana tu tematyka sieci kompute-
rowych, gdyż rozszerzenie zagadnień sieciowych jest realizowane w ścieżce indywidualnej, dzięki 
istniejącej w szkole Lokalnej Akademii Cisco5.

p�z�g����w����	ucz��ów	d�	�l��p��d�

Przed powstaniem klas informatycznych szkoła miała pojedyncze sukcesy w Olimpiadzie Infor-
matycznej. Przygotowanie do tej olimpiady wymaga spędzenia dużo czasu przy komputerze i rozwa-
żania zagadnień, które dla uczniów o innych zainteresowaniach są zbyt abstrakcyjne. Często prowa-
dzi to do czasowego wyłączenia ze społeczności uczniów – uczeń przygotowujący się do zawodów 
zostaje sam w swojej trudnej pracy, co nie sprzyja osiąganiu wysokich wyników. Dopiero utworzenie 

5 Gimnazjum i Liceum Akademickie jest jedną z Lokalnych Akademii Cisco Akademii Regionalnej, funkcjonującej 
przy Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej WMiI UMK. Jest to jedyna szkoła w Polsce, w której uczniowie 
za darmo mogą korzystać z materiałów szkoleniowych Akademii i otrzymują certyfikat ukończenia poszczególnych 
semestrów nauki, których tematyka dotyczy funkcjonowania sieci komputerowych. W szkole nie są prowadzone 
regularne zajęcia stacjonarne Akademii. Do programu Cisco uczniowie przystępują indywidualnie i w wolnych 
chwilach samodzielnie przygotowują się do egzaminów. Egzaminy są zdawane w obecności nauczyciela podczas 
lekcji informatyki lub seminarium. Program Akademii jest dostępny pod adresem http://cisco.netacad.net. 
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klas informatycznych pokazało, że do odnoszenia sukcesów w tej dziedzinie, oprócz zajęć w szkole  
i pracy indywidualnej, jest potrzebna odpowiednia atmosfera, którą w naturalny sposób wytwarzają 
między sobą przede wszystkim uczniowie zainteresowani informatyką. Nie do przecenienia są ich 
dyskusje dotyczące pomysłów na rozwiązywanie problemów, wzajemne uczenie się. Istotnym czyn-
nikiem w dobrym przygotowaniu do olimpiady jest też wprowadzanie elementów rywalizacji i do-
brze jest wskazać miejsca, gdzie mogą podjąć taką rywalizację. Polecam stronę Młodzieżowej Aka-
demii Informatycznej6, gdzie oprócz poznania wielu cennych rad mogą przesyłać swoje rozwiązania 
zadań z minionych olimpiad informatycznych i sprawdzać liczbę punktów, jaką otrzymaliby na olim-
piadzie. Bardzo cennym źródłem wiedzy są popularnie zwane niebieskie książeczki [5], zawierające 
m.in. treści zadań olimpijskich i wzorcowe opracowania ich rozwiązań, choć ostrzegam, że ta lektura 
dla początkujących olimpijczyków może być zbyt trudna i trochę ich zniechęcać. Dlatego zadania 
powinny być umiejętnie dobierane na zajęcia, a ich rozwiązania powinny być omawiana wspólnie  
z nauczycielem podczas seminariów. Literaturę obowiązkową dla olimpijczyków powinny stanowić 
również książki [3], [8] i [9].

