



  

Wychowanie motoryzacyjne wyzwaniem społecznym  



        

szych problemów współczesnej edukacji. Z jednej str 
  
          
      
w zakresie kształtowania kultury technicznej zajmuj  
 nie wył    
  
 
     społeczn  
 

  
dokuczliwe społecznie, nie tylko w sensie emocjonal    
  
  sensowne nakłady na dobrze ukierunkowan     
edukacyjny przewiduje kształtowanie nieadekwatnych    
        


System antropotechniczny jest z natury swej dwuskła
jektantów – domniemanych kreatorów współczesno       
    
        
      enia człowieka prowadzi si   
 a tego składnika. Bada-
       
rowej zmiennej losowej, o takim stopniu zło   
   

1. Dydaktyczny składnik w wychowaniu technicznym 
         

     ci według zało onych reguł. W naszej 
współczesnej metodyce nauczania funkcj   pokojowe współistnie-





            
dziedzinie fizyki. Pewne zdziwienie wywołuje fakt,    
        


    podsumowanie kosztów społecznych motoryza-
      
           
makro) miliardy złotych. Stan ten zupełnie nie kore
       
 li bowiem za komfort trzeba płaci   
        
cierpienie własne bywa powodem do zadowolenia i rad 

 t lat temu miało swój zdefinio-
         
+gimnazjum] lub szkoły 
            
   ałoby to uczyni    
         
              
   szym poziomie abstrakcji udział cz   
      wiczeniowej. Zało  
 ci, znamienne na przykład dla studiów niestacjo-
         
   
   
          pne wła 
 nie od stanu umysłu. St      
   „prób i bł  
instrukcji obsługi lub przepisów technologicznych.  nym składnikiem dydak-
  ek, autorstwa zespołu z Uniwersytetu Rze-
  
bie jej spełnienia w realiach krajowego szkolnictwa 

         
       tywania i trwało  
   ska-Klar 2002], ale eksperymentalny skład-
nik procesu dydaktycznego, zwłaszcza w jego indywid 
        . Niełatwo jest dzi  posługiwa   
 , czy kłopotliwo 
   , ale zupełnie realn , skłonno  
         
 
  







   
drogowego z udziałem pojazdów mechanicznych mo     
 
   ci stawia człowieka ze sw 
     
      biernych elementów kształtowania bezpiecze 
   zderzak pochłaniaj 
  
            
z bezwładu organów wewn trznych w obliczu gwałtownego zahamowania na 
przeszkodzie stałej, nie otrzymuje si 

         ci pełni   
   
 , a jedynie uzupełni      
  działalno  
           


  

        
 
  
     
artykułowania udziału człowieka w systemach antropo 
2000; 2004 i dalsze] skłania do nieco szerszej anal

Słuchaczy studiów wy    
       

   

    


      w cało  
       kontekstowych dla udziału dzieci i młodzie 
 

  ci wybranych przepisów daje wyniki zupełnie powtarz
          


   ółtaczk   







    odpowiedzi; rozkład liczby po-
      aniami, ale poło 
             
   
 

 Rys. 2. Udział poprawnych odpowiedzi

     na całej trasie 30 km, je 
            
   
  
 

           
       utecznie wchłaniamy do-
        
   
     
  złych wzorców, nie podano tu formalnej 
   e w grupie słuchaczy studiów technicznych) 
posługuje si  
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   po czasie reakcji technicznych składników), szansa
    cie wzrasta, zapewne niewspółmiernie silnie do 
   

         rodków (na przykład 
   cego utylitarne uzupełnienie niniejszego 
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 zku kształcenia z zakresu techniki. W szczegól-
    
  ony rozwój społeczny. 





       
wym, reprezentatywnego dla osób dorosłych, posiadaj cych prawo jazdy, wyło-
           


     
wego składnika procesu dydaktycznego w przekonaniu,   
cyjne istotnie uzupełni do 
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