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Wstęp 

 

Wytwory techniki ułatwiają ludziom życie w domu, w pracy, w przemieszczaniu się, 

w pośredniej komunikacji interpersonalnej, w czasie wypoczynku, a więc praktycznie  

w każdej dziedzinie ich funkcjonowania. Łatwo udowodnić błędność tez o możliwości życia 

bez techniki, bez ICT, o ogromie zagrożeń ze strony techniki. „Technikę tworzą nieliczni, 

korzystają z niej wszyscy. Jej celem i swoistą misją było zawsze wspomaganie człowieka,  

w tych wszystkich jego działaniach, które zmierzały do zmiany życia i pracy zawodowej. 

Technika ma związek ze wszystkim, co czyni człowiek, aby zmienić świat, w którym żyje”
1
.  

Wszechobecność techniki w życiu człowieka sprawia, że w procesie przygotowywania 

go do dorosłego, samodzielnego życia, a więc w procesie jego edukacji niezbędna jest 

edukacja techniczna. Dlatego zadawane nieraz pytania o sens jej istnienia są bezpodstawne. 

Natomiast pytania, na które należy szukać odpowiedzi, dotyczyć powinny celów, treści, 

sposobów realizacji, opracowań metodycznych i organizacyjnych oraz innych aspektów tej 

edukacji. 

Dziecko, w procesie edukacji powinno poznawać technikę od najmłodszych lat. Już 

w domu, a później i w przedszkolu, okazjonalnie w zabawach i grach poznaje proste struktury 

techniczne, korzysta z urządzeń technicznych, bawi się zabawkami imitującymi narzędzia, 

urządzenia, maszyny. 

Instytucjonalnie i intencjonalnie zaczyna być poddawane planowej edukacji 

technicznej w klasach 1 - 3, a więc w wieku, w którym u dziecka następują główne 

osiągnięcia poznawcze
2
. Cele i treści tej edukacji są i powinny być integrowane i/lub 

korelowane z celami i treściami innych rodzajów edukacji: zwłaszcza przyrodniczej 

(środowiskowej), ale także zajęć komputerowych, edukacji plastycznej, wychowania 

fizycznego i edukacji zdrowotnej, a nawet edukacji polonistycznej i matematycznej. Te cele  

i treści wzajemnie się wspierają i uzupełniają. Ich dążeniem jest wszechstronny rozwój 

dziecka, kształtowanie jego wiedzy o świecie i umiejętności postrzegania tego świata, 

przygotowywanie do uczestnictwa w interakcjach społecznych oraz korzystania, w naturalny 

sposób, z techniki i technologii. 

Umiejętności techniczne związane ze zdolnością do wykorzystywania i posługiwania 

się narzędziami i urządzeniami technicznymi należą do podstawowych kompetencji naukowo-

                                                           
1
 Furmanek W.: Edukacja techniczna i informatyczna koniecznym komponentem polskiego modelu oświaty, 

[w:] Furmanek W. (red.): Technika - Informatyka – Edukacja. Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 15. 
2
 Boyd D., Bee H.: Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 269. 
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 technicznych zawartych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie z 2005 r.
3
 Kompetencje składają się  

z czynników kształtowanych w procesach dydaktycznym (wiadomości i umiejętności) oraz 

wychowawczym (postawy i nawyki). 

Poziom tych kompetencji jest wyznacznikiem kultury technicznej. Niestety, od wielu 

lat ocena poziomu tej kultura w polskim społeczeństwie jest niska, zwłaszcza w porównaniu 

ze społeczeństwami krajów rozwiniętych przemysłowo. 

W Polsce rzadko podejmowane są dyskusje o edukacji technicznej. Głównymi jej 

miejscami były i są konferencje „Technika - Informatyka - Edukacja” organizowane przez 

Uniwersytet Rzeszowski (najczęściej w Iwoniczu Zdroju) oraz konferencje organizowane 

przez Uniwersytet Szczeciński. 

Przez wiele lat organizatorami z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego, dzięki którym 

konferencje te odbywały się byli prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek oraz dr hab. Wojciech 

Walat. Oprócz polskich badaczy i nauczycieli edukacji technicznej prelegentami są na nich 

badacze z Czech i Słowacji. W Uniwersytecie Szczecińskim konferencje odbywały się dzięki 

zaangażowaniu m. in. prof. zw. dr hab. Kazimierza Wenty. 

Te nieliczne dyskusje o edukacji technicznej częściej jednak dotyczyły i dotyczą 

uczniów starszych, przez co tematyka edukacji technicznej w klasach 1 - 3 jawi się na nich 

jako swoista „perełka”. 

Od września 2017 r. w polskich szkołach obowiązuje nowa podstawa programowa 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku),  

w której dokonano wielu istotnych zmian, w porównaniu do poprzednio obowiązującej, także 

w zakresie edukacji technicznej w nauczaniu początkowym.  

Niestety sam akt prawny nie sprawi, że znikną trudności z realizacją zapisów tej 

podstawy, dlatego wybrane problemy zostaną przeanalizowane w przedstawionym materiale. 

Edukacja wczesnoszkolna należy do najistotniejszych etapów w instytucjonalnym 

rozwoju człowieka, a sukcesy lub błędy w niej popełnione mogą determinować postępy 

dalszej edukacji.  

Jednocześnie przygotowanie nauczyciela-specjalisty tej edukacji jest procesem 

trudnym, może nawet najtrudniejszym, w porównaniu z innymi specjalnościami 

nauczycielskimi, a nawet z innymi specjalnościami pedagogicznymi (nienauczycielskimi). 

Wynika to z konieczności nabycia przez nauczyciela bardzo wielu kompetencji 

                                                           
3
 Huk T.: Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, 

s. 28. 
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 merytorycznych z różnych dziedzin wiedzy oraz metodycznych, pozwalających na ich 

przekazanie uczniom. 

Jedna z tych dziedzin wiedzy, a mianowicie technika (dziedzina determinująca życie 

współczesnego człowieka) oraz metodyka jej edukacji stanowią trzon niniejszego 

opracowania. Pisane ono było z myślą o kandydatach i czynnych zawodowo nauczycielach 

klas 1 - 3 oraz wszystkich, którym bliska jest edukacja dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

Jej głównym celem jest pobudzenie do myślenia i dyskusji o edukacji technicznej,  

a nie jej opisanie w ujęciu holistycznym, zamkniętym, w obszarach teoretycznym czy 

praktycznym. 

W poprzednio obowiązującej podstawie programowej w klasach 1 – 3 użyto 

określenia „edukacja techniczna”, natomiast w podstawie programowej z 2017 roku 

zastosowano pojęcie „technika”. W niniejszym opracowaniu dotyczącym procesu nauczania 

uczenia się techniki bardziej adekwatne jest określenie „edukacja techniczna” i ono jest 

stosowane. Jednakże dla tej edukacji w szkole podstawowej, zwłaszcza na pierwszym etapie 

edukacji, a więc w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, bardziej adekwatną nazwą 

byłaby „edukacja ogólnotechniczna” lub „wychowanie techniczne” (drugie z tych pojęć, z 

różnych powodów celowo pomijane jest w wielu opracowaniach, dotyczących omawianego 

zagadnienia, natomiast użyte zostało w podstawie programowej, obowiązującej od 2009 r. w 

nieco zmienione formie, a mianowicie „wychowanie do techniki”). 

Większość opisów, niebędących przytoczeniem myśli i wyników badań innych 

Autorów, powstała w wyniku obserwacji zajęć edukacji technicznej, prowadzonych przez 

nauczycieli klas 1 - 3 oraz kandydatów na nauczycieli, a także rozmów prowadzonych z nimi 

po tych zajęciach. 

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera ogólną ocenę 

edukacji technicznej, w tym mity wpływające na jej postrzeganie w opinii społecznej, 

sformułowane przez prof. zw. dr hab. Waldemara Furmanka. Rozdział drugi oparty został na 

zapisach podstawy programowej dotyczących tej edukacji, do których dopisano komentarz  

o rozwiązaniach merytorycznych i metodycznych, często stosowanych przez nauczycieli  

i studentów w czasie realizacji tych zapisów. Rozdział trzeci obejmuje cechy rozwojowe 

uczniów klas 1 - 3 niezbędne do realizacji celów i treści tej edukacji i rozwijane w trakcie jej 

zajęć. Rozdział czwarty zawiera wybrane zagadnienia metodyczne, związane z edukacją 

techniczną, w tym przykładowe materiały dydaktyczne oraz opisy muzeów techniki 

mogących być miejscami docelowymi wycieczek szkolnych. Rozdział piąty obejmuje 
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 charakterystykę nauczycieli klas 1 - 3 realizujących cele i treści tej edukacji. Pracę kończą 

konkluzje, bibliografia oraz aneksy. 
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1. Edukacja techniczna w dobie przemian programowych 
 

1.1. Edukacja techniczna w ujęciu humanistycznym 

 

Wszechobecność techniki w życiu współczesnych ludzi jest bezdyskusyjna. Implikuje 

ona, i to od najmłodszych lat, konieczność prowadzenia edukacji technicznej, dążącej do 

realizacji celów i treści pozwalających na korzystanie z jej wytworów w sposób celowy, 

przemyślany, gwarantujący bezpieczeństwo ludziom, zwierzętom i środowisku, a także 

przygotowujących do poszukiwania nowych, doskonalszych wytworów. 

Znaczenie, zapoczątkowanej skandynawskim „slöjdem”, edukacji technicznej  

w kształceniu ogólnym zmieniało się, zarówno w teorii, jak i praktyce pedagogicznej. 

Edukacja ta ewaluowała od wychowania poprzez pracę, do wychowania technicznego,  

a nawet poniekąd do filozofii techniki. Zmieniano także nazwę przedmiotu, np.: prace ręczne, 

zajęcia praktyczno - techniczne, wychowanie techniczne, praca - technika, technika. 

„Edukacja techniczna powinna być dziedziną wychowania pomagającą 

wychowankom budować własne człowieczeństwo. Temu zadaniu służyć będzie to wszystko, 

co sprzyja i umożliwia wielostronne poznawanie samego siebie, odkrywanie prawdy o sobie  

i samym sobie; co służy poznawaniu innych; poznawaniu miejsca człowieka w świecie, 

struktury tego świata i miejsca oraz znaczenia, jakie odgrywa w nim technika, co służy 

poznaniu możliwości własnych działań technicznych, jako działań realizowanych 

odpowiedzialnie przez wolnego człowieka. Wtedy edukacja techniczna może, w znaczący 

sposób, współdziałać z tymi wszystkimi działaniami pedagogicznymi, które zmierzają do 

przywrócenia podmiotowości, umacniania indywidualności i odkrywania tożsamości 

wychowanków”
4
. 

 

 

1.2. Edukacja techniczna w świadomości dzieci, rodziców, a nawet nauczycieli, czyli 

„zbijanie karmnika” 

 

 Znaczenie edukacji technicznej w odczuciu społecznym ulegało znacznym zmianom. 

W okresie międzywojennym cieszyło się uznaniem, a dziś przedmiot technika zaliczany jest 

do drugorzędnych i to nie tylko przez uczniów i ich rodziców, ale także nauczycieli. 

                                                           
4
 Furmanek W.: Problematyka humanistycznych aspektów współczesnej edukacji technicznej, [w:] Furmanek 

W., Walat W. (red.): XVII Didmattech - Technika - Informatyka – Edukacja. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 

Rzeszów 2004, s. 41. 
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 Zawarte w tytule podrozdziału „zbijanie karmnika” nie jest przypadkowe. Prowadząc 

od wielu lat zajęcia na różnych etapach studiów z przedmiotów „Metodyka nauczania 

techniki”, „Edukacja techniczna w kształceniu zintegrowanym” lub „Metodyka edukacji 

technicznej”, bardzo często na pierwszym spotkaniu, oprócz uśmiechów i wymownych 

spojrzeń, słyszałem pytania „będziemy zbijać karmniki?”, „będziemy gotować?”, „będziemy 

robić sałatki?”, czy też „będziemy szyć i robić na drutach?”. Dla wielu dorosłych czynności te 

stały się wręcz synonimami edukacji technicznej, a owe pytania są pewnym 

odzwierciedleniem edukacji technicznej w świadomości społecznej. Wielu rodziców 

wspomina najpierw kłopoty ze zdobyciem materiałów, które ich dzieci miały przynieść na 

technikę, a następnie wytwory, które wykonywali dla tych dzieci w domu, gdyż jakże często 

dzieci rozpoczynały swoją pracę na lekcji techniki, kontynuowały ją na kilku następnych 

lekcjach, a gdy czas przeznaczony na jej wykonanie minął nauczyciel wydawał polecenie 

„proszę dokończyć pracę w domu”. Niestety bardzo często „męskie” prace wykańczał,  

a raczej wykonywał od podstaw ojciec, a „kobiece” matka. 

Oprócz tych negatywnych, osobistych doświadczeń poglądy rodziców o szkolnej 

edukacji technicznej kształtowane są także poprzez stereotypy istniejące w społeczeństwie. 

Opinie o edukacji technicznej formułowane i upowszechniane przez rodziców i inne osoby 

dorosłe Waldemar Furmanek określił mianem mitów pierwszego rodzaju. Należą do nich 

poglądy wynikające z: 

 błędnego rozumienia istoty techniki współczesnej, 

 postrzegania techniki w ujęciu rzeczowym, 

 schematyzmu myślenia o szkole, 

 technocentryzmu (technika główną wartością w rozwoju cywilizacji), 

 uznawania postaw technokratycznych
5
 (koncepcja władzy, w której decydująca rola 

przypada wysoko kwalifikowanym specjalistom, w tym technikom). 

Niestety od negatywnych opinii o edukacji technicznej nie są wolni sami nauczyciele. 

Realizując w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych eksperyment pedagogiczny dotyczący 

twórczego myślenia technicznego, prowadziłem w kilku klasach szkoły podstawowej zajęcia 

z przedmiotu technika. W jednej z klas kilku uczniom na półrocze wystawiłem oceny mierne 

(obecnie dopuszczające). Nauczycielka języka polskiego, będąca wychowawczynią klasy, na 

konferencji plenarnej z rozpaczą w głosie powiedziała: „Proszę Państwa, stała się rzecz 

niespotykana, uczniowie mojej klasy mają tyle samo miernych z techniki, co z języka 

polskiego”. Na pytanie: Dlaczego? Nauczycielka odpowiedziała: „Moi uczniowie mówią, że 
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 muszą myśleć i rozwiązywać jakieś problemy, a chcieliby gotować” – niestety ich życzenie 

nie mogło zostać spełnione, gdyż technologia żywienia została zrealizowana dwa lata 

wcześniej. 

Takie podejście nie sprzyja edukacji technicznej na żadnym z jej etapów. Dziecko 

słyszy od dorosłych (rodziców i opiekunów, a nawet samych nauczycieli), że wszystkie 

przedmioty są ważne, ale na egzaminie będą sprawdzane kompetencje polonistyczne  

i przyrodnicze (głównie matematyczne) lub, że warto uczyć się języków obcych, bo są 

przydatne w życiu. Słysząc takie opinie dochodzi ono do przekonana, że pozostałe 

przedmioty zostaną mu zaliczone z dobrą notą i to bez specjalnego wysiłku z jego strony. 

Sytuację edukacji technicznej dodatkowo komplikuje postawa i działania samych 

nauczycieli, realizujących jej cele i to na każdym etapie edukacyjnym, także klas 1 - 3, którzy 

nie potrafią przekonać uczniów do poznawania fascynującego świata techniki, nie potrafią im 

go pokazać, nie motywują ich do twórczego podejścia do techniki, a przyjmują rolę 

instruktorów „warsztatów szkolnych”, którzy tłumaczą uczniom jak mają wykonać pracę  

i sprawdzają poziom tego wykonania.  

Niewłaściwe jest także nadużywanie przez nauczycieli pojęć zajęcia artystyczno-

techniczne lub edukacja artystyczno - techniczna, gdyż zacierają się wówczas cele i treści 

poszczególnych edukacji: technicznej, plastycznej i muzycznej. 

Syndrom błędnych lub negatywnych opinii, które treściowo wiążą się  

z ukształtowanym w świadomości pedagogów i nauczycieli obrazem szkolnej edukacji 

technicznej Waldemar Furmanek określił mianem mitów drugiego rodzaju. Należą do nich  

m.in.: 

 manualizm i sobieradztwo techniczne, 

 przyjmowanie błędnego poglądu metodologicznego, 

 kłopoty z terminologią
6
. 

Dokonując prostej analizy celów i treści edukacji technicznej, nie tylko dla nauczania 

początkowego, zawartych w poprzednio obowiązującej podstawie programowej  

i opracowanych na jej podstawie programach nauczania, można było tę edukację przyrównać 

do „śmietnika”. Oprócz związanych z techniką (w wąskim ujęciu): materiałoznawstwem, 

technologią, maszynami i urządzeniami, w tym urządzeniami technicznymi powszechnego 

użytku, dokumentacją techniczną, charakterystyką zawodów, bezpieczeństwem i higieną 

pracy itp., w ten przedmiot wtłoczono m.in. technologię żywienia, technologię odzieży  

                                                                                                                                                                                     
5
 Furmanek W.: Jutro edukacji technicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s.44. 

6
 Tamże,, s.46. 
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 i wychowanie komunikacyjne. Nie negując wartości tych ostatnich, osoby związane  

z edukacją techniczną często zadawały sobie pytanie, czy dla dobra techniki nie warto by 

oddzielić od niej celów i treści zbyt luźno z nią związanych i realizować je w ramach 

adekwatnych dla nich przedmiotów, np. prowadzenia gospodarstwa domowego i wychowania 

komunikacyjnego. 

We wdrożonej w 2009 roku podstawie programowej niektóre z tych celów i treści 

zostały umieszczone w innych rodzajach edukacji. 

Na nisko ocenianą pozycję edukacji technicznej, w polskim systemie edukacyjnym, 

wpłynęły zatem przede wszystkim dwa czynniki. Pierwszym jest postawa wielu nauczycieli, 

zwłaszcza zaś tych, którzy realizują jej cele i treści koncentrując się na pracy wytwórczej 

uczniów. Drugim natomiast jest traktowanie jej jak „śmietnika”, w ramach którego można 

realizować cele i treści nie tylko stricte techniczne czy technologiczne, ale także z bardzo 

odległych od siebie dziedzin wiedzy i ludzkiej działalności.  
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2. Edukacja techniczna w zapisach podstawy programowej z dnia 

14.02.2017 r.
7
 

 

W roku szkolnym 2017/2018 nastąpiła zmiana ustroju szkolnego w wyniku której 

zlikwidowano gimnazja, powrócono do ośmioletniej szkoły podstawowej, a edukację 

techniczną zredukowano do sześciu lat – trzech w nauczaniu początkowym i trzech 

w starszych klasach szkoły podstawowej (od klasy 4 do 6). 

Wraz ze zmianą ustroju szkolnego zmieniono podstawę programową (Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej) 

W podstawie tej zmieniono nazwę z Zajęć technicznych na Edukację techniczną i dla 

pierwszego etapu edukacyjnego opisano jej założenia na szóstej pozycji. Natomiast w klasach 

4-6 realizowany jest przedmiot Technika. 

Zaskoczeniem dla specjalistów z zakresu edukacji technicznej może być przeniesienie 

na pierwszym etapie edukacyjnym celów i treści wychowania komunikacyjnego z edukacji 

technicznej do edukacji przyrodniczej, przy czym pozostawienie tego wychowania 

w przedmiocie Technika w klasach 4-6. W celach i treściach nauczania wychowania 

komunikacyjnego dla  klas 1-3 zapisano: 

 2. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:… 

9) rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się w środkach 

publicznego transportu zbiorowego. 

Wpływ na jakość kształcenia wywierają zbyt częste zmiany w zapisach podstaw 

programowych. Rzecz w tym, że nauczyciel przygotowując lekcję na nowy temat zawsze 

może popełnić błędy wynikające chociażby z przeszacowania lub niedoszacowania 

                                                           
7
 Korzystano z: https://men.gov.pl/zycie-szkoly/wychowanie-przedszkolne/c137-podstawa-

programowa/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r-w-sprawie-podstawy-
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 możliwości uczniów. Gdy w trakcie prowadzenia takiej lekcji jej mankamenty 

i niedociągnięcia wychodzą na jaw, wówczas może tę lekcję zmodyfikować i następnym 

razem zrealizować ją efektywniej. Niestety wspomniane zmiany w zapisach podstaw 

programowych, zwłaszcza nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, to doskonalenie lekcji 

utrudniają lub wręcz uniemożliwiają. Powtarzalność lekcji w ich przypadku wynosi trzy lata. 

Zdarza się zatem, że dany temat lekcji realizują raz, maksymalnie dwa razy i zmiana 

podstawy programowej sprawia, że muszą ją „porzucić” i opracować nową lekcję. 

„Uratować” pewne, sprawdzone opracowania metodyczne z edukacji technicznej, można 

poprzez zaadaptowanie projektów/prac wytwórczych opracowanych na podstawie poprzednio 

obowiązujących podstaw programowych do lekcji przygotowywanych zgodnie z zapisami 

nowo zatwierdzonej podstawy
8
. Sięgając do podręczników i poradników metodycznych 

opracowanych na podstawie poprzednio obowiązujących podstaw programowych 

opracowania te wykorzystywać mogą także nauczyciele początkujący. Przykłady takich 

adaptacji zostaną zaprezentowane w niektórych podrozdziałach tego rozdziału. 

W porównaniu z zapisami podstaw programowych z lat 2008 i 2014 w podstawie 

programowej z 2017 r. znacznie uogólniono zapisy dotyczące edukacji technicznej 

w nauczaniu początkowym, prawie całkowicie rezygnując z propozycji wykonania przez 

uczniów konkretnych prac. Jest to pożądana sytuacja dla nauczycieli kreatywnych, mających 

wysoki poziom kompetencji technicznych, który umożliwia zadawanie uczniom nawet 

złożonych zadań technicznych skorelowanych z pozostałymi rodzajami edukacji – warunkiem 

koniecznym takich działań jest dostęp do pracowni technicznej i odpowiedniej bazy 

materiałowej. Niestety, w przypadku nauczycieli „słabych technicznie” sytuacja ta 

doprowadzić może do marginalizowania zadań o charakterze wytwórczym i/lub zadawania 

uczniom zadań najprostszych, mało interesujących i nie rozwijających wielu technicznych 

umiejętności. Deską ratunkową dla tych nauczycieli może stać się program nauczania 

z podręcznikiem zawierającym propozycje ciekawych prac technicznych oraz poradnikiem 

metodycznym, w którym zamieszczono szczegółowe wskazówki dotyczące ich wykonania. 

Kolejne podrozdziały tego rozdziału ściśle związane są z zapisami podstawy 

programowej z 2017 r. zamienionymi w równoważniki zdań. 

 

                                                                                                                                                                                     

programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-

podstawowej-w-ty.html 
8
 Marcin Musioł, Ile „techniki” jest w edukacji technicznej w nauczaniu początkowym, Slavonic Pedagogical 

Studies Journal, Vpl. 6, issue 1, s. 195, ISSN 1339-8660, eISSN 1339-9055. 
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 2.1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy 

 

Definicje organizacji pracy związane z zarządzaniem w firmach są niezbyt przydatne 

do określania organizacji pracy w pracowni technicznej lub na lekcjach z zakresu edukacji 

technicznej realizowanych w klasie szkolnej. Dlatego bardziej przydatne jest określenie tej 

organizacji jako zawierającej czynności:  

 zaprezentowanie uczniom tematu pracy i jej założeń lub projektu i jego założeń bądź 

ustalenie tych założeń z uczniami, a także podanie kryteriów jej/jego oceny, 

 omówienie i pokazanie uczniom lub wspólne zaplanowanie z nimi poszczególnych 

czynności (operacji i zabiegów) niezbędnych do wykonania projektu lub pracy, 

 omówienie (ze sprawdzeniem zrozumienia) lub przypomnienie uczniom zasad BHP 

podczas pracy konkretnymi narzędziami i/lub materiałami niebezpiecznymi,  

 przygotowanie stanowiska pracy do wykonania danego projektu lub pracy wytwórczej 

(uprzątnięcie ze stolików zeszytów, wszystkich przedmiotów nieprzydatnych podczas 

wykonywania tego projektu/pracy oraz podręczników, jeżeli nie zawierają informacji 

przydatnych do tego wykonania), 

 przygotowanie materiałów, narzędzi, przyrządów pomiarowych itp. oraz rozmieszczenie 

ich w odpowiedni sposób na stole warsztatowym w pracowni technicznej lub na ławce w 

klasie szkolnej, 

 wykonanie projektu lub pracy zgodnie z wytycznymi (instrukcjami ustnymi, tekstowymi, 

tekstowo-graficznymi, graficznymi lub pokazem) przygotowanymi przez nauczyciela czy 

też będących pomysłami uczniów, 

 dokonanie oceny (zgodnie z ustalonymi kryteriami) bądź samooceny wykonanego 

projektu/pracy, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

Nauczyciel powinien kształtować u swych uczniów umiejętności wykonywania 

większości z tych czynności i w miarę możliwości cedować ich wykonanie na uczniów. 

 

2.2. Planowanie i realizacja przez ucznia własnych projektów/prac  

 

Planowanie własnych projektów i prac wytwórczych wymaga od ucznia określonej 

wiedzy wyjściowej, zarówno wiedzy dotyczącej okoliczności, zjawisk, zdarzeń związanych 

z projektem/pracą, jak i wiedzy technicznej w obszarach doboru materiałów, sposobów ich 
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 obróbki i łączenia części, narzędzi, urządzeń, przyrządów itp. Konieczne jest także 

posiadanie przez niego konkretnych umiejętności np. bezpiecznego posługiwania się 

narzędziami, łączenia poszczególnych części projektu/pracy itd. Warunek ten determinuje 

podejmowanie przez nauczyciela pewnych czynności. Musi on bowiem przed lekcją, na której 

uczniowie wykonują projekt/pracę zrealizować lekcję/lekcje o tematyce związanej z daną 

okolicznością, zjawiskiem czy zdarzeniem, oraz na tej lub na innej lekcji kształtować 

umiejętności (poprzez ćwiczenia bądź wykonywanie innych prac wytwórczych) niezbędne do 

wykonania projektu/pracy.  

Przykładem projektu, który mogą wykonać uczniowie jest zaprojektowanie 

i wykonanie różnych ozdób choinkowych i ustrojenie nimi klasowej choinki. Już nazwa 

aktywności uczniów sugeruje, że najbardziej przydatną metodą kształcenia jest w tym 

przypadku metoda projektów. Przed lekcją, na której uczniowie przyjmą zlecenie wykonania 

projektu nauczyciel powinien zrealizować lekcję o Świętach Bożego Narodzenia, zwyczajach 

z nimi związanych, w tym ozdabianiu choinek. Istotne jest, by w trakcie tej lekcji ustalić 

kryteria, jakie powinny spełniać ozdoby choinkowe. Na kolejnej lekcji nauczyciel zleca 

uczniom wykonanie projektu. Pierwszą czynnością uczniów podzielonych na grupy jest 

zaprojektowanie i narysowanie ozdoby, którą grupa ma wykonać, a drugą zaplanowanie 

materiałów, z których ozdoba będzie wykonana oraz czynności niezbędnych do jej wykonania 

i ich kolejności. Po tym powinien nastąpić etap metainterakcji, czyli zaprezentowania przez 

przedstawicieli poszczególnych grup na forum klasy propozycji ozdób i planowanego 

sposobu ich wykonania, oraz omówienie ich przez nauczyciela z ewentualnymi poradami lub 

uwagami. Informacje uzyskane w ten sposób mogą sprawić, że nauczyciel zadecyduje 

o odłożeniu terminu wykonania ozdób i w tym czasie będzie kształtował wybrane 

umiejętności techniczne niezbędne lub po prostu przydatne do wykonania ozdób 

zaproponowanych przez uczniów. Po ich wykonaniu nauczyciel (jak w każdej metodzie 

projektów) powinien odebrać zlecenie i podsumować pracę każdej z grup. Po tym ozdobami 

tymi powinna być ustrojona choinka klasowa. 

W tym punkcie podstawy programowej zapisano także, że uczeń realizując te 

projekty/prace współdziała w grupie. Prace techniczne uczniowie realizują indywidualnie, 

w parach lub w kilkuosobowych grupach. Parę stanowią zazwyczaj uczniowie siedzący w 

jednej ławce. W przypadku pracy w grupach podjęcia decyzji przez nauczyciela wymaga 

sposób doboru uczniów do poszczególnych grup – może on być celowy, losowy bądź 

dokonany przez samych uczniów. Każdy z tych podziałów ma zalety, ale i wady.  
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 Warto pamiętać o tym, że niekontrolowana przez nauczyciela praca uczniów 

w parach lub kilkuosobowych grupach może kształtować umiejętności i prawidłowe postawy 

pożądane w trakcie wykonywania takiej pracy, ale może także powodować skutki negatywne, 

niepożądane, np. konflikty między poszczególnymi członkami grupy, rywalizację pomiędzy 

nimi, alienację któregoś z członków grupy, nieprzestrzeganie zasad prawidłowej współpracy, 

niewłaściwy podział pracy i in. Zakładając, że jednym z celów lekcji będzie kształtowanie 

umiejętności współpracy w grupie nauczyciel zobowiązanych jest do zaplanowania i podjęcia 

działań mających ten cel zrealizować. Do działań tych należy m.in. podjęcie decyzji 

o sposobie doboru poszczególnych członków grupy, podjęcie decyzji o sposobie wyboru 

lidera grupy, przydział lub kontrola przydziału zadań dla poszczególnych członków grupy, 

omówienie lub przypomnienie celu pracy grupy, omówienie lub przypomnienie zasad pracy 

w grupie, reakcja na niepożądane zachowania członków grupy, itp. Praca wykonana przez 

grupę uczniów może być oceniana jako całość, niemniej nauczyciel powinien umieć dokonać 

oceny zaangażowania i nakładu pracy poszczególnych jej członków. 

 

2.3. Wyjaśnianie znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej 

organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa 

 

Zapisany w tytule podrozdziału postulat podstawy programowej najlepiej zrealizować 

podczas wykonywania wielu konkretnych prac wytwórczych, zwłaszcza wymagających 

użycia niebezpiecznych narzędzi i/lub materiałów. Gdy uczniowie mają wykorzystywać takie 

narzędzie lub materiał po raz pierwszy, wówczas nauczyciel zobowiązany jest do nauczenia 

uczniów zasad BHP i wykształcenia u nich umiejętności bezpiecznej pracy nimi. Celowo 

użyłem czasowników w postaci dokonanej – nauczyć i wykształcić, a nie w postaci 

niedokonanej – uczyć i kształtować, gdyż niezmiernie ważnym jest, by uczniowie 

przystępując do pracy rozumieli obowiązujące zasady BHP i potrafili je stosować w swojej 

pracy. Znajomość zasad BHP i umiejętność ich stosowania podczas pracy narzędziami 

i z materiałami niebezpiecznymi powinna mieć w tym przypadku swoje odzwierciedlenie 

w celach operacyjnych lekcji. 

Natomiast w przypadku wykonywania zadań wytwórczych lub projektów 

z wykorzystaniem narzędzi i materiałów niebezpiecznych, z których uczniowie wcześniej już 

korzystali konieczne jest powtórzenie zasad BHP, a znajomość tych zasad i umiejętność ich 

stosowania nie są zapisywane w celach operacyjnych, gdyż nauczyciel nie podejmuje działań 

mających na celu ich zrealizowanie. 
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 Konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy konieczna 

jest podczas wykonywania każdej pracy wytwórczej, zatem umiejętności z tym związane 

powinny być kształtowane już na etapie wychowania przedszkolnego. 

 

2.4. Ocenianie projektów/prac, z wykorzystaniem poznanych i zaakceptowane wartości 

 

Wspomniane w tytule podrozdziału wartości zostały w podstawie programowej 

wymienione – należą do nich: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, 

gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, 

narzędzi i urządzeń. 

Warunkiem koniecznym efektywnego kształtowania świata wartości dziecka jest 

przykład dorosłych, a zatem ich postępowanie nie wykraczające poza głoszone wartości
9
 

(przynajmniej w obecności dziecka). Zatem zarówno nauczyciel w szkole, jak i rodzice poza 

nią powinni w swym działaniu kierować się tymi wartościami. 

By w swym postępowaniu uczeń mógł kierować się określonymi wartościami 

najpierw musi zrozumieć ich sens i znaczenie, a następnie poprzez wielokrotne ich 

wykorzystywanie włączyć w swój świat wartości, komunikując to swymi postawami, a nawet 

nawykami. 

Systematyczność działania, pracowitość i konsekwencja są wartościami, których 

znaczenie może być tłumaczone uczniom, jednakże ich kształtowanie jest utrudnione, a nawet 

niemożliwe w trakcie wykonywania przeważającej większości prac technicznych w nauczaniu 

początkowym. Są to bowiem prace, których realizacja nie jest czasochłonna i zajmuje do 

kilkudziesięciu minut. Kształtowaniu tych wartości w praktyce może sprzyjać praca metodą 

projektów. 

Wykonywanie przez uczniów każdej pracy technicznej może natomiast być przydatne 

do kształtowania gospodarności, oszczędności oraz umiaru w odniesieniu do korzystania 

z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń. W większości tych prac wykorzystywany jest 

papier, klej lub inne czynniki łączące poszczególne ich elementy. Ucząc tych wartości 

nauczyciel powinien np. pokazywać możliwości maksymalnego wykorzystania arkusza 

papieru poprzez rozplanowanie na nim poszczególnych części pracy, uczyć sposobów 

                                                           
9
 Robert Coles (Inteligencja moralna dzieci. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS (1999) – znaczenie przykładu 

dorosłych odniósł do kształtowania wartości moralnych dziecka. Jest on jednakże niezbędny w kształtowaniu 

każdej z wartości. 
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 nakładania właściwej ilości kleju na łączone części czy też polecać uczniom 

przechowywanie nawet niezbyt dużych fragmentów arkuszy papieru pozostałych po 

wykonaniu pracy.  

 

2.5. Organizowanie pracy z wykorzystywaniem urządzeń technicznych i technologii  

 

Realizacja tego zapisu podstawy programowej, zwłaszcza w obszarze 

wykorzystywania urządzeń technicznych, jest w wielu szkołach trudna lub wręcz niemożliwa 

z powodu braku tychże urządzeń. Nie ma w nich bowiem pracowni technicznej dostosowanej 

do warunków fizycznych i możliwości motorycznych uczniów w młodszym wieku szkolnym, 

a wyposażenie pracowni technicznej dla uczniów starszych klas bywa żenująco ubogie. 

W takich szkołach nie ma urządzeń technicznych wykorzystywanych do prac wytwórczych.  

W poprzednio obowiązujących podstawach programowych były wymieniane np. 

urządzenia gospodarstwa domowego (latarka, odkurzacz, waga), co powodowało, że 

nauczyciel przynosił takie urządzenia z domu lub z innych pomieszczeń w szkole, jeżeli były 

na wyposażeniu placówki. W podstawie programowej z 2017 r. zapisy są na tyle ogólne, że 

jedynie od dobrej woli nauczyciela zależy, czy w ogóle, a jeżeli tak, to jakie urządzenia 

techniczne zostaną wykorzystane na lekcji z zakresu edukacji technicznej. 

Precyzyjniejsze są zapisy dotyczące wykorzystywanych technologii – wykonywanie 

połączeń rozłącznych i nierozłącznych, orgiami oraz prostych obwodów elektrycznych 

(podrozdział 2.2.2). W wykonywanych pracach technicznych w nauczaniu początkowym 

znacznie przeważa technologia wytwarzania z papieru, a więc cięcie, zginanie, ozdabiane 

oraz łączenie elementów z różnego rodzaju akcesoriów papierowych. 

Drugim członem zapisu podstawy programowej związanej z tytułem tego 

podrozdziału było: zwracanie uwagi na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, 

z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych 

(oczywiście podczas organizowania pracy z wykorzystywaniem urządzeń technicznych 

i technologii). 

Od wielu lat zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie 

wykonywania działań technicznych należało do działań priorytetowych. Uczniowie nie 

poznają tych zasad „w ogóle”, lecz w odniesieniu do konkretnych czynności, zwłaszcza pracy 

narzędziami, urządzeniami i materiałami niebezpiecznymi. 

Każdy pedagog zdaje sobie sprawę z tego, że pierwszym podejmowanym działaniem 

mającym na celu kształtowanie umiejętności bezpiecznej pracy jest takie omówienie 
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 konkretnych zasad BHP, które pozwala na prawidłowe ich zrozumienie przez wszystkich 

uczniów oraz sprawdzenie, czy cel ten został osiągnięty. Następnym etapem jest wzorcowy 

(pod względem bezpieczeństwa) pokaz czynności z wykorzystaniem danego narzędzia, 

urządzenia czy materiału, po czym powinien nastąpić etap ćwiczeń. Końcowym etapem jest 

ewaluacja znajomości zasad BHP i umiejętności ich wykorzystywania w trakcie działań 

technicznych. Najwyższy poziom stosowania zasad BHP osiąga się wówczas, gdy bezpieczne 

wykonywanie danych czynności technicznych wynika z nawyku – co nie musi oznaczać 

rutyny lub wyłączenia procesów myślenia, które stają się niebezpieczne. 

Gdy nauczyciel ma pewność, że uczniowie znają zasady BHP obowiązujące podczas 

wykonywania danej czynności i potrafią je stosować w praktycznym działaniu, wówczas nie 

uczy ich podczas wykonywania kolejnych prac, ale powinien je przypominać, najlepiej 

pytając o nie uczniów i prosząc, by bezpieczne wykonanie danej czynności zaprezentowali. 

Nauczyciel, a także autorzy podręczników decydują o tym ile i jakie treści zawarte są 

w przekazywanym uczniom komunikacie. Jeżeli komunikaty mają charakter „zimny”, czyli 

zawierają jedynie najistotniejsze informacje, wówczas postulat uwzględniania selekcji 

informacji nie będzie zrealizowany (umiejętność selekcji informacji jest m.in. kształtowana 

na zajęciach informatyki w ramach kształtowania u uczniów alfabetyzacji medialnej).  

Inaczej jawi się kwestia wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych 

podczas organizowania pracy z wykorzystywaniem urządzeń technicznych i technologii. Ten 

postulat jest istotny zwłaszcza w trakcie wykonywania prac wytwórczych/projektów 

proponowanych, opracowywanych i wykonywanych przez samych uczniów, gdy nauczyciel 

przyjmuje rolę facylitatora. 

 

2.6. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii 

wytwarzania 

 

Informacja techniczna jest działem programowym edukacji technicznej. Obejmuje 

m.in. tworzenie dokumentacji technicznej (rysunków technicznych, schematów 

elektrycznych), korzystanie z niej, odczytywanie informacji w postaci piktogramów 

i informacji tekstowych zamieszczanych na urządzeniach, maszynach, przyrządach, 

narzędziach, materiałach i ich opakowaniach lub w instrukcjach obsługi oraz 

w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność techniczną. 

W wieku wczesnoszkolnym myślenie uczniów ma jeszcze charakter konkretny 

i obrazowy. Dlatego nauczyciele nauczania początkowego na zajęciach edukacji technicznej 
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 posługują się przedmiotami rzeczywistymi, ich modelami czy obrazami unikając ich 

symbolicznych odpowiedników, czyli rysunków technicznych czy schematów. Nie rezygnują 

jednakże ze stosowania symboli czy znaków, np.: 

 znaków drogowych w wychowaniu komunikacyjnym,  

 symboli zamieszczanych na opakowaniach kleju, 

 symboli na „pistolecie do klejenia na gorąco (w przypadku wykonywania pracy z jego 

użyciem). 

Zatem zapis podstawy programowej dotyczący informacji technicznej w edukacji 

wczesnoszkolnej realizowany jest z wykorzystaniem instrukcji obsługi oraz symboli i tekstów 

zamieszczanych na wykorzystywanych przedmiotach i materiałach. 

