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Streszczenie  

Obowiązująca od 2009 roku nowa podstawa programowa zakłada realizację zajęć technicz-
nych w klasach I–VI szkoły podstawowej oraz w gimnazjum, zajęć komputerowych w klasach I–
VI szkoły podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i liceum. Czy pakiety dydaktyczne adre-
sowane dla szkolnictwa zawodowego można wykorzystać wdrażając nowe podstawy programowe 
w wymienionych szkołach? W artykule przedstawiono wymagania nowej podstawy programowej 
w zakresie edukacji ogólnotechnicznej i informatycznej oraz wskazano pakiety dydaktyczne, które 
mogą być wykorzystane przez nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. Podsta-
wą rozważań jest projekt, którego koordynatorem był Instytut Technologii Eksploatacji – Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Radomiu. 

Abstract 

New curricular base legally binding since 2009, assumes the realization of technical classes in 
the years I–VI of the primary school and gymnasium, as well as computer classes in the years I–VI 
of the primary school and computer science in a gymnasium and secondary school. Can the educa-
tional packages addressed to vocational schools be used in the implementation of the new curricu-
lar base in the schools mentioned above? The article presents requirements of the new curricular 
base in the field of all-technical and ICT education as well as indicate those educational packages 
that can be used by teachers from primary schools, gymnasiums and secondary schools. The basis 
for the presented reflections is the project coordinated by the Institute for Sustainable Technolo-
gies – National Research Institute in Radom. 

Wstęp  

Współczesne społeczeństwo przez wielu określane jest już mianem społe-
czeństwa cyfrowego, informacyjnego, w którym pierwszoplanową rolę odgrywa-
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ją różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. Dziś telefon służy nam nie tylko do 
komunikacji z drugą osobą, ale jest również naszym podręcznym notatnikiem, 
kamerą, nawigacją satelitarną, przeglądarką zdjęć, czytnikiem e-booków, projek-
torem. Nie sposób wymienić wszystkich funkcji, które spełnia współczesny tele-
fon. Nie sposób również wymienić wszystkich: e-usług, które są już dla nas do-
stępne za pośrednictwem telefonu, ale również stacjonarnych czy przenośnych 
komputerów. Prof. Furmanek jako najbardziej znaczące wymienił e-mail, e-nau-
czanie, e-handel, e-biblioteki i e-booki, e-biuro, e-płatności, e-doradztwo, 
e-medycynę, e-pracę1. Aby jednak korzystać ze wszystkich zdobyczy najnowszej 
techniki współczesne społeczeństwo musi posiadać odpowiednie kompetencje 
pozwalające na swobodne funkcjonowanie w świecie techniki, bardzo często 
sprowadzające się do obsługi wielu skomplikowanych urządzeń. 

Od 2009 roku w polskich szkołach wdrażana jest reforma programowa. 
W pierwszym roku została wdrożona w przedszkolach i pierwszych klasach 
szkół podstawowych i gimnazjów. W następnych latach reforma obejmie kolejne 
klasy i jej wdrażanie zakończy się w liceach ogólnokształcących i zasadniczych 
szkołach zawodowych w roku 2015; w technikach i liceach artystycznych 
w roku 2016, zaś w liceach uzupełniających w roku 20172. Zmianami progra-
mowymi objęte zostały m.in.: zajęcia techniczne, komputerowe i informatyka 
w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.  

Nowa podstawa programowa zakłada realizację zajęć technicznych w kla-
sach I–VI szkoły podstawowej oraz w gimnazjum, zajęć komputerowych w I–VI 
szkoły podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i liceum. 

Czy wdrażając w szkołach nowe podstawy programowe można wykorzystać 
przygotowane w ramach projektu koordynowanego przez Instytut Technologii 
Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy pakiety dydaktyczne adresowane 
dla szkolnictwa zawodowego? 

Kształcenie techniczne i informatyczne w nowej podstawie programowej. 
Podstawa programowa przedmiotu zajęcia techniczne realizowanego w szkołach 
podstawowych zakłada kształtowanie umiejętności z zakresu m.in.: rozpoznawa-
nia i opisywania działania elementów środowiska technicznego; planowania 
i realizacji praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu); spraw-
nego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem technicznym3. Uczeń klasy I–III 
poznaje m.in.: rodzaje maszyn i urządzeń transportowych, wytwórczych, infor-

 
1 W. Furmanek, Przykłady e-usług ilustracja zjawisk przemian pracy w społeczeństwie infor-

macyjnym [w:] W. Lib, W. Walat, Edukacja – Technika – Informatyka. Teoretyczne i praktyczne 
problemy edukacji informatycznej i informacyjne, t. XII, Rzeszów 2009. 

