





   elektroniki w kształceniu  
 

 

Elektronika stanowi nieodł czny składnik rozwoju cywilizacyjnego społe-
  ca zakres i układ tre 
przedmiotu w procesie kształcenia powinna by  
  1997; Łaszczyk 1998; Goban-Klas 2001; Siemieniecki

         
  cych w kształceniu ogólnym i zawodowym. 

W odniesieniu do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształc 
 
kształcenia, materiał i wymagania szczegółowe. Stan 
             
   czenie gimnazjum oraz egzamin dojrzało 

   ce zało enia kształcenia zawodowego 
   
 ci kształcenia na poziomie wy    
dardach kształcenia na ró 

  ci kształcenia 
 ci kształcenia stanowi       

  
        
              
kształcenia jest zbiór wiadomo ci oraz ustrukturyzowana wiedza. Wł 
 cych poza materiał proponuje Czesław Maziarz 
         ci kształcenia poza 
           
  ci kształcenia 
    ci ucznia wyznaczonych przez materiał 
   

    ci kształcenia przedstawia Bolesław Niemierko 
           





           
kształcenia: wiadomo   
      ci nauczania ł    
materiał i wymagania [Niemierko 1991: 63–71]. 

  ci kształcenia s  
liz, które w kolejnych podrozdziałach podj te zostały wzgl   
  cej w kształceniu ogólnym. 

 ci kształcenia z elektroniki w przedszkolu i szkole
      


   
    , jak one działaj    
    głównie te, które do swo-
jego działania wymagaj  dostarczenia energii elektrycznej i jej przekształ

  
  
           ogólne zasady działania 
   
    z obsług   
posługiwaniem si            
  głównych elementów zestawu komputerowego [ 


       ci kształcenia 
           
   
    technicznych, posługuj  
    ałcenia uczniowie po-
              
  oraz obsług       
        
 

 ci kształcenia z elektroniki w gimnazjum 
Podczas kształcenia na III, trzyletnim etapie eduka

      
 

  
   
składników, elektronów oraz jonów. Uczniowie powinn   
             





   
 

         
 ci z elektrostatyki, ładunku elektrycznego i magnetyzmu, oddziaływania 
ładunków, pola elektrycznego, obwodów pr du stałego, praw przepływu pr 
stałego, ródeł napi     
wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz
modelu zjawisk elektrycznych. Dział „Magnetyzm” obe   
   działania silnika elektrycznego. 

     status przedmiotu uzupełniaj 
   
         
         
         
         
     
oraz do układów pomiarowych i regulacyjnych, które     
 

Według zapisów ustawowych, podczas realizacji przed
    modułow    
  i działanie urz    

Zgodnie z artykułem 9 Ustawy o systemie o wiaty kształcenie w gimnazjum 
            
         dalszego kształcenia 
w szkołach ponadgimnazjalnych [Ustawa o systemie… 1

  
   
        
     prawidłowo ci w funkcjonowaniu ukła-


 ci kształcenia z elektroniki w liceum ogólnokształc 

     yjnych pozwoliła 
  e w liceum ogólnokształc       
      
       
nych, efektu fotoelektrycznego oraz wła  ci elektrycznych ciał w urz 
   


 ci z fizyki w zakresie rozszerzonym uzupełnione zostały mi 
o działy: „Pole elektryczne” oraz „Pr d stały”. Dział „Pole elektryczne” ogni-
  





trycznym oraz parametrach i zasadzie działania kond  
 d stały zawieraj  zagadnienia z zakresu siły elektromotorycznej, opo
etali i półprzewodników 
  

Podczas kształcenia z chemii w liceum uczniowie spo  
     

   
         
    współdziałanie tych elementów w kontek   
  
  


  wiadectwa dojrzało 
 
  
pozwoliła na wyodr         


  
     
        
  zywania problemów, samodzielnie formułowa    
     


 ci kształcenia z elektroniki w kształceniu zawodowy
Opisy kształcenia w zawodach zawieraj     

wykonania analizy materiałów legislacyjnych skorzys
      
dłem standardów egzaminacyjnych były  
 dla szkół zawodowych oraz techników [


       
        
    ci kształcenia z zakresu 


  odziału stano-
wił zakres tre ch kształcenia 


          działania oraz parametry 
       układach i urz 
   działania ró nych układów elektro-
        





       
krywkowej eksploatacji złó  
      
słuchu,       
     
róbki kopalin stałych, technik technologii ceramicz

  cy budowy i zasady działania układów elektronicznyc
 
ny został do grupy redniej. W tej grupie znalazło si    
   
samochodowy, mechanik automatyki przemysłowej i urz   
      
         


   ci, takie jak na przykład 
  przepływu pr du elektrycznego. W tej grupie znalazło si   

      

    
       


 ci kształcenia z elektroniki w szkole wy 

 c analizie standardy kształcenia, spo  
  


 
trzy grupy. Kryterium podziału stanowił zakres tre 
ny w opisie kierunku studiów i celach kształcenia p


          działania oraz parametry 
       układach i urz 
   działania ró nych układów elektro-
 
      
     ynieria materiałowa, lotnictwo 


          działania układów elektronicz-
 
kowany został do grupy    
 





   ci, takie jak na przykład 
  
      
        
 ywienie człowieka, transport [por. Krupa 2013]. 



        
elektronika pełni bardzo istotn   w systemie kształcenia ogólnego i zawodo-
  
w których w programach kształcenia wyst     
tem doło         
odbywało si    

    
których celem było opracowanie zało  
         
          
   ci kształcenia [Kru-


    

  





 



        

Komisja Egzaminacyjna oraz współpracownicy. 
          

dynamicznych na przykładzie studentów kierunku eduka 


 

Kanon wykształcenia ogólnego. Próba porównawcza zestawi
Kanon kształcenia ogólnego


Główne problemy współczesnej edukacji
  

Łaszczyk J. (1998), Komputer w kształceniu specjalnym

  

    











   



    

 

 

 


Artykuł ten jest po  

  ci kształcenia z elek-
troniki w kształceniu ogólnym, zawodowym i w szkole 

Słowa kluczowe  elektroniki, elektronika, system kształ-
cenia, kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe. 





           




       