Zapis tej podstawy z zakresu znajomości materiałów w przypadku edukacji 

wczesnoszkolnej jest nader ubogi. Przeważają prace wykonywane z papieru i wiedza 

o wybranych jego rodzajach oraz właściwościach powinna być kształtowana u uczniów. Mają 

oni także łączyć poszczególne części wykonywanego przedmiotu, powinni zatem także 

poznać (jako materiał) element je łączący. Jeżeli w wytwarzanej przez uczniów pracy zamiast 

lub oprócz papieru wykorzystywane są inne materiały, to powinni oni poznać przynajmniej 

podstawowe informacje o tych materiałach, np. podczas wykonania latawca jego szkielet 

tworzy się poprzez wiązanie listewek, zatem nauczyciel ma podstawy do tego, by 

zaprezentować uczniom podstawowe informacje o drewnie. 

Znajomość technologii wytwarzania dotyczy wykonania poszczególnych części 

przedmiotu oraz ich połączenie. Skoro najczęściej wykorzystywanym materiałem w klasach 

1-3 jest papier, to technologia ta obejmuje jego cięcie, składania, ozdabianie oraz łączenie. 

Nauczyciel powinien być świadomy tego, że w wykonywanych pracach wytwórczych 

w edukacji wczesnoszkolnej jest nader mało „techniki” a elementem wyróżniającym te prace 

od prac plastycznych bywa dokładność wykonania. Dlatego w pracach technicznych istotnym 

elementem technologii wytwarzania jest dokładne określanie wymiarów wykonywanych 

przedmiotów oraz niektórych parametrów wykonywanych czynności, np. długości cięcia po 

przekątnych kwadratu (wykonywanie wiatraczka), długości litewek i połączenia ich pod 

kątem prostym (wykonywanie latawca szkieletowego) lub średnicy koła (wykonywanie 

modelu zegara). 
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 1.6.1. Odczytywanie podstawowych informacji technicznych i stosowanie w działaniu 

sposobów użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym 

multimedialną 

 

Kształtowanie umiejętności odczytywania podstawowych informacji technicznych 

związane jest z odczytywaniem komunikatów tekstowych i graficznych zamieszczanych 

w instrukcjach obsługi oraz z ich wyszukiwaniem na urządzeniach, narzędziach czy 

materiałach i/lub ich opakowaniach i znacznie trudniejszą ich interpretacją. 

Podstawowym materiałem wykorzystywanym w trakcie zajęć technicznych jest 

papier. Informacjami zamieszczanymi na opakowaniach papieru są:  

 jego klasa (związana ze składem, wytrzymałością i zastosowaniem – od klasy 1 (papiery 

wartościowe) po klasę 10 (papier makulaturowy), 

 jego faktura, 

 jego barwa, 

 liczba arkuszy, 

 format arkuszy. 

Dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym do wykonywania prac technicznych istotne 

są najczęściej: rodzaj papieru oraz jego barwa. 

Narzędziem najczęściej wykorzystywanym do obróbki papieru są nożyczki. Dla tego 

narzędzia, na stronie https://www.martor.com/pl/produkty/noze-bezpieczne/product/secumax-

564-564001.html zamieszczono informacje: 

Właściwości techniczne: 

 - najwyższe bezpieczeństwo 

 - wyjątkowo ergonomiczne 

 - długość powierzchni tnących 80 mm 

 - wąski uchwyt soft grip 

 - dla prawo i leworęcznych 

https://www.martor.com/pl/produkty/noze-bezpieczne/product/secumax-564-564001.html
https://www.martor.com/pl/produkty/noze-bezpieczne/product/secumax-564-564001.html
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 - do ekstremalnych obciążeń 

 - nierdzewne 

 

Główne materiały do cięcia  

 - karton do 2 warstw 

 - taśma z tworzywa sztucznego 

 - taśmy foliowa i papierowa 

 - tekstylia 

 - przędza, sznur 

 - folia do zwijania, folia stretch, folia termokurczliwa 

 - wykładzina podłogowa PCV 

 

Serwis  

 - doradztwo 

 

Uczniowie w wieku wczesnoszkolnym nie muszą znać i interpretować tego typu 

piktogramów. Powinni jednakże wiedzieć, że takie są, a nauczyciel może im wskazać 

materiały źródłowe, z których zaczerpną informacje dotyczące ich znaczenia. 

W kwestii urządzeń uczniowie klas początkowych najczęściej poznają urządzenia 

wykorzystywane w gospodarstwie domowym, rzadziej zaś urządzenia służące do 

wykonywania prac stricte technicznych, np. wiertarkę czy wkrętarkę. Zdarza się, że w trakcie 

wykonywania prac technicznych wykorzystywany jest pistolet do klejenia na gorąco. 

Informacje o pracy tymi urządzeniami znajdują się w instrukcjach obsługi, na opakowaniach 

i/lub samych urządzeniach. 
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 2.6.2. Wykonywanie przedmiotów użytkowych, w tym dekoracyjnych i modeli 

technicznych 

 

Przedmiotami użytkowymi wykonywanymi jako prace techniczne przez uczniów 

w wieku wczesnoszkolnym są np..: piórniki szyte z barwnych materiałów tekstylnych 

zamykane poprzez wiązanie sznurkiem, pojemniki na narzędzia pisarskie czy kreślarskie, 

pojemnik na baterie. 

Uczniowie w tym wieku wykonują znacznie więcej przedmiotów dekoracyjnych, np. 

z kubków jednorazowych łączonych spinaczami biurowymi wykonują efektowanego 

bałwana, a przyklejając wykonane przez siebie ozdoby dekorują jednorazowe talerzyki. 

Przykładem modelu technicznego jest wykonanie przez poszczególnych uczniów lub 

ich pary modeli wiatraków z papieru łączonego spinaczami biurowymi, a następnie 

wybierając kilka z nich stworzenie modelu siłowni wiatrowej. 

 

2.6.2.1. Zastosowanie połączeń nierozłącznych: sklejanie klejem, wiązanie, szycie lub 

zszywanie zszywkami, sklejanie taśmą itp. 

 

Przed dokonaniem krótkiej analizy połączeń nierozłącznych należy zaznaczyć, że 

w zapisach podstawy programowej z 2017 roku nie podano żadnych konkretnych propozycji 

prac, które mają wykonać uczniowie z wykorzystaniem tych połączeń. W tej sytuacji 

nauczyciele realizujący proces edukacyjny zgodny z tą podstawą programową mają całkowitą 

swobodę w doborze prac. Właściwym jest podjęcie decyzji po dokonaniu analizy prac 

proponowanych do wykonania przez uczniów w stosowanym podręczniku. 

 

Połączenie nierozłączne dwóch elementów oznacza, że połączonych w ten sposób 

elementów nie można rozdzielić bez ich zniszczenia lub zniszczenia czynnika łączącego 

(wiążącego). Oprócz wymienionych w tytule podrozdziału klejenia, wiązania, szycia lub 

zszywania zszywkami, sklejania taśmą do często stosowanych połączeń nierozłącznych 

w rozwiązaniach technicznych należą połączenia spawane, zgrzewanie, lutowane, a także 

nitowe. 

 

Prace, w których dzieci łączą ze sobą papierowe elementy z użyciem kleju 

wykonywane są już w wychowaniu przedszkolnym. Ich wykonywanie w ramach edukacji 

technicznej czy plastycznej w klasach początkowych nie kształtuje zatem u uczniów nowych 
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 kompetencji, co najwyżej doskonali już posiadane. Kształtowanie nowych kompetencji np. 

w zakresie doboru kleju (jedno bądź dwuskładnikowego, rozpuszczalnikowego albo 

bezrozpuszczalnikowego, szybko- lub wolnoschnącego itp.) i/lub przygotowania powierzchni 

do klejenia występuje podczas łączenia materiałów nie wykonanych z papieru lub łączenia 

papieru z innymi materiałami. W przypadku łączenia niektórymi rodzajami klejów np. 

cyjanopanami, czyli klejami szybkoschnącymi bardzo istotne jest przestrzeganie zasad BHP, 

łatwo bowiem nimi skleić palce przytrzymujące łączone elementy pracy lub co gorsze 

powieki po przetarciu ich dłonią zabrudzoną nie wyschniętym jeszcze klejem. Nauczyciel 

powinien pamiętać także o toksyczności niektórych rodzajów klejów. 

Nauczyciele nauczania początkowego, lękając się poparzenia uczniów, mają 

wątpliwości dotyczące klejenia na gorąco, czyli klejami termotopliwymi 

(termoplastycznymi). Przy zachowaniu odpowiednich warunków obawy te są bezpodstawne. 

Pistolety do klejenia mają oznaczenia CE, co oznacza, że wyrób spełnia wymagania dyrektyw 

tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej, czyli jest bezpieczny w użytkowaniu. Wystarczy 

zatem, by klejenie po dokładnym zapoznaniu uczniów z regułami klejenia i zasadami BHP 

i sprawdzeniu czy je zrozumieli, odbywało się w odpowiednich warunkach: poza ławkami 

uczniów (np. na biurku nauczyciela), na podstawce, przez jednego ucznia (nauczyciel 

powinien tak zorganizować pracę, by pozostali uczniowie wykonywali w tym czasie inne 

elementy pracy, a do klejenia podchodzili rotacyjnie). Najlepiej, by uczeń nie trzymał 

łączonych elementów w ręce używając do tego odpowiednich przyrządów (np. imadła) 

i narzędzi (np. szczypców, pincety), a jeżeli to z jakiegoś powodu jest niemożliwe, to trzymał 

łączony element daleko od miejsca wykonywanego połączenia i nie dotykał tego miejsca do 

czasu jego całkowitego wystygnięcia. Nauczyciel musi przebywać obok klejącego ucznia, 

obserwować jego działania i reagować w momencie wykonywania przez niego czynności 

wykraczających poza ustalone reguły. 

Pracami proponowanymi w podstawach programowych obowiązujących przed 2017r., 

w których uczniowie mogli wykonywać połączenia klejone (także klejami 

termoplastycznymi) były m.in. wykonanie modelu tratwy, zwłaszcza z materiałów z odzysku, 

np. z plastikowych butelek, modeli samochodów, samolotów, domów i in. 

 

Połączenia nierozłączne wiązane wykonywane są za pomocą sznurka, dratwy, nici, 

włóczki, wstążki itp. węzłami, których po zaciśnięciu nie da się rozwiązać np. węzłem 

płaskim. 
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 Pracami proponowanymi w podstawach programowych obowiązujących przed 2017 

roku, w których uczniowie mogli wykonywać połączenia nierozłączne wiązane były: 

wykonanie pokładu tratwy z patyków lub listewek, wykonanie szkieletu latawca poprzez 

wiązanie listewek pod kątem prostym (wiązanie prostopadłe lub wiązanie po przekątnej), 

łączenie elementów konstrukcyjnych szałasu lub jego modelu, wiązanie szalki do dźwigni 

wagi szalkowej itp. 

 

Szycie to połączenie nierozłączne materiałów tekstylnych lub materiałów tekstylnych 

z innymi materiałami, np. guzikami. 

W poprzednio obowiązujących podstawach programowych (z lat 2008 i 2014) nie 

proponowano wykonywania prac, w których konieczne było łączenie materiałów poprzez ich 

zszywanie (poprzez szycie w odróżnieniu od zszywania zszywkami). Zdarzały się jednakże 

propozycje wykonywania prac, w których możliwe było użyciem takiego połączenia (np. 

żagiel do tratwy wykonywany z materiału tekstylnego przyszywano do listewki stanowiącej 

bom). 

 

Zszywkami wykonuje się najczęściej połączenia nierozłączne elementów z papieru 

lub papieru z innymi materiałami np. tekstylnymi. Zszywki, zwłaszcza gdy w wykonywanej 

pracy nie tworzą regularnych wzorów i łączą elementy w różnych miejscach i pod różnymi 

kątami, mogą zaburzać jej sferę estetyczną. Dlatego warto zadbać o to, by któryś z łączonych 

elementów zakrywał połączenie zszyte zszywkami. 

W podstawach programowych z lat 2008 i 2014 nie proponowano wykonywania prac, 

w których konieczne było łączenie materiałów zszywkami. Zdarzały się jednakże propozycje 

wykonywania prac, w których możliwe było wykonanie takiego połączenia (np. żagiel do 

tratwy wykonywany z papieru zszytego zszywkami do masztu wykonanego ze słomki). 

 

Sklejanie taśmą klejącą dotyczy najczęściej elementów pracy wykonanych z papieru 

lub papieru z innymi materiałami. W przypadku sklejania taśmą bezbarwną lepsze efekty 

uzyskuje się poprzez użycie taśmy dwustronnej pozwalającej na ukrycie samego połączenia. 

Natomiast w przypadkach użycia taśm barwnych same taśmy mogą stanowić element 

ozdobny i celowo być eksponowane. Warunkiem jest odpowiednie ich obcięcie z obu 

końców, np. pod kątem prostym, kątem 30
○
, z zaokrąglonymi końcami itp. i przyklejenie 

łączonych elementów w odpowiedniej kompozycji i pod właściwym kątem. 



26 

 Podobnie jak w przypadku poprzednio opisanych połączeń, tak i wykonywania 

połączeń klejonych taśmą nie było w zapisach podstaw programowych z lat 2008 i 2014. 

Zdarzały się jednakże prace z możliwością wykonania tych połączeń, np. w szkielecie latawca 

listewki pod kątem prostym bywały łączone za pomocą taśmy klejącej (sztywność konstrukcji 

uzyskiwano poprzez zużycie dużej ilości taśmy, co powodowało powstawanie dużej bryły, 

nieokreślonego kształtu, zakłócającej sferę estetyczną pracy). Zdarzało się także, że za 

pomocą taśmy klejącej łączono także patyki stanowiące pokład modelu tratwy, łączono 

przeszkody z podłożem w modelu toru przeszkód itp. 

 

2.6.2.2. Używanie połączeń rozłącznych: spinanie spinaczami biurowymi, wiązanie 

sznurkiem lub wstążką ozdobną 

 

W połączeniu rozłącznym elementy połączone są łącznikiem, który umożliwia 

kilkukrotnie, a nawet wielokrotnie je łączyć i rozłączać, bez zniszczenia tych elementów oraz 

łącznika. W rozwiązaniach technicznych wymienione w tytule podrozdziału spinanie 

spinaczami biurowymi lub wstążką ozdobną w praktyce nie jest stosowane. Częściej 

występuje wiązanie sznurkiem.  

Typowymi połączeniami rozłącznymi stosowanymi w wytworach technicznych są 

połączenia gwintowe, kołkowe, sworzniowe. rurowe itp. 

 

Spinaczami biurowymi łączone są elementy z papieru, papieru z innymi materiałami 

lub materiałów nie wykonanych z papieru, przy czym przynajmniej jeden z nich powinien 

charakteryzować się odpowiednią sztywnością. Jest to połączenie o małej wytrzymałości 

i nawet niezbyt mocny, niekontrolowany ruch może spowodować rozłączenie elementów. 

Typowe spinacze biurowe nie poprawiają estetyki wykonywanej pracy, dlatego pożądane jest 

ich stosowanie w połączeniach, w których jeden z elementów je zasłania. Wyjątek stanowią 

spinacze barwne, ozdobne. 

W podstawach programowych z lat 2008 i 2014 nie proponowano wykonywania prac, 

w których łączenie elementów spinaczami biurowymi stanowiłoby optymalne rozwiązanie. 

Można je było wykorzystać np. do wykonania modelu szałasu, gdy jego pokrycie 

wykonywano z papieru. 

 

Wiązanie sznurkiem lub wstążką ozdobną kwalifikowane jako połączenia rozłączne 

może budzić wątpliwości definicyjne. Bowiem użyte do łączenia elementów sznurek lub 
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 wstążka nie ulegną wprawdzie zniszczeniu, jednakże węzeł będący łącznikiem w trakcie 

rozwiazywania ulega dezintegracji. Jest wiele węzłów, które można rozwiązać. W nauczaniu 

początkowym najbardziej popularne jest wiązanie na kokardę. Planując łączenie elementów 

poprzez ich związywanie sznurkiem warto zastanowić sią nad estetyką wykonywanej pracy. 

W niektórych z nich lepszym rozwiązaniem jest wykonanie węzłów w miejscach 

niewidocznych, np. z tyłu pracy. Wstążka ozdobna z definicji jest dekoracyjną, dlatego 

powinna być widoczna, a sam węzeł wykonany z dużą starannością (np. równe oczka i równe 

końcówki wstążki). 

W poprzednio obowiązujących podstawach programowych (z lat 2008 i 2014) nie 

proponowano wykonywania prac, w których racjonalne byłoby łączenie elementów poprzez 

ich wiązanie sznurkiem lub wstążką ozdobną w sposób rozłączny. 

 

2.6.2.3. Wykonywanie prac bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybranych modeli 

technik origami, modeli kartonowych nacinanych 

 

Origami (klasyczne) to sztuka składania papieru bez użycia narzędzi (nożyczek, 

nożyków) i innych materiałów (kleju) oraz dodatkowych ozdób. 

W nauczaniu początkowym najczęściej wykorzystywanym sposobem wykonania 

przez uczniów origami jest pokaz poszczególnych czynności przez nauczyciela (niekiedy 

z równoczesnym prezentowaniem na dużym ekranie zdjęć efektów tych czynności) 

i powtarzanie ich przez uczniów, czyli tzw. praca „równym frontem”. 

Innym, bardziej czasochłonnym sposobem wykonania origami przez uczniów jest 

kształtowanie umiejętności składania na podstawie instrukcji rysunkowych, w których 

stosowane są odpowiednie symbole
10

. Niestety, nie przyjęto jednolitego systemu tych 

symboli. Przykładowe symbole stosowane w sztuce orgiami zaprezentowano na rys. 1. 

 

Zgiąć do wewnątrz                       Zgiąć na zewnątrz 

   
 

                                                           
10

 W czytelni biblioteki na Wydziale pedagogiki i Psychologii PiPS znajduje się książka zawierająca tego typu 

instrukcje: Renzo Zanoni (1992). Sztuka origami, czyli jak zrobić z papieru zabawki, zwierzęta, ozdoby i inne 

przedmioty. Bielsko-Biała: Wydawnictwo PARK. ISBN 83-85330-17-8. 
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 Zgiąć do wewnątrz i rozgiąć 

 
 

Rys. 1. Przykłady symboli używanych w sztuce orgiami  
(Źródło: http://www.origami.art.pl/zasady/symbolika) 

 

Jedną z odmian orgiami jest orgiami modułowe, składane z kilku lub nawet kilkuset 

części. Tego typu orgiami, składające się z kilku elementów wykonywane bywa przez 

uczniów w wieku wczesnoszkolnym. 

 

1.6.2.3. Wykonywanie prac z wykorzystaniem prądu elektrycznego: lampion, dekoracja 

świąteczna 

 

Przed wykonaniem zawartych w tytule podrozdziału lampionu czy dekoracji 

świątecznej nauczyciel powinien uczniów zapoznać z pojęciami obwód elektryczny, 

zamknięcie i otwarcie tego obwodu, źródło prądu (ogniwo, bateria, akumulator) odbiornik 

prądu (żarówka, dioda, dzwonek, brzęczek, silniczek), połączenie szeregowe oraz połączenie 

równoległe odbiorników prądu. Do ćwiczeń z tego zakresu niezastąpione są komplety do 

montażu obwodów elektrycznych (przykładowy komplet zobrazowano na rys.2). Ze względu 

na możliwości montażu wielu różnych obwodów elektrycznych komplety takie nazywane są 

zestawami poliwalentnymi. 

 

Rys. 2. Komplet do montażu obwodów elektrycznych z silniczkiem  

(Źródło; zasoby internetowe – unikając kryptoreklamy sklepu internetowego zrezygnowałem z podania adresu 

strony) 

http://www.origami.art.pl/zasady/symbolika
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W polskiej tradycji lampion kojarzony jest z okresem adwentu. Do jego wykonania 

wystarczy np. szablon (wiele z nich dostępnych jest w Internecie), tektura, folia, kolorowy 

papier, nożyczki i klej. Problem pojawia się wraz z koniecznością podjęcia decyzji 

o oświetleniu go z wykorzystaniem energii elektrycznej. Najprostszym rozwiązaniem jest 

włożenie do jego wnętrza taniego zestawu lampek choinkowych zasilanych energią z baterii. 

Taki zabieg doprowadzi wprawdzie do zrealizowania zapisu podstawy programowej, 

jednakże całkowicie pomija istotny aspekt edukacji technicznej, jakim jest projektowanie i 

wykonywanie obwodów elektrycznych i elektronicznych. Znacznie bardziej zalecane jest 

wykonanie oświetlenia lampionu przez samych uczniów. Istnieje wiele możliwych rozwiązań 

tego oświetlenia. Mając na względzie konieczność obniżania kosztów wykonywanych przez 

uczniów prac można takie oświetlenie wykonać z włącznika/wyłącznika, oprawki z żarówką, 

oprawki z baterią lub ogniwem oraz trzech przewodów elektrycznych. Schemat elektryczny 

takiego obwodu oraz zdjęcia poszczególnych jego części zamieszczono na rys. 3. Warunkiem 

sprawnego połączenia obwodu jest to, by wszystkie elementy były łączone tego samego typu 

łącznikami (stykami). 

 

 

 

Rys. 3. Schemat obwodu elektrycznego (Źródło: opracowanie własne) wraz ze zdjęciem tego 

obwodu  

(Źródło zdjęcia: https://www.thinglink.com/scene/630334095078981634) 

https://www.thinglink.com/scene/630334095078981634
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W celu ukrycia źródła zasilania, podstaw żarówki i włącznika/wyłącznika oraz 

przewodów w lampionie można wykonać podwójne dno. 

 

2.6.3. Stosowanie poznanej technologii przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych lub 

montowaniu wybranych modeli urządzeń technicznych 

 

Poprzez technologię należy rozumieć sposoby otrzymania poszczególnych części 

wykonywanego przedmiotu (np. cięcie z wykorzystaniem nożyczek czy nożyka, zginanie 

papieru, wykonanie otworów dziurkaczem, wykonanie papieru czerpanego) oraz sposoby ich 

łączenia (połączeniami rozłącznymi lub nierozłącznymi). Zatem wykonywanie przez uczniów 

wszelkich przedmiotów użytkowych lub modeli urządzeń technicznych stanowi realizację 

tego postulatu podstawy programowej z 2017 roku. 

 

2.6.4. Wykonywanie przedmiotu/modelu/pracy według własnego planu i opracowanego 

sposobu działania 

 

Planować i opracowywać sposób wykonania danego modelu, przedmiotu lub pracy 

technicznej uczniowie mogą poprzez wszystkie formy pracy, czyli indywidualną, grupową 

(także w parach) czy zbiorową.  

Niezależnie od przyjętej formy uczniowie muszą posiadać wiedzę o tym, co podlega 

planowaniu i opracowaniu oraz umiejętności niezbędne do planowania i opracowania działań, 

a także wykonania tych działań.  

W przypadku indywidualnej pracy uczeń musi mieć czas na zastanowienie się. 

W pracy grupowej istotnym jest czas na omówienie przez ich członków swoich pomysłów 

i sposobów ich realizowania. Natomiast forma zbiorowa wymaga zastosowania odpowiedniej 

metody kształcenia np. kilkukrotnie przytoczonej w tym rozdziale metody projektów, ale 

także burzy mózgów czy klasycznej metody problemowej. 

 

2.7. Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych 

 

Narzędziami wykorzystywanymi przez uczniów podczas prac wytwórczych 

stosowanych w nauczaniu początkowym mogą być nożyczki, młotek, kleszcze, piłka do 

drewna, szydło, zszywacz biurowy itd. Natomiast wykorzystywanie urządzeń technicznych 
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 w tym nauczaniu jest śladowe, o ile w ogóle występuje. Urządzeniem takim może być 

pistolet do klejenia na gorąco. 

W kwestiach dotyczących urządzeń technicznych będących na wyposażeniu domów 

nauczyciele aktywni zawodowo mają możliwość zrealizowania tematów opracowanych na 

podstawie poprzednio obowiązującej podstawy programowej, a urządzeniami tymi były np. 

odkurzacz, zegar, latarka. Mogą także wybrać inne urządzenia: sokowirówkę, toster, robota 

kuchennego i in. Wybór tych urządzeń przez nauczycieli rozpoczynających karierę zawodową 

nie jest determinowany możliwością sięgnięcia do materiałów opracowanych już 

metodycznie i merytorycznie. 

Tytułowe dla podrozdziału osiągnięcia w aspekcie stosowania narzędzi i urządzeń 

realizowane mogą być poprzez opis, pokaz czy też rozmowę z uczniami. Natomiast 

osiągnięcia w zakresie ich obsługi wymagają już dostępu do nich na lekcjach. Nie zrealizuje 

się ich wymienionymi poprzednio sposobami, nawet z wykorzystywaniem instrukcji obsługi. 

 

2.7.1. Wyjaśnianie działania i funkcji narzędzi i urządzeń wykorzystywanych 

w gospodarstwie domowym i w szkole 

 

Wyjaśnianie uczniom nauczania początkowego działania urządzeń gospodarstwa 

domowego czy urządzeń dostępnych w szkole, zwłaszcza zasilanych prądem elektrycznym 

jest bardzo trudne ze względu na złożoność zagadnień związanych z prądem: od jego 

podstawowej klasyfikacji (stały, zmienny), poprzez procesy jego otrzymywania, po zasilanie 

poszczególnych odbiorników i działanie będące efektem tego zasilania. Zagadnienia te 

traktowane są jako „czarna skrzynka” – po włączeniu prądu silnik się obraca, żarówka świeci, 

a urządzenia cieplne wytwarzają wysoką temperaturę. 

Tłumaczenie działania urządzeń elektrycznych sprowadza się zatem w zasadzie do 

kwestii mechanicznych: silnik sokowirówki obraca narzędzie tnące, którego ostrza tną na 

drobne części owoce bądź warzywa, silnik odkurzacza obraca wirnik, a ten zasysa śmieci itp. 

 

2.7.2. Posługiwanie się bezpiecznie prostymi narzędziami pomiarowymi, urządzeniami 

z gospodarstwa domowego, a także urządzeniami dostępnymi w szkole 

 

W nauczaniu początkowym prace wykonywane przez uczniów w ramach edukacji 

technicznej często niewiele różnią się od prac realizowanych na plastyce (uwaga ta nie 
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 dotyczy wytworów stricte związanych z techniką, np. modeli samochodów, statków 

powietrznych, modeli pływających, makiet domów, itp.).  

Cechą rozróżniającą wytwory techniczne od prac plastycznych jest często dokładność 

ich wykonania. Dlatego w trakcie wykonywania prac technicznych należy sięgać m.in. po 

przyrządy pomiarowe i przyrządy kreślarskie. Do przyrządów pomiarowych 

wykorzystywanych w klasach początkowych należą linijki, taśmy miernicze, taśmy 

krawieckie, przymiary stolarskie. Przydatne mogą być także kątomierze, miarki do cieczy, 

a wśród urządzeń pomiarowych wagi (np. do przygotowania masy solnej). 

 

Kształtowanie kompetencji bezpiecznego posługiwania się narzędziami, przyrządami 

pomiarowymi czy urządzeniami wiąże się z różnymi aspektami ich budowy czy działania, 

w szczególności: 

 z posiadaniem ostrych krawędzi i/lub zakończeń, 

 ze sposobem ich zasilania,  

 z posiadaniem ruchomych części,  

 z wytwarzaną przez nie wysoką temperaturą.  

W przypadku posługiwania się narzędziami, przyrządami czy urządzeniami 

posiadającymi ostre krawędzie i/lub zakończenia bezpieczeństwo polega na nie bawieniu się 

nimi, nie dotykaniu ostrzy i ostrych zakończeń, odpowiedniego ich podawania innym 

uczniom (tylko w przypadku zaistnienia takiej potrzeby). 

W zasilanych prądem elektrycznym niskiego napięcia (ogniwami, bateriami lub 

akumulatorami) latarkach czy zegarach bezpieczeństwo sprowadza się do właściwej 

utylizacji zużytych źródeł prądu. W przypadku urządzeń zasilanych prądem sieciowym 

zwraca się uwagę na dobry stan wtyczek i przewodów elektrycznych oraz na suchość dłoni 

podczas wkładania wtyczki do gniazda zasilającego i wyjmowania jej z tego gniazda, a także 

na położenie włącznika/wyłącznika w pozycji wyłączone.  

Bezpieczne korzystanie z urządzeń posiadających ruchome części (wirujące, tnące) 

związane jest nade wszystko z bezwzględnym przestrzeganiem zasady korzystania z osłon 

i akcesoriów dodatkowych (np. z popychacza do owoców w sokowirówce) oraz nie 

włączania urządzenia z jakimikolwiek widocznymi uszkodzeniami.  

Podczas pracy urządzeniami wytwarzającymi wysoką temperaturę należy unikać 

dotykania urządzenia poza miejscami wyznaczonymi do tego przez producenta. 
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 2.8. Przykłady prac technicznych realizowanych w pierwszej klasie szkoły podstawowej 

 

Czas powstawania tejże aktualizacji podręcznika przypada na pierwszy rok 

obowiązywania podstawy programowej z dnia 14.02.2017 roku, dlatego dostępne na rynku 

wydawniczym były podręczniki (tworzone zgodnie z zapisami tej podstawy) do edukacji 

wczesnoszkolnej dla klasy pierwszej. By ukazać możliwości realizowania zapisów tej 

podstawy z zakresu techniki wybrałem jeden z tych podręczników, a ściślej dołączony do 

podręcznika zeszyt noszący tytuł Elementarz odkrywców 
11

. W zeszycie tym zaproponowano 

wykonanie prac: 

wizytówka (s.5) – praca z użyciem kleju, 

autoportret (s. 8) – praca z użyciem kleju i nożyczek,  

mój ulubiony film (s.12) – praca z użyciem kleju i nożyczek,  

uczta zwierząt (s. 13) – praca z użyciem kleju, 

kompozycja z jesiennych liści (s. 14) – praca z użyciem kleju, 

gra memory (s. 15) – praca z użyciem nożyczek, 

album rodzinny (s. 16) – praca z użyciem kleju, 

bączek z guzika (s. 17) – praca z wiązaniem sznurka,  

pociąg zabawek (s.18) – praca z użyciem nożyczek i taśmy klejącej, 

sierść psa (s. 19) – praca z użyciem kleju, 

wigwam (s. 20) – praca z użyciem nożyczek i taśmy klejącej, 

deszczowy widok z okna (s. 21) – praca z użyciem kleju, 

sowa (s. 23) – praca z użyciem kleju,  

pejzaż zimowy (s. 24) – praca z użyciem kleju,  

baśniowe zwierzę (s. 26) – praca z użyciem kleju i nożyczek,  

ludziki z warzyw (s. 22) – praca z użyciem patyczków do szaszłyków,  

stroik z pomarańczy (s. 27) – praca z użyciem wykałaczek, 

kalendarz boćka (s. 28) – praca z użyciem kleju, 

witrażyki śnieżynki (s. 29) – praca z użyciem kleju,  

laurka dla babci i dziadka (s. 30) – praca z użyciem kleju,  

instrument muzyczny (s. 31) – praca z użyciem folii samoprzylepnej,  

literkowy kolaż (s. 35) – praca z użyciem kleju,  

włóczkowe literki (s. 36) – praca z użyciem kleju,  

                                                           
11

 Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas, Elementarz odkrywców. Teczka artysty, Warszawa: 

Wydawnictwo Nowa Era Sp. z.o.o. (2017). 
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 sporty zimowe (s. 37) – praca z użyciem kleju,  

święto kapeluszy (s. 38) – praca z użyciem nożyczek, 

pożeracz baterii (s. 40) – praca z użyciem taśmy klejącej,  

skaczące żabki (s. 41) – praca z użyciem kleju,  

rower (s. 44) – praca z użyciem kleju i wykałaczek jako osi kół,  

zawieszka (z telefonami alarmowymi) (s. 45) – praca z użyciem kleju, 

gdacząca kura (s. 46) - praca z użyciem taśmy klejącej, zszywacza biurowego z 

wykonywaniem supełków na włóczce, 

pacynki (s. 47) – praca z użyciem kleju, 

koszyczek wielkanocny (s. 48) – praca polegająca na przewlekaniu przez otwory tasiemki 

związanej na kokardę,  

akwarium (s. 49) – praca z użyciem taśmy klejącej,  

wiosenne motyle (s. 50) – praca z użyciem kleju, 

ul (s 51) – praca z użyciem kleju, 

ptaki (s. 52) – praca z użyciem kleju,  

papierowy samolot (s. 53) – praca polegająca na składaniu papieru, 

prezent dla mamy (s. 54) – praca z użyciem kleju i nożyczek,  

książeczka (s. 55) – praca z użyciem tasiemki wiązanej na kokardę,  

mapa Polski – gra (s. 56) – praca z użyciem taśmy klejącej i nożyczek,  

wiatrak (s. 59) – praca z użyciem taśmy klejącej i spinacza biurowego. 

 

Pewne kontrowersje w wykonywaniu wielu z tych prac budzić może wypychanie 

gotowych kształtów z kart. Z jednej strony znacznie przyspiesza to wykonanie pracy przez 

ucznia, z drugiej jednakże zubaża to wykonywanie o czynności mające znaczenie w edukacji 

technicznej, takie jak odwzorowanie wzoru od szablonu czy też narysowanie danego kształtu, 

a następnie jego precyzyjne wycięcie. 
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3. Cechy rozwojowe uczniów klas początkowych wykorzystywane 

i rozwijane w edukacji technicznej 
 

Dzieci w klasach 1-3 są w wieku określanym mianem środkowego dzieciństwa 

(obejmuje on dzieci od sześciu do dwunastu lat). W wieku tym następują główne osiągnięcia 

poznawcze
12

. 

Według założeń teorii holistycznej dziecko jest spójną, zintegrowaną całością  

i dlatego należy wspomagać je w rozwoju całościowym, a nie tylko umysłowym. Należy 

zapewnić mu rozwój sfer: psychicznej, fizycznej i umysłowej, ponieważ przewaga 

oddziaływań na jedną sferę odbija się niekorzystnie na pozostałych.... Zintegrowany jest 

świat, w którym dziecko żyje, powinno więc go poznać w jego związkach i zależnościach
13

. 

W literaturze zamieszczane są klasyfikacje i opisy różnorodnych sfer rozwoju dzieci. 

Na potrzeby tego opracowania przybliżone zostaną: 

 sprawności manualne, 

 sprawności intelektualne, 

 procesy poznawcze, 

 emocje, 

 twórczość i twórcze myślenie techniczne. 

 

 

 3.1. Sprawności manualne 

 

Wiele działań podejmowanych w ramach edukacji technicznej wymaga, zarówno od 

nauczyciela, jak i jego uczniów, sprawności palców, dłoni, rąk, tułowia, a nawet całego ciała. 

Sprawność, zwłaszcza trzech pierwszych ww. części ludzkiego ciała nazywana jest 

sprawnością manualną i zależy ona od rozwoju motorycznego. 

Rozwój motoryczny, czyli ruchowy jest elementem szerzej pojętego rozwoju 

fizycznego, rozumianego jako proces polegający na rośnięciu i różnicowaniu się komórek  

i tkanek, wzbogacaniu się struktury i funkcji poszczególnych narządów oraz uzyskiwaniu 

coraz pełniejszej aktywności.
14

 

                                                           
12

 Boyd D., Bee H.: Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008. s. 269 
13

 Duraj - Nowakowa K.: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 

Kraków 1998, s. 151. 
14

 Hornowski B.: Psychologia różnic indywidualnych.  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985, 

s. 49. 
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 Wyodrębnia się dwie grupy czynników, które wpływają na rozwój fizyczny 

człowieka. Są to: 

 czynniki endogenne (wrodzone, wewnątrzpochodne), 

 czynniki egzogenne (zewnętrzne, środowiskowe)
15

. 

Czynniki endogenne, czyli wrodzone obejmują zespół cech dziedziczonych po 

rodzicach, dziadkach, pradziadkach itd. Z kolei czynniki egzogenne to elementy środowiska 

otaczającego człowieka, związane m.in. z jego fizyczną aktywnością. 

Rozwój fizyczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym charakteryzuje się wolnymi, 

jednakże stałymi zmianami. Zmiany cielesne są mniej widoczne, a przyrost wzrostu powolny. 

Dzieci uzyskują kontrolę nad zdolnościami motorycznymi i doskonalą te spośród nich, 

których nie mogły opanować wcześniej. W wyniku tego wzrasta w tym czasie koordynacja  

i równowaga oraz następuje udoskonalenie różnych form aktywności fizycznej.
16

 Rozwój 

układu kostnego oraz rosnąca sprawność drobnych grup mięśniowych wpływają na 

zwiększenie precyzji manualnej
17

 

Obowiązująca podstawa programowa przewiduje wykonywanie przez uczniów wielu 

prac manualnych, a to implikuje sprawdzanie ich predyspozycji do podjęcia konkretnych 

czynności, a więc dojrzałości szkolnej w sferze fizycznej, obejmującej ogólną sprawność 

organizm i zdrowia dziecka oraz w sferze manualnej, dotyczącej szybkości, precyzji i 

dokładności ruchów rąk. 

Mineralizacja kości nadgarstka sprawia, że sześciolatek może podejmować 

krótkotrwałe działania wymagające pewnego wysiłku i precyzji. Wykonuje on coraz bardziej 

harmonijne i skoordynowane ruchy, dzięki którym jest w stanie wykonać wiele czynności 

manipulacyjnych i samoobsługowych. 

U siedmiolatka komórki nerwowe są bardziej wydolne, co sprawia, że jest on zdolny 

do podjęcia trwającej dłuższej, jednorodnej aktywności. Jednakże, u dziecka w tym wieku 

kostnienie kości nadgarstka nie jest jeszcze zakończone, dlatego nie należy przeciążać je 

czynnościami, które wymagają precyzji manualnej. W celu zapewnienia prawidłowego 

                                                           
15

 Przywęda R.: Rozwój somatyczny i motoryczny. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1981,  

s. 13-15. 
16

 Grzegorzewska S.: Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009. 

s. 40. 
17

 Przetacznik – Gierowska M., Makieło – Jarża G.: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 94. 
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 rozwoju układu mięśniowego dzieci muszą systematycznie trenować mięśnie i stawy. 

Wysiłek należy rozkładać równomiernie na poszczególne grupy mięśni i stawów
18

.  

Im dziecko jest starsze, tym wykonywane przez niego czynności wymagające precyzji 

manualnej mogą być bardziej czasochłonne i złożone. 

Rozwój motoryczny polega na osiąganiu kontroli nad ruchami ciała poprzez 

skoordynowanie czynności ośrodków nerwowych, nerwów i mięśni
19

. Dzięki niemu człowiek 

jest w stanie przemieszczać się w przestrzeni, przyjmować i zmieniać określone pozycje 

ciała
20

. Pojęcie „motoryczność” dotyczy wszelkich ruchowych czynności człowieka,  

w których ważną rolę odgrywa m.in. energia skurczu mięśniowego, czas pracy, obszerność 

ruchu, koordynacja pracy mięśniowej. W działalności ruchowej dominują takie cechy, jak: 

szybkość, wytrzymałość, siła, zręczność, zwinność
21

.  

W wykonywaniu prac technicznych konieczne jest wykorzystanie:  

 motoryki małej czyli sprawności ruchowej rąk, np. przy wykonywaniu latawca, 

wiatraczka, modelu tratwy czy lokomotywy (aneks 22) itd.,  

 motoryki dużej, czyli sprawności ruchowej całego ciała, np. puszczanie latawca, 

pokonywanie toru przeszkód czy jazda rowerem. 

Prawidłowo rozwinięty uczeń klas początkowych szybko usprawnia ruchy manualne, 

opanowuje umiejętność posługiwania się prostymi narzędziami technicznymi, dzięki czemu 

sprawnie wykonuje prace z zakresu edukacji technicznej.  