2 http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/ (dostęp: 13.07.2010 r.). 
3 Podstawa programowa z komentarzami, t. 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole 

podstawowej, gimnazjum i liceum. Matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, infor-
matyka. http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/ (dostęp: 13.07.2010 r.). 
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matycznych, w jaki sposób dawniej i dziś wykorzystywano siłę przyrody, jakie 
są zasady działania podstawowych urządzeń domowych. Realizacja treści edu-
kacyjnych kolejnych etapów pozwala uczniowi nie tylko na opisywanie i charak-
teryzowanie urządzeń technicznych z najbliższego otoczenia, ale również na 
prace polegające na tworzeniu koncepcji rozwiązań problemów technicznych 
oraz planowaniu i realizacji praktycznych działań technicznych. 

Równolegle z realizacją zajęć technicznych uczniowie uczestniczą w za-
jęciach komputerowych, które zakładają kształtowanie umiejętności pozwala-
jących na posługiwaniu się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, 
przeglądanie wskazanych stron internetowych i wskazywanie na nich elemen-
tów aktywnych, odtwarzanie animacji i multimediów, tworzenie tekstów 
i grafiki. Zajęcia komputerowe II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI) to roz-
wój umiejętności pozwalających m.in.: na pełne korzystanie z sieci Internet: 
rozpoznawanie zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, 
komunikowanie się z wykorzystaniem komputera, wyszukiwanie informacji. 
Na tym etapie uczniowie wykorzystują również komputer w zakresie tworze-
nia rysunków, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych, analizy danych 
liczbowych. 

Cele kształcenia przedmiotu „Informatyka” dla kolejnych etapów edukacyj-
nych (gimnazjum i liceum) zostały sformułowane bardzo podobnie i dotyczą 
głównie bezpiecznego posługiwania się komputerem, wyszukiwania i gromadzenia 
informacji, wykorzystania komputera w procesie rozwiązywania problemów i po-
dejmowania decyzji, wykorzystania komputera do samokształcenia i samorozwoju. 
Należy jednak pamiętać, że pomimo podobnie sformułowanych celów kształcenia, 
wymagania szczegółowe dla poszczególnych etapów edukacyjnych znacznie się 
różnią. Różnice te dotyczą przede wszystkim stopnia trudności realizowanych zadań 
oraz kształtowania różnych umiejętności w danym zakresie. 

Dobrym przykładem takiego zróżnicowania poziomu trudności może być 
ogólny cel kształcenia, określany jako „wyszukiwanie, gromadzenie i przetwa-
rzanie informacji z różnych źródeł…”. W tym zakresie uczeń gimnazjum4: 

• przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji 
przez człowieka i komputer, 

• posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje infor-
macje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych, 

• pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, 
ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania 
w realizowanych zadaniach i projektach, 

• umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. 

 
4 Tamże. 
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Uczeń liceum (zakres podstawowy)5: 
• znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach 

danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), 
ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby reali-
zowanych projektów z różnych dziedzin, 

• tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zaintereso-
waniami, 

• dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisa-
nych w nich informacji. 

Uczeń liceum (zakres rozszerzony)6: 
• projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych, 
• stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej 

bazie danych (język SQL), 
• tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język 

zapytań, kwerendy, raporty; zapewnia integralność danych na poziomie 
pól, tabel, relacji, 

• znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów 
z różnych dziedzin, 

• opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, 
klucz, certyfikat, zapora ogniowa. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że uczeń gimnazjum jest użytkownikiem 
dostępnych w sieci Internet różnych systemów informacji, natomiast uczeń li-
ceum takie systemy tworzy.  