p�z�g����w����	ucz��ów	d�	����u��	z	������������

Przystąpienie do matury z informatyki nie wymaga specjalnych zdolności informatycznych. Czę-
sto bardzo dobrze zdają maturę uczniowie, którzy nie osiągnęli sukcesów w olimpiadzie czy konkur-
sach. Wystarczy, że regularnie uczestniczyli w lekcjach i seminariach informatycznych, na których 
rozwiązywane są zadania maturalne z ubiegłych lat7. Poruszane na maturze problemy algorytmiczne 
są standardowe, algorytmy zazwyczaj nie muszą być optymalne, równie nieskomplikowane są za-
dania dotyczące obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym i projektowania bazy danych. Matura ma jednak 
jedną wspólna cechę z Olimpiadą Informatyczną, która ma bardzo duży wpływ na jej wynik. Oprócz 
wiedzy, jak rozwiązać dany problem uczeń musi biegle zapisywać programy w wybranym języku 
programowania i swobodnie pracować z daną aplikacją. Krótki czas na rozwiązanie zadań sprawia, 
że uczeń nie wykazujący tych umiejętności, nawet znając rozwiązanie problemu, nie zdąża wygene-
rować odpowiedniego programu, zaprojektować bazy danych lub arkusza. Nie bez znaczenia jest też 
duży stres towarzyszący uczniom podczas egzaminu, który nie jest sprzymierzeńcem poszukiwań  
i testowania poszczególnych funkcji już na samej maturze. Uczniowie tacy, pomimo wysokich ocen 
na lekcjach, podczas których jest znacznie więcej czasu na rozwiązanie problemu, osiągają wyniki 
maturalne w granicach około 75%. Takie niedokładne przygotowanie do matury, często polegające 
na nie utrwaleniu składni języka programowania, czy czynności rutynowych w aplikacji, jest częstym 
i nie uświadamianym sobie błędem nauczycieli i uczniów. 

W�p���g����	z��ęć	����������cz��c�	p��c�	��	pl���������	�l��������cz���

Materiały do wszystkich zajęć informatycznych w Liceum Akademickim są dostępne dla uczniów 
na platformie elektronicznego wspomagania Moodle8. Za pośrednictwem Moodle są również zbiera-
ne rozwiązania uczniów i przesyłane informacje o uzyskanej ocenie wraz z komentarzem. Taka orga-
nizacja pracy bardzo dobrze rozwiązuje sytuację, gdy uczeń z różnych powodów, takich jak na przy-

6 Strona Młodzieżowej Akademii Informatycznej jest wyposażona w „sprawdzaczkę olimpijską”. zawiera również 
opracowania wybranych zagadnień informatycznych, wprowadzenie do języków programowania na bardzo przy-
stępnym dla ucznia poziomie. Jest dostępna pod adresem http://www.main.edu.pl, 
7 Treści zadań maturalnych z poprzednich lat wraz z kluczami rozwiązań są dostępne na stronie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, http://www.cke.edu.pl. 
8 Moodle GiLA jest dostępny pod adresem http://moodle.umk.pl/GiLA. 
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kład wyjazd na zawody lub choroba, nie może być obecny na zajęciach. Zawsze może zapoznać się  
z materiałem omawianym na lekcji i rozwiązać zadania indywidualnie. Platforma dobrze służy rów-
nież do zorganizowania ścieżki indywidualnej uczniów i kontaktu z nimi za pośrednictwem forum 
lub czata. Ponieważ wykorzystujemy tylko podstawowe funkcje platformy, które ma każdy rodzaj 
tego typu oprogramowania, praktycznie nie ma znaczenia, którą platformę szkoła wybierze, ale za-
chęcam do stosowania tego typu rozwiązania. 

Zd�l��śc�	����������cz��	ucz��ów

 Niewielkie grupy uczniów (do 12 w grupie) pozwalają bardzo dokładnie zdiagnozować zdolno-
ści informatyczne ucznia i praca z tymi uczniami nauczyła mnie, że w tak dobranej grupie uczniów 
można wyróżnić wiele rodzajów zdolności informatycznych, których nie można zgubić błędnym po-
dejściem uznawania zdolności informatycznych jedynie jako zdolności do algorytmicznego myśle-
nia i programowania, choć trzeba te zdolności uznać za ważne i znaczące dla dalszych sukcesów. 

Mimo podziału na grupy seminaryjne, każdego ucznia trzeba dokładnie poznać i traktować in-
dywidualnie ze względu na jego zdolności. Poniżej odwołuję się do konkretnych postaci uczniów, 
których postawy powtarzają się wśród uczniów klas informatycznych.