U uczniów mogą jednakże występować zaburzenia motoryki, do których zalicza się:  

 niemożność odczuwania dotyku i ruchu, 

 niemożność rozpoznawania przedmiotów za pomocą dotyku, 

 zaburzenia precyzyjnych czynności ruchowych, czyli kontroli kinestetycznej, 

 zaburzenia ruchów dowolnych, 

 zaburzenia ruchów ręki, np. uszkodzenie tzw. ośrodka Exnera powodujące niemożność 

pisania i rysowania, 

 obniżenie sprawności pojedynczych aktów ruchowych, 

 niezręczność ruchowa całego ciała (zespół zaburzeń spotykany w wieku przedszkolnym), 

 niezręczność manualna (zespół zaburzeń spotykany w wieku przedszkolnym), 

                                                           
18

 Jaczewski A.: Rozwój fizyczny (okres szkolny) W: Jaczewski A. (red.): Biologiczne i medyczne podstawy 

rozwoju i wychowania. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 96. 
19

 Hurlock E.: Rozwój dziecka - część 1. PWN, Warszawa 1985, s. 272. 
20

 Przetacznik – Gierowska M., Makieło – Jarża G.: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 84. 
21

 Denisiuk L., Milicerowa H.: Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1969, s. 57. 
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 opóźnienie w rozwoju praksji, czyli umiejętności posługiwania się rzeczami codziennego 

użytku,  

 niewielką sprawność ruchów drobnych, czyli brak precyzji ruchów, która wynika  

z nadmiernego lub zbyt małego napięcia mięśniowego, 

 brak koordynacji ruchów palców, przedramienia i dłoni, 

 nieprawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa, 

 nieprawidłowo dostosowaną szybkość ruchów rąk do wykowanego zadania, 

 niski poziom graficzny wykonywanych prac, 

 trudności w wykonywaniu zadań plastycznych, 

 niechęć w podejmowaniu działań manualnych
22

. 

O nieprawidłowym rozwoju ruchowym świadczą powolne, nieharmonijne, sztywne  

i kanciaste, mało precyzyjne ruchy. Mogą też występować współruchy, czyli niepotrzebne 

ruchy służące rozładowaniu nadmiernego napięcia
23

. 

Rozpoznanie przez nauczyciela zaburzeń motoryki u swoich uczniów jest istotne dla 

prawidłowej ewaluacji wykonywanych przez niego prac technicznych. Rozpoznanie zaburzeń 

i ewaluacja prac należą do najistotniejszych czynników pomocy uczniowi w rozwijaniu jego 

motoryki. Rozpoznanie zaburzeń motoryki małej jest istotne nie tylko dla umiejętności 

manualnych kształtowanych i wykorzystywanych w edukacji technicznej, ale także do 

kształtowania umiejętności pisania. 

Próby kształtowania sprawności ruchowej u dziecka są bezskuteczne, dopóki jego 

układ nerwowy i mięśnie nie są dostatecznie rozwinięte. Nowe możliwości ruchowe 

pojawiają się wraz z rozwojem układu nerwowego
24

. 

Trudnością w rozwoju sprawności manualnych może być także tzw. ręczność, 

charakteryzująca się przewagą jednej ręki nad drugą. Dziecko, które od początku okresu 

szkolnego nie ma ustalonej dominacji jednej ręki jest zazwyczaj opóźnione manualnie. 

Czynności, które wykonuje są powolne i niezbyt precyzyjne. Przed wykonaniem każdej 

czynności uczeń zastanawia się, którą ręką lepiej mu będzie ją wykonać. Powoduje to lęk 

przed podejmowaniem działań manualnych, brak wiary we własne siły
25

.  
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 Podobne trudności występują u dzieci leworęcznych, które było przeuczone do 

wykonywania różnych czynności prawą ręką. W ich przypadku żadna z rąk nie osiągnęła 

pożądanego stopnia sprawności, ponieważ nie ćwiczyło ono tej ręki, która miała szansę być 

sprawną, lecz usprawniało tę, która od początku była „gorsza” i niedominująca
26

. Ponadto 

dzieci leworęczne muszą opracowywać własne strategie korzystania z różnych maszyn  

i urządzeń, ponieważ większość z nich jest stworzona z myślą o osobach praworęcznych
27

. 

Rodzice i/lub nauczyciele tych dzieci powinni zadbać, by potrzebne im w szkole narzędzia  

i przyrządy były dostosowane do ich potrzeb, np. na rynku dostępne są nożyczki dla 

leworęcznych, będące lustrzanym odbiciem nożyczek dla praworęcznych (gdy trzymane są  

w lewej ręce ich górna krawędź tnąca jest dalej od dolnej przez co uczeń dobrze widzi linię 

cięcia). 

 

3.2. Sprawności intelektualne 

 

U dziecka w wieku wczesnoszkolnym rozrost mózgu, w zakresie zwiększania się jego 

ciężaru, zostaje prawie zakończony. Następuje jednak dalszy długotrwały i stały proces 

dojrzewania komórek mózgowych
28

. Dzięki temu rozwijają się takie funkcje mózgu, jak: 

szybkość automatyzacji czy trwałość związków warunkowych. 

Dojrzałe intelektualnie dziecko w wieku wczesnoszkolnym potrafi skupić się przez 

dłuższy czas na tej samej czynności, zwraca uwagę na czytaną lub opowiadaną treść, ma 

bogate słownictwo, porozumiewa się z innymi, poprawnie artykułuje, a także nie ma 

problemów ze zrozumieniem przekazywanych wiadomości, poleceń i instrukcji
29

. 

Dziecko w tym wieku powinno mieć ukształtowaną wzrokową orientację kierunkową 

w zakresie położenia przedmiotów oraz orientację kinestetyczno-ruchową w schemacie 

własnego ciała. Powinno u niego następować płynne przejście między myśleniem konkretno-

obrazowym a myśleniem abstrakcyjnym, przy czym elementy obu tych rodzajów myślenia 

mogą ze sobą współistnieć
30

. 

Dziecko stopniowo zaczyna rozumieć pojęcia: masy, ciężaru, objętości. Nieco później 

przychodzi mu zrozumienie stałości: długości, wagi, objętości. Uczeń klas 1-3 wie, że 

transformacje położenia w przestrzeni, kształtu, objętości mogą zostać odwrócone. Dziecko 
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 staje się mniej egocentryczne, zaczyna widzieć przedmioty i zdarzenia z różnych punktów 

widzenia. Wzrasta zdolność do posługiwania się takimi operacjami, jak klasyfikacja. Uczeń 

klas początkowych logicznie grupuje przedmioty, zgodnie z ich wspólnymi cechami  

i właściwościami. Dobrze radzi sobie z szeregowaniem, czyli porządkowaniem elementów 

np. zgodnie z ich kolorem czy kształtem. Potrafi rozwiązać problem w sposób logiczny, 

manipulując i eksperymentując na rzeczywistych przedmiotach. Pojawiają się proste operacje 

logiczne, zwane grupowaniami. Zalicza się do nich (wcześniej wymienione już) szeregowanie 

i klasyfikację oraz dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
31

 

Uczniowi w wieku wczesnoszkolnym trudności sprawiać mogą niektóre operacje 

myślowe: analiza, synteza, abstrahowanie oraz uogólnianie
32

. Dlatego nauczyciele podczas 

zajęć edukacji technicznej, gdy tylko to możliwe, odwołują się do doświadczeń i spostrzeżeń 

swoich uczniów, dzięki czemu minimalizują występowanie tych trudności. 

Wskaźnikami dojrzałości intelektualnej uczniów są m.in.: mowa oraz rysunki.  

W trakcie zajęć z zakresu edukacji technicznej lub tej edukacji zintegrowanej czy też 

skorelowanej z innymi rodzajami edukacji, sprawności intelektualne są wykorzystywane  

i rozwijane w zakresie różnych form działalności. Uczeń przez dłuższy czas musi skupić 

uwagę na wykonywanych czynnościach, np. przy: 

 łączeniu elementów tratwy za pomocą cięgien, 

 wykonywaniu czynności zgodnie z instrukcją, 

 mierzeniu, 

 ważeniu, 

 wycinaniu po liniach prostych lub krzywych, 

 poznawaniu coraz większej liczby pojęć technicznych i komunikowaniu się z ich 

wykorzystaniem, 

 grupowaniu i klasyfikacji maszyn i urządzeń technicznych oraz narzędzi. 

Im uczeń starszy, tym częściej pracuje ze schematycznymi rysunkami oraz coraz 

bardziej złożonymi przedmiotami, co sprawia, że wzrasta znaczenie jego myślenia 

abstrakcyjnego. 

Jest szansa, że szersze wykorzystywanie i rozwijanie sprawności intelektualnych 

uczniów (w ramach edukacji technicznej) spowoduje, że następnym pokoleniom przestanie 

się ona kojarzyć ze „zbijaniem karmników”, a stanie się czasem rozwijania myślenia 
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 technicznego, elementem wychowania technicznego, rozwijającego kulturę techniczną 

polskiego społeczeństwa. 

 

3.3. Procesy poznawcze 

 

Pojęcie poznawczy, współcześnie często zamieniane pojęciem kognitywny  

(z łacińskiego cognosco - wiedzieć) odnosi się do wszystkich psychicznych form aktywności, 

które związane są z nabywaniem, przetwarzaniem, organizowaniem i używaniem wiedzy,  

a więc do sprawności wiążących się z wiedzą i myśleniem
33

. 

W opracowaniach dotyczących procesów poznawczych opisywane są: 

 myślenie, 

 spostrzegawczość, 

 pamięć,  

 uwaga, 

 koncentracja. 

Myślenie jest pojęciem stosowanym w różnych okolicznościach w mowie potocznej,  

a także jest pojęciem naukowym, definicyjnie wieloznacznym. Myślenie to zorganizowana  

i złożona czynność poznawcza, (uwewnętrzniona czynność operowania informacjami-

danymi, wiadomościami – a w szczególności ich selekcja i wytwarzanie), dzięki której 

człowiek dochodzi do pośredniego i uogólnionego poznania rzeczywistości.
34

 

Witold Dobrołowicz także łączy myślenie z informacjami. Definiując myślenie 

uwzględnia w nim czynności operowania informacjami, odnosząc je do cybernetycznego 

określenia przetwarzanie posiadanych informacji i wytwarzanie nowych, a jednocześnie 

używa pojęcia proces psychiczny (łac. processio – posuwanie się naprzód), a więc coś, co 

można rozwijać i doskonalić
35

. 

We współczesnej pedagogice i psychologii dominuje pogląd, że myślenie jest 

procesem, który można rozwijać
36

, a umiejętności myślenia można się po prostu nauczyć.
37
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 Myślenie, któremu towarzyszy dostrzeganie problemu oraz wytwarzanie informacji nowych, 

niezbędnych do rozwiązania tego problemu, jest myśleniem twórczym. Myślenie to, 

szczególnie w twórczości naukowej i technicznej, uzależniane jest od inteligencji.
38

 Duże 

znaczenie dla twórczości, zwłaszcza w warunkach niedoboru informacji, ma też (zdaniem 

Witolda Dobrołowicza) myślenie intuicyjne, zwane pozalogicznym lub podświadomym.
39

 

Przetwarzanie informacji oraz dochodzenie do pośredniego i uogólnionego poznania 

świata odbywa się poprzez wykorzystanie operacji myślowych, wśród których czołowe 

miejsce zajmują: 

 analiza, polegająca na myślowym rozdzielaniu danych całości i odkrywaniu ich części 

składowych, 

 synteza, czyli myślowe łączenie rozdzielonych w analizie elementów, 

 porównywanie, będące operacją zestawiania ze sobą przedmiotów, zjawisk lub sytuacji,  

a następnie ujmowania podobieństw i różnic między nimi, 

 abstrahowanie, obejmujące wyróżnienie wybranej właściwości przedmiotu, zjawiska lub 

sytuacji z równoczesnym pominięciem innych cech, 

 uogólnianie dotyczy uwalniania się od jednostkowości wyodrębnionych przez abstrakcję 

cech i ujmowania właściwości wspólnych dla jakiejś klasy przedmiotów, zjawisk lub 

sytuacji.
40

 

Joy P. Guilford podzielił myślenie na dwa rodzaje: konwergencyjne  

i dywergencyjne
41

. W przypadku opracowywania problemów mających tylko jedno poprawne 

rozwiązanie potrzebne jest myślenie konwergencyjne (zbieżne, jednokierunkowe).  

W twórczym rozwiązywaniu problemów niezbędny jest udział myślenia dywergencyjnego 

(rozbieżnego, wielokierunkowego), szczególnie w rozwiązywaniu problemów mających wiele 

możliwych rozwiązań. Ten sam autor zaproponował model czynności, składających się na 

myślenie twórcze obejmujący fazy od zauważenia potrzeby na trudności, poprzez krytyczną 

ocenę rozwiązań, aż po sprawdzenie i zaakceptowanie nowych pomysłów
42

. Koncepcja ta jest 

istotna dla działań dydaktycznych, gdyż czynności owe stanowią trzon zajęć zaliczanych do 

grupy problemowych. 
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 Rozwój myślenia ucznia klas 1-3 zmierza w kierunku myślenia pojęciowego, 

abstrakcyjnego, symbolicznego. Dziecko uczy się, że dany układ elementów, sytuacji jest 

wynikiem zmian i czynności, jakie zaszły. Potrafi odwrócić, połączyć elementy  

w obrębie konkretnej całości, ujmuje ten sam materiał z różnych punktów widzenia. Myślenie 

dziecka zaczyna więc cechować zdolność do dokonania takich czynności umysłowych, jak 

operacje. 

Operacje logiczne, jakie dziecko przeprowadza na tym poziomie dotyczą 

przedmiotów, nie zdań, dlatego Piaget nazywa je konkretnymi. Do podstawowych procesów 

myślenia ucznia klas nauczania początkowego należą też abstrahowanie i uogólnianie. Na 

poziomie młodszego wieku szkolnego abstrakcja przechodzi od zmysłowych do 

abstrakcyjnych cech przedmiotu. Proces uogólniania odbywa się poprzez zdobywanie  

i przyswajanie wyobrażeń i pojęć ogólnych, określonych i utrwalonych w słowie. Dzięki 

uogólnieniom uczeń potrafi ująć syntetycznie zdobytą w szkole wiedzę i wyciągnąć ogólne 

wnioski
43

. 

Spostrzegawczość, czyli percepcja odnosi się do sposobu, w jaki człowiek 

interpretuje informacje zgromadzone przez zmysły, a więc odczuwa on obecność stymulacji i 

spostrzega, czym ona jest
44

. Zmysłami są: wzrok słuch, smak, węch, dotyk. Taka percepcja 

nosi nazwę sensorycznej. Rozróżnia się także percepcję umysłową. Oba składniki percepcji są 

niezbędne, gdyż bez percepcji sensorycznej nie ma informacji, która może być później 

interpretowana, a bez interpretacji, będącej wynikiem percepcji umysłowej zgromadzone dane 

nic nie znaczą
45

. 

Percepcja umysłowa polega na umiejętności patrzenia na rzeczywistość i znajdowania 

w niej problemów, a następnie sposobów ich rozwiązywania.  

Ilość i jakość spostrzeżeń jest uzależniona od wiedzy i doświadczenia 

spostrzegającego w zakresie obserwowanej rzeczywistości oraz od jego zdolności 

psychicznych.
46

 Spostrzeganie niesprawności i błędów czy prawidłowości i harmonii 

decyduje o zrozumieniu sensu problemu i dlatego stanowi zaczątek pracy twórczej.
47
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 Rozwój spostrzegania w młodszym wieku szkolnym polega na tym, że uczeń potrafi 

skupić się na spostrzeganym i obserwowanym przedmiocie. Dzięki spostrzegawczości 

dziecko staje się: dociekliwe, zdolne do rozumienia otaczającej go rzeczywistości i różnych 

dziedzin wiedzy
48

. 

Rezultatem spostrzeżeń, pojawiającym się wówczas, gdy nie mają one już miejsca, są 

wyobrażenia.
49

 

Ważną funkcję w procesach uczenia się oraz w twórczości ma pamięć. Jest to 

zachowawcza właściwość psychiczna polegająca na zapamiętywaniu (gromadzeniu) 

informacji i przechowywaniu ich, a następnie przypominaniu (odtwarzaniu) w formie 

rozpoznania, przypomnienia lub reprodukcji.
50

 Dzięki pamięci, w toku szeroko rozumianego 

uczenia się, jednostka gromadzi doświadczenia, które ułatwiają jej funkcjonowanie nie tylko 

w sytuacjach powtarzających się, ale i w sytuacjach nowych, nietypowych, a nawet trudnych. 

Bierze ona udział we wszystkich procesach poznawczych i jest ściśle powiązana z procesami 

spostrzegania, uwagi i myślenia
51

. Pamięć umożliwia człowiekowi zdobywanie 

doświadczenia, ich przechowywanie i wykorzystanie w różnych sytuacjach
52

.  

Ucznia klas 1-3 charakteryzuje pamięć dowolna. U progu nauki szkolnej 

zapamiętywanie i odtwarzanie poleceń nauczyciela przysparza mu jeszcze wiele trudności. 

Nawet dziecko zdolne, które szybko przyswaja treść lekcji nie potrafi samodzielne sprawdzić 

i ocenić tego, czego się nauczyło. Stopniowo następuje jednak rozwój zapamiętywania 

podawanego materiału, dowolne jego przypominanie i odtworzenie. W miarę rozwoju 

myślenia zanika pamięć mechaniczna, pojawia się natomiast pamięć logiczna. Następuje 

sensowne odtwarzanie wyuczonego materiału. 

Dziecko w młodszym wieku szkolnym zaczyna rozumieć to, czego się uczy, potrafi 

wychwycić informacje ważne i drugoplanowe. Rozwój pamięci logicznej u ucznia klas 

początkowych uwarunkowany jest rozwojem mowy i myślenia. Dzięki wielkiej plastyczności 

mózgu dziecko chętnie i bez żadnych problemów uczy się dosłownie „na pamięć” zadanego 

materiału
53

. 
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 W edukacji technicznej istotną rolę odgrywa pamięć wzrokowa, a szczególnie jej 

odmiana nazywana pamięcią techniczną. 

Uwaga dzieci w wieku wczesnoszkolnym sukcesywnie przechodzi z mimowolnej 

(skupianie się tylko na silnych i atrakcyjnych bodźcach) w uwagę dowolną. Na początku 

nauki trudno jest im skupić się przez całą lekcję. Może to jednak zmienić nauczyciel, który 

przekaże im treści kształcenia w sposób urozmaicony. Z czasem uczniowie stają się bardziej 

cierpliwi i wytrzymali, uważniej słuchają nauczyciela, potrafią wytrwać do końca coraz 

dłuższych, a nieraz niespecjalnie ciekawych przedstawień.  

Wraz z doskonaleniem się percepcji u ucznia zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 

obserwuje się wzrost pojemności uwagi, która może przyczynić się do wzrostu efektywności 

spostrzegania
54

. 

Z biegiem czasu dziecko w młodszym wieku szkolnym, w sposób coraz bardziej 

świadomy potrafi skoncentrować uwagę na temacie lekcji, mimo iż jest on dla niego mało 

interesujący. Uczeń klas początkowych stara się utrzymać koncentrację i uwagę, dzięki 

własnemu wysiłkowi. 

W edukacji technicznej koncentracja i uwaga są istotne nie tylko w przyswajaniu 

treści teoretycznych, ale także podczas wykonywania prac manualnych. Ich brak może być 

dla ucznia wręcz niebezpieczny. 

 

3.4. Emocje 

 

Ogromną rolę w życiu ucznia klas 1-3 odgrywają emocje i uczucia. Wpływają one na 

psychiczne i społeczne przystosowanie się dziecka do warunków panujących w klasie 

szkolnej. Efekty działań podejmowanych pod wpływem emocji mogą być zarówno 

pozytywne, a więc pożądane, jak i negatywne, niechciane nawet przez samego sprawcę tych 

działań, gdyż emocje: 

 wpływają na codzienne przeżycia, 

 przygotowują organizm do działania, 

 zakłócają czynności umysłowe,  

 zabarwiają dziecięce spojrzenie na życie, 

 wpływają na interakcje społeczne, 

 wpływają na klimat psychiczny, 
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 są elementem komunikowania się, 

 są elementem oceny innych ludzi, zjawisk, przedmiotów oraz samooceny, 

 często powtarzające się reakcje emocjonalne przekształcają się w nawyki
55

. 

Od ucznia rozpoczynającego naukę szkolną wymaga się takiego stopnia dojrzałości 

uczuciowej, która pozwoli mu zgodnie współżyć z grupą rówieśniczą. 

Sześciolatek ma jeszcze duże trudności z dostosowaniem natężenia emocji do siły  

i znaczenia jej przyczyny
56

. Występują u niego emocje wywołane przyczynami poznawczymi, 

obejmującymi relacje między oczekiwaniami, nastawieniami, wiedzą dziecka a przebiegiem 

zdarzeń
57

. 

W wieku szkolnym sfera emocjonalna ulega wielkim przeobrażeniom w kierunku 

coraz większej intelektualizacji emocji oraz rozwoju uczuć wyższych, co pozostaje  

w związku z rozwojem całej osobowości dziecka.
58

 

Postawę uczuciową ucznia klas początkowych cechuje realizm, tzn. że jego uczucia 

koncentrują się wokół dziedziny przedmiotowej, która obejmuje konkretne zjawiska  

i przedmioty. Uczucia przyjacielskie i koleżeńskie w okresie młodszym szkolnym stają się 

coraz bardziej trwałe. Uczeń klas początkowych jest pozytywnie nastawiony do swojego 

nauczyciela, darzy go sympatią, szacunkiem i zaufaniem
59

. Młodszy wiek szkolny nazywany 

jest okresem względnej równowagi uczuciowej. Zmniejsza się pobudliwość emocjonalna, 

dziecko staje się spokojniejsze, bardziej radosne i pogodne, stara się panować nad swoimi 

emocjami. 

Dojrzałość emocjonalną dziecka określa się przede wszystkim poprzez obserwację 

jego zachowań. 

U ucznia zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej obserwuje się również negatywne 

emocje takie jak: strach czy gniew. Dziecko przeżywa lęki związane z sytuacjami odległymi  

i wyimaginowanymi, strach przesuwa się w strefę jego wyobraźni
60

. Siedmiolatek często boi 
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 się: włamywaczy, wojny, ludzi chowających się w szafach albo pod łóżkiem, cieni, które 

przyjmują postać duchów i wiedźm. Źródłem strachu jest często telewizja, radio, lektura
61

.  

Z wiekiem obserwuje się wzrost liczby sytuacji lękowych. Pojawiają się leki przed 

spóźnieniem się do szkoły, złą oceną, gniewem nauczycielki, silniejszymi kolegami. Lęki 

szkolne mogą uniemożliwić przyswojenie wiadomości i powodować przygnębienie
62

. 

Dziecko niedojrzałe emocjonalnie jest drażliwe, wybuchowe, agresywne, złości się 

i/lub płacze z błahego powodu, często popada w konflikty z kolegami, może być 

zahamowane, zalęknione, niepewne, napięte, nadwrażliwe i płaczliwe
63

. 

Rodzice dziecka, u którego zaobserwowali nasilenie występowania negatywnych 

emocji i/lub nie są pewni jego dojrzałości emocjonalnej powinni zgłosić się do poradni 

psychologiczno–pedagogicznej. 

W zakresie edukacji technicznej istotne jest, by już u dziecka w wieku 

wczesnoszkolnym nie wzbudzać technofobii, rozumianej jako lęk przed technologiami, przed 

korzystaniem z maszyn, urządzeń czy narzędzi. Należy natomiast uczyć go ich bezpiecznej 

i racjonalnej obsługi, wykorzystywania zgodnego z ich przeznaczeniem. Ponadto, duże 

znaczenie mają kryteria ewaluacji uczniowskich prac. Jeżeli w tych kryteriach nie zostaje 

uwzględniony nakład pracy, to uczeń o niskiej sprawności manualnej otrzymuje niskie oceny, 

co prowadzić może do zniechęcenia do wykonywania tych prac, a nawet do lęków przed 

edukacją techniczną. 

Właściwy rozwój emocjonalny jest warunkiem wykorzystywania na lekcjach metod 

waloryzacyjnych, w których konieczna jest aktywność uczniów, określana mianem uczenia 

się przez przeżywane.  

 

3.5. Twórczość i twórcze myślenie techniczne 

 

3.5.1. Twórczość techniczna 

 

W wyniku podejmowanego wysiłku, w różnych rodzajach pracy (umysłowej, 

fizycznej, organizacyjno - społecznej itd.) wyrabia się siła woli i łatwiej opanować lenistwo,  

a wszystkie formy pracy ręcznej, umysłowej czy wytwórczej powinny być przeniknięte 
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 twórczością
64

. Oznacza to, że w organizowanej pracy uczniów dużą uwagę należy poświęcić 

wykorzystaniu ich twórczego myślenia, a w kształceniu ogólnotechnicznym, twórczego 

myślenia technicznego. Uczeń powinien zauważyć, dostrzec możliwe elementy techniki,  

w których znajdzie dla siebie pole do działania. Rolą nauczyciela jest pokierowanie uczniem 

w celu poznania, określenia i podjęcia twórczości technicznej. Pozostawienie ucznia samemu 

sobie spowoduje wychowanie go tylko na odbiorcę, konsumenta.
65

 Za proces rozwijania 

twórczości technicznej i twórczego myślenia technicznego uczniów odpowiedzialni są 

wszyscy nauczyciele realizujący cele i treści edukacji technicznej, także nauczyciele 

zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. 

Obok zabawy, nauki, pracy i głębszych przeżyć światopoglądowych Stefan Kunowski 

twórczość zaliczył do jednej z rozwojowych form życiowych, tzn. form aktywności własnej 

wychowanka
66

. Formy te warunkują prawidłowy rozwój wyższych warstw (teoria 

warstwicowa rozwoju człowieka) i są jedynie kształcące dla danego okresu życia, będąc 

dostępną drogą poznania otaczającego świata. Jednocześnie formy te stanowią towarzyszące 

zjawiska określonej warstwie rozwoju. Jest to niezmiernie istotne dla nauczycieli  

i wychowawców, którym charakterystyczne symptomy poszczególnych form pozwalają na 

rozróżnienie aktualnie rozwijającej się warstwy lub stwierdzenie czy jest ona opóźniona lub 

przyśpieszona w stosunku do normy przyjętej dla określonego wieku dziecka. Wymienione 

formy życiowe, uporządkowane w kolejności ich pojawiania się w życiu wychowanka, 

plasują twórczość na czwartym miejscu, co sprawia, że określana jest jako wyższa rozwojowa 

forma życiowa. Pojawia się ona w tzw. warstwie kulturologicznej, wynika z zainteresowań, 

uzdolnień i talentów, a dotyczyć może każdej z dziedzin kultury: nauki, techniki, ekonomiki, 

prawa, polityki czy sztuki. Wszystkie kierunki rozwoju kulturotwórczego są sobie 

równorzędne i mają ten sam zasadniczy walor, a proces twórczy, zdaniem Stefana 

Kunowskiego, w każdym z nich przebiega w podobny sposób.
67

 

Nauczyciel chcący podejmować działania dydaktyczne i wychowawcze zmierzające 

do rozwijania twórczości technicznej i twórczego myślenia technicznego musi posiadać 

odpowiednią wiedzę, dotyczącą tych procesów. Niestety, od początku ich poznawania trafi na 

spektrum pojęciowe, nawet w odniesieniu do samej twórczości.  
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 Już w 1969 roku Andrzej Strzałecki istniejące definicje twórczości podzielił na cztery 

grupy:  

 definicje traktujące twórczość jako proces, 

 definicje określające twórczość jako wytwór, których trzon stanowią cechy wytworu 

procesu twórczego, 

 definicje obejmujące cechy ludzi twórczych, 

 definicje oparte na zewnętrznych warunkach twórczości, opisujące czynniki zewnętrzne 

modyfikujące przebieg procesu tworzenia
68

. 

Dodatkowym utrudnieniem klasyfikacji definicji twórczości jest istnienie definicji, 

które mają cechy więcej niż jednej z wymienionych wyżej grup. 

Podobny podział występuje w literaturze anglojęzycznej, gdzie definicje te ujęte są 

określeniami, które można oznaczyć, biorąc pod uwagę pierwsze litery tych określeń jako 

4xP, a więc: proccess (proces), product (produkt, wyrób), person (osoba, twórca), press 

(otoczenie). 

Definicje ujmujące twórczość jako proces, oparte na cechach charakterystycznych 

procesu twórczego, nie tworzą jednolitej grupy, a różnice wynikają z przyjętej teorii tego 

procesu. Przykładami mogą być teorie, w których twórczość traktowana jest jako proces 

rozwiązywania problemów lub teorie inkubacji. 

W definicjach, w których twórczość powiązana jest ściśle z wytworem będącym 

efektem procesu twórczego, trzonem jest ocena cech tego wytworu, takich jak: nowość, 

odpowiedniość, trwałość, wartość, użyteczność itp. 

W definicjach obejmujących cechy ludzi twórczych, twórczość utożsamiana jest  

z inteligencją, talentem, uzdolnieniami specjalnymi, umiejętnością wykorzystania 

potencjalnych możliwości, ze zdrowiem psychicznym oraz rodzajem myślenia, stylami 

poznawczymi, osobowością (otwartością, dociekliwością, niezależnością, wrażliwością, 

odwagą, odpowiedzialnością), zainteresowaniami, temperamentem itp. 

Definicje oparte na zewnętrznych warunki twórczości dotyczą obiektywnych 

czynników zewnętrznych, modyfikujących przebieg procesu tworzenia, np. czynniki 

środowiskowe, stosunki międzyludzkie, wyposażenie laboratorium, techniczne warunki pracy 

itp.
69
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 Najpopularniejsza definicja twórczości określa ją jako aktywność, dającą wytwór 

nowy i społecznie użyteczny (wartościowy). Jest to definicja twórczości w sensie 

obiektywnym. 

W stosunku do twórczości dzieci proponuje się przyjęcie definicji twórczości w ujęciu 

wtórnym (subiektywnym), czyli jako aktywności przynoszącej wytwór nowy dla danej 

jednostki
70

. 

Edward Nęcka poddał ostrej krytyce definicję, odnoszącą się do wytworu. Krytyka ta 

obejmuje m.in. sferę działań pedagogicznych, dla której ważne jest rozpoznawanie, 

rozwijanie i nagradzanie u dziecka zadatków twórczego działania, zanim wytworzy ono 

liczące się dzieło. Autor przyznaje jednak, że prawdziwie psychologiczne definicje 

określające „kto jest twórczy?” i „jaki proces jest twórczy?”, mimo konieczności takiej 

potrzeby, nie istnieją, a jedynie podana wyżej definicja twórczego dzieła nie budzi większych 

wątpliwości
71

. 

Ellis  P. Torrance traktuje twórczość jako proces dostrzegania trudności, problemów, 

luk w posiadanej wiedzy, brakujących elementów, ustalania na czym trudności te polegają, 

szukania rozwiązań, formułowania i weryfikowania hipotez, dotyczących tych rozwiązań 

i komunikowania ich wyników. Jest to definicja utożsamiająca twórczość z myśleniem 

twórczym, które, w rozumieniu Ellisa P. Torrance’a, jest rozwiązywaniem wszelkich 

problemów
72

. Wszystkie z elementów wymienionych w tej definicji znajdują swe odbicie  

w pracy uczniów, zwłaszcza klasyczną metodą problemową, burzą mózgów lub metodą 

sześciu kapeluszy myślowych. 

Wielu psychologów (J. P. Guilford, E. P. Torrance, J. Kozielecki, Z. Pietrasiński,  

E. Nęcka, E. de Bono i inni) wyraża pogląd, że twórczość może być rozwijana poprzez 

kształtowanie nawyków pracy umysłowej oraz motywacji, za pomocą różnych zabiegów 

organizacyjnych i dydaktyczno–wychowawczych zwanych treningiem twórczości (treningi te 

opisano szerzej na s. 65). K. J. Szmidt podaje, że synonimami tego określenia mogą być: 

zajęcia twórcze, projektowanie twórcze, twórcze rozwiązywanie problemów, a także lekcje 

twórczości
73

. 
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 Witold Dobrołowicz
74

 wymienił trzy główne dziedziny twórczości: artystyczną, 

naukową i techniczną, a zestawienie cech wyróżniających poszczególne dziedziny 

przedstawiono w tabeli 1, w której twórczość artystyczną określono jako plastyczną. 

Porównując cechy twórczości technicznej i plastycznej łatwo wykazać, że cechy te na 

tyle różnią się między sobą, że przynajmniej w zakresie twórczości i twórczego myślenia nie 

powinno się używać, popularnego w przypadku klas 1 - 3 określenia edukacja artystyczno–

techniczna lub prace plastyczno–techniczne. 

 

Tabela 1  

Zestawienie cech wyróżniających twórczość plastyczną, naukową i techniczną
75

 

Cechy TWÓRCZOŚĆ 

kryterialne Plastyczna Naukowa Techniczna 

Ukierunkowanie dziedzina sztuki: 

malarstwo, grafika itp. 

poznanie obiektywnej 

rzeczywistości 

produkcja przedmiotów  

o wartości użytkowej 

Idea naczelna rozwijanie kultury 

estetycznej 

zbudowanie systemu 

wiedzy 

doskonalenie warunków 

bytu człowieka 

Rodzaj wytworu obraz, rzeźba sformułowanie twierdzeń 

naukowych 

opracowanie konstrukcji 

przedmiotu materialnego 

lub procesu 

technologicznego 

Cel bezpośredni uzyskanie   piękna 

wizualnego  i  wyrażenie 

idei za pomocą środków 

plastycznych 

poznanie przyrody opracowanie 

najkorzystniejszej formy 

użytkowej 

Dominujący nośnik 

informacji 

kompozycja kształtu i 

barwy 

opis słowny, wzbogacony 

wzorem, symbolem, 

rysunkiem 

rysunek techniczny, 

wzbogacony opisem 

słownym, wzorem, 

symbolem 

Tworzywo myślowe 

dominujące 

wyobrażenia kształtu i 

barwy, wyobrażenia 

przestrzenne (rzeźba) 

kategorie wyobrażeniowo 

- pojęciowe, prawa, teorie, 

hipotezy 

pojęcia techniczne, 

wyobrażenia techniczne, 

naukowe rygory działania 

Rygory myślowe dowolność kompozycji  

i środków wyrazu 

ścisłość zależna od 

problematyki badawczej 

matematyczna dokładność 

konstruowania 

Skala swobody nieograniczona (odkrywania): ograniczona (konstruowania): 
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twórczego działania aktualnym poziomem 

wiedzy i środków 

ograniczona poznaniem 

praw przyrody, stanem 

technologii i możliwości 

realizacji w praktyce 

 

Twórczość techniczna to aktywność, w wyniku której powstają nowe urządzenia 

techniczne albo ulepszane są już istniejące
76

. Twórczość ta często postrzegana jest szerzej, 

jako działania dążące nie tylko do powstawania czy ulepszania urządzeń, maszyn, narzędzi, 

ale także odnoszące się do opracowania doskonalszych metod i technologii produkcji. 

Najczęściej twórczość techniczna jest związana z pojęciami wynalazczości  

i racjonalizacji
77

. 

Wynalazczość to celowa działalność zmierzająca do całkowitego i twórczego 

rozwiązania zagadnień technicznych.  

Racjonalizacja obejmuje udoskonalenia techniczne (ulepszenia konstrukcji lub metod 

wykonania) i usprawnienia (ulepszenia, umożliwiające zwiększenie wydajności pracy, 

oszczędności materiałów bez wprowadzenia istotnych zmian konstrukcyjnych  

i technologicznych)
78

. 

Z twórczością techniczną kojarzone jest także nowatorstwo, definiowane przez 

Andrzeja Góralskiego jako forma twórczości, w której wysiłek działającego podmiotu 

zwrócony jest na kreowanie czegoś zasadniczo nowego, a wartość tego potwierdzona zostaje 

praktyką dokonań, najczęściej zbiorowych
79

. Nieodłącznie z twórczością kojarzony jest także 

postęp techniczny.  

Pojęcia wynalazczość, racjonalizacja, nowatorstwo czy postęp techniczny nie mają 

bezpośredniego odniesienia do działalności dzieci, są jednak przez nie przyswajane. 

Do wykonywania pracy twórczej potrzebne jest myślenie techniczne. Jest to jeden  

z głównych i niezbędnych warunków formalnych tej pracy. Oprócz niego, występowanie 

twórczości technicznej i jej efekty, uzależnione są od wiedzy technicznej oraz cech 

ukierunkowujących, cech motywacyjnych i cech angażujących, co zobrazowano na rys. 4. 
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Rys. 4. Schemat struktury osobowości twórcy
80

. 

 

Myślenie techniczne zostało scharakteryzowane w następnym podrozdziale. 

Wiedza techniczna jest, obok myślenia technicznego, niezbędnym warunkiem 

działalności twórczej. Eugeniusz Talejko wymienił kilka funkcji instrumentalnych bogacenia 

wiedzy. Spostrzegawczość (percepcja) i pamięć zostały już przedstawione w podrozdziale 

dotyczącym procesów poznawczych.  

Doświadczenie jest trzecią funkcją instrumentalną bogacenia wiedzy, obok której 

występuje jeszcze wykształcenie i erudycja.  

Wiedza jest niezmiernie istotna dla procesu twórczego, lecz w pewnych sytuacjach 

może ów proces jednak ograniczać. W toku nabywania specjalistycznej wiedzy zachodzi 

często inercja mentalna, związana z rozwiązywaniem wielu problemów w podobny sposób. 

Jednocześnie antykreatywne działanie języków specjalistycznych, które są ścisłe, zwięzłe  

i jednoznaczne uniemożliwia porozumienie między przedstawicielami różnych dyscyplin, 
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 utrudnia użycie analogii i metafory, a także wielu strategii, wymagających chwilowego 

odejścia od tematu, zwłaszcza zaś strategii twórczego oddalenia.
81

 

Zjawiska te dotyczą pracy ekspertów, niemniej ich początki można już obserwować 

podczas rozwiązywania problemów przez uczniów starszych klas szkół zawodowych, 

szczególnie tych, których charakteryzuje duży zasób posiadanej wiedzy i niska aktywność 

twórcza. Przeciwdziałać temu zjawisku należy przede wszystkim poprzez właściwą edukację 

ogólnotechniczną, prowadzoną od najmłodszych lat, pozwalającą na szerokie rozumienie 

techniki i rozwijającą twórcze myślenie techniczne. 

Wiedza techniczna, którą uczeń powinien opanować w edukacji wczesnoszkolnej 

określona jest w podstawie programowej. 

Cechy ukierunkowujące to, zdaniem Eugeniusza Talejki, osobiste zainteresowania 

twórcy, popularnie zwane ciekawością. Nastawienie do pracy twórczej wynika także  

z zauważonych przez niego potrzeb zewnętrznych. Zainteresowania i potrzeby zewnętrzne 

kierują zdolności i talent twórczy na konkretne zagadnienia, które stają się przedmiotem 

procesu twórczego
82

. 

Do zadań nauczyciela w klasach 1-3 należy wzbudzanie u uczniów zainteresowania 

różnymi sferami ludzkiego życia i ludzkiej działalności, także sferą techniczną. Natomiast 

potrzeby zewnętrzne stanowią często istotny element zainicjowania sytuacji problemowej lub 

wprowadzenia przed wykonywaniem prac wytwórczych. 

Cechy motywacyjne to cechy pobudzające do działalności twórczej. Motywy 

określane są jako stan wewnętrznego napięcia, od którego zależy możliwość i kierunek 

aktywności organizmu
83

. Pobudkami podjęcia twórczego wysiłku są potrzeby wewnętrzne  

i zewnętrzne. Ukierunkowanie pracy twórczej kształtowane jest przez potrzeby wewnętrzne,  

a motywy działania twórczego wywoływane są przez potrzeby zewnętrzne, środowiskowe,  

w tym również przez środowisko szkolne
84

. 

Rozróżnia się trzy rodzaje motywów twórczości technicznej: 

 motywy natury osobistej, np. zaspokajanie ambicji oraz chęci uzyskania nagrody lub 

ułatwienia sobie pracy, 

 motywy natury społecznej (humanitarne lub altruistyczne), np. chęci usprawnienia  

i ułatwienia pracy sobie i innym oraz poprawienia jej bezpieczeństwa czy zmniejszenie 

niebezpieczeństwa awarii, 
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 motywy natury produkcyjnej (ekonomiczne lub techniczno–społeczne), np. chęci 

zaoszczędzenia energii i materiałów, usprawnienie produkcji
85

. 