1. Pakiety dydaktyczne 

Od 2008 roku, a więc na rok przed wprowadzeniem reformy programowej do 
polskich szkół, nauczyciele i uczniowie szkół zawodowych dysponują innowa-
cyjnymi, modułowymi programami nauczania oraz pakietami dydaktycznymi. 
W ramach projektu EFS SPO RZL „Przygotowanie innowacyjnych programów 
do kształcenia zawodowego” (2005–2008), realizowanego przez Instytut Tech-
nologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej (KOWEZiU) przygotowano modułowe programy dla 185 zawodów 
i pakiety edukacyjne – łącznie 3438 poradników dla ucznia i tyle samo poradni-
ków dla nauczyciela. 

Każda jednostka modułowa programu otrzymała obudowę dydaktyczną w po-
staci pakietu dydaktycznego (poradnik dla ucznia i poradnik dla nauczyciela), 

 
5 Tamże. 
6 Tamże. 
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który jest zbiorem materiałów do nauczania i uczenia się. Pozwala na jedno-
znaczne osiąganie sformułowanych celów uczenia się określonych w jednost-
kach modułowych oraz na systematyczne sprawdzenie tych osiągnięć. 
Na strukturę każdego poradnika składają się:  

• wprowadzenie – przedstawiono poszczególne elementy poradnika, sche-
mat układu jednostek modułowych, 

• wymagania wstępne – niezbędne umiejętności, które uczeń powinien po-
siadać do poprawnej realizacji jednostki modułowej, 

• szczegółowe cele kształcenia – określone jako umiejętności, które uczeń 
zdobędzie w wyniku realizacji jednostki modułowej, 

• przykładowe scenariusze zajęć (poradnik dla nauczyciela) – minimum 
dwa scenariusze zajęć do tematów z materiału nauczania ze wskazaniem 
metod nauczania-uczenia, 

• materiał nauczania (poradnik dla ucznia) – tematy, treści kształcenia ściśle 
skorelowane z celami kształcenia jednostki modułowej, stanowi niezbędne 
minimum do realizacji celów kształcenia i proponowanych, przykłado-
wych ćwiczeń, 

• ćwiczenia – projektowane do każdego materiału nauczania, zgodne z tre-
ściami proponowanymi w programie, wykorzystujące metody aktywizują-
ce, metodę projektów, tekstu przewodniego itp., 

• sprawdzian postępów – umieszczony na końcu poszczególnych części ma-
teriału nauczania, dzięki którym uczeń może skontrolować zakres i po-
ziom nabytych wiadomości, 

• ewaluacja osiągnięć ucznia (poradnik dla nauczyciela) – ma za zadanie 
ocenę realizacji wszystkich celów kształcenia jednostki modułowej, tym 
samym ukształtowanie przewidzianych celami kształcenia umiejętności 
intelektualnych i manualnych.  

Czy tak przygotowane pakiety, głównie z myślą o szkolnictwie zawodowym 
mogą stanowić pomoc dydaktyczną w realizacji celów kształcenia sformułowa-
nych w podstawie programowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów 
w zakresie zajęć technicznych, zajęć komputerowych i informatyki? 

Dla potrzeb rozważań wybrano tylko kilka przykładowych spośród 3438 do-
stępnych pakietów dydaktycznych, których tematyka koreluje z wybranymi za-
pisami podstawy programowej. 

Propozycja stosowania wybranych pakietów dydaktycznych kształcenia 
zawodowego w edukacji ogólnotechnicznej i informacyjnej: 

Realizacja części treści programowych zajęć technicznych I i II etapu edu-
kacyjnego wymaga zaprezentowania przedmiotów technicznych najbliższego 
otoczenia, zasady ich działania. W tym zakresie świetną pomoc dydaktyczną 
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stanowić mogą pakiety dydaktyczne przygotowane dla takich zawodów jak np.: 
Zegarmistrz 731[05] – pakiet dla jednostki modułowej Identyfikowanie wyro-
bów zegarmistrzowskich, w której uczeń poznaje historyczne metody pomiaru 
czasu czy aktualne wyroby zegarmistrzowskie lub pakiety dla modułu Organi-
zowanie stanowiska montażu mechanizmów zegarowych, który traktuje głównie 
o mechanizmach zegarów tradycyjnych i rozwiązaniach w zakresie zegarów 
elektronicznych. 