Ucz�ń	�l��p��cz��

Michał przyszedł do pierwszej klasy licealnej z innej szkoły mając już na swoim koncie tytuł fina-
listy Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Był uczniem cichym i zamyślonym. Szybko można 
było zauważyć, że nudziła go regularna tematyka lekcji i potrzebuje indywidualnego traktowania. 
Był jedyną osobą w swojej klasie o tak wysoko zaawansowanym stopniu znajomości algorytmiki  
i programowania. Przygotowywałam dla niego dodatkowe zadania na poziomie olimpijskim do roz-
wiązania na lekcji i seminarium. W pierwszej klasie został finalistą OI zajmując wysoka pozycję na 
liście. Zyskał tym duży szacunek u swoich rówieśników, ale jednocześnie odrzucenie z powodu jego 
skrytości i osiągnięcia niedoścignionego dla innych sukcesu. Nie udało się również mnie zostać jego 
mistrzem, a jako nauczyciel informatyki straciłam z nim kontakt. W drugiej klasie Michał wybrał dro-
gę samodzielnego uczenia się informatyki, przeszedł do klasy matematyczno-fizycznej, co uznałam 
za moją wielką porażkę. Uznał, że umie już z informatyki wystarczająco dużo i sam może doprowa-
dzić do tego, by co najmniej powtórzyć sukces w drugiej klasie. Zajął się ekonomią i w kilka miesięcy 
pochłonął niezliczoną liczbę książek z tej dziedziny, co zaowocowało tytułem laureata Olimpiady 
Ekonomicznej. Jednak w Olimpiadzie Informatycznej nie udało mu się dotrzeć do finału. Była to dla 
niego wielka lekcja pokory – odwracał wzrok spotykając mnie na korytarzu szkoły. Mimo odrzucenia 
przez niego moich metod nauczania, postanowiłam nie poddawać się. Przy każdej okazji podkre-
ślałam jego sukces z ekonomii i zaproponowałam opiekę nad jego uczestniczeniem w wybranych 
zajęciach informatycznych na UMK. Z niedowierzaniem, że mogę chcieć dalej z nim współpracować, 
przyjął moją propozycję, zaczął spotykać się też ze swoimi rówieśnikami i ze mną podczas seminariów 
informatycznych, dzielił się z nami swoją wiedzą informatyczną. Uznawany przez pozostałych nauczy-
cieli za osobę, z którą trudno rozmawia się, na informatyce otworzył się i stał się wspaniałym kolegą  
i uczniem. Jest teraz w trzeciej klasie i już przeszedł do finału OI. Wierzę, że zostanie jej laureatem.

Piotr jest uczniem naszej szkoły od gimnazjum. Już w pierwszej klasie gimnazjalnej zabłysnął 
znajomością języka programowania i szybkiego kodowania algorytmów. Niestety, pisane przez nie-
go programy świadczyły o braku samorodnych zdolności do wymyślania algorytmów optymalnych. 
Był jednak bardzo ambitny i konsekwentny w rozwiązywaniu zadań z minionych olimpiad i znał wiele 
olimpijskich sztuczek algorytmicznych. Miałam wrażenie, że zna wszystkie rozwiązania zadań z nie-
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bieskich książeczek. Jego pracowitość doprowadziła go do tytułu laureata zarówno OIG jak i OI, ale 
nigdy nie udało mu się uplasować na bezwzględnie najwyższych pozycjach. Sytuacji nie poprawiło 
również jego uczestnictwo w zajęciach uniwersyteckich dotyczących algorytmiki. W trzeciej klasie, 
gdy swą pracowitość skierował na zbyt wiele olimpiad, nie przeszedł w żadnej z nich do finału.

Ucz�ń	���c��w��c

Marcin ma dużą łatwość w pisaniu programów na lekcji i seminarium. Myślę, że nie sprawiało by 
mu większej trudności rozwiązywanie zadań olimpijskich, jeśli tylko zechciałby poświęcić im więcej 
czasu. Marcin zachęcony przeze mnie tylko raz w pierwszej klasie wziął udział w OI i niestety nie prze-
szedł do drugiego etapu. Szybko wycofał się z tej drogi i nie był nigdy do niej przeze mnie zmusza-
ny. Zauważalne było jego zainteresowanie sieciami komputerowymi. Dlatego zaproponowałam mu 
indywidualna ścieżkę w tym, zakresie. Już w pierwszej klasie liceum z powodzeniem ukończył dwa 
semestry Lokalnej Akademii Cisco. W drugiej klasie zaliczył ćwiczenia i zdał egzamin z przedmiotu 
Sieci komputerowe na drugim roku informatyki WMiI UMK. Zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Intersieć9 uzyskując tym samym indeks na studia informatyczne. Stworzył w klasie grupę 
uczniów o podobnych zainteresowaniach, która w jednym zespole z powodzeniem już po raz drugi 
startuje w Olimpiadzie Informatycznej DialNet Masters10.