Nie wyklucza się udziału innych motywów, nietypowych, występujących 

sporadycznie. 

Motywujące dla uczniów klas 1 - 3 są zarówno możliwość realizowania ich 

zainteresowań, jak i zwykła chęć uzyskania pozytywnych ocen, a nawet uzyskania pochwały 

od nauczyciela. 

Cechy angażujące to cechy pozwalające przezwyciężyć zewnętrzne czynniki 

zniechęcające twórcę i hamujące jego twórcze myślenie, np. długotrwały, duży wysiłek, 

umysłowe i fizyczne wyczerpanie, drobne podenerwowanie, hałas, zmartwienie sprawami 

domowymi, depresje, gniew
86

. 

Problemy techniczne proponowane do rozwiązywania przez uczniów klas 1-3, a także 

prace techniczne, które mają być przez nich wykonywane są najczęściej tak planowane, by 

ograniczyć do minimum konieczność wykorzystywana cech angażujących. Wyjątek stanowi 

praca metodą projektów, zwłaszcza długotrwałych, w których wraz z upływem czasu rośnie 

potrzeba uruchamiania tych cech. 

Twórczość techniczna, podobnie jak inne rodzaje twórczości dzieci, musi być celowa 

lub ukierunkowana na cel, a nie może być jałowym fantazjowaniem – chociaż nie musi mieć 

bezpośredniego, praktycznego zastosowania albo też być doskonałym lub skończonym 

wytworem
87

. 

 

3.5.2. Myślenie techniczne i twórcze myślenie techniczne 

 

 Myślenie techniczne, jak wynika z rys. 4 (str. 53), jest niezbędnym warunkiem 

formalnym twórczości technicznej. 

Myślenie to, mimo swoich cech specyficznych, w najogólniejszej charakterystyce jest 

podobne do innych procesów myślowych.
88

 Najistotniejsze z tych cech to: 

 szczególna i doniosła rola wyobrażeń, polegająca na ich atrybutywnym (koniecznym) 

udziale w myśleniu technicznym, a także w selektywnej (konkretnie jednoznacznej) 

reprezentacji obrazowej konstrukcji i funkcjonowania wytworu tego myślenia, 
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    ścisłe powiązanie myślenia technicznego z rysunkiem technicznym, 

 świadome stosowanie praw przyrody i zasad techniki w myślowym i graficznym 

projektowaniu struktur technicznych i planowaniu praktycznych działań technicznych 

(operacji technologicznych).
89

 

 

Nauczyciel mający kształtować postawy twórcze uczniów w dziedzinie techniki musi 

znać omówione warunki i cechy oraz celowo nimi stymulować. Pewne ograniczenia  

i utrudnienia występują współcześnie jedynie w kształtowaniu cech angażujących
90

. Jednak 

pozytywny wpływ nauczyciela na ich rozwój jest możliwy chociażby przez kierowanie pracą 

ucznia, będącą jedną z form rozwojowych człowieka. 

 

Edward Franus wymienił dwa rodzaje myślenia technicznego: 

 myślenie techniczne jako proces poznawczy to czynność odzwierciedlania praw przyrody  

i zasad techniki w strukturze i funkcjonowaniu wytworów techniki i w przebiegu procesów 

technologicznych, 

 myślenie techniczne jako proces konstrukcyjny to czynność stosowania praw przyrody  

i zasad techniki w projektowaniu wytworów techniki i w planowaniu procesów 

technologicznych
91

. Definicja ta odnosi się do procesów myślowych, zaangażowanych  

w działania twórcze, a więc dotyczy twórczego myślenia technicznego. 

 

Twórcze myślenie, niezbędne w rozwiązywaniu wielu problemów technicznych 

(szczególnie zaś problemów typu wynaleźć, skonstruować) jest myśleniem dywergencyjnym, 

w którym pewną, określoną rolę spełnia zarówno inteligencja, intuicja, operacje umysłowe, 

opisane przez Edwarda Nęckę, jak i np. „myślenie w bok”, zaproponowane przez Edwarda de 

Bono. 

Podobnie jak można nauczyć się myślenia „tradycyjnego”, tak też można uczyć się 

twórczego myślenia, którego rozwój w dużej mierze jest uwarunkowany wpływami 

środowiska otaczającego daną jednostkę oraz przebiegiem procesów nauczania i wychowania, 

którym ta jednostka podlega. 
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 Edward Franus rozróżnia myślenie techniczne w projektowaniu akomodacyjnym  

i w projektowaniu koncepcyjnym. To pierwsze definiuje jako ponowne obmyślanie 

konstrukcji znanej już struktury technicznej pod kątem nowych wymagań produkcyjnych lub 

eksploatacyjnych. Zdaniem autora taki typ projektowania stanowi proces odtwórczy, chociaż 

samo zadanie może mieć charakter problemowy
92

. Projektowanie koncepcyjne to obmyślanie 

nowej struktury technicznej i realizowanie jej w formie rysunkowej
93

. 

Myślenie koncepcyjne nie powinno być utożsamiane z twórczością obiektywną,  

a myślenie akomodacyjne z twórczością subiektywną, gdyż zarówno myślenie koncepcyjne, 

jak i myślenie akomodacyjne może prowadzić do powstania wytworów zaliczanych do 

twórczości obiektywnej lub subiektywnej. 

Dla rozwijania twórczego myślenia technicznego istotna jest znajomość jego cech 

instrumentalnych, do których należą: logiczne rozumowanie, wyobraźnia, intuicja, 

oryginalność myślenia oraz fantazja (rys.4). 

Edward de Bono logiczne rozumowanie wiąże z umiejętnością prawidłowego 

stosowania praw logiki w rozwiązywaniu problemów. Mimo krytyki logicznego 

rozumowania przyznaje, że jest ono ważne przy rozwiązywaniu problemów technicznych,  

a szczególnie w rozwiązywaniu problemów dotyczących układów zamkniętych  

(np. z matematyki)
94

. 

Z obserwacji zajęć w klasach 1–3  można wnioskować, że w edukacji technicznej, 

obok doświadczenia dzieci, ich logiczne rozumowanie jest bardzo często wykorzystywane  

i rozwijane na niemal wszystkich ogniwach lekcji, od wprowadzenia do tematu, poprzez 

czynności zasadnicze, po wnioskowanie i uogólnianie. Rozumowanie to jest także podstawą 

poprawnie prowadzonej pogadanki. 

Witold Dobrołowicz definiuje wyobraźnię jako zdolność wytwarzania psychicznych 

obrazów rzeczy i zjawisk, które aktualnie nie znajdują się w zasięgu zmysłów lub w ogóle nie 

istnieją
95

.  

Edward Franus rozróżnił cztery rodzaje wyobraźni technicznej: 

 wyobraźnię przestrzenną, jako zdolność przedstawiania sobie cech geometrycznych 

przedmiotów trójwymiarowych. Do cech tych zaliczył kształt, czyli bryłowatość (główna 

cecha różnicująca przedmioty zarówno dwuwymiarowe, jak i trójwymiarowe), wielkość 
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 (cecha wyrażająca stosunek danego przedmiotu do przyjętej jednostki miary lub do 

innych przedmiotów), położenie (ustawienie przedmiotu względem podstawy, poziomu 

lub pionu) i lokalizację w przestrzeni (usytuowanie przedmiotu w otoczeniu lub elementu 

w strukturze przedmiotu względem innych elementów), 

 wyobraźnię kinetyczną, czyli wyobraźnię ruchu pozwalającą przewidywać zmiany 

położenia punktu lub ciała w przestrzeni względem układu przyjętego za układ 

odniesienia, 

 wyobraźnię konstrukcyjną, jako zdolność do wytwarzania schematycznych wyobrażeń 

sposobu strukturalnego i funkcjonalnego połączenia statycznych i dynamicznych 

elementów struktury technicznej, 

 wyobraźnię operacyjną, jako zdolność do konstruowania schematycznych wyobrażeń 

przebiegu operacji technologicznych, czyli metod i sposobów obróbki i przeróbki 

materiałów
96

. 

Zakres działań realizowanych w ramach edukacji technicznej w klasach 1-3 (zgodnie 

z zapisami podstawy programowej obowiązującej od 2009 r.) pozwalał na wykorzystywanie 

i rozwijanie każdej z wymienionych rodzajów wyobraźni. Na przykład wyobraźnia 

przestrzenna przydatna mogła być podczas zajęć dotyczących środków transportu (ich 

wielkości, kształtu, położenia w przestrzeni), wyobraźnia kinetyczna w wychowaniu 

komunikacyjnym (względna ocena prędkości przemieszczania się pieszego, rowerzysty, 

motorowerzysty, motocyklisty, kierującego samochodem, niezbędna do bezpiecznego 

poruszania się po drogach), natomiast wyobraźnie konstrukcyjna i operacyjna do wielu prac 

wytwórczych (intensywność ich wykorzystywania i kształtowania uzależnione są od 

nauczyciela, który zamiast narzucać uczniom konkretne rozwiązania, powinien z nimi je 

opracowywać). Zapisy podstawy programowej z 2017 r. znacznie ograniczają techniczne 

działania uczniów, co może mieć negatywne konsekwencje dla procesu rozwijania ich 

wyobraźni technicznej. 

Wyobraźnie przestrzenna, kinetyczna i konstrukcyjna niezbędne są podczas montażu 

modeli zawierających ruchome części, np. z serii Lego Technics, niestety zbyt kosztownych, 

by były masowo wykorzystywane w szkole. 

Intuicja, określana również jako natchnienie lub przeczucie, to zdolność dochodzenia 

do pewnych sądów i przekonań bez świadomego wnioskowania, a nawet bez uświadomienia 
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 sobie przesłanek uzasadniających dane przekonanie
97

. Jej rola w procesie myślenia (zdaniem 

Edwarda de Bono) jest nieoceniona, pod warunkiem, że nie pozostaje jedynym sposobem 

myślenia, a jest wspomagana logicznym rozumowaniem, postrzeganiem (percepcją) 

rzeczywistości oraz dostrzeganiem różnych punktów widzenia
98

 

Kształtowanie intuicji jest procesem długotrwałym i polega przede wszystkim na 

zachęcaniu uczniów do wyrażania ich odczuć (kapelusz czerwony w metodzie sześciu 

kapeluszy myślowych) oraz uczenia ich poszanowania odczuć komunikowanych przez innych 

uczniów. Jest to bardzo istotne w pracy z uczniami młodszymi. Im uczniowie są starsi, tym 

bardziej wstydzą się okazywania swoich odczuć. 

W edukacji technicznej w klasach 1-3 prośba o uruchomienie myślenia intuicyjnego 

może być wykorzystywana przed pokazem czy pomiarem nauczycielskim i dotyczyć  

np. wytrzymałości różnego typów materiałów na różne rodzaje obciążeń. 

Mirosław Szymański oryginalność myślenia definiuje jako zdolność do wytwarzania 

oryginalnych pomysłów czy wytworów
99

. Wymaga ona postawy nonkonformistycznej, 

samodzielnej i niezależnej, a tym samym dużej odporności indywidualnej na presję 

otoczenia
100

. 

W klasach 1-3 oryginalności myślenia w wytworach technicznych, wykonywanych 

przez uczniów można doszukiwać się najczęściej w dobieranych materiałach oraz  

w zdobieniach prac, rzadziej w rozwiązaniach stricte technicznych. Podobnie, jak 

w przypadku myślenia intuicyjnego, istotne jest uczenie tolerancji wobec oryginalnych 

rozwiązań innych uczniów. 

Igor M. Rozet fantazję rozumie jako wszelką twórczą aktywność umysłową – 

niezależnie od sfery tej aktywności, od celów jakie stawia sobie działający podmiot i od 

wykorzystywanego materiału.
101

 Porównując fantazję (w ujęciu tradycyjnym) i aktywność 

twórczą (w ujęciu aktualnym) psychologowie, bez względu na różnice terminologiczne, mają 

na myśli ten sam fenomen
102

. Jednak pojęcia „fantazja” i „twórczość” nie są równoznaczne, 

mimo że ich problematyki często się pokrywają, a badanie fantazji powinno się ograniczać do 

specyficznej problematyki psychologicznej (w odróżnieniu od twórczości, której 
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 problematyka, prócz psychologicznej, obejmuje zakres badań socjologii, estetyki, sztuk 

plastycznych, historii sztuki).  

Fantazja ma duże znaczenie podczas rozwiązywania problemów, szczególnie w fazie 

generowania pomysłów i napotkania trudności. Warunkiem efektywnego jej wykorzystania 

jest kontrolowanie i korygowanie przez proces myślenia
103

. 

Bez uruchomienia fantazji prace techniczne uczniów klas 1-3 miałyby charakter 

wyłącznie odtwórczy. 

Proces twórczego myślenia współcześnie wspomagany jest mediami, zwłaszcza 

narzędziami ICT. Dorota Siemieniecka wymieniła następujące kryteria, które powinny go 

cechować: 

 ruchliwość, rozumiana jako spontaniczna zmiana kierunku, polegająca na poszukiwaniu 

różnorodności i różnorodności poszukiwań, 

 synteza. dotycząca łączenia i kojarzenia odległych i pozbawionych spójności idei, faktów, 

łącząc je w logiczną i spójną całość, 

 aktywny stosunek do zadania lub do tworzywa, odnoszący się do samosterowności jednostki 

w trakcie procesu tworzenia. Twórca w toku tworzenia zmienia i przekształca cele  

i rozwiązywane problemy. 

 przełamanie bloku mentalnego, czyli „zneutralizowanie wewnętrznej przeszkody  

w myśleniu twórczym”
104

. 

Wspomniane media i narzędzia ICT doskonale wspomagają i wzbogacają nauczanie 

problemowe na wszystkich jego etapach, od inicjowania sytuacji problemowej  

i wyszukiwania informacji niezbędnych do rozwiązania problemu, po formułowanie hipotez 

(proponowanych rozwiązań) i ich weryfikację. Są one także pomocne w podsumowaniu  

i uogólnieniu wiedzy wynikającej z rozwiązywania problemu. 

Twórczość techniczna została ujęta w podstawie programowej wdrażanej od 2017 

roku, m.in. w zapisach dotyczących wykonywania przez uczniów własnych projektów. 
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 3.5.3. Działania nauczyciela związane z twórczością techniczną i twórczym myśleniem 

technicznym 

 

Charakterystyczną formą życiową, tzn. formą aktywności własnej dziecka w wieku 

przedszkolnym, są zabawy. Są one najgłębszą potrzebą dziecka, w których czynna jest 

fantazja i gra wyobraźni
105

. Mają one wpływ na rozwój twórczego myślenia, a w ich typologii 

zabawy iluzyjne nazywane są także zabawami twórczymi.  

Stwarzanie niewłaściwych warunków zabaw, nieumiejętne kierowanie nimi, 

zniechęcanie do zabaw lub ich zakaz są wręcz przyczynami tłumienia naturalnego rozwoju 

twórczego myślenia, a nawet mogą całkowicie go zahamować. Bawić lubią się także 

uczniowie, zwłaszcza pierwszej klasy. Dlatego nauczyciel wykorzystujący zabawę w pracy 

dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, powinien także sięgać po gry i zabawy 

wymagające od uczniów myślenia, w tym technicznego. Przykładem takiej zabawy jest 

propozycja Edwarda de Bono zbudowania wieży z gazety, sięgającej sufitu, bez użycia kleju. 

Rozwiązaniem tego zadania problemowego jest znalezienie najwyższego miejsca w klasie, na 

którym można zbudowaną wieżę postawić, bo przecież w treści zadania nie ma polecenia 

ustawiania tej wieży na podłodze
106

. 

W pracy z dziećmi, oprócz zabawy wykorzystuje się rysowanie, jako prostą metodę 

ćwiczenia umiejętności skutecznego myślenia. Przeważająca większość ćwiczeń w rysowaniu 

(z 12 aż 11), zaproponowanych przez Edwarda de Bono, dotyczy bezpośrednio lub pośrednio 

myślenia technicznego. Są to: 

 Jak można zważyć słonia. 

 Zaprojektuj maszynę do testowania samochodów. 

 Wymyśl sposób mycia okien w wieżowcu. 

 Jak zaprojektowałbyś ulepszony autobus. 

 Zaprojektuj podwodny dom. 

 Jak można przyspieszyć budowę szosy. 

 Jak można sprawdzić wytrzymałość mostu. 

 Jak można zmusić ludzi, żeby przestrzegali ograniczeń prędkości. 

 Jak zaprojektowałbyś stół wygodniejszy niż tradycyjny. 

 Wymyśl całkiem nowy sposób połowu ryb morskich. 
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 Jak można zlikwidować pożary lasów

107
. 

Tradycyjna szkoła postrzegana jest jako instytucja wpływająca negatywnie na rozwój 

postaw twórczych, tłumiąca wszelkie przejawy twórczego myślenia
108

 

W 1993 roku Witold Dobrołowicz twierdził nawet, że młodzież z ówczesnej szkoły 

wynosiła więcej barier psychicznych, niż przygotowania do skutecznego rozwiązywania 

problemów twórczych
109

. Krytyce poddawane były m.in. następujące czynniki: 

 cele kształcenia i wychowania, 

 tok pracy dydaktycznej, 

 treści kształcenia, 

 metody kształcenia, 

 formy kształcenia, 

 kontrola i ocena wiedzy uczniów,  

 nauczyciele. 

Wanda Czajkowska
110

 stwierdziła, że czynniki te odpowiednio dobrane i stosowane  

w znacznym stopniu warunkują otrzymanie pozytywnych wyników w rozwijaniu twórczego 

myślenia.  

Mimo upływu wielu lat od przytoczonych wypowiedzi Wandy Czajkowskiej i Witolda 

Dobrołowicza i szeroko zakrojonych działań propagujących metody problemowe  

 i aktywizujące oraz zmianę pracy z nauczania na kierowanie uczeniem się uczniów nadal do 

wielu z wymienionych czynników można mieć zastrzeżenia. 

Henryk Pochanke opisał badania dotyczące wpływu treści i metod nauczania na 

rozwój myślenia technicznego uczniów, które wykazały, że zastosowanie w nauczaniu zajęć 

technicznych treści, umożliwiających opanowanie przez uczniów systemu podstawowych 

wiadomości z zakresu ogólnych prawidłowości technologicznych, konstrukcyjno-

technicznych i organizacyjnych dało znacznie lepsze rezultaty w rozwijaniu umiejętności 

rozwiązywania problemów technicznych aniżeli nauczanie tego przedmiotu oparte wyłącznie 

na wyrabianiu sprawności manualnych i okazjonalnym przyswajaniu fragmentarycznych 

wiadomości o środkach, sposobach i organizacji pracy wytwórczej.
111
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 Witold Dobrołowicz twierdził, że w kształtowaniu postaw twórczych sprawą 

niemałej wagi jest wyposażenie uczących się w system wiadomości o procesie twórczym. 

Chodzi o przekazywanie uczniom wiadomości z zakresu historii odkryć i wynalazków, nie 

tylko w postaci efektów końcowych, ale również informacji o realnym przebiegu procesu 

twórczego, a więc o zmaganiach i błędach popełnianych nawet przez wybitnych twórców. 

Ponadto, istnieje potrzeba przekazywania uczniom również przynajmniej elementów wiedzy 

psychologicznej i socjologicznej o procesie twórczym. Chodzi także o ukazanie im tych 

problemów, które posiadają doniosłe znaczenie społeczne, a jednocześnie dotychczas nie 

zostały rozwiązane
112

. 

W procesie tworzenia się społeczeństwa informacyjnego, związanego między innymi 

z osiągnięciami nauki i techniki coraz większego znaczenia nabiera również futurystyczna 

wizja problemów przyszłości. 

Henryk Pochanke, na podstawie przeprowadzonych badań udowodnił, że rozwój 

myślenia technicznego uzależniony jest też od stosowanych metod nauczania. Metody te 

powinny zapewniać wielostronną aktywność uczniów i zdobywanie wiedzy i umiejętności nie 

tylko przez samo działanie, ale także przez przyswajanie informacji w gotowej już postaci 

oraz poszukiwanie i odkrywanie informacji nowych (np. poprzez nauczanie problemowe)
113

. 

Edward de Bono podkreślił pozytywne działania, wynikające z wprowadzenia  

w niektórych szkołach nauki tzw. „myślenia krytycznego”, przestrzegał jednak przed 

skutkami ograniczania się do rozwoju tylko tego rodzaju myślenia (niesie bowiem ono z sobą 

niebezpieczeństwo pobudzania w uczniach arogancji i pyszałkowatości) i pomijania uczenia 

innowacyjnych i twórczych aspektów myślenia
114

. 

Współczesna pedagogika, w procesie kształtowania i samokształtowania się, obok 

czynności kształcenia i wychowania, postuluje nadanie równorzędnego znaczenia spotkaniu. 

Zwłaszcza spotkanie z ciekawym człowiekiem, ale także z interesującą wystawą czy książką, 

z wydarzeniami życia i historii, tworzą w rozwoju człowieka ważny element wychowania. 

Spotkanie może być zdarzeniem bądź losowym, bądź też celowo wywołanym przez 

wychowawców w sytuacjach pedagogicznych
115

. O potrzebach aranżowania spotkań uczniów 

z autentycznymi twórcami w zakresie techniki, niezmiernie ważnych dla procesów rozwijania 

twórczości technicznej i twórczego myślenia technicznego, pisał Witold Dobrołowicz. 
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 Jednocześnie najdoskonalszym rozwiązaniem tychże spotkań byłoby organizowanie 

przynajmniej części z nich w pracowniach tychże twórców
116

. 

Oprócz odpowiednich materialnych warunków w klasie szkolnej, stosowania 

rozmaitych heurystyk, potencjału wychowanków i nauczyciela, duże, a często niedocenianie 

znaczenie mają czynniki społeczne, m.in. twórczy klimat (twórcza atmosfera)
117

. 

Analizując prawidłowości procesu twórczego podejmowano wiele prób 

sformułowania ogólnych zasad postępowania nauczyciela z uczniami, mających podnieść 

efektywność lekcji i optymalizować działania, zmierzające do rozwijania twórczości  

i stymulowania twórczego myślenia. Najpopularniejszym, chociaż krytykowanym za 

zróżnicowany stopień ogólności, zbiorem tych zasad jest 20 dyrektyw, sformułowanych przez 

Ellis P. Torrance'a:  

 ceń myślenie twórcze, 

 uwrażliwiaj dzieci na bodźce istniejące w otoczeniu, 

 zachęcaj do manipulowania przedmiotami i ideami, 

 ucz sposobów systematycznej analizy i oceny każdego pomysłu, 

 ucz tolerancji wobec nowych idei, 

 strzeż się przed narzucaniem sztywnych schematów, 

 twórz i utrwalaj w klasie twórczą atmosferę, 

 ucz dziecko, aby ceniło swe myślenie twórcze, 

 wyrabiaj w uczniach umiejętności unikania sankcji ze strony kolegów, 

 dostarczaj informacji dotyczących procesu twórczego, 

 rozwiewaj obawy, których źródłem są arcydzieła, 

 wspieraj i oceniaj uczenie się inicjowane przez samych uczniów, 

 rozwijaj u dziecka zdolności dziwienia się („zabijaj uczniom ćwieka”), 

 stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia, 

 zapewniaj uczniom zarówno okresy wzmożonej aktywności, jak i względnego spokoju, 

 udostępniaj środki niezbędne do realizacji pomysłów, 

 utrwalaj zwyczaj pełnej realizacji pomysłów, 

 rozwijaj konstruktywny krytycyzm, 

 zachęcaj do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, 

 wychowuj nauczycieli o odważnym umyśle
118

. 
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 Decydującym czynnikiem rozwijania, w warunkach szkolnych, twórczego myślenia, 

a szerzej twórczego stylu życia jest osoba i zachowanie się nauczyciela, ponieważ każde 

zabiegi mogą okazać się bezcelowe, gdy nie będzie on miał twórczego umysłu
119

. 

Optymalnemu przebiegowi rozwijania twórczości technicznej i stymulowania 

twórczych postaw intelektualnych oraz stosowania technik twórczego myślenia sprzyja 

przyswojenie przez nauczyciela wiedzy o procesie twórczego myślenia technicznego. 

Nauczyciel może uczestniczyć w treningach twórczości, by zdobyte w ich trakcie 

kompetencje przenieść do pracy z uczniami. Powinny one być popularyzowane w grupie 

zawodowej nauczycieli, jako forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  

Zdaniem Andrzeja Góralskiego treningi takie kształtują następujące umiejętności 

i zdolności, konieczne w działalności twórczej: 

 przełamywanie nawykowych sposobów rozumienia sytuacji zadaniowych, 

 zwracanie uwagi na innych, 

 percypowanie emocji, postaw, nastawień, myśli i działań członków grupy, 

 dostrzeganie zróżnicowanych właściwości i funkcji obiektów, zdarzeń, zjawisk i procesów, 

a także ich wzajemnych powiązań i uwarunkowań, 

 dostrzeganie zbieżności i podobieństw między obiektami, zdarzeniami, zjawiskami  

i procesami pozornie odległymi i niemającymi punktów wspólnych, 

 poddawanie w wątpliwość tego, co oczywiste i pewne, 

 uzyskiwanie dystansu emocjonalnego i intelektualnego do tego, co oczywiste i pewne, 

 szybkie i właściwe dostosowywanie się do nowych sytuacji, 

 myślenie abstrakcyjne, 

 przechodzenie od szczegółu do ogółu, 

 wprowadzenie ładu i jasności w postrzeganiu, 

 interpretacja rzeczy złożonych, 

 wybieranie nieoczekiwanych i trudnych do spostrzeżenia możliwości, 

 dostosowywanie się do zadania, 

 odnajdywanie tego, co może prowadzić do rozwiązania, 

 korzystanie z analogii, 
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 posługiwanie się intuicją, 

 rozwijanie intuicji, 

 przezwyciężanie niedostatku środków, 

 osiąganie wartości, 

 urzeczywistnienie twórczości w jej wielorakich przejawach
120

. 

Organizacja treningu twórczości polega na tworzeniu grupy o określonej liczbie jej 

członków, racjonalnym doborze tych członków, wyborze prowadzącego (lidera), doborze 

odpowiednich, zgodnych z zainteresowaniami tematów zadań, zapewnieniu atmosfery 

współpracy, bezpieczeństwa i życzliwości
121

. 

Wzrasta popularność treningów twórczości, bazujących na zestawie technik służących 

rozwijaniu umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów, objętych wspólną nazwą 

TRoP (twórcze rozwiązywanie problemów). 

Organizowane są także treningi mające na celu rozwijanie wybranych kompetencji, 

np. głównym celem Fabularnego Treningu Twórczości jest stymulowanie płynności 

ideacyjnej, mierzonej poprzez zwiększenie liczby wytwarzanych pomysłów przez 

uczestników treningu
122

. 

Rozwijaniu twórczości sprzyja także znajomość mechanizmów przeszkadzających  

w tym procesie oraz umiejętność ich zauważania, eliminowania lub przynajmniej 

ograniczania ich wpływów. 

Wynikiem krytycznej analizy celów i treści edukacji technicznej dla klas 1-3, 

zawartych w podstawie programowej oraz programach nauczania, jest wskazanie niewielu 

działań dydaktycznych o charakterze stricte technicznym. Jeszcze trudniejsze jest wskazanie 

możliwych działań, związanych z twórczością techniczną i twórczym myśleniem 

technicznym. Ich rozwijanie jest jednak możliwe dzięki rozwijaniu poszczególnych cech, 

zobrazowanych na rys. 4 i to przy różnych okazjach dydaktycznych, prowadzonych nie tylko 

w ramach edukacji technicznej. Im uczniowie w wieku wczesnoszkolnym osiągną wyższy 

poziom tych cech, tym w starszych klasach mogą osiągnąć lepsze efekty w twórczych 

działaniach technicznych. 
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 3.5.4. Diagnoza uzdolnień technicznych i twórczego myślenia technicznego 

 

Właściwe i skuteczne działania dydaktyczno–wychowawcze, zmierzające do 

rozwijania uzdolnień technicznych i twórczego myślenia technicznego mogą być podjęte 

tylko wówczas, gdy nauczyciel będzie posiadał umiejętności i narzędzia dokonywania trafnej 

i rzetelnej diagnozy ich poziomu. Diagnozy tej dokonuje się przed rozpoczęciem działań, dla 

zobrazowania stanu wejściowego, w trakcie prowadzenia działań, by móc ocenić zachodzące 

dzięki nim postępy oraz po zakończeniu działań, aby ostatecznie ocenić ich efekty. Dzięki 

diagnozie nauczyciel może korygować działania swoje i uczniów, wykrywać błędy podjętych 

działań dydaktyczno - wychowawczych i unikać tych błędów w dalszej swojej pracy, a także 

pozwala wyselekcjonować uczniów wybitnie zdolnych
123

. 

Naturalną metodą diagnostyczną, dostępną dla praktyków, jest obserwacja zachowania 

się uczniów w różnych życiowych sytuacjach. Do tego typu obserwacji nauczyciel–

wychowawca może mieć dużo okazji, najczęściej podczas zajęć lekcyjnych, ale także na 

zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
124

. Obserwacja taka jest zazwyczaj obserwacją 

bezpośrednią, a gromadzenie materiałów ma charakter niestandaryzowany. 

Obserwacji poddany może zostać cały przebieg procesu rozwiązywania problemu lub 

jego fragment (np. w trakcie formułowania hipotez nauczyciel będzie zwracał uwagę na to, 

którzy uczniowie zaproponowali najwięcej rozwiązań lub które rozwiązania były najbardziej 

oryginalne). Obserwacje poziomu i rozwoju twórczego myślenia technicznego łatwiej 

przeprowadzić skupiając się na wybranych cechach tego myślenia, np. wymienionych już: 

logicznym rozumowaniu, wyobraźni, intuicji, oryginalności myślenia i fantazji. 

Cechy te mogą być także podstawą do konstruowania bardziej precyzyjnych,  

w stosunku do obserwacji, sposobów określania poziomu twórczego myślenia technicznego,  

a mianowicie testów. 

W badaniu uzdolnień twórczych i efektywności stosowania technik twórczego 

myślenia popularne są testy służące do badania czterech najważniejszych czynników 

twórczości zaproponowanych przez Joya P. Guilforda. Trzy spośród nich dotyczą myślenia,  

a mianowicie: płynności, giętkości i oryginalności myślenia
125

.  
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 Płynność myślenia to zdolność wytworzenia w krótkim czasie pomysłów, idei, słów, 

której wskaźnikiem jest liczba wytworzonych pomysłów.  

Giętkość myślenia oznacza zdolność częstych zmian kierunku myślenia, a dzięki 

temu wytwarzania jakościowo różnych wytworów.  

Oryginalność myślenia pozwala wyjść poza stereotypowe, najbardziej narzucające 

się rozwiązania i dostrzegać nowe, niezwykłe aspekty sytuacji. 

Czwarty czynnik dotyczy zdolności wykrywania luk i trudności występujących  

w różnych sytuacjach – określa się go jako wrażliwość na problemy
126

.  

Do pomiaru poziomu twórczego myślenia technicznego korzystniejsze jest stosowanie 

precyzyjniejszego narzędzia. Badanie uzdolnień technicznych w zakresie działalności 

twórczej, a więc także twórczego myślenia technicznego, jest o wiele bardziej skomplikowane 

niż badanie uzdolnień technicznych i związanych z nimi procesów myślenia w pozostałych 

rodzajach działalności technicznej: wykonawczej, montażowej czy naprawczej. 

Katalogów cech psychologicznych, mających charakteryzować twórców w zakresie 

techniki sporządzono wiele. Nie układają się one jednak w zwarty i spójny system, a to jest 

powodem trudności, jakie musi przezwyciężyć nauczyciel pragnący skonstruować narzędzia 

służące do pomiaru potencjału twórczego swoich uczniów. Trudności te pogłębia sytuacja, w 

której większość dostępnych narzędzi konstruowana jest z myślą o pomiarze konkretnych 

cech tego potencjału (np. Test Ravena, służy do pomiaru poziomu logicznego rozumowania, a 

Test Masselona, pozwala na dokonywanie pomiaru wyobraźni). By uniknąć stosowania wielu 

standaryzowanych testów do pomiaru wszystkich cech nauczyciel może skonstruować jeden 

test w oparciu o zadania wybrane z poszczególnych testów mając na uwadze to, że powinny 

być one dostosowane do wieku uczniów, ich wiedzy, pochodzenia, poziomu inteligencji, 

zainteresowań itp. 

Badania przeprowadzone przez Witolda Dobrołowicza wykazały, że uczniowie uznani 

jako ponadprzeciętnie uzdolnieni twórczo w dziedzinie techniki wyróżniają się w populacji 

znacząco wyższym poziomem inteligencji ogólnej, wysokimi wskaźnikami w zadaniach 

badających wyobraźnię przestrzenną oraz znacząco wyższymi wynikami w testach 

badających myślenie dywergencyjne (płynność, giętkość i oryginalność). Poziom inteligencji 

badano testem niewerbalnym J. C. Ravena, poziom wyobraźni przestrzennej „Testem 

kwadratów”, a myślenie dywergencyjne testami niewerbalnymi („Szkiców”, „Szachownicy”, 

„Skojarzeń figuralnych", „Rysowania figur") oraz testami werbalnymi („Zastosowań", 
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 „Konsekwencji", „Słów 34”). Badacz stwierdził, że uczniowie uzdolnieni twórczo  

w dziedzinie techniki różnią się od pozostałych kolegów przede wszystkim zdolnościami 

myślenia dywergencyjnego
127

. 

Nie umniejszając znaczenia opisanych badań, należy zwrócić uwagę na to, że wielu 

psychologów definiuje myślenie twórcze jako myślenie dywergencyjne (np. J. P. Guilford,  

E. P. Torrance), a wyobraźnia przestrzenna i inteligencja to cechy charakteryzujące nie tylko 

twórców techniki. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania narzędzi służących do badania 

twórczego myślenia technicznego uczniów i o ile to możliwe, wyłącznie tego myślenia. 

Każdy nauczyciel może opracować własny test o charakterze percepcyjno–

werbalnym, oparty na bazie, przytoczonych już, cech instrumentalnych myślenia, podanych 

przez Egeniusza Talejkę: logicznego rozumowania, wyobraźni, intuicji, oryginalności 

myślenia oraz fantazji, przy czym wyobraźnię można dodatkowo podzielić na przestrzenną, 

kinetyczną i konstrukcyjną. Zadania mające mierzyć poszczególne cechy powinny pochodzić  

z opublikowanych testów standaryzowanych (np. z testu J. C. Ravena, z „Testu wyobraźni 

przestrzennej” B. Kopcia, „Testu W.P.M.” Instytutu Naukowo - Badawczego P.W., „Testu 10 

– wyobraźnia przestrzenna I” TUZ pod red. M. Choynowskiego oraz „Ogólnego testu 

klasyfikacyjnego” - testu Pracowni Psychometrycznej PAN T-13) i być dostosowane do 

wieku, wiedzy i możliwości uczniów. 
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4. Wybrane zagadnienia metodyki nauczania edukacji technicznej 
 

 

Przygotowując się do zajęć, niezależnie od tego, czy będzie to jeden rodzaj edukacji 

czy też zajęcia integrujące cele i treści kilku rodzajów edukacji, nauczyciel musi podjąć 

decyzje dotyczące kwestii merytorycznych oraz rozwiązań metodycznych i organizacyjnych. 

Pisemnym efektem tego przygotowania jest scenariusz lub konspekt. Te nauczycielskie 

dokumenty nie są ograniczone jakimiś wzorcami ministerialnego rozporządzenia, przez co,  

z jednej strony dają nauczycielowi lub kandydatowi na nauczyciela dużą swobodę w ich 

redagowaniu, z drugiej zaś powodują dyskusje (zjawisko pożądane) lub ostrą krytykę ze 

strony opiekuna praktykanta lub nauczyciela stażysty bez możliwości przedstawienia 

argumentów przez krytykowanego (zjawisko niepożądane). 

Scenariusz, w porównaniu z konspektem, jest dokumentem obszerniejszym, 

zawierającym więcej informacji o planowanych działaniach nauczyciela i uczniów. Oba 

dokumenty powinny, oprócz danych ogólnych (klasa, data, prowadzący zajęcia, temat lekcji) 

zawierać cele zajęć (dane nadrzędne w stosunku do wszystkich pozostałych składowych tych 

dokumentów), metody i formy kształcenia, media i materiały dydaktyczne oraz przebieg 

lekcji. Mogą także zawierać plan zajęć w postaci tabeli z krótkim opisem poszczególnych 

części tych zajęć (ogniw lekcji), z wykorzystywanymi w tych częściach metodami i formami 

organizacyjnymi kształcenia oraz mediami i materiałami dydaktycznymi, a także z 

planowanym na nie czasem. 

 

4.1. Cele zajęć z zakresu edukacji technicznej 

 
Wszystkie planowane i przygotowywane działania pedagogiczne i dydaktyczne 

wymagają określenia i sformułowania ich celów. Cele owe w konspektach lub scenariuszach 

lekcji umieszczane są wraz z tematem na ich początku. To one mają decydujący wpływ na 

przebieg lekcji, a więc na wybór metod i form kształcenia, mediów i materiałów 

dydaktycznych, a nawet stylu pracy nauczyciela i uczniów, dlatego nauczyciel musi zwrócić 

szczególną uwagę na ich poprawne sformułowanie. Cele decydują także o wyborze form 

ewaluacji wiedzy i umiejętności uczniów. 

Współcześni nauczyciele nie formułują już, popularnych jeszcze w latach 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, celów poznawczego, kształcącego i wychowawczego. 

Skutecznie zastąpiły je cele operacyjne. Dydaktycy i metodycy przedmiotowi nie są zgodni 
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 co do poprawności ich formułowania. Różnice dotyczą bądź spraw kluczowych - jedni 

twierdzą, że są nimi wyłącznie cele dotyczące umiejętności, inni, że powinny obejmować 

wiedzę i umiejętności, bądź też mało istotnych kwestii, dotyczących np. formułek: „uczeń 

umie”, „uczeń powinien umieć” czy „po lekcji uczeń powinien umieć”. 

Przykładami tak formułowanych celów są: 

 uczeń wie do czego służy odkurzacz, 

 uczeń umie zwinąć przewód zasilający w odkurzaczu. 

Wspomniane różnice większość nauczycieli rozwiązała skutecznie poprzez rezygnację 

z określania zarówno tego, czy dany cel dotyczy wiedzy czy umiejętności, jak  

i przytoczonych określeń, formułując cele operacyjne czynnościowo, np. dla edukacji 

technicznej w postaci: 

Uczeń: 

 analizuje ..... 

 buduje ..... 

 decyduje..... 

 dobiera ..... 

 dostarcza ..... 

 formułuje..... 

 identyfikuje ..... 

 ilustruje ..... 

 informuje ..... 

 kieruje ..... 

 komunikuje się ..... 

 konstruuje ..... 

 mierzy ..... 

 montuje ..... 

 nazywa ..... 

 objaśnia ..... 

 ocenia ..... 

 odróżnia ..... 

 opisuje ….. 

 opowiada ..... 

 przeciwstawia ..... 

 przedstawia ..... 

 przygotowuje ..... 

 rozróżnia ..... 

 rozwiązuje ...... 

 rozwija ..... 

 sprawdza ..... 

 szacuje ..... 

 umieszcza ..... 

 unika .... 

 ustala ..... 

 usuwa ..... 

 utrzymuje ..... 

 uzasadnia ..... 

 używa ..... 

 włącza ..... 

 wprowadza ..... 

 współpracuje .....  

 wybiera .....  

 wykonuje .....  
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 organizuje ….. 

 planuje ..... 

 pomaga ..... 

 porównuje ..... 

 porządkuje ..... 

 praktykuje ..... 

 prowadzi ..... 

 

 wymienia ..... 

 zakłada .....  

 zamyka ..... 

 zmniejsza ..... 

 zwiększa ..... 