Innym pakietem, który można wykorzystać w tym zakresie jest pakiet stwo-
rzony dla zawodu Technik urządzeń audiowizualnych 313[04]. Technik urzą-
dzeń audiowizualnych zajmuje się głównie przygotowaniem, realizują i nadzo-
rowaniem działań operatorskich obrazu i dźwięku, współuczestniczy w organi-
zowaniu planu zdjęciowego, wykonywaniu zdjęć i realizacji ścieżki dźwiękowej 
oraz w pracach związanych z montażem dźwięku i obrazu7, jednak spośród wielu 
specjalistycznych jednostek modułowych dostępne są również takie, które wyko-
rzystać można podczas omawiania zagadnień związanych z technicznymi 
przedmiotami codziennego użytku: odtwarzacze CD i DVD, aparaty fotograficz-
ne, kamery, sprzęt audio. Jednostkami tymi są np.: Dobieranie urządzeń audio do 
odbioru sygnału dźwiękowego, Dobieranie urządzeń wideo do odbioru sygnału 
wizyjnego, Przetwarzanie i rejestrowanie sygnału audio analogowego 
i cyfrowego, Przetwarzanie i rejestracja sygnału wideo analogowego i cyfrowego. 

Informacje o technicznych przedmiotach codziennego użytku dostarczają 
również pakiety dydaktyczne dla modułu Eksploatacja sprzętu AGD, zawodu 
Monter mechatronik 725[03]. 

Cenną pomocą dydaktyczną może też okazać się zbiór pakietów dydaktycz-
nych będących obudową dydaktyczną programu dla zawodu Ślusarz 722[03], 
który dostarcza informacji z zakresu m.in.: rozpoznawania materiałów konstruk-
cyjnych, narzędziowych i eksploatacyjnych, rozpoznawania elementów maszyn 
i mechanizmów, posługiwania się podstawowymi narzędziami ręcznymi i elek-
tronarzędziami, rozpoznawania podstawowych procesów wytwarzania części 
maszyn, czytania i sporządzania szkiców i rysunków technicznych. 

Realizacja zajęć komputerowych na I i II etapie edukacyjnym, a potem in-
formatyki na III i IV etapie, to kształtowanie świadomego użytkownika kompu-
tera, Internetu i wszystkich usług z nim związanych.  

Od poznawania elementów komputera, poprzez naukę wykorzystania goto-
wych programów i rozwiązań, do tworzenia i kreowania rozwiązań informatycz-
nych – myślę, że tak w skrócie określić można drogę edukacji informatycznej, 
jaką przechodzi uczeń od I klasy szkoły podstawowej do ukończenia liceum. 
Czy w pakietach dydaktycznych znajdują się treści, które skorelować można 
z tak zapisaną edukacją informatyczną? 

 
7 K. Lelińska, M. Gruza, G. Sołtysińska (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademe-

cum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005. 
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Analizując listę zawodów, dla których stworzono pakiety dydaktyczne, 
w pierwszej kolejności pod uwagę weźmiemy zapewne pakiety dla zawodu 
Technik informatyk 312[01]. Analiza zawartości tych pakietów pokazuje, że 
mogą być one wykorzystane w edukacji informatycznej zgodnej z zapisami no-
wej podstawy programowej. Materiał nauczania pakietów dydaktycznych zorien-
towany jest na kształtowanie umiejętności w zakresie m.in.8: 

• posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego, 
• administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, 
• projektowania baz danych, 
• stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpora-

żeniowej, 
• posługiwania się literaturą specjalistyczną oraz Internetem w celu samo-

kształcenia, 
• posługiwania się multimedialnymi źródłami informacji. 
Wymienione wyżej wybrane umiejętności z modułowego programu naucza-

nia dla zawodu Technik informatyk są zgodne z założeniami podstawy progra-
mowej, można więc wybrane pakiety dydaktyczne wykorzystać podczas organi-
zacji zajęć komputerowych oraz informatyki.  

Warto pamiętać również o tym, że wiele programów posiada jednostkę mo-
dułową, której celem jest kształtowanie umiejętności wykorzystania technologii 
informatycznych w określonym zawodzie lub jednostkę o charakterze ogólnym, 
wprowadzającym w tematykę informatyki. Przykładem może być zawód Tech-
nika teleinformatyka 312[02] i jednostka modułowa Identyfikowanie podzespo-
łów komputera i ich parametrów, która zawiera podstawowe informacje z zakre-
su budowy komputera oraz podstawowych urządzeń peryferyjnych. 