Ucz�ń	���zędz��w��c

Sylwia była w trudnej sytuacji – jako dobry matematyk przyszła do klasy pierwszej liceum  
z niewielką znajomością języka programowania, w stosunku do pozostałych osób w klasie. Myślała, 
że w klasie informatycznej bardziej skupimy się na technologii informatycznej, bo takie wyobrażenie 
o informatyce miała z gimnazjum. Obnażyły to już pierwsze lekcje informatyki i widziałam, że czuje 
się z tym niekomfortowo. Postanowiłam jednak nie stracić jej dla informatyki. Szybko okazało się, że 
dziewczyna ma bardzo duże zdolności algorytmicznego myślenia. W tworzeniu schematów bloko-
wych algorytmów była w klasie jedną z lepszych uczennic. Starałam się mocno podkreślać to, często 
eksponując jej rozwiązania na tablicy. To zmotywowało Sylwię do dodatkowej pracy i pisania progra-
mów. Poczuła, że ma we mnie oparcie. Niespodziewanie dodatkowym jej atutem stało się uzyskanie 
certyfikatu Advanced ECDL11 z edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego i tu również podkreślałam 
jej profesjonalizm. W drugim semestrze zaproponowałam jej uczestniczenie w zajęciach Matema-
tyka dyskretna na WMiI12 UMK widząc w niej potencjał, który można zaangażować w tę tematykę. 
Jestem przekonana, że Sylwia będzie studiowała informatykę.

Ucz�ń	�������u�����

Kornel był finalista OIG. Obserwując go na lekcjach w pierwszej klasie liceum stwierdziłam, że 
mimo tego sukcesu nie ma gruntownej wiedzy algorytmicznej i nie radzi sobie z trudniejszymi pro-
blemami na lekcjach i seminarium. Przyczyną mógł być jego brak skupienia na konkretnym proble-
9 Strona Ogólnopolskiego Konkursu Intersieć jest dostępna pod adresem http://oki.edu.pl/. 
10 Strona Olimpiady Informatycznej jest dostępna pod adresem http://www.dialnetmasters.pl/. 
11 Strona Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych jest dostępna pod adresem http://www.ecdl.
com.pl/. 
12 Na mocy porozumienia między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Gimnazjum i Liceum Akademickim, 
uczniowie po akceptacji Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć na pełnych prawach w wybranych zajęciach 
ze studentami każdego z kierunków uniwersytetu, m. in. w zajęciach Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, 
http://www.mat.uni.torun.pl. 
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mie i ciągłe dyskusje z kolegą na inne tematy. W pierwszej klasie przeszedł do drugiego etapu OI, ale 
zdobył niewiele punktów. Ponieważ Kornel od początku deklarował swoje zainteresowanie sieciami 
komputerowymi, skierowałam go na zajęcia z tego tematu na WMiI UMK. Z czasem okazało się, że 
jego uczestnictwo w OI, to bardziej chęć zaspokojenia ambicji rodziców, związanych zawodowo  
z informatyką, a jego prawdziwe zainteresowania są związane z pracą nad sieciowymi aplikacjami. 
Zachęceni przeze mnie razem z kolegą przedstawili mi temat ich ciągłych dyskusji. Razem zaadap-
towali jedną z gotowych aplikacji do obsługi radia przez Internet i sami dopisywali do niej nowe 
funkcjonalności, chcąc stworzyć radio uczniowskie. Aby umotywować go do dalszej pracy po po-
rażce w OI postanowiłam wykorzystać temat radia i namówiłam obydwu uczniów do zespołowego 
przygotowania projektu na Olimpiadę Innowacyjności Technicznych13. Uczniowie ci pracują teraz 
nad połączeniem radia z telefonami komórkowymi, dzięki którym każdy uczeń na przerwie będzie 
mógł głosować na ulubioną piosenkę i w ten sposób mieć wpływ na repertuar muzyczny. Kornel 
zaczął jednocześnie regularnie pracować na lekcjach informatyki. Myślę, że w przyszłości ma duże 
szanse na sukces w OI.