 

Cele przytoczone w poprzednim przykładzie w tym sposobie pisania celów 

operacyjnych mogą przybrać brzmienie: 

 uczeń objaśnia do czego służy odkurzacz, 

 uczeń chowa przewód zasilający w odkurzaczu, 

Możliwość weryfikacji zrealizowania celów jest podstawowym kryterium 

kwalifikowania ich jako celów operacyjnych. 

Nauczyciele czy kandydaci na nauczycieli często popełniają błędy w formułowaniu 

celów operacyjnych, pisząc, że są nimi wykonania konkretnych prac, a faktycznie celami tymi 

są wiedza i umiejętności, kształtowane w trakcie ich wykonywania, a ściślej podczas 

wykonywania poszczególnych operacji i zabiegów, np. celem operacyjnym nie powinno być  

uczeń wykonuje latawiec lecz np. uczeń łączy ze sobą pod kątem prostym dwie listewki  

(stanowiące szkielet latawca) bądź uczeń wiąże cięgno za pomocą węzła prostego. 

 

Uwaga 

Często popełnianym błędem podczas formułowania celów operacyjnych jest 

zamieszczanie celów zrealizowanych już na poprzednich lekcjach, np. dla lekcji, na których 

wykonywane mają być prace wytwórcze prawie zawsze pojawiają się cele: uczeń wycina 

nożyczkami… bądź też uczeń łączy za pomocą kleju…. A przecież, tak jak w innych rodzajach 

edukacji, tak i w edukacji technicznej kompetencje już nabyte są wykorzystywane na 

kolejnych lekcjach, ale nie są w ich trakcie kształtowane. W scenariuszach lekcji zapisanymi 

celami operacyjnymi powinny być tylko te, które dotyczą wiedzy lub umiejętności 

intencjonalnie kształtowanych na tej lekcji, a nie jedynie wykorzystywanych. Zatem, jeżeli 

nauczyciel na lekcji powtarza z uczniami zasady bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i 
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 wydaje polecenie, by coś nimi wycięli, lecz nie tłumaczy i nie pokazuje jak się nimi 

posługiwać, to w scenariuszu nie powinien zamieszczać celu: uczeń wycina nożyczkami…  

Przed celami operacyjnymi dobrze jest zamieścić cel ogólny (lub cele ogólne) mogący 

przybierać postać zdania złożonego, który znacznie precyzyjniej niż temat lekcji określa 

zakresy wiedzy i umiejętności będących jej przedmiotem. Celami ogólnymi mogą być także 

kształtowanie lub doskonalenie umiejętności intelektualnych i/lub manualnych, procesów 

poznawczych, pracy w grupach itp. 

Jak wykazano w rozdziale 2 tego opracowania, większość zapisów obowiązującej 

podstawy programowej z 2017 roku ma formę celów. Ich charakter jest zbyt ogólny, by 

mogły być traktowane jako cele operacyjne. Jednakże wiele z nich, po przeredagowaniu i 

uzupełnieniu, można przyjąć jako cele ogólne lekcji. 

Nauczyciel, mający wątpliwości, co do formułowanych przez siebie celów 

operacyjnych powinien najpierw szukać pomocy w programie nauczania i/lub poradniku 

(przewodniku) metodycznym, a gdy owe wątpliwości nie zostaną rozwiane, to może 

konsultować się z innymi nauczycielami lub doradcą metodycznym edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 

 

4.2. Metody kształcenia wykorzystywane w edukacji technicznej 

 

Do realizacji celów edukacji technicznej nauczyciele mają do dyspozycji całe 

spektrum metod kształcenia, począwszy od metod podających i praktycznych, a skończywszy 

na metodach waloryzacyjnych i problemowych. Spośród metod podających w klasach 1-3 

najczęściej stosowane są metody słowne: pogadanka i opowiadanie oraz metoda oglądowa: 

pokaz. Metodą podającą, przydatną do przygotowania uczniów do wykonania złożonych 

zadań wytwórczych, jest instruktaż. 

 

Pogadanka i opowiadanie są bardzo często wykorzystywane przez nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej, zdaniem wielu nadużywane, dlatego zrezygnowano z ich 

omówienia w tej publikacji. 

W metodach oglądowych, nazywanych także metodami opartymi na obserwacji, 

wykorzystywany jest zmysł wzroku. Obserwacja rozumiana jest w ich kontekście jako 

zamierzone i planowe spostrzeganie przedmiotów i zjawisk, i ma znaczącą rolę  
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 w bezpośrednim poznawaniu rzeczywistości
128

. Trudno przecenić wartości dydaktyczne 

metod oglądowych w kształceniu technicznym, w którym metodami słownymi nie można 

przekazać znacznej części wiedzy technicznej, np. próba omówienia budowy urządzenia, 

którego uczniowie dotychczas nie znali, bez rysunku, modelu czy przedmiotu rzeczywistego 

najprawdopodobniej „spali na panewce” – uczniowie wyobrażą sobie budowę tego urządzenia 

w różny sposób, często znacznie odbiegający od rzeczywistości. 

Pokaz jest najczęściej stosowaną metodą oglądową. Polega on na demonstrowaniu 

uczniom budowy (konstrukcji) i funkcji przedmiotów, sposobu i funkcji wykonywania 

czynności, przebiegu i funkcji zjawisk
129

 oraz demonstrowaniu procesów pracy
130

, a także 

procesów i wydarzeń wraz z ich objaśnianiem. Szczególnym rodzajem jest pokaz 

doświadczenia, eksperymentu przeprowadzanego przez nauczyciela. 

Za najbardziej wartościowy, pod względem dydaktycznym, uznaje się pokaz, który 

prezentuje zjawiska naturalne i procesy występujące w ich naturalnym otoczeniu oraz 

przedmioty rzeczywiste. Z różnych powodów (najczęściej gabaryty, ciężar, bezpieczeństwo, 

koszty) tego typu pokaz jest niemożliwy. Wówczas eksponuje się ich modele w różnych 

formach, zdjęcia, rysunki, animacje komputerowe i inne. Dlatego w pokazie ważną rolę 

spełniają media dydaktyczne (opisane w podrozdziale 5.4). 

W edukacji technicznej pokaz wykonywany bywa przed przystąpieniem uczniów do 

wykonania ćwiczenia lub pracy, np. przed ćwiczeniami mającymi kształtować umiejętność 

odmierzania potrzebnej ilości materiału, nauczyciel omówi i pokaże przyrządy umożliwiające 

to odmierzanie oraz przedstawi jego sposoby. 

Pomiar nauczycielski może być traktowany jako jedna z form pokazu. Cechą 

charakterystyczną jest to, że pozwala określić ilościową stronę badanych rzeczy, zjawisk  

i procesów za pomocą odpowiednich jednostek miar
131

. W zależności od rodzaju pomiaru  

i dokładności, z jaką ma być przeprowadzony, potrzebna jest zazwyczaj aparatura lub 

przyrządy pomiarowe określonej klasy. Nauczyciele klas 1-3 nie mają wielu okazji do jego 

zastosowania. Omawiając np. urządzenia domowe, przy sprzęcie audio, odtwarzaczach MP3 

i MP4 mogą mówić o szkodliwości i uciążliwości głośnego słuchania muzyki, a mając dostęp 

do sonometru (decybelomierza) mogą dokonać nauczycielskiego pomiaru natężenia dźwięku. 
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 Instruktaż, nazywany też metodą omówienia, służy do przygotowania uczniów do 

praktycznego działania. Nauczyciel udziela ustnych informacji, często popartych 

przykładami. Instruowanie ucznia ma więc na celu zapoznanie go z pewnymi czynnościami, 

które są niezbędne do wykonania określonych zadań, stanowiących przedmiot instruowania. 

Uważa się, że obie nazwy tej metody są używane zamiennie, instruktaż ma jednak znaczenie 

szersze niż omówienie. Omówienie jest instruowaniem werbalnym (słownym), instruktaż zaś, 

oprócz słowa mówionego, wykorzystuje przekaz pisemny, język umowny (rysunek 

techniczny lub język symboli niewerbalnych, w informatyce np. język ikoniczny). Instruować 

można indywidualnie, grupowo, zespołowo lub frontalnie. Zaznajomienie uczniów ze 

strukturą działania może dotyczyć następujących czynności: 

 omówienie celu i zadania działania, 

 analiza właściwości przedmiotu, 

 przypomnienie wiadomości teoretycznych, 

 kierowanie obserwacją, 

 zaznajomienie ze sposobami wykonywania operacji, 

 przedstawienie charakterystyki ruchów, 

 określenie organizacji miejsca roboczego, 

 podanie warunków bezpieczeństwa, 

 omówienie kontroli prawidłowości przebiegu poszczególnych operacji, 

 omówienie kolejności zabiegów i operacji
132

. 

 

Metody praktyczne wykorzystują aktywność własną ucznia, wyrażającą się przez 

jego działanie, które związane jest z przekształcaniem rzeczywistości, a do racjonalnego 

działania potrzebna jest umiejętność łączenia procesów wytwórczych z ich podstawami 

teoretycznymi. Kształtowanie tej umiejętności jest najistotniejszą funkcją dydaktyczną tej 

grupy metod. 

Metoda zajęć praktycznych nosi także nazwę metody realizacji zadań wytwórczych  

i jest potocznie kojarzona z kształceniem ogólnotechnicznym, chociaż faktyczny zasięg jej 

stosowania jest znacznie większy. Dominuje w niej stosowanie wiedzy przy wykonywaniu 

różnego rodzaju zadań o charakterze praktycznym. 

Do zadań technicznych, realizowanych przez uczniów, należą: 
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 zadania wytwórcze konstrukcyjno–technologiczne, dotyczące wykonywania przez 

uczniów przedmiotów według zaproponowanego przez nauczyciela wzoru lub na 

własnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych lub organizacyjnych. Celem 

pierwszego sposobu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami lub 

wykonywania określonych czynności, natomiast drugiego rozwijanie cech 

instrumentalnych twórczego myślenia technicznego, 

 zadania montażowe i demontażowe polegające na konstruowaniu urządzeń z gotowych 

elementów i obwodów elektrycznych. Rozwiązanie zadania może polegać na wybraniu  

i zmontowaniu brakujących części lub na zaprojektowaniu, wykonaniu i zastosowaniu 

brakujących części bądź też na wykonaniu czynności badawczych i wyciągnięciu 

wniosków, 

 zadania związane z obsługą i użytkowaniem urządzeń technicznych, którymi posługują 

się uczniowie na zajęciach lekcyjnych lub w życiu codziennym
133

. 

Zajęcia, których trzon stanowi metoda realizacji zadań wytwórczych może składać się 

z następujących ogniw: 

 zrozumienie przez uczniów celu podejmowanego zadania, 

 określenie warunków i środków niezbędnych do realizacji danego zadania, 

 uświadomienie sobie przez uczniów efektu końcowego realizacji tego zadania, 

 sporządzenie planu i harmonogramu pracy, 

 opracowanie rysunków lub modeli prac, które mają być wykonane, 

 przygotowanie materiałów i narzędzi, 

 wykonanie prac wraz z kontrolą etapową, 

 samokontrola, kontrola oraz indywidualna lub zbiorowa ocena wykonanych prac, 

 wyciągnięcie i sformułowanie wniosków
134

. 

Wyłącznie od nauczyciela zależy, czy działania uczniów pracujących metodą zajęć 

praktycznych będą wyłącznie odtwórcze czy też znajdą się w nich elementy ich twórczego 

myślenia. 

Metoda ćwiczeń stosowana jest w celu nabywania i doskonalenia czynności 

niezbędnych w optymalnym wykonywaniu zadań wytwórczych lub innych zadań 
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 praktycznych. Polega na wielokrotnym powtarzaniu danych czynności (z ich korygowaniem 

przez nauczyciela), zdobywaniem coraz większej sprawności w działaniach umysłowych  

i manualnych, aż do uzyskania wprawy, nawyku, a nawet automatycznego ich wykonywania. 

Metoda ta, zdaniem Tadeusza Nowackiego, może spełniać dwa zadania, obejmujące: 

 rozwijanie umiejętności praktycznych i sprawności praktycznego działania,  

 rozwijanie sprawności umysłowych
135

.  

Ćwiczenie, będące centralną metodą rozwijania umiejętności praktycznych  

i sprawności praktycznego działania zazwyczaj poprzedzone jest wyjaśnianiem  

i omawianiem oraz pokazem, a w przypadku złożonych czynności także instruktażem. 

 

Przydatnymi w edukacji technicznej metodami problemowymi są gry dydaktyczne – 

symulacyjna i sytuacyjna. W pracy tymi metodami przed uczniami stawiane są zadania 

problemowe najczęściej o charakterze dywergencyjnym. Różnica między metodami dotyczy 

sposobu rozwiązywania tych zadań. W przypadku metody symulacyjnej uczniowie 

proponowane rozwiązanie sytuacji problemowej symulują, wykorzystując dostępne 

przedmioty i infrastrukturę, a w przypadku metody sytuacyjnej przedstawiają oni 

rozwiązanie werbalnie. Podczas stosowania obu tych metod, podobnie jak w przypadku 

innych metod problemowych, konieczna jest ocena rozwiązań proponowanych przez uczniów 

oraz uogólnienie i podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych przez nich w trakcie 

rozwiązywania problemu. 

W rozwiązywaniu problemów pomocne mogą być techniki twórczego myślenia, 

które Andrzej Góralski nazywa heurystycznymi metodami rozwiązywania zadań twórczych. 

Heurystyka traktowana jako metodologia twórczości opisuje procedury twórczego 

rozwiązywania zadań oraz konstruuje i uzasadnia normy działań twórczych
136

. Można ją 

porównać z algorytmem w zadaniach typowych (nieproblemowych). 

Techniki twórczego myślenia są więc sposobami sterowania poszczególnymi 

czynnościami umysłowymi, które są konieczne do rozwiązania danego problemu 

twórczego
137

.  

W edukacji technicznej spośród technik twórczego myślenia do najbardziej cenionych 

należy burza mózgów. Technika ta, w podstawowej formie, jest jednak zbyt wymagająca dla 
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 uczniów klas początkowych. Nauczyciel tych klas może jednak modyfikować tę formę, 

dostosowując ją do możliwości uczniów.  

By sprostać zasadzie „ilość rodzi jakość” założenia problemu może omówić  

z uczniami na lekcji poprzedzającej sesję „burzy mózgów”, a poszukiwanie propozycji 

rozwiązań zadać im jako pracę domową. Liderem podczas sesji jest sam nauczyciel i niestety 

nie sceduje tej funkcji na ucznia. Czas trwania sesji uzależniony jest od liczby pomysłów 

przedstawianych przez uczniów. Przy większej liczbie pomysłów (zaproponowanych przez 

uczniów) czasochłonna staje się ich ocena i wartościowanie, gdyż w pracy z dziećmi w wieku 

wczesnoszkolnym czynności te muszą odbywać się pod kontrolą nauczyciela, a to powoduje, 

że nie dzieli on uczniów na grupy, które oceniają pewną część pomysłów, wybierają z nich 

jeden i proponują go na forum całej klasy, która w ten sposób ocenia tylko kilka pomysłów. 

Ze względu na żywiołowość i ekspresję dzieci w tym wieku bardzo trudne, a często 

wręcz niemożliwe staje się egzekwowanie podstawowej zasady burzy mózgów, czyli 

„odroczenia oceny i wartościowania pomysłów”.  

Przykładową pracą techniczną, zgodną z zapisami podstawy programowej z 2017 r., 

którą uczniowie mogą zrealizować z wykorzystaniem „burzy mózgów”, jest ozdoba 

świąteczna z użyciem obwodu elektrycznego. 

W edukacji technicznej, także w pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym, 

przydatna może być technika SWOT (nazwa pochodzi od pierwszych liter pojęć strengtths, 

weaknesses, opportunities, threats). Polega na stworzeniu listy ułatwiającej dokonanie analizy 

problemu, w czterech kategoriach: 

 mocne strony 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

 słabe strony 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

 możliwości 

- ........................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

 zagrożenia 

- ........................................................................................................... 
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 - ...........................................................................................................
138

 

 

Pedagogika twórczości rozróżnia techniki twórczego myślenia i metody twórczego 

myślenia. Techniki w odróżnieniu od metod nie polegają na długofalowych oddziaływaniach 

dydaktyczno–wychowawczych, ukierunkowanych na rozwijanie u wychowanków, ważnych z 

punktu widzenia twórczości, cech intelektualnych np. zdolności czy stylów poznawczych lub 

cech osobowościowych. Techniki twórczego myślenia, a więc także burza mózgów, są 

zabiegami stosowanymi doraźnie, na zasadzie “tu i teraz”
139

, lecz odpowiednio stosowane 

ułatwiają rozwiązywanie problemów technicznych.  

Częste, a nade wszystko skuteczne, korzystanie z metod i technik twórczego myślenia 

w rozwiązywaniu problemów technicznych (jak również problemów z innych dziedzin) może 

sprawiać, że uczniowie będą je stosowali także w trakcie szukania rozwiązań problemów nie 

związanych z zajęciami szkolnymi, a wówczas można mówić o ich długofalowym 

oddziaływaniu. Metody i techniki twórczego myślenia stosowane na lekcjach uzyskują status 

metod kształcenia. 

Inne techniki, przydatne w rozwiązywaniu problemów technicznych, np. synektyka, 

ARIZ czy analiza morfologiczna, są zbyt skomplikowane do pracy z małymi dziećmi, dlatego 

nauczyciel może proponować im wykorzystanie metody sześciu kapeluszy myślowych, 

konstrukcji TO/LOPOSO/GO lub metody projektów. 

Metoda sześciu kapeluszy myślowych jest już zadomowiona w zintegrowanej 

edukacji wczesnoszkolnej. Jej autor Edward de Bono, w procesie twórczego rozwiązywania 

problemów, rozróżnił sześć różnych stylów myślenia. Każdy człowiek może stosować jeden 

ulubiony styl, ale staje się od niego uzależniony. Popularne są przecież określenia 

„niepoprawny optymista”, „wieczny pesymista” czy też „on ma sto pomysłów na minutę”. 

Człowiek myślący jednym, wybranym stylem może mieć kłopoty w porozumiewaniu 

się z ludźmi myślącymi innym stylem. Dlatego w procesie kształcenia należy dążyć do 

poznania wszystkich stylów myślenia i wyrobienia umiejętności myślenia w stylu najbardziej 

odpowiednim dla danej chwili.  

W celu ułatwienia zapamiętania i posługiwania się tymi stylami Edward de Bono 

każdemu z nich przydzielił kapelusz w odpowiednim kolorze: białym, zielonym, żółtym, 

czarnym, czerwonym i niebieskim:  
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 Foster T.: Kreowanie świetnych pomysłów. IFC PRESS, Kraków 2000, s. 26-28. 
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 Nęcka E.: Z badań nad efektywnością technik twórczego myślenia, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
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 kapelusz biały oznacza dane, fakty, informacje. Jakie mamy dane? Jakich danych nam 

brakuje? W jaki sposób uzupełnić potrzebne dane? Jest to styl myślenia obiektywnego, 

opartego na faktach, 

 kapelusz zielony symbolizuje pomysły, rozwiązania alternatywne, propozycje, sugestie, 

koncepcje. Kapelusz ten dotyczy myślenia twórczego, 

 kapelusz żółty to korzyści, zalety, zyski, oszczędności. Kapelusz ten wymaga myślenia 

całkowicie racjonalnego, logicznego, 

 kapelusz czarny oznacza wyszukiwanie wad, negatywnych osądów, weryfikację faktów, 

ocenę prawdziwości. Jest to kapelusz myślenia krytycznego, wymagającego 

racjonalności i logiki, 

 kapelusz czerwony charakteryzuje emocje, odczucia, przeczucia, intuicję. Wypowiedzi 

związanych z myśleniem w tym kapeluszu nie trzeba popierać racjonalnymi 

argumentami. Jest narzędziem myślenia intuicyjnego, 

 kapelusz niebieski wykorzystywany jest do analizy procesu myślenia, jego kontroli  

i sterowania. Kapelusz ten symbolizuje czynności organizacyjne związane  

z funkcjonowaniem umysłu osoby wykorzystującej ten styl myślenia
140

. 

Jedna z podstawowych zasad stosowania sześciu kapeluszy myślowych mówi  

o możliwości stosowania w zestawie każdego z kapeluszy ile razy się chce. Proponuje się 

jednak używanie kapelusza żółtego przed czarnym, w celu uniknięcia przedwczesnego 

odrzucenia pomysłu ze względu na wykryte w nim wady. Nie wszyscy, w tym samym 

momencie, muszą nosić jednakowe kapelusze, zazwyczaj dobrze sprawdza się podział ról. 

Jedna osoba np. bez przerwy wymyśla coś nowego (kapelusz zielony), druga wyszukuje tylko 

pozytywnych stron tychże pomysłów (kapelusz żółty), trzecia tylko wad (kapelusz czarny) 

itd. Ze względu na organizację lekcji i liczbę uczniów w klasie nauczyciel może jednak 

wymagać myślenia w jednym kolorze kapelusza w tym samym czasie albo może podzielić 

uczniów na grupy i polecić każdej z grup myślenie w danym kolorze kapelusza.  

W poczet zalet metody sześciu kapeluszy myślowych należy zaliczyć możliwość 

stosowania na lekcji tylko jednego, wybranego kapelusza, a nie całego zestawu. Można  

np. poprosić uczniów, by założyli żółty kapelusz i zastanawiali się nad pozytywnymi cechami 

lub korzyściami płynącymi z omawianego rozwiązania technicznego, by założyli czarny 

kapelusz i w nim ocenili szkodliwości i zagrożenia, jakie powoduje wybrana dziedzina 

przemysłu czy też kapelusz czerwony i wyrazili swoje odczucia, związane z daną nowinką 

techniczną. Dzięki temu metoda sześciu kapeluszy może być wykorzystywana prawie na 
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 każdej lekcji i w przeciwieństwie do większości metod i technik twórczego myślenia, 

zajmować niewielki jej fragment.  

Prośba o założenie kapelusza w określonym kolorze nie oznacza jego zakładania 

dosłownie, w sensie fizycznym. Dotyczy natomiast przyjęcia, w danej chwili, odpowiedniego 

stylu myślenia. Od inwencji nauczyciela zależy to, czy wraz z tą prośbą wykorzysta 

możliwości jej wizualizacji, pokazując kapelusz odpowiedniego koloru, jego płaski model, 

kółko w kolorze tego kapelusza lub obraz kapelusza rzutowany na ekranie za pomocą np. 

rzutnika multimedialnego. 

Stosowanie określenia myślowy kapelusz jest w pełni uzasadnione w krajach 

anglojęzycznych, w których powiedzenie „nałóż myślową czapkę” oznacza „zacznij myśleć, 

rusz głową, zastanów się nad tym”. Dlatego też zmierzając do uproszczenia metody sześciu 

kapeluszy myślowych w polskich szkołach można w miejsce słów „proszę włożyć kapelusz 

koloru...” używać formuły „proszę pomyśleć w kolorze ...”. 

 Drugą metodą, proponowaną przez Edwarda de Bono, jest konstrukcja 

TO/LOPOSO/GO. Jest to konstrukcja pięcioetapowa, którą można przedstawić w formie 

schematu graficznego (rys. 5). Ma on postać litery L. Pionowa część tej litery symbolizuje to, 

co już mamy (cel, informacje, możliwości), a pozioma jej część to, co mamy zrobić 

(możliwości, decyzje, działanie). 

Każdemu z pięciu etapów tej konstrukcji przypada jedna sylaba, oznaczająca 

angielskie słowa (TO, LO, SO, GO) lub skrót (PO - Provocative Operation), gdzie: 

 TO oznacza kierunek, cel namysłu, 

 LO oznacza przyjrzenie się sytuacji, przed którą stoimy, gromadzenie informacji 

niezbędnych do rozwiązania sytuacji problemowej. 

 PO oznacza pomysły zarówno rozsądne, racjonalne, jak i prowokacyjne, spekulacyjne.  

 SO oznacza wybranie jednej z uzyskanych w poprzednim etapie możliwości, 

 GO oznacza realizację wybranego pomysłu. 

TO   

LO   

PO SO GO 

 

Rys. 5. Konstrukcja TO/LOPOSO/GO
141
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Środkowa część nazwy tej konstrukcji, tzn. LOPOSO została przez jej autora celowo 

zawarta między symbolami "/", gdyż oznacza drogę, którą dochodzi się do celu, czyli 

właściwe myślenie. Jeżeli poszczególne etapy myślenia mają spełniać rolę porządkującą 

proces myślenia, to każdy z nich powinien być traktowany oddzielnie. Edward de Bono 

przyznaje jednak, że w praktyce często dochodzi do zazębiania się poszczególnych etapów. 

Kształcenie zintegrowane jest etapem w życiu uczniów, w którym powinni nauczyć 

się, a przynamniej uczyć się pracy metodą projektów
142

. Polega ona na poszukiwaniu 

możliwości rozwiązywania określonego problemu bądź wykonania jakiejś pracy, przez cały 

zespół klasowy lub grupy uczniów. Zalecane jest, by propozycje projektów były wstępnie 

przedyskutowane przez nauczyciela z uczniami. Na tym etapie proponuje się wykorzystanie 

innych metod lub technik twórczego myślenia, np. burzy mózgów. Dyskusja nad 

propozycjami projektów może kończyć się nawet odrzuceniem wszystkich inicjatyw.  

W przypadku wybrania którejś z nich, przygotowuje się pisemny szkic projektu. 

Inicjowanie projektu w polskiej szkole inspirowane jest najczęściej przez nauczyciela  

i rzadko poprzedzone bywa dyskusją nad tym, czy i jaki problem rozwiązywać. Nauczyciel  

w sposób autorytarny wybiera wówczas problematykę projektu, mając na uwadze jej wartości 

kształcące i wychowawcze. Po zainicjowaniu projektu opracowuje się jego plan, który 

następnie podlega wykonaniu.  

Końcowym etapem (fazą) jest ewaluacja, czyli wartościowanie zawartych w projekcie 

rozwiązań. Ewaluacja ta nie powinna polegać na wartościującym monologu nauczyciela, ale 

na dyskusji nauczyciela z uczniami o tym, czy projekt został zrealizowany w każdym 

z planowanych założeń, czy przyjęto optymalną strategię postępowania, czy napotykane 

trudności można było eliminować w prostszy i szybszy sposób, czy współpraca w zespole, 

bądź grupach układała się poprawnie i od czego zależała itp. Czas trwania realizacji 

projektów może być różny i wynosić od kilku lekcji do całego semestru, a nawet roku 

szkolnego. 

Kontrowersyjną stroną metody projektów jest ocenianie uczniów. Ideałem byłaby 

ocena wiedzy uczniów, ich pomysłowości i postaw zarówno w trakcie realizacji projektu, jak 

i po jego zakończeniu jedynie w formie dyskusji, czyli w postaci opisowej, która jest 

charakterystyczna w klasach 1-3. Jednak dla uczniów przyzwyczajanych do oceny pisanej  
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 w formie krótkiej notatki lub stempelka, ich wystawianie staje się koniecznością. Ich brak 

mógłby nawet prowadzić do lekceważenie przez uczniów tej metody.  

Projekt jest często efektem twórczego myślenia, a to nie powinno być ocenianie 

stopniem szkolnym, nawet w formie opisowej. Proponuje się zatem, by nauczyciel dokonywał 

oceniania uczniów głównie podczas wykonywania poszczególnych faz projektu, a nie po jego 

ukończeniu, gdyż istotniejsze od końcowego efektu działania jest samo działanie uczniów i to 

na tle współpracy w grupie lub zespole. 

Istotną częścią wspomnianego już planu projektu powinien być schemat 

poszczególnych jego faz. Schematy takie mogą się znacznie różnić od siebie i zależą głównie 

od typu projektu, a przykładowy znajduje się na rys. 6. 
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 Rys. 6. Przykładowy schemat metody projektów 

 

Wyjaśnienia wymaga faza nazwana „metainterakcjami”, która przebiega w postaci 

dyskusji i może dotyczyć: 

 przedyskutowania przebiegu dyskusji plenarnej z udziałem nauczyciela, który nie brał 

udziału w tej dyskusji, a tylko ją obserwował (kontrowersyjna jest kwestia wskazywania 

przez nauczyciela ewentualnych błędów, popełnionych przez uczniów w trakcie 

dotychczasowej pracy), 

 doskonalenia komunikacji interpersonalnej, 

 refleksji nad zachowaniem się poszczególnych uczniów. 

W pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym metainterakcje lub inne formy 

ingerencji nauczyciela w pracę uczniów występują częściej niż w pracy z uczniami starszymi. 

Ocena występowania potrzeby ingerowania należy do nauczyciela, może jednakże być 

inspirowana przez uczniów proszących o pomoc. 

Metodą projektów uczniowie klas 1-3 mogą pracować przy wykonywaniu wielu prac  

z zakresu edukacji technicznej, np. przygotowanie dekoracji świątecznej różnymi sposobami 

łączenia materiałów i techniką orgiami klasycznego, z użyciem oświetlenia elektrycznego. 

 

Metody waloryzacyjne, określane mianem metod eksponujących wartości, dotyczą 

uczenia się przez przeżywanie. Związane są z emocjonalną aktywnością uczniów i przez nią 

następuje poznawanie rzeczywistości. W odróżnieniu od procesów poznawczych, które 

odzwierciedlają otaczającą ucznia rzeczywistość, procesy emocjonalne odzwierciedlają jego 

stosunek do świata zewnętrznego.  

Dzięki procesom emocjonalnym zjawiska świata zewnętrznego są odbierane ze 

względu na to, jak się mają wobec ucznia (czy przynoszą szkodę lub pożytek, są przyjemne 

lub przykre), jakie znaczenie mają dla niego.
143

 Przeżycia emocjonalne biorą więc udział  

w kształtowaniu postaw, przekonań, systemu wartości i charakteru ucznia, wywierają wpływ 

na jego uczucia oraz pobudzają (motywują) go do działania. 

Z uwagi na korzyści płynące ze stosowania metod waloryzujących, nauczyciele  

klas 1-3 powinni włączać je do metod kształcenia proponowanych swym uczniom. 

Szczególne znaczenie ma metoda impresyjna, która odnosi się do organizowania 
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 uczestnictwa uczniów w odpowiednio dobranych i eksponowanych wartościach: 

społecznych, moralnych, estetycznych, naukowych, technicznych. Metoda ta ma skutkować: 

 pozyskiwaniem informacji o eksponowanym dziele i jego autorze, 

 pełnym skupienia uczestnictwem w toku ekspozycji dzieła, 

 aktywnością własną uczniów, wyrażającą główną ideę dzieła. 

Powinna jeszcze nastąpić konfrontacja idei, zawarta w dziele z zasadami 

postępowania uczniów i jeżeli zajdzie potrzeba, należy wyprowadzić wnioski praktyczne, 

dotyczące postaw i systemu wartości nauczyciela.
144

  

Metoda ekspresyjna może być stosowana na lekcjach z zakresu edukacji technicznej, 

na których występuje eksponowanie własnych wytworów, pod wpływem których wystąpią  

u uczniów głębsze przeżycie emocjonalne, potrzeba omówienia z innymi uczniami  

i nauczycielem swoich myśli, odczuć i wrażeń. Za szczególną cechę tej metody uważa się 

wpływ na chęć zmiany siebie, swojego stosunku i postępowania wobec problemów, działań  

i wytworów ludzkich. 

Opisane metody można dzisiaj uznać za tradycyjne. Współczesny nauczyciel ma do 

dyspozycji także wiele innych metod czy technik kwalifikowanych jako aktywizujące.  

Przykładami mogą być
 145

: 

Projekt Alfa jest techniką wspierającą rozwój grupy, w której zadaniem grupy jest 

utworzenie zespołu do wypełnienia ważnej misji. Zespół ten, liczący 7 osób, zostanie wraz  

z zespołem klasowym przeniesiony w miejsce, które nigdy nie było zamieszkane przez ludzi. 

Miejsce to zostanie nazwane RAJ II. Kiedy wszyscy dotrą na miejsce, będą musieli stworzyć 

nową społeczność (zgodną z ich przekonaniami). W źródłowym opisie metody zostaną 

wyposażeni we wszystkie środki techniczne niezbędne do przeżycia, jednakże dla potrzeb 

edukacji technicznej, to wyposażenie można ograniczać do wybranych narzędzi i urządzeń. 

Przed wyjazdem trzeba jednak zdecydować: 

 kogo wybrać do zespołu, 

 jakie 3 dowolnie narzędzia i urządzenia techniczne zabrać ze sobą (w źródłowym opisie 

metody wybór ten dotyczy trzech książek), 

 jakie 3 zasady wybrać, jako decydujące o przyszłym postępowaniu wszystkich członków 

wyprawy. 

Projekt składa się z trzech faz. 
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 Faza 1 – indywidualny wybór z listy siedmiu osób, wybór narzędzi i urządzeń technicznych 

oraz określenie podstawowych zasad. 

Lista osób: 

- Plastyczka …………. 28 lat, 

- Pielęgniarz ………… 32 lata, 

- Prawnik …………… 62 lata, 

- Architekt  …………. 40 lat, 

- Informatyk………… 31 lat, 

- Mechanik samochodowy………….. 41 lat, 

- ....................... 

Faza 2 – indywidualne propozycje są punktem wyjścia do ustalenia listy osób, narzędzi  

i urządzeń technicznych oraz reguł. 

Faza 3 – grupy negocjują ze sobą, w celu ustalenia jednej wspólnej listy osób, narzędzi  

i urządzeń technicznych oraz reguł. 

Mapa pamięci (mind mapping) jest techniką uczenia się (w literaturze zachodniej 

zwana jest metodą) nazywaną także mapą myśli. Może być wykorzystywana we wszystkich 

dziedzinach i sytuacjach, w których pojedyncze osoby lub grupy planują lub organizują 

działania, próbują odkryć lub wynaleźć, odnieść się twórczo do jakiegoś zagadnienia, 

przejrzyście zapisać wyniki swoich lub cudzych przemyśleń. Można ją zastosować podczas 

wykładu, omawiania wyników pracy, a więc w fazach pierwszej i szóstej uczenia się.  

Mapa myśli przydaje się do zapisywania przeczytanych treści, pomaga  

w analizowaniu tekstu i przedstawianiu związków między poszczególnymi zagadnieniami. 

Pozwala na swobodne przeglądanie materiału i dokonywanie podsumowań. Jest narzędziem, 

które angażuje obie półkule mózgu oraz porządkuje myśli szybko przychodzące do głowy. 

Mapa ta pobudza zdolność mózgu do tworzenia wzorów. Technika odzwierciedla 

naturalne procesy myślowe. Zapisując w formie map myśli i idee, używa się obu półkuli 

mózgowych. Podczas tworzenia mapy pamięci notuje się wszelkie skojarzenia.  

Ucząc dzieci wykonywania mapy myśli można posłużyć się następującymi 

wskazówkami i poleceniami: wyobraź sobie, że sporządzasz plan miasta, patrząc na niego  

z lotu ptaka. Zakreśl centrum, ulice główne, boczne i zaułki. Główne zagadnienia umieść  

w samym środku mapy, a zagadnienia pochodne promieniście od niego we wszystkich 

kierunkach, dalej je rozbudowując przez dodawanie powiązanych z nimi kolejnych aspektów. 

Każde główne zagadnienie i wiążące się z nim pojęcia powinny mieć wyraźny i odróżniający 

się od innych obraz, tym samym odzwierciedlając stopień zrozumienia zagadnienia przez 
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 autora mapy. Rysując mapy pamięci, należy się posługiwać liniami, strzałkami oraz rzędem 

kropek (używając przynajmniej trzech różnych kolorów), łączącymi poszczególne 

zagadnienia i ich kolejne aspekty w sposób charakterystyczny dla autora. 

Karuzela zaliczana jest do technik uczenia się. Stosuje się ją do realizacji zadania,  

w którym nie chodzi o dogłębną analizę, lecz o zwrócenie uwagi na pewne cechy 

charakteryzujące zjawisko lub postać.  

Uczestnicy pracują w małych (4–, 6– osobowych grupach). Wypisują w tabelach 

cechy pozytywne i negatywne zjawiska, przedmiotu, postaci. Każda grupa opisuje inną 

postać, rzecz lub zjawisko. Po kilku minutach przekazują swoje wytwory następnej grupie, 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Grupy uzupełniają tabelę o własne spostrzeżenia. 

Wymiana następuje dopóty, dopóki tabela nie trafi do grupy, która rozpoczynała pracę z jej 

wykorzystaniem. Grupy te prezentują cechy omawianych postaci, rzeczy, zjawisk. 

PRZYKŁAD 

Uczniowie pracują w grupach 4–osobowych. Nad każdym zagadnieniem pracują po 

dwie grupy, które stanowią trzy zamknięte kręgi, trzy samodzielnie „kręcące się karuzele”. 

Łącznie pracują nad zagadnieniem wszyscy uczniowie (liczba grup lub ich liczebność zależy 

od liczebności klasy). Np.: 

 grupy I i II – pozytywne i negatywne cechy transportu lądowego, 

 grupy III i IV – pozytywne i negatywne cechy transportu morskiego, 

 grupy V i VI – pozytywne i negatywne cechy transportu powietrznego. 

Porównując „wytwory” obu pozostałych „karuzel” uczniowie uzupełniają swoje 

przemyślenia. 

Checklist, czyli lista kontrolna, to technika uczenia się, która jest spisem czynności, 

jakie należy wykonać albo przedmiotów, o których należy pamiętać, albo wskazówek, które 

trzeba uwzględnić przy planowaniu jakiegoś przedsięwzięcia. 

Technikę tę można zastosować planując np. wycieczkę, imprezę klasową lub szkolną, 

realizację projektu działania lokalnego lub każde inne zbiorowe przedsięwzięcie. 

 

LISTA KONTROLNA 

Czynności, które należy wykonać planując wycieczkę szkolną 

Nauczyciel Uczniowie 
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Runnig dictation, czyli dyktando w biegu, to technika służąca do zapamiętania 

nowych pojęć, idiomów, konstrukcji zdarzeniowych, szczególnie w nauce języków obcych 

(przy czym pojęcia czy konstrukcje zdarzeniowe mogą dotyczyć także edukacji technicznej). 

Uczniowie pracują parami. Nauczyciel przypina na korytarzu lub na końcu sali 

karteczki z tekstem zawierającym nowe słownictwo. Jeden uczeń z każdej dwójki biegnie do 

karteczki, zapamiętuje sekwencje tekstu i przekazuje tekst partnerowi. Uczeń biega dopóty, 

dopóki partner nie zapisze całego tekstu. Po wykonaniu zadania następuje zmiana ról.  

 

4.3. Formy organizacyjne kształcenia w zakresie edukacji technicznej 

 

Na lekcjach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, z zakresu edukacji technicznej, 

zwłaszcza do wykonania prac wytwórczych, nauczyciele najczęściej zalecają uczniom pracę 

indywidualną. W pracy tej każdy uczeń samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje 

wszystkie operacje i zabiegi, niezbędne do wykonania pracy czy ćwiczenia. Nauczyciele 

muszą podjąć decyzję, którym uczniom i w jakim zakresie udzielić pomocy oraz co mają 

robić uczniowie, którzy ową pracę lub ćwiczenie już poprawnie wykonali. 

Wykonywanie prac złożonych, pracochłonnych przebiega sprawniej, gdy nauczyciele 

zaproponują uczniom pracę w grupach. Szeroko zakrojone badania nad pracą w grupach były 

prowadzone w Polsce, w drugiej połowie XX wieku. Jednym z wielu wyników tych badań 

było ustalenie, że najlepsze efekty uzyskują grupy o liczebności od 4 d 6 uczniów. 

Pewnym dylematem, przed którym stają nauczyciele jest sposób podziału uczniów na 

grupy. Wielu nauczycieli ceni podział dowolny, bez żadnych warunków wstępnych, 

wykonywany poleceniem „podzielcie się na .... osobowe grupy”, dzięki któremu grupę tworzą 

uczniowie lubiący się, potrafiący ze sobą współpracować, rzadko się kłócący. 