Pakiet dydaktyczny Wykorzystywanie informacyjnych technik biurowych 
dla zawodu Technik informacji naukowej 348[03] zawiera treści, które mogą być 
wykorzystane w organizacji zajęć komputerowych: Urządzenia technik kompu-
terowych, System operacyjny Windows, Usługi sieci Internet, Edytor tekstu – 
Word, Grafika prezentacyjna – PowerPoint, Arkusz kalkulacyjny – Excel, Baza 
danych – Access. Treści te są zgodne z treściami nauczania i wymaganiami 
szczegółowymi II i III etapu edukacyjnego z zakresu zajęć komputerowych i in-
formatyki. 

Przytaczane już wcześniej pakiety dydaktyczne dla zawodu Technik urzą-
dzeń audiowizualnych 313[04], ale również np. Asystent operatora dźwięku 
313[06] z pewnością mogą być wdrożone podczas organizacji zajęć z zakresu 
Informatyki. Pakiety dydaktyczne dla jednostek modułowych: Przetwarzanie 

 
8 H. Finogenow, M. Sobiech, J. Witkowski, Modułowy program nauczania. Technik informa-

tyk 312[01], Warszawa, MEN 2004 – http:// www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php  (do-
stęp: 13.07.2010 r.). 



 178

i rejestrowanie sygnału audio analogowego i cyfrowego, Przetwarzanie i reje-
strowanie sygnału wideo analogowego i cyfrowego, Wykonywanie komputero-
wej obróbki sygnału audiowizualnego do celów multimedialnych (Technik urzą-
dzeń audiowizualnych); Techniki montażu dźwięku (Asystent operatora dźwię-
ku) spełniają wymagania szczegółowe podstawy programowej w zakresie: 
„przetwarza obrazy i filmy, np.: zmienia rozdzielczość, rozmiar, model barw, 
stosuje filtry”9. 

Podstawa programowa w przypadku organizowania zajęć technicznych zale-
ca „[…] prowadzenie zajęć […] w odpowiednio przystosowanych i wyposażo-
nych pracowniach, w grupach dostosowanych do liczby stanowisk pracy10”. 
Podobne zalecenia zostały określone w przypadku zajęć komputerowych, gdzie 
uczniowie powinni mieć dostęp do komputerów z odpowiednim, przystosowa-
nym do wieku oprogramowaniem i informatyki, gdzie każdy uczeń powinien 
mieć do dyspozycji własny komputer. Propozycja ćwiczeń będąca stałym ele-
mentem każdego pakietu dydaktycznego definiuje w sposób jednoznaczny, jak 
powinno być wyposażone stanowisko pracy, aby możliwe było wykonanie ćwi-
czenia. Zalecenia podstawy programowej spełnione są w przypadku proponowa-
nych do wykorzystania pakietów dydaktycznych. 

Podsumowanie 

Modułowe programy nauczania pozwalają na tworzenie elastycznych, do-
stosowanych do oczekiwań ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji. Polskie 
szkolnictwo posiada już narzędzia w postaci modułowych programów i pakietów 
dydaktycznych pozwalających na wybór spośród wielu dostępnych modułów, 
które w największym stopniu spełnią oczekiwania odbiorców. 

Podkreślenia jednak wymaga fakt, że przedstawione wyżej przykłady nie 
mogą być przeniesione na grunt szkoły podstawowej, gimnazjum czy liceum 
w takim zakresie, w jakim zostały przekazane do wykorzystania przez auto-
rów. Należy pamiętać, że pakiety zostały stworzone z myślą o szkolnictwie 
zawodowym i wykorzystanie ich na innych poziomach kształcenia czy też 
w innych typach szkół wymaga od nauczyciela pewnej pracy twórczej spro-
wadzającej się do wyboru oraz modyfikowania i dostosowania treści zawar-
tych w pakietach pod kątem wymagań konkretnej grupy uczestników procesu 
kształcenia. 

Wszystkie pakiety dostępne są bezpłatnie w wersji elektronicznej 
(http://www.koweziu.edu.pl/programy), co stwarza szanse wzbogacenia przez 

 
9 Podstawa programowa… 
10 Tamże. 
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nauczycieli stosowania technik multimedialnych, ułatwia dystrybucję materiałów 
nie tylko do szkół, ale również na linii nauczyciel – uczeń, są zaczątkiem multi-
medialnych pakietów dydaktycznych. 
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