Ucz�ń	p�����������	������	WWW

Michał zawsze regularnie pracuje na lekcjach i seminariach informatycznych i nie ma większych 
kłopotów z podawaniem algorytmów rozwiązywania rozważanych podczas tych zajęć problemów. 
Cenne jest to, że lubi dyskutować i stara się przez to lepiej zrozumieć omawiane problemy. Niestety 
nigdy nie udało mu się odnieść sukcesu w żadnej z olimpiad, ani też zgłębić od strony programistycz-
nej tematu sieci komputerowych. Sytuacja ta w drugiej klasie liceum spowodowała jego widoczne 
przygnębienie. Wśród kolegów, z których każdy znalazł swoje miejsce na sukcesy w informatyce, 
czuł się mało wartościowy i coraz częściej mówił o tym, że przestaje myśleć o wiązaniu swojej przy-
szłości z informatyką. Od początku zastanawiające było to, że prawie za każdym razem, gdy było to 
możliwe, rysował na tablicy wymyślone przez siebie grafiki. Okazało się, że ma duże zdolności pla-
styczne i wrażliwość na sztukę. Starałam się angażować go do projektowania elementów graficznych 
na komputerze i do tworzenia logo dla różnych przedsięwzięć w szkole. Jednak i w tym nie znalazł 
swojej pasji. Przy okazji lekcji formatowania dużego dokumentu zauważyłam, że w jego końcowym 
dokumencie jest zaskakująca harmonia w doborze czcionki, koloru, rozmieszczeniu tekstu i grafiki 
połączona z dobrym stylem tworzenia dokumentu od strony technicznej. Podobne odczucia towa-
rzyszyły mi przy ocenianiu stworzonej przez niego strony WWW. Michał ma wyjątkowe wyczucie pla-
styczne, które sprawia, że tworzone przez niego dokumenty czyta się z przyjemnością, łatwo trafiają 
do użytkownika najważniejsze informacje ze strony internetowej. To cecha, którą ma rzadko który 
projektant stron WWW. Powiedziałam mu o tym oraz, że w przyszłości wróżę mu duże powodzenie 
w zakresie projektowania witryn Internetowych. Dziś jest już w klasie maturalnej przygotowuje się 
do matury z informatyki i ma zamiar studiować informatykę na politechnice. Twierdzi, że tamte moje 
słowa dodały mu skrzydeł informatycznych.

p�d�u��w����

Skupianie się w klasach informatycznych jedynie na trenowaniu uczniów do olimpiady  
informatycznej może prowadzić do zgubienia wielu talentów i spowodować odwrócenie się ich od 
informatyki. Wielką sztuką dla nauczyciela jest nie odrzucanie uczniów, którzy wybierają drogę sa-
modzielnego uczenia się nie uznając nauczyciela za mistrza. Często po uznaniu ich wyborów ucznio-
13 Regulamin Olimpiady Innowacyjności Technicznych jest dostępny pod adresem http://www.lktir.com/mam-
bo2/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=97. 
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wie ponownie do nas wracają. Zauważając zainteresowania uczniów zyskujemy ich zainteresowanie 
dla tematów realizowanych przez nas na lekcji.

Nawet w obrębie jednej profilowanej klasy można dostrzec uczniów lub całe ich grupy o róż-
nych zainteresowaniach informatycznych. Każdy z nich potrzebuje akceptacji co do swych zainte-
resowań i wskazania przez nauczyciela możliwości ich rozwoju. Każdy z nich potrzebuje docenienia 
i pozytywnej motywacji. Częstym błędem jest uznawanie sukcesów uczniów tylko w Olimpiadzie 
Informatycznej, gdy tymczasem obszarów docenienia zainteresowań informatycznych uczniów jest 
znacznie więcej. Takie błędne podejście jest źródłem wielu rozczarowań uczniów, braku ich wiary we 
własne możliwości. Powoduje to utratę uczniów dla informatyki i rozpowszechnianie opinii, że jest 
bardzo trudnym przedmiotem.

Odpowiednie zdiagnozowanie wszystkich rodzajów zainteresowań i zaopiekowanie się tymi 
uczniami, którzy je mają, prowadzi do sukcesów uczniów w różnych konkursach i olimpiadach, roz-
wija ich i sprawia, że czują się zdolnymi do podjęcia coraz poważniejszych wyzwań, co nierzadko 
okrężna drogą sprawia, że uczniowie zaczynają odnosić sukcesy w olimpiadach. Często sięgają po-
tem po inne dziedziny i z powodzeniem startują w olimpiadach przedmiotowych z tych dziedzin. 
Muszą tylko znaleźć w nauczycielu mistrza, który pozwoli uwierzyć im w to, że są zdolni.
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