Tworzone w ten sposób grupy, zwłaszcza w klasach 1-3, są często homogeniczne, 

składają się np. z samych dziewczyn lub chłopców. Niepożądane skutki dydaktyczne przynosi 

podział homogeniczny, w którym do jednej grupy dobierają się uczniowie o zbliżonych 

możliwościach intelektualnych czy motorycznych, gdyż uczniowie bardziej sprawni 

wykonają zadaną pracę znacznie szybciej od ich kolegów mniej sprawnych, a przed 
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 nauczycielem staje dylemat, w jaki sposób zagospodarować im czas potrzebny pozostałym 

uczniom do wykonania powierzonej pracy. 

Innym, nieco ograniczonym, dowolnym sposobem tworzenia grup jest wybór przez 

nauczyciela ich liderów, którzy pojedynczo, po kolei dobierają poszczególnych członków 

grupy. Znika wówczas problem tworzenia grup homogenicznych o zbliżonych możliwościach 

uczniów, gdyż liderzy, szczególnie, gdy wcześniej poznają cel pracy, starają się dobierać 

najpierw osoby, które w ich ocenie są dla grupy najbardziej przydatne. Częste stosowanie 

tego sposobu doboru grup może jednak obniżać samoocenę uczniów, którzy bardzo często 

dobierani są jako ostatni. 

Dobór losowy związany jest z tworzeniem grup przy wykorzystaniu  

np. przygotowanych kartek z nazwami grup (tyle karetek z nazwą danej grupy ilu członków 

ma ona liczyć), które uczniowie wybierają z pojemnika. W innym sposobie doboru losowego 

nauczyciel wykorzystuje numery uczniów według zapisu z dziennika lekcyjnego. Zgodnie  

z przyjętym przez niego algorytmem, np. grupę pierwszą tworzą uczniowie o numerach 1, 5, 

9, 13 i 17, grupę drugą 2, 6, 10, 14 i 18 itd. 

Dobór celowy następuje według kryteriów przyjętych przez nauczyciela. Gdy wszyscy 

uczniowie mają wykonać to samo zadanie, wówczas nauczycielowi zależy, by grupy były 

heterogeniczne (w takiej grupie znajdują się uczniowie o różnych poziomach sprawności  

i różnej płci), jednak porównując między sobą całe grupy dąży do tego, by były do siebie na 

tyle podobne, by mogły wykonać owo zadanie w podobnym czasie.  

Inne kryteria doboru celowego są istotne w przypadku, gdy każda z grup ma wykonać 

inne zadanie, a efekty pracy grup mają dać efekt końcowy pracy całego zespołu klasowego. 

Grupy takie mogą być pod względem sprawności uczniów homogeniczne. Trudniejsze 

zadania przydzielane są grupom uczniów o większych poziomach sprawności. 

Podczas pracy w grupach trudność nauczycielom sprawia kontrola zaangażowania 

poszczególnych uczniów w wykonywaną pracę. Nieoceniona jest w tym umiejętność 

obserwacji. Dla optymalnego rozwoju wszystkich uczniów niezbędne jest, by pracowali na 

miarę swych możliwości, a nie bazowali na pracy innych członków grupy. 

W edukacji technicznej są cele i treści kształcenia, które najlepiej realizować formą 

zbiorową, tzn. całym zespołem klasowym, np. „burza mózgów” mająca na celu wybór ozdób 

wykonywanych na klasową choinkę. 

Cenną formą w edukacji technicznej jest wycieczka szkolna. Wycieczka 

przedmiotowa lub interdyscyplinarna, zwłaszcza łącząca cele edukacji technicznej 

i przyrodniczej, może być zorganizowana do muzeum techniki, muzeum kolejnictwa, 
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 muzeum chleba, sztolni, miasteczka ruchu drogowego, w teren rowerem jako element 

przygotowywania uczniów do egzaminu na kartę rowerową, do lasu w celu zbudowania 

szałasu itp.
146

 

Muzea techniki oferują wystawy stałe i czasowe o tematyce bądź ogólnotechnicznej, 

bądź też specjalistycznej, dotyczącej konkretnej dziedziny techniki lub nawet działalności 

konkretnej firmy (np. w opisanym niżej Muzeum Techniki w Warszawie zorganizowano 

wystawę firmy Parker). 

Godne polecenia jest Muzeum Techniki w Warszawie, w którym zwiedzający mogą 

dotykać eksponaty. Muzeum posiada bogate tradycje, sięgające XIX stulecia. Ściśle 

nawiązuje do działalności założonego w 1875 roku Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. 

Nawiązuje również do tradycji Muzeum Techniki i Przemysłu, utworzonego w 1929 roku, 

gdyż uważane jest za ich bezpośredniego kontynuatora. To Muzeum wyróżniało się zakresem 

działalności i nowatorskimi formami. Jego dorobek jest w znacznym stopniu zasługą 

wybitnego inżyniera Kazimierza Jackowskiego, który był głównym organizatorem Muzeum  

i od 1929 roku pełnił funkcję dyrektora do swej tragicznej śmierci w Katyniu, w kwietniu 

1940 roku. W czasie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu Muzeum uległo 

zniszczeniom i zostały rozproszone jego zbiory. 

W ciągu ponad 50 lat powojennej działalności Muzeum Techniki zgromadziło cenne 

zbiory, przede wszystkim z zakresu historii polskiej techniki. W zbiorach tych znajdują się 

m.in.: kolekcja motocykli ze słynnymi motocyklami marki „Sokół”, kolekcja odbiorników 

radiowych – głównie pochodzących z krajowej produkcji, kolekcja instrumentów 

geodezyjnych, kolekcja przyrządów techniki biurowej, kolekcja mechanizmów grających. 

Niektóre z tych kolekcji są największe w kraju. W zbiorach znajdują się też obiekty  

o szczególnej wartości historycznej, jak np. „Machina rachunkowa” konstrukcji 

warszawskiego zegarmistrza Izraela Abrahama Staffela czy pierwsza w świecie ręczna 

kamera filmowa, zbudowana przez wybitnego wynalazcę z dziedziny techniki filmowej – 

Kazimierza Prószyńskiego. 

Muzeum Techniki ma w swej siedzibie w Pałacu Kultury i Nauki kilkanaście sal  

z ekspozycjami o charakterze stałym, ponadto organizuje systematycznie ekspozycje 

czasowe. Niektóre z tych ekspozycji miały znaczenie ogólnokrajowe i weszły do historii 

polskiego muzealnictwa technicznego, np. „Anatomia czasu” – poświęcona różnym aspektom 
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 Klasyfikacje wycieczek oraz działania nauczyciela przygotowującego wycieczkę opisała: Budniak A.: 

Edukacja społeczno - przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym - Podręcznik dla 

studentów. Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2009, s. 87-94. 
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 czasu jako pojęcia fizykalnego, problemu technicznego i społecznego czy wystawa „Sojuz–

Apollo” – zorganizowana z okazji wspólnego lotu obu tych statków kosmicznych.  

W ostatnich latach duże znaczenie mają coroczne wystawy poświęcone polskim wynalazkom 

wyróżnionym na światowych wystawach innowacji i wynalazczości. 

Muzeum prowadzi działalność oświatową, przy czym w okresie ferii letnich  

i zimowych realizowane są specjalne programy, dostosowane do gustów zwiedzających. Dla 

klas 1-3 prowadzone są w nim lekcje na tematy: 

1. Jak las zmienił się w węgiel?  

2. Podróżowanie dawniej i dziś - czyli o środkach transportu.  

3. Mechaniczni muzycy. 

4. Mikołaj Kopernik i jego dzieło.  

5. Podróż do gwiazd.  

6. Wielkie pranie.  

7. Dzień powszedni gospodyni.  

8. Mój przyjaciel Bajtuś.  

9. Od Słońca do żarówki.  

10. Spotkanie z wynalazkami.  

11. Halo, czy to pan Bell? – czyli o tym jak działa telefon.  

12. Skąd ten prąd?  

13. Szklana Panienka
147

. 

Oprócz muzeum warszawskiego funkcjonuje wiele innych, a są to m.in.: 
148

: 

 Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, które stanowi centrum muzealno – 

wystawienniczo–szkoleniowe. W zbiorach Muzeum znajduje się ponad 3 000 

eksponatów. Imponująca jest kolekcja starych gazomierzy, gazowych urządzeń 

gospodarstwa domowego, palników laboratoryjnych, a także zbiór starej 

dokumentacji. Gazownia Wrocławska przekazała do Muzeum wiele ciekawych 

eksponatów, wśród nich m.in. takie zabytki techniki jak: lokomotywę, odwadniacze, 

zasuwy, pompy smołowe i wiele innych urządzeń techniki gazowniczej. Z Zakładu 

Gazowniczego w Zgorzelcu Muzeum otrzymało: termy, kuchenki, urządzenia 

produkcyjne z gazowni Cieplice. Magiel gazowy jest darem sióstr zakonnych „Notre 

Dame” z Głubczyc, a piece grzewcze pochodzą z kościoła w Paczkowie. 
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 http://www.muzeum-techniki.waw.pl/educd/index.php?page=glowna (przeglądano 10.122010 r.). Do 

większości z proponowanych lekcji są linki zawierające ich opisy. 
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 Muzeum Gazownictwa w Warszawie mieści się w budynku poprodukcyjnym, 

wybudowanym w 1888 roku, należącym do zespołu budynków „Gazowni na Woli”, 

jedynym z najlepiej zachowanych kompleksów zabytkowej architektury przemysłowej 

z przełomu XIX i XX wieku. W dawnym budynku aparatowni i wysokotłoczni, która 

wiele lat temu służyła sprężaniu gazu i przesyłaniu go kolektorami do odbiorców, 

zorganizowano przestrzeń, gdzie prezentowane są dzieła sztuki przemysłowej XIX  

i początków XX wieku. Ekspozycja muzealna jest bardzo urozmaicona. Szczególną 

atrakcją są tu doskonale zachowane maszyny i urządzenia technologiczne, które są 

zachowane w doskonałym stanie technicznym. W Muzeum fascynuje wiele rzeczy  

o egzotycznych nazwach, jak ssawy rotacyjne czy płuczki amoniakalne. Ciekawym 

dopełnieniem ekspozycji są odtworzone typowe mieszczańskie wnętrza z przełomu 

XIX i XX wieku, wyposażone w meble z tej epoki i oczywiście w urządzenia 

działające na gaz. Są tu lampy, piecyki, a nawet lodówka gazowa. 

 Muzeum Przemysłu Gazowniczego w Górowie Iławeckim mieści się w zabytkowym 

budynku gazowni. Powstało w 1994 roku, dwa lata po zakończeniu pracy gazowni. 

Remontem obiektu oraz przystosowywaniem go do potrzeb muzeum zajęli się  

w czasie wolnym od pracy górowscy pracownicy gazowni. W trakcie robót 

remontowych budynku natrafiono na zabytkowe elementy, stanowiące obecnie część 

ekspozycji. W piecowni odkryto ceglaną posadzkę, pochodzącą z początku XX wieku, 

a po obniżeniu warstwy ziemi na zewnątrz obiektu ukazał się wspaniały, oryginalny 

stary bruk. Prace remontowe objęły również wymianę i wzmocnienie fragmentów 

murów oraz zabezpieczenie i podwieszenie zbiornika gazu. W miejscu, gdzie 

znajdowało się składowisko węgla, zgromadzono różnego rodzaju akcesoria 

gazownicze: gazomierze, ciśnieniomierze, a także kuchenki i piecyki gazowe. Obecnie 

muzeum jest jedną z atrakcji turystycznych Warmii i Mazur. W lipcu 1994 roku 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Olsztynie wydała decyzję w sprawie 

wpisania Muzeum Gazownictwa w Górowie Iławeckim do rejestru zabytków. 

 Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie powstało w 1995 roku. 

Znajduje się w budynku czynnej elektrowni wodnej na rzece Kamienna w Szklarskiej 

Porębie. Jest to „mini muzeum” energetyczne, bardzo kameralne. Na powierzchni 250 

metrów kwadratowych zebrano około 600 urządzeń, aparatów i im podobnych 

„wynalazków”, które przed laty służyły zarówno energetykom, jak i odbiorcom 

energii elektrycznej (indywidualnym i przemysłowym). W Muzeum można zobaczyć 

urządzenia wykorzystywane niegdyś zarówno przez energetyków, jak i odbiorców 
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 energii elektrycznej. Są wśród nich m.in.: mierniki, liczniki niskiego i wysokiego 

napięcia, izolatory stacyjne i liniowe, prądnice, osprzęt instalacyjny, transformatory  

i przekładniki, adresarka z 1925 roku do drukowania rachunków za energię 

elektryczną, agregat prądotwórczy z 1912 roku, wielki jak lodówka pełnoolejowy 

wyłącznik 10 kV z 1935 roku. Jest i mała biblioteczka, w której zgromadzono książki  

i czasopisma o elektroenergetyce. 80% eksponatów jest nadal sprawnych, chociaż 

najstarsze pochodzą z 1900 roku. 

 Muzeum Energetyki w Łaziskach powstało w 2002 roku z inicjatywy Polskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki. Mieści się w dawnej rozdzielni 

energetycznej Elektrowni Łaziska, gdzie na powierzchni ponad 1000 m
2
 można 

oglądać eksponaty, obrazujące rozwój urządzeń elektrycznych od czasów żarówki 

Edisona po czasy nam współczesne. Ruchome modele urządzeń i stanowiska 

demonstracyjne pokazują, jak kiedyś produkowano prąd i jaką potęgą jest energia 

elektryczna – np. wyładowania z zakresu wysokich napięć o iskrze sięgającej 1 m 

długości. Liczba eksponatów w Muzeum Energetyki w 2008 roku sięgnęła liczby 

4200. Zwiedzanie elektrowni oraz Muzeum Energetyki trwa około 3 godz. –  

w grupach z przewodnikiem, po uprzednim dokonaniu ustnych ustaleń oraz przesłaniu 

zgłoszenia na adres Muzeum. Aby dostać się do muzeum trzeba zjechać do Łazisk ze 

słynnej Wiślanki na wysokości Huty Łaziska, potem pod budynek dyrekcji Elektrowni 

i tuż obok jest mała zielona budka (dawniej stacja transformatorowa). 

 Muzeum Kanału Augustowskiego w Augustowie znajduje się nieopodal największej 

śluzy na Kanale Augustowskim (Niemnowo) na Białorusi. Zostało założone  

z inicjatywy inż. Urbanka w 1996 roku, który do 1998 roku społecznie dbał o stan 

techniczny śluzy „Niemnowo”. Muzeum mieści się w dworku Prądzyńskiego, którego 

nazwa powstała od nazwiska konstruktora i realizatora projektu budowy sławnej drogi 

wodnej. Budowę kanału, wg projektu Ignacego Prądzyńskiego, rozpoczęto  

w 1824 roku, a zakończono w 1839 roku. Wykorzystano częściowo rzeki Nettę  

i Czarną Hańczę oraz wiele jezior – łącząc je wybudowanymi odcinkami kanału. 

Utworzono połączenie Wisły z Niemnem. Początek kanału jest na wysokości  

111 m.n.p.m. i podnosi się do 129 m.n.p.m., a następnie obniża stopniowo do  

86,5 m.n.p.m., przy ujściu do Niemna. W Muzeum mieści się stała ekspozycja, 

przedstawiająca historię budowy i eksploatacji unikatowej drogi wodnej. Sporo 

miejsca poświęcono głównemu twórcy kanału – generałowi Ignacemu 
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 Prądzyńskiemu. Dla większych grup wyświetlane są filmy opowiadające o budowie 

kanału.  

 Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu powstało 

w 1981 roku na terenie części dawnej osady młyńskiej. W 1986 roku została 

zrekonstruowana stajnia przymłyńska i przeznaczona na cele muzealne. Ekspozycja 

muzealna prezentuje zagadnienia związane z historią społeczną młynarstwa, 

przetwórstwem zbożowym od czasów najdawniejszych do początków XX wieku oraz 

cykl produkcyjny młyna gospodarczego. W przybudówce młyna znajduje się 

urządzenie napędowe – turbina Francisa, wytwarzająca energię elektryczną, która 

służyła do napędu maszyn i urządzeń młyńskich. Obecnie jest tam usytuowana mała 

elektrownia wodna. W tej części odbywają się również lekcje muzealne, dotyczące 

elektrowni wodnej. Na terenie muzealnym znajduje się przekładnia kątowa, za 

pomocą której napęd przenoszony był z turbiny na transmisję główną młyna, wirnik 

turbiny Francisa, ule wielkopolskie oraz łodzie rybackie. 

 Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie powstało w 2005 roku. Znajduje się przy 

głównej trasie kierunek Kielce - Sandomierz w budynku Starostwa Powiatowego na 

przeciwko Komendy Powiatowej Policji. W zbiorach muzeum znajdują się zarówno 

duże urządzenia geodezyjne do obróbki zdjęć, jak i małe przyrządy pomiarowe, duży 

zasób map katastralnych i instrumentów geodezyjnych. Wszystkie eksponaty są 

pogrupowane i udostępnione zwiedzającym. W zbiorach znajduje się wiele cennych 

przedmiotów. Niektóre to prawdziwe geodezyjne rarytasy. Eksponaty zastąpione 

przez komputery i nowocześniejsze maszyny trafiły pod dach muzeum. Do 

najcenniejszych z nich należą ogromne urządzenia: autograf A5 Firmy Wild, 

przetwornik automatyczny produkcji radzieckiej, autograf A8 Firmy Wild. 

 Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przybliża polskie i śląskie tradycje 

górnicze: technikę – od prymitywnych narzędzi po skomplikowane urządzenia, pracę 

górnika w różnych epokach, wreszcie świat tradycji, wierzeń oraz sferę zainteresowań, 

pasji i rozrywek dawnych gwarków. Chlubą Muzeum są niezwykle interesujące 

kolekcje lamp górniczych, mundurów i insygni, malarstwa nieprofesjonalnego, rzeźby 

w węglu, okazów geologicznych oraz unikatowy w skali europejskiej zbiór dawnych, 

XVIII– i XIX– wiecznych rysunków technicznych i map z archiwum Wyższego 

Urzędu Górniczego we Wrocławiu (Ober Bergamt Breslau). Muzeum gromadzi 

sprzęty domowego użytku: meble, naczynia, urządzenia gospodarstwa domowego, 

serwety, makatki itp., które pozwoliły odtworzyć wygląd górniczych izb mieszkalnych 
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 (kuchni i pokoju) z początków XX wieku. W trakcie zwiedzania, multimedialna 

ekspozycja „Tajemnice lasu karbońskiego” umożliwia widzom uczestniczenie  

w fascynującej „podróży w czasie” – do początków węgla. 

 Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy usytuowane jest  

w malowniczym zakątku Małopolskiej krainy, w odległości 4 km od miasta Biecza  

i 6 km od Gorlic. Muzeum założone zostało w 1977 roku przez Annę i Tadeusza 

Pabisów (byłych pracowników przemysłu naftowego). W Muzeum zgromadzono 

ponad 600 eksponatów, ponad 500 biogramów zasłużonych nafciarzy, a wśród nich  

50 życiorysów pierwszych kopaczy szybów z lat 1852–1890. Do najstarszych reliktów 

z przeszłości przemysłu naftowego zaliczyć należy: destylarnię nafty (poza apteczną) 

z 1856 roku, jako najstarszą na świecie, kuźnię kopalnianą z połowy XIX w., galony 

ceramiczne na naftę i formy parafinowe, rekonstrukcje szybów naftowych, mapy, 

zdjęcia, zapiski i pamiętniki nafciarzy, narzędzia wiertnicze, eksploatacyjne, 

instrumentacyjne, przyrządy do pomiaru płuczki wiertniczej, oraz inne dokumenty 

świadczące o kolebce przemysłu naftowego. 

 Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu jest usytuowane na terenie byłej 

kopalni węgla kamiennego „Julia”, której początki sięgają 1770 roku. Znajdujące się 

tutaj urządzenia służące do wydobywania węgla, tak długo były eksploatowane, że 

siłą rzeczy stały się zabytkami. Należą do nich między innymi szyby górnicze, 

maszyny i inne elementy kopalni. Głównymi elementami zespołu muzealnego 

stanowią stalowe wieże szybów „Julia” i „Sobótka”, które górują nad muzeum. 

Zostały one zbudowane na przełomie XIX i XX wieku, a osadzone na kilkadziesiąt lat 

starszych wieżach szybowych. W skład zespołu wchodzą także budynki, gdzie 

oczyszczano węgiel oraz kotłownie, warsztaty, lampownia, łaźnia i pomieszczenia 

biurowe. Częścią tego zespołu jest od niedawna również Lisia Sztolnia. Ze wszystkich 

kopalń wałbrzyskich zabudowa powierzchni kopalni „Julia” jest najstarszą i najlepiej 

zachowanym zespołem zabytkowych budowli przemysłowych z końca XIX wieku  

i początku XX wieku. 

 Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku mieści się w klasycystycznej, starej fabryce 

sukienniczej z 1824 roku. Budynek ten jest zabytkiem techniki z zachowaną na pięciu 

kondygnacjach, wewnętrzną konstrukcją drewnianą i żeliwnymi schodami. Na stałych 

wystawach Muzeum prezentuje: XIX – wieczne napędy, wynalazców, pracujące 

maszyny – zbiór najcięższych eksponatów, krosien, maszyn przygotowawczych  

w procesie produkcji tkaniny, maszyn parowych oraz silników parowych, które 
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 wykorzystywane były do napędzania wszelkich urządzeń w dawnej fabryce. Kolekcja 

obejmuje ponad 50 fortepianów skrzydłowych, stołowych, fortepian-lirę i pianina  

z całej Europy, m.in. takich firm, jak: H. Herz – Paryż, F. Voigt i Syn – Berlin,  

J. Becker – St. Petersburg, R. Rathke – Dorpat, J. F. Marty – Królewiec, Bracia Stingl 

– Wiedeń, C. Fey – Wartenberg. Ciekawostką jest maszyna do druku, która sama, po 

wybraniu z klawiatury litery lub symbolu, z roztopionego metalu odlewała daną literę 

i wykorzystywała ją do druku. 

 Muzeum Fabryki w Łodzi przedstawia dzieje przemysłowej fortuny Poznańskich, 

rozwój zakładów, technikę produkcji tkanin bawełnianych i codzienną pracę dawnych 

robotników. W czasach swojej świetności zakłady te produkowały miliony metrów 

tkanin bawełnianych. Przemysłowe imperium Poznańskiego stanowiło 

samowystarczalną dzielnicę z rezydencją właściciela, domami dla robotników, 

własnym kościołem i szpitalem. Wystawa prezentuje zdjęcia, dokumenty, filmy, plany 

architektoniczne, próbki surowców i produktów fabryki. Można zobaczyć jak pracują 

zabytkowe krosna i posłuchać historii opowiadanych przez dawnych pracowników.  

W Muzeum Fabryki przedstawiono również długą drogę bawełny z plantacji, przez 

fabrykę, do sklepu z tkaninami. Dziś w zabytkowych budynkach mieści się centrum 

Manufaktura. Manufaktura to miejsce kultury i rozrywki. Codziennie odbywają się tu 

różnego rodzaju imprezy: koncerty, konkursy, teatry uliczne. 

 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi wywodzi się z utworzonego w 1952 roku 

Działu Tkactwa łódzkiego Muzeum Sztuki. Siedzibą muzeum jest „Biała Fabryka” – 

okazały czterokondygnacyjny kompleks klasycystycznych, tynkowanych na biało 

(stąd nazwa) budynków, jeden z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury 

przemysłowej. Zbudowany w latach 1835-39 przez Ludwika Geyera, mieścił pierwszą 

w Łodzi mechaniczną przędzalnię i tkalnię bawełny, poruszaną pierwszą w mieście 

maszyną parową. Niskie, wsparte na rzędach słupów dźwigających drewniane stropy, 

dawne hale fabryczne są wspaniałym tłem dla ekspozycji historycznych narzędzi  

i maszyn włókienniczych, próbników tkanin przemysłowych, również tych, które  

w tej fabryce były wytwarzane, polskiej tkaniny artystycznej, polskich tkanin i strojów 

ludowych, XIX– i XX– wiecznej odzieży i akcesoriów mody, a także dokumentów  

i ikonografii włókienniczej. 

 Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie jest jedyną tego typu placówką  

w Europie, mieści się w narożnym budynku (wieży ciśnień) Częstochowskich 

Zakładów Przemysłu Zapałczanego. Muzeum posiada ekspozycje w dwóch salach 
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 wystawowych oraz w działającym zakładzie produkcyjnym z lat trzydziestych XX 

wieku. Główną częścią muzeum jest fabryka, w której nadal produkuje się zapałki. 

Można obejrzeć zabytkowy park maszynowy oraz prześledzić cały cykl produkcyjny, 

od korowania drewna przez wytwarzanie patyczków, po pakowanie zapałek do 

pudełek. W głównej sali znajdują się dokumenty związane z przemysłem zapałczanym 

oraz stała wystawa rzeźby z jednej zapałki Anatola Karonia. W drugiej sali znajduje 

się wystawa filumenistyczna, w której eksponowane są etykiety pudełek po zapałkach 

z czasów dwudziestolecia międzywojennego oraz z czasów powojennych  

i współczesnych oraz galeria ze stałą ekspozycją rzeźb jednej zapałki. Muzeum 

znajduje się w fabryce, w której do tej pory produkuje się zapałki. 

 Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów w Gliwicach to kompleks obiektów 

radiostacji, zbudowanej w latach 1934-35 przez niemiecką firmę Lorenz. W budynku 

głównym zachowało się sporo oryginalnej, przedwojennej aparatury. Najcenniejszym 

obiektem całego kompleksu jest oczywiście wieża nadawcza, obecnie uchodząca za 

najwyższą budowlę drewnianą na świecie (110 m). Wieża jest unikatem 

inżynieryjnym w skali światowej. Inne, podobne obiekty albo uległy zniszczeniu w 

toku działań wojennych, albo zostały rozebrane i zastąpione nowszymi, stalowymi 

konstrukcjami. Budulcem wieży jest drewno modrzewiowe! Belki zostały połączone 

śrubami mosiężnymi. Tych śrub jest 16100 i ani jednego gwoździa z żelaza! 

Wysokość konstrukcji drewnianej – 111 metrów, podstawa – 20x20 m, najwyższa 

platforma: 2,13x2,13 m. Drabina wiodąca na szczyt ma 365 szczebli. 

 Muzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego powstało w 1985 roku. Ekspozycja 

muzealna ukazuje dzieje prasy śląskiej od jej początków aż do 1939 roku. Pierwszą 

drukarnię w tym miejscu założył w 1805 roku Karol Beniamin Feistel z Nysy, 

kolejnym (od 1843 roku) jej właścicielem był burmistrz miasta Chrystian Schemmel, 

który wydawał pierwsze polskie czasopismo na Śląsku „Tygodnik Polski Poświęcony 

Włościanom”. Muzeum gromadzi zabytkowe maszyny, urządzenia drukarskie (m.in. 

maszyny arkuszowe z początku XX wieku, linoryty, odlewarki tytułów i linii) i 

introligatorskie, a także prasę pszczyńską i cieszyńską. Muzeum jest jedną z 

najstarszych oficyn wydawniczych w województwie śląskim. Za dodatkowe  

1 zł każdy osobiście może wytłoczyć pamiątkowy druczek na zabytkowej prasie,  

w dawnej oficynie typograficznej. 

 Muzeum Browaru Żywiec mieści się w dawnych, wykutych w litej skale, piwnicach 

leżakowych, czyli najniższym poziomie Browaru w Żywcu. W 18 salach o łącznej 
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 powierzchni 1600 m
2
 zgromadzono unikalne eksponaty obrazujące wieloletnią 

historię, zarówno browarnictwa, jak i samego Browaru w Żywcu. Trasę turystyczną 

Muzeum otwiera Sala Trzech Żywiołów, gdzie prezentowane są surowce potrzebne do 

produkcji piwa. Kolejne pomieszczenia zawierają eksponaty obrazujące sposób 

wytwarzania piwa na przestrzeni dziesiątków lat. Aby oddać klimat epoki, w muzeum 

zrekonstruowano XIX– wieczną uliczkę i galicyjską karczmę. Kolejne części 

ekspozycji przedstawiają historię Browaru w latach międzywojennych, w okresie II 

wojny światowej i w siermiężnych czasach socjalizmu, aż po dzień dzisiejszy. 

 Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach istnieje od 1931 roku. 

Przyjęło, jako jedyne w Polsce, specjalizację w zakresie sprzętu gospodarstwa 

domowego. Na szczególną uwagę zasługuje największa w Europie kolekcja żelazek, 

swoim zakresem obejmująca cztery stulecia od XVII do XX w. Zobaczyć tu można 

również naczynia kuchenne i stołowe, sztućce, świeczniki i lampy olejowe i naftowe, 

zegary oraz mechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego taki, jak: pralki, magle, 

chłodziarki oraz wiele innych używanych niegdyś w gospodarstwach domowych 

przedmiotów codziennego użytku. Muzeum posiada bogatą kolekcję mebli: śląskie 

szafy ludowe (XVII – XIX w.) oraz szafy, sekretarzyki, komody i kredensy  

(XVIII – pocz. XX w.), w tym wyposażenie mieszczańskiego saloniku w stylu 

biedermeier (I połowa XIX w.). Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja śląskiego 

malarza, ziębiczanina Josepha Langera, żyjącego w latach 1865–1918. Wśród 

eksponatów muzeum w Ziębicach znajduje się również kolekcja śląskiego malarstwa, 

głównie portretowego (XVIII – pocz. XX w.) oraz bardzo ciekawa kolekcja śląskiej, 

drewnianej rzeźby sakralnej, głównie barokowej. 

 Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku powstało w 2005 roku na terenie Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. Jest to pierwsze i jedyne tego typu muzeum w Polsce, trzecie 

na świecie – po Niemczech i Węgrzech. Łączna powierzchnia wystawowa przekracza 

1000 m
2
. W Muzeum zgromadzono ponad 7000 eksponatów, a ich liczba stale 

wzrasta. W Muzeum zgromadzono znaczącą kolekcję narzędzi i urządzeń 

rozdrabniających, jak: noże, w tym noże krzywkowe, piły, topory, wilki, kutry oraz 

urządzeń napełniających – nadziewarek. W Muzeum nie brak również różnego typu 

krajalnic (plastrownic) wyrobów. Obok nich swe miejsce mają wagi sklepowe. 

Zachwyt wzbudzają dwie z nich, ozdobione w stylu secesyjnym. Pierwsza była 

zalegalizowana w 1913 roku, druga w 1920 roku. Odrębną cześć ekspozycji stanowią 

utensylia cechowe, które obejmują grupę około 200 obiektów 
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 Muzeum Chleba w Radzionkowie zostało otwarte w 2000roku. Są w nim 

zgromadzone stare, zabytkowe narzędzia pracy piekarzy i cukierników. Można się tu 

zapoznać z historią chleba, z szacunkiem dla niego, z maszynami i urządzeniami 

wykorzystywanymi do jego produkcji. Zbiory obejmują już kilka tysięcy eksponatów 

w postaci: maszyn i urządzeń, pocztówek, zdjęć, obrazów, grafik, publikacji czy 

książek. W programie zwiedzania zorganizowanego jest projekcja filmu pt. „Chleb” – 

o historii, kulturze i tradycjach związanych z chlebem (czas 23 min.) oraz 

przygotowanie i własnoręczny wypiek bułeczek (czas 20 min). Muzeum jest jedynym 

miejscem w krajach Europy Wschodniej poświęconym piekarstwu i ciastkarstwu, 

porównywalne jedynie z podobnymi placówkami w Niemczech, Szwajcarii i Francji. 

 Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie powstało na podstawie prywatnej kolekcji 

lekarza z Jędrzejowa Feliksa Przypkowskiego, który od 1895 roku gromadził 

zabytkowe zegary słoneczne. Muzeum zostało otwarte w 1909 roku. Ekspozycje stałe 

znajdują się w dwóch zabytkowych kamienicach przy Pl. T. Kościuszki  

w Jędrzejowie. Numer 7 – budynek dawnej apteki cysterskiej z początku XVIII w. 

przebudowany w XIX w. i XX w oraz numer 8 – dawny dom Przypkowskich, 

wzniesiony w XIX w. i przebudowany w 1905 roku. Ekspozycja prezentuje 

zabytkowe wnętrza - mieszkanie rodziny Przypkowskich według stanu z przed  

I wojny światowej, zrekonstruowany apartament w stylu XVIII w., ekspozycję 

zegarów słonecznych i mechanicznych oraz ekspozycję dawnej gastronomii i farmacji 

w zabytkowych piwnicach. Kolekcja zegarów w Jędrzejowie zajmuje trzecie miejsce 

w świecie pod względem liczebności i wartości eksponatów, po Planetarium  

w Chicago i Science Museum w Oxfordzie. 

Na tej samej stronie internetowej zamieszczono informacje o likwidacji Muzeum 

Przemysłu w Warszawie oraz o nieczynnym do odwołania Muzeum Przyrody i Techniki – 

Ekomuzeum. 

Ponadto funkcjonuje wiele muzeów pominiętych w tym zestawieniu, np.: 

 Sztolnia w Tarnowskich Górach udostępniona zwiedzającym w 1957 roku. Stan 

techniczny sztolni na odcinku położonym w pobliżu wylotu jest bardzo dobry, dlatego 

udostępniono fragment sztolni odwadniającej. Szyby wentylacyjne, częściowo 

uszkodzone odbudowano. Wykorzystano je jako wejście do sztolni i wyjście na 

powierzchnię (http://www.kopalniasrebra.pl/strona.php?s=sztolnia przeglądano 

23.09.2010 roku). 

http://www.kopalniasrebra.pl/strona.php?s=sztolnia
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 Muzeum Zegarów Wieżowych powstało w 1996 roku, jako oddział Muzeum 

Historycznego Miasta Gdańska. Zakon OO. Karmelitów, użyczył na ten cel wnętrze 

wieży swojego kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Muzeum 

Zegarów Wieżowych – do tej pory jedyne w Polsce – gromadzi i konserwuje 

mechanizmy zegarowe znaczące dla tego rzemiosła, które w miejscu swego 

przeznaczenia nie mogły już dłużej znaleźć odpowiednich warunków pracy. Wiele z nich 

zniszczyły wojny, pożary, w wielu przypadkach zmieniły się warunki w wieżach. 

Zgromadzona kolekcja nie jest może zupełna, ale jest reprezentatywna dla całego okresu 

rozwoju zegarmistrzostwa od XV do XX wieku. Zegary mechaniczne na wieżach 

budowane były w Europie od końca XIII wieku (w Polsce od połowy XIV w.) aż do 

połowy obecnego stulecia. Ekspozycja ukazuje rozwój konstrukcji zegarów, przykłady 

mechanizmów z różnych epok, wiele oryginalnych części ze znanych, ale nieistniejących 

zegarów (http://www.trojmiasto.pl/Muzeum-Zegarow-Wiezowych-o36353.html, 

przeglądano 2.11.2010 r.) 

Funkcjonują także muzea motoryzacji, Wojska Polskiego, technikę można promować 

w Centrum Nauki Kopernik, a nawet w Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Są muzea, w których tematyka ekspozycji nie zachęca do zwiedzania ich z uczniami  

w wieku wczesnoszkolnym, np. Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku czy Muzeum  

Browaru Żywiec (w Żywcu ekspozycja interesuje dzieci ze względu na nowoczesną, także 

multimedialną prezentację ekspozycji – zwiedzający grają w nim nawet w kręgle). 

Można także wskazać muzea, w działalności których występuje korelacja między ich 

ekspozycją, a celami i treściami edukacji technicznej np. lekcje muzealne odbywające się  

w Muzeum Techniki w Warszawie (tematy tych lekcji wymienione zostały przy opisie .tego 

muzeum) czy w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu 

(dotyczą elektrowni wodnej). 

Również na wycieczce turystyczno – krajoznawczej, niejako przy okazji, nauczyciele 

mogą przedstawić uczniom interesujące obiekty techniczne czy muzea (np. Muzeum 

Energetyki w Szklarskiej Porębie czy Muzeum Kanału Augustowskiego). 

By zwiedzanie muzeów techniki czy czynnych zakładów pracy było efektywne, 

nauczyciel musi wykonać wiele czynności organizacyjnych związanych z samą wycieczką 

oraz dydaktycznych, obejmujących przygotowanie do zwiedzania i podsumowanie jego 

przebiegu oraz uogólnienia i wnioski wynikające z tego zwiedzania, jak również 

wychowawczych, mających na celu odpowiednie zachowanie uczniów, zarówno w drodze do 

http://www.trojmiasto.pl/Muzeum-Zegarow-Wiezowych-o36353.html
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 i z miejsca zwiedzania, jak i w samym miejscu zwiedzania, co przyczynia się m.in. do 

zwiększenia bezpieczeństwa uczniów. 

Do czynności związanych z przygotowaniem dydaktycznym i wychowawczym 

wycieczki należą: 

 zapoznanie uczniów z jej celami,  

 omówienie założeń organizacji wycieczki, 

 przydzielenie uczniom lub grupom uczniów zadań, np. pytań, które mają zadać osobie 

oprowadzającej, zapamiętania konkretnych maszyn, urządzeń, narzędzi czy 

materiałów i ich zastosowania itp., 

 omówienie procesu technologicznego, w przypadku zwiedzania czynnego zakładu 

pracy, 

 omówienie zasad zachowania się podczas drogi do i z miejsca oraz w samym miejscu 

zwiedzania, 

 omówienie wymagań dotyczących stroju (np. ubrania się w starsze i bardziej 

zniszczone ubrania, które w przypadku pobrudzenia zminimalizują straty) oraz rzeczy 

koniecznych do zabrania, np. napojów czy posiłków. 

Powrót pod szkołę nie jest zakończeniem wycieczki, a tylko jednego z jej etapów. 

Nauczyciel, na lekcjach po wycieczce, stosując metody aktywizujące, powinien sprawdzić 

wykonanie powierzonych uczniom zadań, a następnie podsumować i uogólnić wiedzę 

uczniów, zdobytą przez nich w trakcie wycieczki. Wskazane jest wykonanie z uczniami 

sprawozdania z wycieczki, o ile to możliwe z zamieszczonymi z niej zdjęciami (może być  

w postaci prezentacji multimedialnej). Z zebranych sprawozdań z wycieczek można stworzyć 

ich kronikę. 

Prawidłowo zaplanowana, zorganizowana i przeprowadzona wycieczka, także do 

muzeum, jest jedną z najbardziej efektywnych form kształcenia. Interesująca jest propozycja 

lekcji na temat „W Muzeum Techniki”
149

. Na takiej lekcji można wykonać przytoczone 

czynności, związane z przygotowaniem dydaktycznym i wychowawczym wycieczki. Jest ona 

wówczas preludium do zorganizowania takiej wycieczki. Gdy jednak jest samodzielnym 

bytem dydaktyczno–wychowawczym jawi się jako erzac wycieczki. 

Pozalekcyjną formą kształcenia jest szkolne kółko techniczne. Udział w zajęciach 

takiego kółka nie jest obligatoryjny, dlatego uczęszczają na nie jedynie chętni uczniowie. By 

zajęcia takie były organizowane niezbędna jest dobrze wyposażona pracownia techniczna. 
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 4.4. Media i materiały dydaktyczne w edukacji technicznej 

 

Media to przedmioty, materiały, urządzenia przekazujące odbiorcom określone 

informacje (wiadomości, komunikaty) poprzez słowo, obrazy, dźwięki, a także umożliwiające 

im wykonywanie określonych czynności intelektualnych i manualnych
150

. 

Medium dydaktyczne może składać się z kilku elementów: 

 technicznego środka dydaktycznego, czyli urządzenia elektrycznego, pozwalającego na 

przekaz informacji,  

 materiału dydaktycznego, czyli nośnika informacji, 

 komunikatu, czyli informacji w postaci zespołu bodźców sensorycznych, np. obrazu 

(ruchomego, tekstu, rysunku) i/lub dźwięku
151

. 

Przykładowo: telewizor wraz z odtwarzaczem DVD to techniczny środek 

dydaktyczny, płyta DVD to materiał dydaktyczny, a film dydaktyczny to komunikat. 

W zakresie wspomagania realizacji celów edukacji technicznej istotne są wszystkie  

z najczęściej wymienianych funkcji mediów dydaktycznych, a więc: poznawcza, kształcąca, 

dydaktyczna, emocjonalno - motywacyjna i wychowawcza. Znaczenie trzech pierwszych  

z wymienionych funkcji wynika ze specyfiki edukacji technicznej. Niewiele rodzajów 

edukacji jest tak ściśle związanych z obrazem czy rysunkiem
152

, jak edukacja techniczna. 

Rysunek jest specyficznym językiem techników. 

W pracy z uczniami wykorzystuje się rysunki schematyczne oraz rysunki – ilustracje, 

istotne przy organizacji i kształtowaniu ich spostrzegania i obserwacji. Rysunek – schemat 

pomaga w pobudzaniu dziecka do myślenia. Stosowany bywa po to, by dzieci zrozumiały 

ogólną myśl, regułę, prawo lub stosunki zachodzące między przedmiotami lub zjawiskami.  

W rysunku tym spostrzeganie dziecka ma mieć charakter wybiórczy, a spostrzeże ono 

głównie to, co wskaże mu nauczyciel, co wyodrębni przez słowo. Rysunek – ilustracja ma 

zastąpić dziecku spostrzeganie realnego przedmiotu, niemożliwe w danych warunkach.  

                                                                                                                                                                                     
149

 Brzózka J. i in.: Razem w szkole. Klasa 1 Edukacja wczesnoszkolna. Przewodnik metodyczny ze 

scenariuszami zajęć, część 3. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009, s. 79 – 80. 
150

 Strykowski W.: Podstawy kształcenia multimedialnego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1984. 
151

 Tamże, s. 14 - 15. 
152

 O odbiorze rysunków przez dzieci pisze Mazepa – Domagała B.: Upodobania obrazowe dzieci w wieku 

przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011,  

w rozdziale „Specyfika predylekcji w zakresie rysunkowych obrazów ilustracyjnych w grupie dzieci 5 i 6 

letnich”, s. 187-211. 
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 W rysunku tym dziecko ma byś nastawione na ogarnięcie, zaobserwowanie, zapamiętanie 

całości z jak największym bogactwem szczegółów
153

.  

Zarówno do rysunku schematycznego, jak i do rysunku - ilustracji uczniowie mają 

dostęp poprzez media i materiały dydaktyczne. Mogą one być zawarte w podręczniku, w 

materiałach kserowanych bądź drukowanych lub na dużym ekranie, przy zastosowaniu 

rzutnika multimedialnego i wizualizera (źródłem rysunków są w tym przypadku materiały 

drukowane albo kserowane), rzutnika multimedialnego i komputera z oprogramowaniem do 

prezentacji, oprogramowaniem graficznym lub z przeglądarką plików graficznych, 

ewentualnie z przeglądarką internetową i inne. 

Przy wyborze mediów dydaktycznych Czesław Plewka zaproponował uwzględnianie 

następujących kryteriów: 

 celu – media dydaktyczne powinny przyspieszać osiągnięcie celu zajęć, 

 treści – nie do wszystkich treści, nawet w obrębie jednego przedmiotu, można 

wykorzystać te same media, 

 metody – najpierw powinna zostać wybrana metoda kształcenia, a dopiero  

z uwzględnieniem jej specyfiki można dobrać właściwe medium, 

 prawidłowości psychologiczno – pedagogicznych – media powinny być dostosowane do 

przebiegu czynności poznawczych uczącego się, 

 praktyczne – liczebność grupy, wyposażenie sali, możliwości oświetlenia lub 

zaciemnienia pomieszczenia, możliwość magazynowania i przechowywania mediów  

i inne
154

. 

Wybór mediów dydaktycznych uzależniony jest więc głównie od celów lekcji i metod 

kształcenia, pozwalających na ich realizację, a także wieku i poziomu rozwoju uczniów. Nie 

bez znaczenia jest dostępność do nich i ich koszty. Jednak decyzja dotycząca wykorzystania 

mediów leży zawsze w gestii nauczyciela. Jest ona nazywana obudową medialną 

(dydaktyczną) lekcji
155

. 

Niemiłym zaskoczeniem dla wielu nauczycieli była informacja zawarta na stronach 

internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), w brzmieniu: 

Informacja dotycząca środków dydaktycznych 

                                                           
153

 Wołoszynowa L.: Młodszy wiek szkolny, [w:] Żebrowska M. (red.): Psychologia rozwojowa dzieci  

i młodzieży.  PWN, Warszawa 1977, s. 570 - 571.. 
154

 Plewka, C.: Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Instytut Technologii 

Eksploatacji, Radom 1999. 
155

 Musioł M.: Media w procesie wychowania. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 165. 
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 Uprzejmie informujemy, że w związku z art. 1 pkt 23 lit. a i art. 26 ust.1 ustawy z 

dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (DzU Nr 56, poz. 458), Minister Edukacji Narodowej, od dnia 8 czerwca 2009 r., 

nie będzie zalecał do użytku szkolnego środków dydaktycznych.  

Przy czym zablokowano dostęp do strony internetowej: http://www.srodki-

dydaktyczne.menis.gov.pl/www/start2.html z wykazem mediów dydaktycznych, zalecanych 

przez MEN do rzeczonego dnia. Rząd Rzeczpospolitej Polski nazywany jest liberalnym, więc 

ta decyzja jego Ministra nie powinna dziwić. Po pierwsze dlatego, że nie musi zatrudniać 

ekspertów, którzy dane medium zaopiniują, a po drugie nie zalecając czy nie sugerując 

nauczycielowi mediów dydaktycznych pozostawia decyzje w tej sprawie wyłącznie w jego 

gestii. Wynikiem tego może być jednak spadek zainteresowania nauczycieli wspomaganiem 

realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych mediami dydaktycznymi. Ponadto 

zostawia nauczycieli samym sobie. Nauczyciele z dłuższym stażem pracy zazwyczaj 

posiadają pewien zasób mediów i materiałów dydaktycznych. Problem z ich doborem mogą 

natomiast mieć nauczyciele młodzi. Poszukując odpowiednich materiałów dydaktycznych 

często sięgają do zasobów Internetu, a tam zamiast rzetelnej recenzji, trafią na ich reklamy.  

W zaistniałej sytuacji powinni się, nie tylko w kwestiach mediów, konsultować  

z doświadczonymi nauczycielami, a takimi są m.in. doradcy metodyczni. 

Spośród różnych klasyfikacji mediów w dalszej części opracowania wykorzystany 

zostanie podział na media proste i złożone. 

Interesujące, z punktu widzenia wspomagania realizacji celów edukacji technicznej, 

jest pojęcie zaproponowane przez Franciszka Szloska
156

, a mianowicie pedagogiczne środki 

pracy, za pomocą których uczniowie wykonują określone czynności, pozwalające 

kształtować określone umiejętności praktyczne. Środkami tymi mogą być maszyny  

i urządzenia w warsztatach szkolnych, piłka na zajęciach wychowania fizycznego, czy też 

komputer na lekcjach informatyki. 

 

4.4.1. Media proste w edukacji technicznej 

 

Media proste składają się jedynie z materiału i komunikatu. Do ich wykorzystania nie 

jest więc potrzebny techniczny środek dydaktyczny. Można do nich zaliczyć m.in.: okazy 

(przedmioty) naturalne, ich modele, tablice, plansze, mapy, książki, materiały kserowane, 

                                                           
156

 Szlosek F.: Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Inżynierska  

i Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1995, s. 180. 
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 zdjęcia. Najpopularniejszym medium prostym, nie tylko w edukacji technicznej, jest tablica 

biała lub czarna. Istotnym uwarunkowaniem dydaktycznym w zakresie techniki jest 

precyzyjne wykonywanie rysunków. Pomaga w tym zaostrzona lub wzdłużnie przepołowiona 

kreda w przypadku tablic czarnych oraz pisak ze spłaszczoną końcówką do tablic białych,  

a także używanie specjalnych przyrządów kreślarskich linii, ekierek, kątomierzy, cyrkli. 

Cyrkle, zamiast ostrzy, mają montowane specjalne przyssawki.  

Z kolei ze względów wychowawczych istotne jest właściwe korzystanie z dobrze 

przygotowanej, a więc czystej tablicy. Nieetyczna jest kontrola i ocena zeszytów ucznia pod 

kątem ich estetyki przez nauczyciela pracującego na źle przygotowanej tablicy  

i wprowadzającego na niej informacyjny bałagan
157

. Mankamentem tablic, zarówno czarnych, 

jak i białych, jest czasochłonność wykonania precyzyjnych rysunków o małym stopniu 

uproszczenia, zwłaszcza rysunków skomplikowanych urządzeń technicznych. 

Niewielu nauczycieli wykonuje, popularne dawniej, plansze, gdyż w czasie ich 

tworzenia, w przypadku popełnienia błędu, często trzeba rozpocząć pracę od początku. 

Ponadto na gotowych planszach bardzo trudne, a nieraz niemożliwe jest wprowadzanie 

poprawek. Kłopotliwe jest także ich przechowywanie, a gdy nie są pokryte lakierem ich 

wyczyszczenie, nawet z kurzu. Przykładem dla edukacji technicznej może być plansza, której 

komunikat stanowi schemat elektryczny obwodu zawierającego źródło prądu, 

włącznik/wyłącznik oraz źródło światła (żarówkę lub diodę). 

Na każdym etapie edukacji technicznej nieocenione znaczenie ma wykorzystywanie 

przedmiotów rzeczywistych i naturalnych lub ich modeli, szczególnie maszyn, urządzeń  

i narzędzi. O możliwości wykorzystania przedmiotów rzeczywistych lub naturalnych 

decyduje ich cena, gabaryty, waga oraz bezpieczeństwo uczniów. Nie powinno się 

wykorzystywać przedmiotów, którymi uczniowie mogą się skaleczyć i/lub są toksyczne czy 

promieniują, zwłaszcza wówczas, gdy uczniowie mają mieć z nimi bezpośredni kontakt. Ze 

względów praktycznych nie wykorzystuje się przedmiotów zbyt dużych czy ciężkich, a także 

bardzo małych. Ponadto, wiele przedmiotów ma ograniczenia poznawcze, ich korpusy czy 

obudowy nie pozwalają na pokazanie budowy czy wytłumaczenie sposobu i zasad działania. 

Przykładem może być silnik spalinowy – gdy jest przedmiotem rzeczywistym, nie widać 

działania tłoków w cylindrach, zaworów i świec zapłonowych.  

Natomiast, gdy któryś z cylindrów zostanie przecięty, przedmiot ów staje się 

modelem. Modele można więc uzyskać celowo, uszkadzając przedmiot rzeczywisty lub 

wytwarzając je specjalnie, w firmach produkujących na potrzeby edukacji lub w szkołach 
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 przez samych nauczycieli lub uczniów (wiele modeli wykonywali dawniej uczniowie 

techników w ramach prac dyplomowych). 

Modele mogą mieć wymiary przedmiotów rzeczywistych, mogą także być 

pomniejszone lub powiększone. Obniżając koszty ich pozyskania mechanizmy w nich 

stosowane są często uproszczone, przez co nie odzwierciedlają rzeczywistości. Dlatego 

istotne jest, by wszystkie „przekłamania” były niewidoczne dla ucznia. Elementy w modelach 

wprawiane są w ruch ręcznie lub za pomocą silniczków małej mocy zasilanych prądem  

o bezpiecznym napięciu. 

Wadami przedmiotów rzeczywistych lub ich modeli są najczęściej wysokie koszty ich 

nabycia lub przygotowania oraz kłopoty z ich przechowywaniem. 

Przydatnymi w wychowaniu komunikacyjnym, w szczególności w pracy z uczniami 

przygotowywanymi do egzaminu na kartę rowerową są modele (makiety) różnych 

skrzyżowań. Mogą być one wykonane przez uczniów na bazie płaskiej płyty, na której 

skrzyżowania są malowane z pasami ruchu, przejściami dla pieszych oraz znakami 

poziomymi stopu i ustąpienia pierwszeństwa oraz strzałkami informującymi o kierunku jazdy 

z danego pasa. Wykorzystując np. karton, patyczki do szaszłyków, korki z butelek, plastelinę, 

farby lub kredki uczniowie wykonują pionowe znaki drogowe. Uczniowie starszych klas 

mogą natomiast przygotować pojazdy i sygnalizację świetlną. Bazą pojazdów mogą być 

modele samochodów i motocykli, w których montowane są migające diody, przełączniki  

i akumulatorki lub baterie. Pojazdy z diodami uatrakcyjniają i urealniają ćwiczenia z zakresu 

pierwszeństwa przejazdu. Sygnalizację świetlną wykonuje się z wykorzystaniem rurek, 

kartonu, przewodów, źródła prądu, przełączników i diod. 

Prostszą formą, mogącą poniekąd zastąpić modele skrzyżowań i rond są tablice 

magnetyczne. Na tablicach tych mocuje się obrazy tych skrzyżowań i rond, a pojazdami są 

magnesy z naklejonymi na nich rysunkami, np. pokazanymi na rys. 7. 
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 Musioł M.: Media w procesie wychowania. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 18. 
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Rys. 7. Naklejki, które można nakleić na magnesy, wykorzystywane do realizacji celów 

wychowania komunikacyjnego
158

 

 

Wykorzystanie tych modeli skrzyżowań i rond lub tablic magnetycznych z ich 

obrazami jest skuteczniejsze w porównaniu z wykorzystaniem plansz, gdyż ułatwia uczniom 

widzenie aktualnej na nich sytuacji. Na planszach, zwłaszcza z większą liczbą pojazdów, 

nawet jeżeli uczeń prawidłowo wskaże pojazd/pojazdy z pierwszeństwem, to te pojazdy dalej 

są na nich widoczne. Natomiast na modelach i tablicach magnetycznych wytypowany przez 

ucznia pojazd opuszcza skrzyżowanie, a uczeń ma przed sobą nową sytuację, zbliżoną do 

rzeczywistej. 

Popularne w szkole są materiały drukowane. Zalicza się do nich książki, prasę, ulotki, 

materiały kserowane, materiały przygotowane przez nauczyciela i inne. 

Książka to odpowiednio złożone, zbroszurowane i oprawione arkusze papieru 

zadrukowane tekstem.
159

 W szkole książki nazywane są podręcznikami, zeszytami ćwiczeń, 

czy kartami pracy. W zakresie edukacji technicznej zawierają one np. instrukcje wykonania 

jakiejś pracy (rys. 8). 
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 Naklejki pochodzą z: Folejewska R.: Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna  Klasa 1. Zeszyt 

część 1. Nalepki wielokrotnego użytku. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009. 
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 Dunaj B. (red.): Słownik współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo WILGA, Warszawa 1996, s. 439. 
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Rys. 8. Instrukcja wykonana łódki zamieszczona w karcie pracy
160
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 Łukasik S., Petkowicz H.: Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna  Klasa 1. Część 2. Karty 

pracy ucznia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2007. 
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 Przykłady mediów prostych, dostępnych komercyjnie, mogących wspomagać 

realizację celów edukacji technicznej w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej: 

 Zestaw DZIECKO W RUCHU DROGOWYM. 

 Zestaw MŁODSZY UCZEŃ W RUCHU DROGOWYM. 

 Zestaw KONSTRUUJEMY ZNAKI DROGOWE. 

 Zestaw KLOCKÓW LEGO-DACTA. 

 Zestaw PRZENOŚNE ZNAKI DROGOWE I SYGNALIZACJA ŚWIETLNA. 

 Zestaw OPASKI NA RĘKĘ. 

 Zestaw ODBLASKOWE ZNAKI ZWIJANE. 

 Tablica dydaktyczna WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE CZ. I I II. 

 Tablica dydaktyczna WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE – KARTA ROWEROWA. 

 Tablica dydaktyczna ZNAKI DROGOWE (PLANSZE POGLĄDOWE + BROSZURA  

Z OPISEM ZNAKÓW). 

 Pakiet dydaktyczny DROGA I JA. 

 

4.4.2. Media złożone w edukacji technicznej 

 

Wykorzystanie mediów złożonych wymaga zastosowania, oprócz materiałów 

dydaktycznych i komunikatów, także technicznego środka dydaktycznego. Do mediów tych 

należą: diaskopy (materiały: przeźrocza), projektoskopy (materiały: foliogramy, fazogramy, 

płaskie modele dynamiczne), magnetofony (materiał: kaseta audio), odtwarzacze CD 

(materiał: płyta CD), magnetowidy (materiał: kaseta wideo), odtwarzacz DVD (materiały: 

płyta DVD, płyta CD), komputer (materiały: dyski twarde, dyskietki, płyty CD, płyty DVD, 

oprogramowanie)
161

. 

Spośród mediów złożonych najobszerniejsze zastosowanie ma zestaw komputera  

z rzutnikiem multimedialnym. Oprócz profesjonalnie wykonanych programów i prezentacji 

lub prezentacji zamieszczonych w Internecie, nauczyciele mogą wykorzystywać programy  

i prezentacje wykonane samodzielnie.  

Niewielu nauczycieli zna języki programowania i potrafi pisać programy 

komputerowe. Natomiast znacznie lepsza jest ich znajomość oprogramowania i umiejętność 

wykonania prezentacji multimedialnej. Ze względu na popularność i dostępność w Polsce 

systemu operacyjnego Windows najczęściej wykorzystywaną aplikacją, służącą do tworzenia 

tych prezentacji, jest (będący częścią pakietu MS Ofiice) program Power Point. 
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 Juszczyk S.: Komunikacja człowieka z mediami. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998. 
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 Prezentacje wykorzystywane w celu tłumaczenia uczniom pojęć, zjawisk, budowy 

maszyn, urządzeń czy narzędzi, ich zasad działania, zasad postępowania, wpływu techniki na 

środowisko i życie człowieka itp. w edukacji zintegrowanej powinny mieć strukturę liniową, 

więc ich wykonanie wymaga jedynie podstawowej znajomości i umiejętności pracy  

z programem prezentacyjnym. 

Podobną prezentację nauczyciele wykonują także jako element instruktażu. 

Poszczególne slajdy prezentacji dotyczą poszczególnych zabiegów i operacji, związanych  

z wykonaniem poleconej uczniom pracy wytwórczej lub ćwiczeń, a także ukazują pracę w jej 

gotowej postaci. Istotnym elementem tych slajdów są fotografie cyfrowe tych zabiegów, 

operacji i gotowych prac wykonane przez nauczyciela. Podczas wykonywania tych fotografii 

nauczyciel powinien pamiętać o: 

 odpowiednim ułożeniu fotografowanego obiektu,  

 tle, na którym obiekt jest fotografowany (by uzyskać odpowiedni kontrast), 

 oświetleniu obiektu (by powstające cienie nie zakłócały jego widoku),  

 właściwym ułożeniu widocznych na slajdzie narzędzi i przyrządów,  

 odpowiednim, zgodnym z zasadami BHP, używaniu narzędzi i materiałów.  

Na wykonanych fotografiach niektóre, istotne szczegóły nie są należycie widoczne 

(np. zagięcia na pracach wykonywanych z papieru). Niestety, niewielu nauczycieli wykonane 

przez siebie fotografie poddaje dalszej obróbce. A przecież wystarczy prosty program 

graficzny, by pewne elementy fotografii poprawić, np. linią zaznaczyć krawędź owego 

zagięcia czy strzałkami pokazać kierunek zaginania, a strzałką i krótką linią zaznaczyć 

miejsce, w którym należy wykonać kolejną czynność (zabieg). 

Wykorzystując bardziej zaawansowane funkcje programów do wykonywania 

prezentacji, m.in. hiperłączy nauczyciel sam może opracować ciekawą dla uczniów 

prezentację, np. w postaci quizu. Quiz to konkurs z nagrodami, w którym zawodnicy muszą 

się wykazać wiedzą ogólną lub wiedzą na z góry określony temat, odpowiadając na zadawane 

przez prowadzącego albo wylosowane pytania
162

. 

Quiz opracowany przy użyciu prezentacji nie jest typowym konkursem. Uczeń 

odpowiada w nim na opracowane przez nauczyciela pytania, a nagrodą jest tekst (np. brawo, 

odpowiedziałeś rewelacyjnie, wspaniale itp.), sympatyczny obrazek i/lub wesoła 

melodyjka
163

. 
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 Pierwszy slajd prezentacji (quizu) zawiera jej tytuł, ładnie skomponowany z oprawą 

graficzną. Ma on na celu zachęcenie ucznia do dalsze zabawy. Na drugim slajdzie 

zamieszczana jest instrukcja postępowania, istotna zwłaszcza w przypadku, gdy nauczyciel 

decyduje się na ustawienie hiperłączy na elementach graficznych (np. strzałkach), a nie na 

tekście, który informuje ucznia o jego przeznaczeniu. 

       Slajd 1                                                          Slajd 2 

 

Na trzecim slajdzie znajduje się pytanie w formie tekstowej lub graficznej, 

ewentualnie tekstowej i graficznej. Uczeń dokonuje wyboru odpowiedzi. Jeżeli wybrał 

odpowiedź poprawną, czyli w prezentowanym przykładzie pojazd A, wówczas hiperłącze 

uruchomi slajd powiadamiający go o tym (slajd 4), a nagrodą może być ciekawa grafika i/lub 

efekty dźwiękowe. Gdy uczeń wskaże hiperłącze „kliknij”, wówczas pojawi się kolejne 

pytanie będące kontynuacją tego, na które uczeń już odpowiedział, jednak nie będzie w nim 

pojazdu A, który odjechał (slajd 7). 

   Slajd 3                                                                 Slajd 4 

 

Natomiast jeśli uczeń wybrał odpowiedź złą, wówczas ukaże mu się slajd informujący 

go o tym (mogą być na nim zawarte informacje, dotyczące popełnionego błędu).  
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     Slajd 5                                                                 Slajd 6 

 

Po wskazaniu przez ucznia hiperłącza powtórnie ukaże mu się pytanie, na które 

udzielił złej odpowiedzi. Liczba odpowiedzi błędnych na jednym slajdzie może być dowolna. 

Jak już wspomniano, po wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na slajdzie 3 hiperłącze 

przełączy ucznia na slajd 7. W przypadku błędnej odpowiedzi program pokaże slajd 8, 

natomiast poprawna odpowiedź sprawi, że uczeń będzie odpowiadał na pytanie ze slajdu 9. 

 

    Slajd 7                                                                Slajd 8 
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 Slajd 9 

 

 

Gdy uczeń odpowie na ostatnie pytanie i wskaże hiperłącze, to program zostanie 

wyłączony. 

Zestaw komputer + rzutnik multimedialny służy także do projekcji filmów 

dydaktycznych, dając większy obraz w porównaniu z zestawem telewizor + odtwarzacz DVD 

lub telewizor + magnetowid. 

Materiały dydaktyczne, darmowe lub komercyjne, odzwierciedlają zamysły ich 

autorów. Dlatego pożądane jest przygotowywanie tych materiałów samodzielnie przez 

nauczycieli, gdyż odnoszą się one do konkretnych celów i treści kształcenia technicznego, 

wpływając na wzrost efektywności w trakcie ich realizacji. Materiały te muszą zostać 

przygotowane bardzo starannie z dbałością o ich stronę merytoryczną i metodyczną. 

Ze względów wychowawczych należy dbać o to, by nośnik komunikatu był możliwie 

najlepszej jakości. Nie powinno być na nim żadnych zarysowań, plam, czy też innych wad
164

. 

Przykłady mediów złożonych, dostępnych komercyjnie, mogących wspomagać 

realizację celów edukacji technicznej w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej: 

 Program multimedialny KOZIOŁEK WYNALAZCA (z serii „Szkoła Koziołka Matołka”) 

Dystrybutor AIDEM MEDIA.  

Opis programu: Koziołek Matołek chce zdobyć tajemniczy przepis na szóstki w szkole  

i w tym celu musi rozwiązać zadania z różnych dziedzin wiedzy. Uczy się arytmetyki  

i alfabetu, poznaje zupełnie nowe zagadnienia, takie jak: czas i działanie zegarków, 

budowa maszyn i urządzeń, czynniki kształtujące pogodę, miary: wagi, długości  

i objętości. Ćwiczy refleks, pamięć i logiczne myślenie. Szczególny nacisk położony 
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 został na zabawy, w których może brać udział więcej niż jeden gracz: teleturniej Omnibus  

i grę planszową „Za-mee-k"
165

.  

 Program multimedialny KLIK UCZY ZASAD RUCHU DROGOWEGO (z serii „Klik 

uczy ...”) Dystrybutor Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 

Program powstał na podstawie scenariusza Bogumiły Bogackiej-Osińskiej i Ewy 

Królickiej. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, oraz dla nauczycieli do 

wykorzystania na lekcjach poświęconych tematyce wychowania komunikacyjnego.  

W trybie tematycznym, przewidzianym do wykorzystania w klasie, gry i zabawy 

zgrupowane są wokół takich zagadnień jak: bezpieczne miejsce zabawy, pieszy na 

drodze, pojazd na drodze, komunikacja, znaki drogowe. Tryb zabawowy oparty jest na 

koncepcji drogi do szkoły bohaterów programu. Pięcioro uczniów na swojej drodze do 

szkoły napotyka około 100 zabaw, gier i zagadek, odpowiadających różnorodnym 

sytuacjom drogowym. Dziecko zapoznaje się z podstawowymi zasadami poruszania się 

w mieście, poza miastem, na drodze osiedlowej oraz w różnych środkach lokomocji. 

Celem zabawy jest takie przygotowanie dziecka do uczestnictwa w ruchu drogowym, aby 

już pierwsze samodzielne kroki postawiło ono w bezpiecznym miejscu i w bezpieczny 

sposób. Multimedialne gry i zabawy oparte na interakcji doskonale ćwiczą pamięć  

i uwagę - funkcje niezbędne do właściwej analizy i oceny sytuacji drogowej. Szczególny 

nacisk kładzie się na stosunki przestrzenne i orientację w przestrzeni. W programie 

zastosowano "inteligentną" pomoc, zawierającą różnorodny system podpowiedzi  

i zachęcającą dziecko do samodzielnych prób wykonania każdej zabawy. Prawidłowo 

wykonane zadanie jest zapisywane na dyplomie, co pozwala dziecku na sprawdzanie 

swoich wyników. Dyplom można wydrukować
166

.  

 

4.5. Pracownia techniczna 

 

Najlepiej, gdy realizacja celów i treści edukacji technicznej w ramach edukacji 

wczesnoszkolnej ma miejsce w pracowni technicznej dostosowanej do ergonomicznych 

potrzeb i możliwości dzieci. W pracowni takiej znajdują się, ustawione w odpowiedniej 

odległości, specjalne stoły o odpowiedniej wysokości (najlepiej regulowanej), pozwalające na 

pracę uczniów bez obaw o ich zniszczenie i bez wzajemnego przeszkadzania sobie. 

Niezbędne są także szafki, regały i uchwyty na narzędzia i materiały. Bardzo przydatne jest 

                                                           
165
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 zaplecze pracowni z szafami narzędziowymi i z regałami, na których przechowywane są 

rozpoczęte prace uczniów. Przykładowe elementy wyposażenia szkolnej pracowni technicznej 

dla klas  

1-3 przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3  

Przykłady wyposażenia szkolnej pracowni technicznej 

Stół drewniany do obróbki drewna 

 

Szafy i regały na narzędzia, materiały 

oraz prace uczniów 

 

Nożyczki 
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Nożyczki dla leworęcznych 

 

Nożyczki ozdobne 

 

Taśma miernicza 

 

Przymiar stolarski składany 

 

Przymiar „metr” krawiecki 

 

Kolec 
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Świder 

 

Pistolet do klejenia na gorąco 

 

Komplet igieł 

 

Nici, dratwy, sznurki 

 

Listewki 
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Różnego rodzaju papiery 

 

Różnego rodzaju kleje 

 

 

Mając na względzie duże różnice w rozwoju fizycznym (zwłaszcza wzrostu) między 

uczniami klas 1–3 i klas 4–6 można wykazać, że w szkole powinny znajdować się dwie 

pracownie techniczne (mogą być ze wspólnym zapleczem), przeznaczone dla uczniów tych 

klas. Niestety w polskiej rzeczywistości edukacyjnej takie rozwiązanie jest niespotykane. 

Innym rozwiązaniem jest jedna pracownia ze stołami z regulowaną wysokością blatów 

roboczych (wykonywanych na zamówienie) i krzeseł z regulowaną wysokością siedzisk. 

Wyposażenie pracowni technicznych w wielu polskich szkołach nie spełnia norm, jest bądź  

w szczątkowej formie, bądź też została po tej pracowni jedynie nazwa. Sytuacja uległa 

pogorszeniu zwłaszcza po reformie edukacji w 1999 roku, w wyniku przekształcania wielu 

szkół podstawowych na gimnazja. 

 Dlatego cele i treści edukacji technicznej w klasach początkowych najczęściej są 

realizowane w zwykłych salach lekcyjnych, co w wielu przypadkach zmusza nauczyciela do 

podjęcia improwizowanych działań, przez co w prawidłowy sposób nie kształtuje on ani 

umiejętności, ani postaw czy nawyków. Przykładem takiego postępowania jest wykonywanie 

otworu w twardym materiale trzymanym w ręce, zamiast opartym bezpośrednio na stole czy 

podkładce, której nie żal, gdy narzędzie ją uszkodzi. 

Złamaniem wszelkich norm higienicznych, a także zdrowego rozsądku, było 

realizowanie w sali lekcyjnej zajęć z zakresu technologii żywienia, na których 

przygotowywało się i spożywało posiłki. Zastrzeżenia budzą m.in. przygotowywanie 

posiłków na stole, na którym obrabiane są np. drewno czy metal, mycie rąk i dotykanie 
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 klamek w ogólnodostępnej toalecie, mycie produktów spożywczych w tej toalecie lub  

w stojącej wodzie w miednicy, konieczność przynoszenia przez uczniów z domów  

i wykorzystywania podczas przygotowania posiłków różnych sprzętów kuchennych (naczyń, 

sztućców, desek do krojenia, obrusów i serwetek) o różnym stopniu czystości i w różnych 

opakowaniach, a także surowców i półproduktów przechowywanych nawet do kilku godzin  

w uczniowskich plecakach itd. 

Wprawdzie cele i treści technologii żywienia zostały usunięte z zakresu edukacji 

technicznej, ale to nie rozwiązało sygnalizowanego problemu, gdyż zostały one 

„przeniesione” do wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Jeżeli nauczyciel zdecyduje 

się przygotowywać z dziećmi posiłki, to powinien to czynić wyłącznie w odpowiednio 

przygotowanej pracowni. 

 Pewne trudności w realizacji zajęć z edukacji technicznej związane są także  

z koniecznością wykorzystania różnych materiałów, które uczniowie najczęściej mają 

przynieść z domu. Niektórzy z nich nie mają w domu tych materiałów, a innych po prostu nie 

stań na ich kupno. 

Brak pracowni technicznej, w której można wykonać wiele operacji obróbkowych 

sprawia, że istotna bywa nie tylko jakość i właściwości tych materiałów, ale także wstępne 

przygotowanie ich w domu przez rodziców (np. przycięcie listewek na określoną długość), 

nieraz przy braku potrzebnych do tego, właściwych narzędzi. 

 

 4.6. Prace domowe 

 

W polskim systemie edukacyjnym praca domowa traktowana jest jako integralna 

część procesu dydaktycznego, a jej wykonanie przez uczniów należy do ich podstawowych 

obowiązków. Praca domowa musi być przemyślana pod względem m.in. celowości jej 

zadawania, treści i sposobu ich wytłumaczenia uczniom (jeżeli ich nie zrozumieją, nie mają 

szans na samodzielne wykonanie pracy), a także czynności, które uczniowie mają wykonać 

(np. przepisanie tekstu lub przerysowanie rysunku można uznać za stratę czasu uczniów, gdy 

nie towarzyszy im ich analiza) oraz możliwości jej samodzielnego wykonania przez 

wszystkich uczniów. 

Praca domowa z edukacji technicznej w klasach 1-3 dotyczyć może utrwalenia i/lub 

pogłębiania wiedzy opracowywanej na lekcji (np. dotyczącej zasad poruszania się po drogach 

publicznych, środków transportu, zasad używania sprzętu gospodarstwa domowego), 

przygotowania wiedzy i materiałów na następną lekcję (np. niezbędnych do wykonania pracy 
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 wytwórczej), a także przygotowania pomysłów rozwiązań technicznych (np. na sesję burzy 

mózgów). 

Praca domowa może przybierać różne formy. Rozróżnia się formy: 

 ustną, 

 pisemną, 

 plastyczną, 

 portfolio, 

 praktyczną, 

 mieszaną
167

.  

Wykonanie przez ucznia zadanej pracy domowej musi zostać poddane ewaluacji. 

Można w niej wyróżnić dwie, wzajemnie ze sobą powiązane czynności: sprawdzanie  

i ocenianie. Sprawdzanie pacy domowej przyjmuje charakter: 

 ilościowy – sprawdzenie wykonania pracy wszystkim uczniom, bądź wybranej losowo 

grupie uczniów, 

 jakościowy – sprawdzenie poprawności i samodzielności wykonania pracy jednemu lub 

kilku uczniom, 

 mieszany – ilościowy wszystkim lub wybranej grupie uczniów i jakościowy wybranym 

uczniom. 

Na każdym etapie nauczania, także w edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie powinni 

znać i ponosić konsekwencje celowego unikania wykonania pracy domowej. 

 

 4.7. Ewaluacja wiedzy z zakresu edukacji technicznej 

 

Ewaluacja to ustalenie wartości i ceny czegoś, ocenianie, oszacowanie
168

. Ewaluacja 

w dydaktyce jest terminem stosunkowo nowym, ale już zakorzenionym. W niniejszym 

opracowaniu dotyczy ewaluacji dydaktycznej, czyli kontroli i oceny kompetencji ucznia, 

których składowymi są wiedza (wiadomości) i umiejętności oraz postawy i nawyki, 

odbywającej się na zajęciach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, w zakresie edukacji 

technicznej. Ewaluacja ta pełni funkcję informacyjną, przy czym nie tylko informuje  

o osiągnięciach (wynikach) edukacyjnych samego ucznia, jego rodziców i nauczyciela, ale 

powinna być drogowskazem do dalszej pracy zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia oraz jego 

rodziców. Jest to jeden z najtrudniejszych elementów pracy nauczyciela, niezbyt lubiany 
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 zarówno przez niego samego, jak i przez jego uczniów. Ewaluacja dydaktyczna stanowi więc 

punkt odniesienia wyników uczenia się. 

Koniec XX i początek XXI wieku w szkolnictwie charakteryzują się totalną wręcz 

krytyką kontrolowania, a zwłaszcza oceniania wiedzy uczniów. Wskazuje się na negatywny 

wpływ tych czynności na psychikę i postawy ucznia, u którego mogą one budzić lęki  

i frustracje, niechęć chodzenia do szkoły, mogą wpływać na obniżenie poczucia własnej 

wartości, a nawet być przyczyną samobójstw. Ze wzrostem subiektywności oceniania, 

wzrasta także niechęć i nieufność ucznia w stosunku do nauczyciela. Nawet rezygnacja  

z tradycyjnego systemu oceniania w postaci stopni szkolnych nie przyczyni się do 

wyeliminowania jego negatywnych następstw. Nauczyciel w wielu momentach procesu 

dydaktycznego zmuszony jest do informowania ucznia, czy jego wypowiedzi lub odpowiedzi, 

wykonywane ćwiczenia i zadania, jego postępowanie są dobre czy złe. Słowa nauczyciela 

„świetnie to ...”, „dobrze, ale...”,  „źle to ...”, „niestety, nie masz racji” itp., nie 

odzwierciedlane oceną szkolną są, mimo wszystko, formą oceniania i to ze wszystkimi jego 

wadami
169

. 

Ewaluacja dydaktyczna opiera się bądź na prostych sposobach: obserwacji uczniów, 

rozmowach, pracach pisemnych, czy pracach praktycznych
170

, bądź też na sposobie bardziej 

złożonym, jakim jest test dydaktyczny. 

Doświadczony nauczyciel obserwację ucznia i jego pracy prowadzi na każdej lekcji,  

a jej przedmiotem są wiadomości, umiejętności, postawy i nawyki wykazywane przez ucznia 

podczas tej pracy.  

Poprzez obserwację dziecka nauczyciel może uwzględnić w ocenie opisowej poziom 

umiejętności praktycznych, np. w zakresie: 

 odczytywania temperatur, 

 odczytywania wskazań wagi, 

 odczytywania długości, 

 odczytywania godzin i minut na zegarze, 

 dokonywania prostych obliczeń zegarowych, 

 dokonywania prostych obliczeń kalendarzowych, 

 wyznaczania równoległości i prostopadłości. 

                                                           
169

 Musioł M.: Ewaluacja dydaktyczna na zajęciach wspomaganych komputerem. [w:] Juszczyk S., Janczyk J., 

Morańska D., Musioł M.: Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2003, s. 304. 
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 Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa 1998, s. 340. 
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 Obserwując ucznia nauczyciel może opisać także jego umiejętności, związane  

z organizowaniem własnej pracy np. w zakresie: 

 utrzymywania porządku w miejscu pracy, 

 posiadania potrzebnych przyborów, 

 wykazywania dbałości o narzędzia pracy, 

 umiejętności działania według podanego planu, 

 umiejętności działania według własnego planu, 

 pracy w skupieniu, 

 pracy samodzielnej, 

 finalizowania rozpoczętych zadań, 

 poszukiwania oryginalnych rozwiązań, 

W dziedzinie bezpieczeństwa obserwacja dziecka pozwala nauczycielowi na zawarcie 

w ocenie opisowej informacji np. w zakresie: 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole, 

 znajomości zasad ruchu drogowego, 

 umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacjach zagrożenia i urazu, 

 bezpiecznego posługiwania się narzędziami używanymi w toku zajęć, 

 bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych, 

 prawidłowego odżywiania się. 

Najwięcej informacji daje obserwacja o charakterze standaryzowanym, za pomocą 

specjalnie przygotowanego arkusza obserwacji. Przykład takiego arkusza przedstawiono  

w tabeli 2. O prowadzonej przez nauczyciela obserwacji uczniowie najczęściej nie wiedzą. 
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 Tabela 2  

Arkusz obserwacji ucznia171 

KARTA OBSERWACJI POSTAW UCZNIA 

Uczeń/uczennica.............................................Klasa........................ 

POSTAWY I SEMESTR II SEMESTR 

Data Data Data Data Data Data 

Nawyki w pracy       

Systematyczność przygotowania do zajęć       

Staranność wykonywania prac       

Samodzielność w pracy       

Efektywność wykorzystania czasu pracy       

Aktywność na zajęciach       

Wykonywanie zadań dodatkowych       

Zachowanie w grupie       

Przyjmowanie odpowiedzialności       

Podejmowanie odpowiedzialnych i stosownych decyzji; samodzielnie 

lub po negocjacjach 

      

Respektowanie praw innych, liczenie się z cudzym zdaniem       

Pomoc innym uczniom:                  - na ich prośbę 

                                                        - z własnej inicjatywy 

      

Kulturalne komunikowanie się:      - z nauczycielem 

                                                         - z kolegami 

      

Przestrzeganie zasad BHP       

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa       

Nawyki higieny pracy       

 

Opis postaw ucznia za I semestr 

 

Podpis ucznia                           Podpis nauczyciela                                Podpis rodziców 

 

Opis postaw ucznia za II semestr 

 

Podpis ucznia                           Podpis nauczyciela                                Podpis rodziców 

„+” – postawy pozytywne;  „ - ” – postawy negatywne 
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 Mordaka M.: i in.: Informatyka 2000. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkoły podstawowej kl. IV – VI. 
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 Pozostałe sposoby ewaluacji dydaktycznej, w której uczniowie nie tylko uczestniczą, 

ale są dodatkowo tego świadomi, mogą przybierać trzy jej formy: 

- ustną, 

- pisemną, 

- praktyczną. 

W zakresie edukacji technicznej forma pisemna jest stosowana sporadycznie. Dużo 

większe znaczenie ma kontrola ustna i praktyczna. 

Kontrola praktyczna dotyczy poziomu umiejętności intelektualnych lub praktycznych. 

Jak przytoczono we wstępie umiejętności techniczne związane z wykorzystywaniem  

i posługiwaniem się narzędziami i urządzeniami należą do kompetencji kluczowych. Tomasz 

Huk postuluje, by nauczyciele oceniając, oczywiście nie tylko kompetencje techniczne, nie 

ograniczali się wyłącznie do luźnych obserwacji, ale opracowywali praktyczne testy do 

pomiaru tych kompetencji
172

 

Trudności, zwłaszcza w kontroli praktycznej, związane są z przyjęciem odpowiednich 

kryteriów oceny. W pracach technicznych mogą nimi być: 

 dokładność wykonania pracy, 

 nakład pracy i wysiłek włożony w jej wykonywanie, 

 aktywność podczas wykonywania pracy, 

 właściwe wykorzystanie narzędzi i urządzeń, 

 zachowanie porządku na stanowisku pracy, 

 zachowanie zasad bezpieczeństwa, 

 estetyka wykonania, 

 własne pomysły i rozwiązania. 

Do sposobów oceniania uczniów w ewaluacji bieżącej należą: oceny ustna 

indywidualna, grupowa lub całego zespołu klasowego, ocena pisemna w postaci krótkiej 

informacji tekstowej albo w postaci stempelka w zeszycie ucznia lub na jego pracy.  

Stempelki mają postać bądź oceny, bądź też obrazka z tekstem (słoneczka i chmurki), 

przy czym oceny te oznaczają: 

A – mocno uśmiechnięte słoneczko - wspaniale, 

B – uśmiechnięte słoneczko - bardzo dobrze, 

C – słoneczko - ładnie, 

D – słoneczko z chmurką - postaraj się, 
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 E – chmurka - pomyśl, 

 F – chmurka z piorunem - pracuj więcej. 

Ocena w postaci krótkiej informacji bezpośrednio mówi uczniowi i jego rodzicom 

bądź opiekunom czego dotyczy i jaki jest tego poziom. Stempelek, niezależnie od tego, czy 

ma postać literek czy też słoneczek i chmurek, przedstawia tylko drugą z informacji, a więc 

poziom ocenianego wskaźnika. Dlatego, na spotkaniach z rodzicami, nauczyciel powinien 

objaśnić im, jak mają interpretować znaczenie danego symbolu stempelka. 

Z zakresu edukacji technicznej ocenę „wspaniale” otrzymuje uczeń, który spełnia 

jedno, kilka lub wszystkie z następujących kryteriów
173

: 

 posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w zakresie 

edukacji technicznej w danej klasie,  

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia techniczne, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu technicznych 

problemów teoretycznych lub praktycznych, zgodnych z programem danej klasy, 

 proponuje nietypowe rozwiązania zadań, 

 stosuje nietypowe rozwiązania w wykonywanych pracach technicznych, 

 osiąga sukcesy w konkursach wiedzy technicznej na szczeblu gminnym lub 

wojewódzkim. 

Z zakresu edukacji technicznej ocenę „bardzo dobrze” otrzymuje uczeń, który spełnia 

jedno, kilka lub wszystkie z następujących kryteriów: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określonych programem nauczania  

w zakresie edukacji technicznej w danej klasie, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami z zakresu edukacji technicznej,  

 samodzielnie rozwiązuje techniczne problemy teoretyczne i praktyczne, ujęte  

w programie nauczania danej klasy, 

 prace techniczne wykonuje z dużą dbałością o szczegóły (jakość wykonania, estetykę), 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów technicznych 

w nowych sytuacjach. 

Z zakresu edukacji technicznej ocenę „ładnie” otrzymuje uczeń, który spełnia jedno, 

kilka lub wszystkie z następujących kryteriów: 

 opanował wiadomości, określone programem nauczania w zakresie edukacji technicznej 

w danej klasie, 
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 Kryteria te opracowano na podstawie kryteriów ogólnych oceny opisowej zamieszczonych na stronie 
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 poprawnie stosuje wiadomości z zakresu edukacji technicznej, 

 samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania techniczne teoretyczne lub 

praktyczne, 

 dba o jakość i estetykę wykonywanych prace technicznych. 

Z zakresu edukacji technicznej ocenę „postaraj się” otrzymuje uczeń, który spełnia 

jedno, kilka lub wszystkie z następujących kryteriów: 

 nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania z zakresu edukacji 

technicznej w danej klasie, 

 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania techniczne teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności, 

 jakość i estetyka wykonywanych prac są na niskim poziomie. 

Z zakresu edukacji technicznej ocenę „pomyśl” otrzymuje uczeń, który spełnia jedno, 

kilka lub wszystkie z następujących kryteriów: 

 ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji technicznej w danej 

klasie, 

 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania techniczne (teoretyczne i praktyczne)  

o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela, 

 jakość i estetyka wykonywanych prac są na bardzo niskim poziomie. 

Z zakresu edukacji technicznej cenę „pracuj więcej” otrzymuje uczeń, który spełnia 

jedno, kilka lub wszystkie z następujących kryteriów: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji technicznej w danej klasie, 

 nie potrafi rozwiązać (wykonać) typowych zadań technicznych (teoretycznych  

i praktycznych) o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 nie wykonuje prac technicznych. 

Mimo, że pomiędzy niektórymi z tych kryteriów w sąsiadujących ze sobą ocenach 

różnice nie są precyzyjnie określone (np. pomiędzy niskim czy bardzo niskim poziomem 

wykonywania prac), to jednak w dążeniach do obiektywnej ewaluacji ich stosowanie jest 

znacznie lepsze od oceniania intuicyjnego. 

Wykorzystywanie w ocenie pracy uczniów oceny opisowej, w postaci symbolicznej 

(liter, znaczków, pieczątek) zubaża jej informacyjny charakter. Zdaniem Barbary Chojnackiej 
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 taka ocena zawiera ogólne informacje, nie podkreśla wysiłku ucznia i nie dostarcza 

dodatkowych wskazówek o dalszej pracy dziecka
174

. 

Dobre ocenianie uczniów winno spełniać kilka warunków: 

 dać dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować oraz jak daleko 

jest na drodze do osiągnięcia celu, 

 uwzględniać możliwości dziecka, 

 brać pod uwagę wkład pracy, czyli jego wysiłek włożony w wykonanie zadania, 

 nie etykietować dzieci, 

 zachęcać do dalszej pracy, 

 nie ma pełnić funkcji kary czy nagrody, 

 nie ma zawierać krytyki osoby, 

 uwzględniać postęp, jaki dokonał się w dziecku
175

. 

Kontroli i ocenie podlegają także prace domowe. Jeżeli praca ta została zadana, 

wówczas nauczyciel powinien w ustalonym terminie dokonać jej ewaluacji. Wynik tej 

ewaluacji powinien mieć swoje odzwierciedlenie w zeszycie ucznia w postaci krótkiej 

informacji bądź ewentualnie jednego z omówionych stempelków. Brak pracy domowej i nie 

zgłoszenie tego nauczycielowi skutkuje ustnym lub pisemnym upomnieniem. 

 Opisowa ocena klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego to zbiór zdań opisujących 

zachowanie i postępy w nauce. Edukacja techniczna jest w niej opisana często jako edukacja 

artystyczno - techniczna lub prace plastyczno - techniczne. 

W celu porównania obszerności opisów poszczególnych rodzajów edukacji analizie 

poddano 60 ocen opisowych śródrocznych i końcowych (wybranych losowo z 203 

uzyskanych od ośmiu nauczycieli oraz z Internetu). Korzystając ze statystyki wyrazów (znaki 

ze spacjami) w edytorze tekstu MS Word stwierdzono, że informacje dotyczące: 

 edukacji polonistycznej średnio obejmują 451 znaków (ok. 26%), 

 edukacji matematycznej 462 znaki (ok. 27%), 

 edukacji środowiskowej 257 znaków (ok. 15%), 

 edukacji muzycznej 123 znaki (ok. 7%),  

 edukacji plastyczna 56 znaków (ok. 3%), 

 edukacji technicznej 52 znaki  (ok. 3%),  

 edukacji fizycznej (ruchowej) 79 znaków (ok. 4,5%).  
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 Chojnacka B.: Pozytywny i negatywny stereotyp w odbiorze oceny opisowej przez uczniów edukacji 
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 Ponadto, 254 znaki (ok. 14,5%) dotyczą kwestii wychowawczych, tzn. zachowania, 

oceny aktywności podczas wykonywania zadań, umiejętności pracy w zespole, pracowitości, 

koleżeńskości, osiągnięć i przyznanych nagród, a więc związane są praktycznie ze wszystkimi 

z wymienionych edukacji. 

Przykładowe fragmenty oceny opisowej z zakresu edukacji technicznej: 

 prace plastyczno–techniczne są pomysłowe, 

 rysunki i wytwory techniczne są estetyczne/nie są estetyczne, 

 rysunki i wytwory techniczne są zawsze dokończone/bywają niedokończone, 

 nie zapominał/zapominał o przyniesieniu potrzebnych materiałów i narzędzi do pracy. 

Grażyna Szyling proponuje wdrażanie oceniania kształtującego, jako jednej z form 

poznawania ucznia i jego samopoznania. Przyznaje jednak, że będzie to proces trudny  

i czasochłonny
176

. 

 

4.8. Wykorzystanie narzędzi niebezpiecznych na zajęciach prowadzonych w ramach 

edukacji technicznej 

 

Wykonanie wielu ćwiczeń i prac z zakresu edukacji technicznej i plastycznej wymaga 

zastosowania narzędzi lub urządzeń, za pomocą których uczeń bezpośrednio oddziałuje na 

materiał i zmienia go. Wiele z tych narzędzi można zakwalifikować do kategorii 

niebezpiecznych, tzn. takich, którymi dziecko może zrobić krzywdę sobie lub innemu 

dziecku, a nawet nieostrożnemu nauczycielowi. Oczywiste jest, że krzywdę (nawet głęboką 

ranę czy uszkodzenie gałki ocznej) dziecko może uczynić wykorzystywanymi na co dzień 

ołówkiem, długopisem czy piórem. Prawie każde narzędzie w ręku ucznia może okazać się 

niebezpieczne, jednak do kategorii niebezpiecznych zalicza się narzędzia tnące, kłujące, 

uderzające oraz piłujące. 

W podręcznikach szkolnych i poradnikach (przewodnikach) metodycznych z zakresu 

edukacji wczesnoszkolnej do wykonania prac z edukacji technicznej najczęściej 

wymienianym narzędziem tnącym są nożyczki.  

Przykładami prac technicznych, do wykonania których niezbędne jest to narzędzie są: 

 lokomotywa (np. załącznik 4) z cięciem papieru wzdłuż linii prostych i owalnych, 

 model Big Bena (załącznik 5) z cięciem papieru wzdłuż linii prostych, 
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 Beata Kurzyńska (http://www.pbwsepolno.neostrada.pl) 
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Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
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 model samochodu (np. załącznik 6), czyli kompozycja przestrzenna z cięciem wzdłuż 

linii prostych i owalnych,  

  origami modułowe z wycinaniem kół z kolorowego papieru, układaniem ich, często 

złożonych na pół i podklejeniem na kolorowej kartce. 

Dla bezpieczeństwa dzieci wskazana jest praca z nożyczkami, które mają zaokrąglone 

zakończenia lub nakładki z tworzywa sztucznego
177

. Niedawno w sprzedaży pojawiły się 

nożyczki ze specjalnymi ostrzami, które umożliwiają cięcie ozdobnych linii np. fal, 

zygzaków. Uczniowie powinni pamiętać o tym, że nie wolno wkładać nożyczek do kieszeni 

ubrania, a także zostawiać ich otwartych na stole
178

. 

Narzędziem tnącym, często wykorzystywanym przed zmianami podstawy 

programowej w 2009 roku, był nóż, używany zwłaszcza na zajęciach z technologii żywienia 

do krojenia i obierania. W obowiązującej podstawie programowej technologia ta nie wchodzi 

w zakres edukacji technicznej. Nóż może w niej służyć do strugania drewna, wykonania 

rowków w listewkach lub przecinania cięgien (np. sznurka), a więc może być przydatny  

np. podczas wykonywania latawca, szałasu czy modelu tratwy. 

Do cięcia drewna wykorzystywana bywa piła grzbietnica., a do przecinania i gięcia 

drutu służą szczypce.  

Często stosowanym narzędziem kłującym jest igła. Podczas pracy z tym narzędziem 

należy pamiętać o tym, żeby dostosować ją do grubości zszywanego materiału oraz nitki. 

Nitka powinna sięgać od końca palców do środka klatki piersiowej ucznia (przy wyciągniętej 

ręce). Należy zwracać dzieciom uwagę na to, by nie brały igieł do ust i nie wpinały ich do 

swojego ubrania. Dla bezpieczeństwa igły należy przechowywać w igielnikach
179

.  

Przykłady prac z wykorzystaniem igły: 

 wykonanie żagla do modelu tratwy – np. szycie na okrętkę, 

 fastrygowanie brzegów latawca, którego powierzchnia nośna ma być wykonana z lekkiej 

tkaniny. 

Do narzędzi kłujących zaliczyć należy także (służące do wykonywania otworów): 

kolec i świder. Podczas pracy nimi należy pamiętać o tym, aby materiały przeznaczone do 

nakłuwania umieszczać na podkładce, a nie trzymać w ręce. Narzędzia te należy trzymać 
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 prostopadle do podstawy. Po skończeniu pracy nauczyciel powinien zabezpieczyć świdry  

i kolce tak, aby uczniowie nie mieli do nich dostępu
180

.  

W edukacji technicznej wykorzystywane bywa też szydełko. 

Narzędziem niebezpiecznym jest młotek, wykonany ze stali lub z drewna, a nawet  

z gumy. Mocne uderzenie nim ma działanie miażdżące, a niewłaściwe zamocowanie części 

uderzającej (w której rozróżnia się obuch i rąb) na trzonku działa jak katapulta, stanowiąc 

zagrożenie dla innych uczniów i nauczyciela. 

Do narzędzi zgniatających zaliczyć można także zszywacz biurowy. Przykładowymi 

pracami, przy wykonywaniu których pomocne jest to narzędzie są prace z papieru, np. model 

domu, model samochodu. 

Stosunkowo rzadko, w pracach wykonywanych na etapie zintegrowanej edukacji 

wczesnoszkolnej, stosowane są narzędzia służące do wygładzania powierzchni i usuwania  

np. zadziorów, takie jak pilnik czy papier ścierny. 

Podczas zajęć z zakresu edukacji technicznej używa się również materiały, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ucznia lub jego kolegów. Należą do nich: druty, patyki, wykałaczki, 

kleje. Przykładowe prace techniczne, do wykonania których wykorzystywane są patyki 

i wykałaczki, to: 

 wykonanie masztu i steru w modelu tratwy,  

 wykonanie modelu szałasu. 

Materiałami niebezpiecznymi mogą być także kleje. Przy jednoczesnym klejeniu 

większych powierzchni przez wszystkich uczniów w klasie mogą unosić się toksyczne opary, 

dlatego pomieszczenie musi być w tym czasie mocno wietrzone. 

Kleje, zwłaszcza szybkoschnące, stanowią zagrożenie dla oczu (powiek) lub palców 

dziecka, które mogą zostać sklejone. Nauczyciele coraz częściej sięgają po kleje, które 

poprzez podgrzanie w specjalnym urządzeniu („pistolecie”) przyjmują półpłynną postać. 

Kleje te uzyskują na tyle wysoką temperaturę, że kleić powinien bądź nauczyciel, bądź uczeń 

w rękawiczkach i pod specjalnym nadzorem nauczyciela, a sklejone elementy należy 

odstawić do ich wystygnięcia. 

Wykonanie wielu prac technicznych wymaga użycia kilku narzędzi i materiałów 

niebezpiecznych. Przykłady takich prac, to wykonanie: 

 latawca, 

 tratwy, 
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 szałasu, 

 znaków drogowych – wycinanie z kartonu i kolorowanie znaków, łączenie kartonu  

z patyczkami, mocowanie w plastelinie. 

Wykorzystywanie przez ucznia klas młodszych, w ramach edukacji technicznej, 

opisanych narzędzi i materiałów może okazać się niebezpieczne zarówno dla niego samego, 

jak i jego kolegów, a nawet nauczycieli. Dlatego podczas korzystania z nich uczniowie  

i nauczyciel muszą zachować szczególną ostrożność. Muszą pamiętać o tym, aby:  

 obchodzić się z nimi ostrożnie (nie biegać, nie wymachiwać, nie zabierać koledze), 

 nie kierować ich ostrzy w stronę ciała,  

 umieszczać je na ławce w miejscu i w pozycji tak, aby ich ostrza nie były skierowane ku 

górze, ani wystawały poza krawędź stolika.  

Działania dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela powinny zmierzać do tego, by 

stosowanie tych prostych wymogów bezpieczeństwa stało się nawykiem ucznia. 

Konieczne jest zorganizowanie stanowiska pracy, czyli stworzenie warunków do 

sprawnego, bezpiecznego i wygodnego wykonania danego ćwiczenia czy pracy. Jeżeli zajęcia 

nie odbywają się w specjalnie do tego przygotowanej pracowni, to miejscem pracy ucznia jest 

jego ławka. Nauczyciel powinien przypilnować, aby znajdowały się na nim tylko te narzędzia, 

materiały i przybory, które są niezbędne do wykonania zadanej pracy.  

Zawsze, przed przystąpieniem do pracy nauczyciel powinien omówić z uczniami 

lub przypomnieć im zasady bezpiecznego użycia narzędzi i materiałów.  

Po wykonaniu zadania dzieci powinny uporządkować swoje miejsca pracy. 

Obowiązkiem nauczyciela jest dbanie o dobry stan techniczny narzędzi, którymi 

posługują się uczniowie. 

Badania sondażowe wykazały, że u 17% nauczycieli dziecko zraniło się podczas 

korzystania z tych narządzi, a u 3% nauczycieli uczeń zranił kolegę
181

. Brak tego typu 

zdarzeń nie powinien osłabiać czujności nauczyciela, który zawsze, gdy uczniowie mają 

korzystać z narzędzi niebezpiecznych powinien, różnymi metodami, przypominać im  

o konieczności zachowania ostrożności i posługiwania się narzędziami wyłącznie zgodnie  ich 

przeznaczeniem. 
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 Żyła M.: Wykorzystanie narzędzi niebezpiecznych na zajęciach z zakresu edukacji plastycznej i technicznej  
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5. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego realizujący cele i treści edukacji 

technicznej 
 

Praca nauczyciela zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej należy do najbardziej 

trudnych i odpowiedzialnych wśród wszystkich specjalności nauczycielskich. Pracuje on 

bowiem z dzieckiem, które wcześniej uczyło się głównie przez zabawę, a efekty tego uczenia 

nie były oceniane w kategoriach szkolnej ewaluacji. To on przygotowuje dziecko do podjęcia 

wieloletniej nauki w szkole, do systematycznej i coraz bardziej samodzielnej pracy. To 

głównie on, i to przez trzy lata, jest przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy. Praca tego 

nauczyciela może przez wiele lat decydować o sukcesach lub porażkach edukacyjnych 

uczniów. 

Nauczyciele mający wypełniać postawione przed nimi zadania dydaktyczno– 

wychowawcze muszą być odpowiednio przygotowani, zarówno pod względem 

merytorycznym, jak i metodycznym. Rola zawodowa nauczyciela wymaga dwojakiego 

rodzaju kwalifikacji: 

 związanych z techniczną stroną wykonywania zawodu, tzn. kwalifikacji obejmujących 

tzw. fachowość, na którą składa się wiedza ogólna i specjalistyczna, umiejętności  

i sprawności działań oraz złożone czynności nawykowe, 

 związanych z moralno–społecznym aspektem zawodu tzn. kwalifikacji zawodowych, 

objawiających się m.in. stosunkiem do własnego zawodu, stosunkiem do innych ludzi 

wyrażającym się w trakcie wykonywania czynności zawodowych oraz uczestnictwem 

w życiu społecznym poprzez działalność zawodową.
182

 

W skład tego przygotowania wchodzi więc, oprócz określonego zasobu wiedzy 

ogólnotechnicznej, wiedza psychologiczna, pedagogiczna i dydaktyczna.
183

 

Cele i treści kształcenia zintegrowanego dotyczą różnych dziedzin wiedzy, co utrudnia 

pracę tego nauczyciela, który, aby je realizować, nie musi wprawdzie być specjalistą w jednej 

dziedzinie, jednak musi być wszechstronny. To także decyduje o problemach w jego 

zawodowym przygotowaniu, zarówno merytorycznym, jak i metodycznym. 

Od czasu wprowadzenia w Polsce tzw. nowej matury wzrosło znaczenie 

przygotowywania zawodowego nauczycieli. Na większości kierunków studiów, także 
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 Musioł M.: Rozwijanie twórczych uzdolnień technicznych - wyzwanie czy konieczność. [w:] Łuszczuk W., 
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Śląskiego, Katowice 1996, s. 94. 



133 

 wszystkich pedagogicznych, liczba punktów z egzaminu maturalnego decyduje o przyjęciu 

na nie. Zrezygnowano z egzaminów wstępnych, a od kandydata na studia nie wymaga się 

często nawet zaświadczenia lekarskiego (np. w Uniwersytecie Śląskim na stronie 

http://kandydat.us.edu.pl/wymagane-dokumenty Wydział Pedagogiki i Psychologii nie 

znajduje się w spisie wydziałów, na których studiowanie zagraża zdrowiu, a tylko na tych 

wydziałach potrzebne są owe zaświadczenia). 

Poprawność polityczna, a szczególnie dbałość o brak dyskryminacji wymaga, by 

każdy (niezależnie od predyspozycji) mógł studiować na wybranym przez siebie kierunku. 

Brak chociażby rozmowy kwalifikacyjnej sprawia, że na kierunkach nauczycielskich studiują 

osoby z poważnymi wadami wymowy czy deformacjami ciała. Ich sytuacja jest trudniejsza  

w porównaniu z nauczycielami nie mającymi owych wad czy deformacji, i to zarówno 

w trakcie studiów, zwłaszcza na zajęciach terenowych i praktykach, jak i na rynku pracy. 

W osiągnięciu sukcesu zawodowego, w tym autorytetu, wszystkim nauczycielom, 

niezależnie od predyspozycji, pomocne jest m.in. gruntowne przygotowanie zawodowe, jak 

już wspomniano merytoryczne i metodyczne. 

 

5.1. Przygotowanie merytoryczne nauczyciela 

 

Przygotowanie merytoryczne nauczycieli kształcenia zintegrowanego z zakresu 

edukacji technicznej nie obejmuje specjalistycznej wiedzy z wąskiej dziedziny techniki,  

lecz wiedzy określanej mianem ogólnotechnicznej. Wystarczy pobieżna analiza omówionej 

już podstawy programowej, by wykazać, że nauczyciel ten musi posiąść podstawowe 

wiadomości i umiejętności z zakresu: 

 bezpieczeństwa i higieny pacy, 

 majsterkowania, 

 budowy i obsługi wybranych narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych, 

 budowy i eksploatacji przedmiotów codziennego użytku, 

 budowy i zasady działania urządzeń elektrycznych, 

 materiałoznawstwa, 

 miernictwa, 

 rysunku technicznego, 

 twórczości technicznej 

 a warunkowo nawet z elektrotechniki i elektroniki. 

http://kandydat.us.edu.pl/wymagane-dokumenty
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 W Uniwersytecie Śląskim w trakcie trzyletnich studiów zawodowych (licencjackich) 

przygotowanie studentów do realizacji zajęć technicznych odbywa się w ramach przedmiotu 

„Podstawy i metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i w klasach 1-3” – 15 godzin 

wykładu i 15 godzin ćwiczeń. Natomiast na dwuletnich studiach magisterskich realizowany 

jest przedmiot „Aktywność techniczna dziecka” – 30 godzin ćwiczeń. 

Tak niewielka liczba godzin (zwłaszcza na studiach zawodowych) sprawia, że 

większość niezbędnej wiedzy i umiejętności merytorycznych z zakresu edukacji technicznej 

w klasach 1–3 obecni kandydaci na nauczycieli muszą sobie przypomnieć lub przyswoić we 

własnym zakresie zarówno przez samokształcenie, jak i samowychowanie oraz samouctwo. 

Samowychowanie to samorzutna praca nad sobą, aby kształtować własny pogląd na świat, 

własne postawy, cechy charakteru i własną osobowość, i to na ogół stosownie do założonych 

kryteriów, wzorów oraz ideałów
184

. Samouctwo zaś to swoista czynność człowieka 

ukierunkowana na rzecz samodzielnego uczenia się, zdobywania wiedzy
185

. Tymi działaniami 

własnymi dużo trudniejsze, w porównaniu z przyswojeniem wiedzy teoretycznej, jest 

opanowanie umiejętności technicznych, niezbędnych przyszłemu nauczycielowi do pokazu 

czy instruktażu, ale także do pomocy uczniowi w wykonywanych przez niego pracach 

wytwórczych, by jego zajęcia poświęcone edukacji technicznej w kształceniu zintegrowanym 

nie ograniczały się tylko do pogadanek, oglądania filmów czy korzystania z programów 

multimedialnych. 

Niestety o motywacji i związanej z nią efektywności samokształcenia lub samouctwa 

z zakresu edukacji technicznej decyduje niechęć do przedmiotów ścisłych i technicznych 

często widoczna u tych kandydatów. Ich przeważająca większość (a wśród nich ogromną 

dominację liczebną mają studentki), rozpoczynając studia przygotowujące ich do zawodu 

bądź już twierdzą, że są humanistami, bądź też zostają do tego przekonani w trakcie studiów, 

a to nie sprzyja rozwijaniu zainteresowania techniką i chęci jej rozumienia. 

W przygotowaniu merytorycznym współczesnych nauczycieli klas 1–3, nie tylko do 

prowadzenia zajęć komputerowych, ale także do edukacji technicznej niezbędne są 

kompetencje korzystania z narzędzi ICT, zarówno do przygotowania lekcji, w tym do 

wyszukiwania, selekcjonowania i przechowywania informacji oraz do tworzenia materiałów 

dydaktycznych, jak i ich wykorzystywania w trakcie zajęć. Narzędzia te wywierają wpływ na 
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 sposób uczenia się uczniów, a więc na ich strategie uczenia się
186

, a wiedza o tych 

strategiach i umiejętne jej wykorzystywanie należy do, przytoczonego w następnym 

podrozdziale, metodycznego przygotowania nauczycieli. 

 

5.2. Przygotowanie metodyczne nauczyciela 

 

Już dwie dekady minęły od czasu, gdy Franciszek Bereźnicki, analizując stan edukacji 

nauczycielskiej, szczególną uwagę zwrócił na słabe przygotowanie metodyczne kandydatów 

do zawodu nauczycielskiego. Przyczyny tego stanu rzeczy upatrywał między innymi w 

niewłaściwej relacji między przygotowaniem kierunkowym a pedagogicznym (na niekorzyść 

przygotowania pedagogicznego), niezadowalającym stanie kadry prowadzącej dydaktyki 

szczegółowe (czterokrotnie mniej pracowników samodzielnych w stosunku do kadry 

kierunkowej), niewystarczającej liczbie godzin z przedmiotów psychologicznych  

i pedagogicznych, niewłaściwym prowadzeniu tych przedmiotów, zaniedbaniach w dziedzinie 

praktyk pedagogicznych, a także braku określonych zasad rekrutacji kandydatów na studia 

nauczycielskie.
187

  

Analiza ta jest do dziś aktualna. Jednak zawarte w niej uwagi dotyczą zwłaszcza 

studiów organizowanych na wydziałach niepedagogicznych (np. biologii, techniki, fizyki, 

informatyki i innych), na których zainteresowani studenci realizują blok pedagogiczny,  

w skład którego wchodzą: psychologia, pedagogika, metodyka nauczania jednego lub dwóch 

przedmiotów oraz praktyki pedagogiczne
188

.  

Większość z tych uwag (za wyjątkiem braku określonych zasad rekrutacji kandydatów 

na studia) nie dotyczy kierunków „zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i ... (specjalność 

dodatkowa)” realizowanych na wydziałach pedagogicznych. 

Wszyscy nauczyciele powinni posiadać i doskonalić kompetencje metodyczne 

obejmujące: 

 planowanie procesu dydaktycznego (wybór programu nauczania, stworzenie planu pracy 

dydaktycznej, pisanie scenariuszy lub konspektów lekcji, a w ramach tego formułowanie 
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 celów lekcji, dobór metod i form kształcenia, przygotowanie materiałów dydaktycznych, 

zaplanowanie przebiegu lekcji), 

 przeprowadzenie zajęć (organizacja pracy uczniów, dobór stylu nauczania, uwzględnianie 

stylów, strategii i metod uczenia się uczniów), 

 przygotowania i przeprowadzenia ewaluacji wiedzy uczniów oraz wykorzystania jej 

wyników do doskonalenia procesów dydaktycznego i wychowawczego. 

By nauczyciele mogli podejmować skuteczne działania związane z udzielaniem 

pomocy psychopedagogicznej uczniom do wymienionych kompetencji doliczyć należy 

kompetencje w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. 

 

5.3. Praca nauczyciela  

 

Wieloaspektowość realizowanych celów i treści kształcenia, a także ogromna 

odpowiedzialność, związana z przygotowaniem uczniów do dalszej edukacji sprawiają, że 

praca nauczyciela zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej jest bardzo trudna. 

Chcąc osiągnąć mistrzostwo w realizacji celów i treści edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciel powinien posiadać i doskonalić swe kompetencje merytoryczne i metodyczne.  

W ramach edukacji technicznej musi on m.in. posiąść i poszerzać wiedzę ogólnotechniczną, 

wiedzę o twórczości i twórczym myśleniu technicznym, doskonalić umiejętności manualne  

i organizować warunki pracy i samą pracę uczniów. 

Doskonalenie prowadzenia zajęć z zakresu edukacji technicznej związane jest także  

z rozpoznawaniem popełnianych błędów oraz korektą, zmierzającą do ich unikania. Często, 

na lekcjach prowadzonych zarówno przez studentów, jak i nauczycieli, można zaobserwować 

pewne nieprawidłowości czy trudności w: 

 wykorzystaniu rysunku elementu, który mają wykonać uczniowie, 

 wytłumaczeniu poszczególnych operacji, które mają wykonać uczniowie, 

 precyzyjnym wytłumaczeniu uczniom, jakie materiały (ich rodzaj, właściwości, ilość, 

rozmiary) i narzędzia będą im potrzebne na zajęciach, 

 posługiwaniu się pojęciami technicznymi, 

 wykorzystaniu mediów dydaktycznych,  

                                                                                                                                                                                     

rok poświęcony byłby studiom nauczycielskim i praktykom pedagogicznym, a kadrą nadzorującą ten etap byliby 

pracownicy instytutów pedagogicznych. 
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 ewaluacji wiedzy i działań technicznych uczniów, nie tylko w określeniu kryteriów 

oceniania, ale także w przeniesieniu tych kryteriów na ocenę opisową
189

. 

Do najistotniejszych działań, mogących zmienić przedstawioną sytuację należą 

uświadamianie nauczycieli o znaczeniu techniki w życiu współczesnego człowieka, 

przekonywanie ich o znaczeniu edukacji technicznej w przygotowaniu młodego człowieka do 

funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie oraz stworzenie odpowiednich warunków 

(pracowni technicznej) do realizacji celów i treści tej edukacji. 

Lucyna Kopciewicz na przykładach różnicowania zadań i ćwiczeń dla dziewczyn  

i chłopców, a także trudności w nauce czytania u chłopców, opisała zjawisko zróżnicowanych 

oczekiwań i działań nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej w stosunku do uczennic  

i uczniów
190

. Zjawisko to zaobserwować można także podczas realizacji celów i treści 

edukacji technicznej. Nauczyciel powinien być świadomy możliwości takiego różnicowania 

płci uczniów w swoich działaniach. Świadomość ta pozwala mu nie tylko na kontrolowanie 

tego różnicowania, ale także, w razie potrzeby, na jego świadome stosowanie. 

Nauczyciele mający kierować rozwojem ucznia, wspomagać rozwój jego myślenia  

i wzbogacać jego kreatywność sami muszą być twórczy. Muszą oni kreatywnie myśleć  

w dziedzinie nauczanego przedmiotu oraz być kreatorami działań pedagogicznych.
191

 

Podejmowane przez nauczycieli działania pedagogiczne, trudne w warunkach 

zmieniających się wartości, moralnych preferencji i dylematów muszą być oceniane 

z uwzględnieniem pewnych kryteriów zwłaszcza, gdy mogą budzić konflikty moralne. 

Kazimierz Jaskot zaproponował posługiwanie się (w takich przypadkach) zbiorem dyrektyw, 

dzięki którym rozstrzyganie konfliktów moralnych może stać się działaniem świadomym, 

charakteryzującym się pewnego rodzaju „bilansem moralnym”, z którego wynika, jaką 

wartość się poświęca i w imię czego.
192

 Właściwa postawa moralna nauczycieli związana jest 

nie tylko z odpowiedzialnością za podejmowane przez nich decyzje, ale jest jednym  
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 z istotnych elementów właściwej oceny pomysłów, otrzymywanych w procesie 

rozwiązywania problemów.  

Krytyczne i twórcze analizowanie przez nauczycieli swoich własnych działań oraz ich 

kontekstu i skutków może prowadzić do inicjowania i prowadzenia własnych badań, 

dotyczących praktyki oświatowej, zwanych badaniami przez działanie lub badaniami  

w działaniu (ang. action research).
193

 D. Skulicz stwierdziła, że podejmowanie tych badań 

świadczy o kondycji intelektualnej nauczycieli, o ich potrzebach i możliwościach 

twórczych.
194

  

Do wykonywania zawodu nauczyciela nie wystarczają tylko kwalifikacje fachowe, ale 

potrzebne są umiejętności współżycia społecznego, wynikające z potrzeby komunikacji 

międzyludzkiej w relacjach (w triadzie) nauczyciel – uczniowie, nauczyciel – rodzice oraz 

nauczyciel – inni nauczyciele i dyrekcja. Dlatego też wielu pedeutologów w zawodzie 

nauczyciela widzi służebną rolę w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do nauki  

(w sensie przekazywania prawd oraz wartości moralnych). Nauczyciel musi więc mieć 

zamiłowanie do pracy z uczniami, a co za tym idzie - pewne szczególne cechy osobowości. 

Kompetencje te traktowane są jako pewnego rodzaju powołanie, dzięki któremu łatwiej 

motywuje uczniów do pracy w sferze: aktywności poznawczej, emocjonalnej, działaniowej  

i twórczej, a także wywołuje potrzeby samokształcenia i samowychowania. Na efekty pracy 

pedagogicznej i wychowawczej duży wpływ wywiera także autorytet nauczyciela, a więc 

uznanie, szacunek i wpływ na uczniów.
195

 

Nauczyciel pragnący być rzeczywistym twórcą, organizatorem, inspiratorem  

i kierownikiem procesów kształcenia i wychowania powinien zatem posiadać szeroki 

wachlarz kompetencji, wśród których nie powinno zabraknąć umiejętności rozpoznawania 

możliwości intelektualnych, zdolności poznawczych i uzdolnień specjalnych uczniów,  

a w tym umiejętności badania poziomu twórczego myślenia technicznego. 
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Konkluzje 

 

Współczesny człowiek żyje w dwóch środowiskach: naturalnym i będącym wytworem 

jego technicznej działalności, przy czym historia ubiegłego wieku i prawie dwóch dekad 

obecnego wskazuje, że drugie z nich sukcesywnie zdobywa przewagę nad pierwszym i to  

w każdej dziedzinie tego życia, nawet podczas odpoczynku. Nie tylko jest on otoczony 

wytworami technicznej działalności, ale chce, a nieraz musi posługiwać się techniką  

i technologiami. Dlatego, w procesie przygotowywania go do samodzielnego życia, a więc 

m.in. w jego edukacji, niezbędna jest edukacja techniczna (ściślej ogólnotechniczna) i to od 

najmłodszych lat. Instytucjonalnie i intencjonalnie edukacja ta miała i ma miejsce od 

pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 roku zmieniono 

podstawę programową kształcenia ogólnego. W podstawie tej, w porównaniu z poprzednio 

obowiązującą podstawą programową, wprowadzono niekorzystne zmiany w edukacji 

technicznej dla klas 1 – 3. Zubożono ją w praktyce do wykonywania połączeń rozłącznych i 

nierozłącznych w większości nie mających zastosowania w rozwiązaniach technicznych, np. 

połączenia taśmą klejącą, spinaczami czy zszywaczami biurowymi. Opcjonalnie 

pozostawiono wykonanie obwodu elektrycznego. 

Należy oczekiwać, że w kolejnych zmianach programowych ich autorzy będą mieli 

odwagę pójść dalej, w kierunku pozostawienia w edukacji technicznej celów i treści stricte 

związanych z techniką i technologiami. Do tego potrzebne są dyskusja i badania nad 

istotnymi składowymi edukacji technicznej, pozwalającymi kształtować kompetencje 

techniczne uczniów, czyli wiedzę techniczną, umiejętności techniczne, w tym manualne, 

postawy i nawyki oraz twórczość techniczną i twórcze myślenie techniczne tak, by uzyskać 

status gwarantujący ich zrównoważony rozwój w obszarze techniki i technologii. 

Zrównoważony rozwój osiągnąć można także poprzez przemyślane integrowanie  

i korelowanie celów i treści edukacji technicznej z celami i treściami innych rodzajów 

edukacji, gdyż podobnie, jak dziecko jest spójną, zintegrowaną całością, tak i świat, w którym 

żyje jest całością, a więc jego wiedza o tym świecie, w tym o technice, powinna być 

postrzegana i przyswajana jako spójna, holistyczna. 

Edukacja wczesnoszkolna jest pierwszym etapem w życiu ucznia, w którym celowo, 

wspomagany przez nauczyciela, poznaje meandry techniki. To od pracy i postaw tego 

nauczyciela zależy, jak uczeń będzie dalej postrzegał zarówno edukację techniczną, jak  
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 i samą technikę oraz technologie. Jest to istotny etap w procesie podniesienia rangi edukacji 

technicznej do należnego jej poziomu, zarówno w świadomości społecznej, jak i w praktyce 

pedagogicznej. 

Niski status edukacji technicznej, w porównaniu z wieloma innymi rodzajami 

edukacji, ma wiele przyczyn. Podniesienie tego statusu będzie procesem długotrwałym, ale 

nie niemożliwym. Powinno się do tego przyczynić m.in.: 

 w okresie przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli zintegrowanej edukacji 

wczesnoszkolnej realizowanie oddzielnych przedmiotów. Pierwszy z nich to „Podstawy 

edukacji technicznej’, którego celem jest przygotowanie merytoryczne nauczycieli, a drugim 

„Metodyka edukacji technicznej”, w ramach którego kształtowane są kompetencje 

metodyczne, 

 w przypadku braku realizacji poprzedniego postulatu wdrażanie studentów do 

samokształcenia i samouctwa, a także samowychowania w poznawaniu techniki i technologii, 

 dla holistycznego ukazania przyszłym nauczycielom integracji celów i treści różnych 

rodzajów edukacji, wchodzących w skład edukacji wczesnoszkolnej, należy podjąć działania 

korelujące cele i treści przedmiotów realizowanych w trakcie studiów, w ramach których 

kształtowane są ich kompetencje zarówno merytoryczne, jak i metodyczne, 

 organizowanie konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli czynnych 

zawodowo, dotyczących edukacji technicznej w klasach 1–3, na których nie tylko poszerzą 

oni swoje kompetencje metodyczne i merytoryczne, ale przede wszystkim zmianom ulegnie 

ich świadomość o konieczności realizowania celów i treści tej edukacji dla wszechstronnego 

rozwoju ich wychowanków, 

 organizowanie zajęć wytwórczych w pracowniach technicznych – odpowiednio 

przygotowanych i wyposażonych w meble, urządzenia, narzędzia, przyrządy i materiały 

dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,  

 zapewnienie uczniom wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania prac 

wytwórczych przez szkołę – przygotowywanie ich przez rodziców np. na konkretny wymiar 

w domach, w których nie ma potrzebnych do tego narzędzi często wywołuje frustrację  

i niepochlebne komentarze o celowości zajęć technicznych, 

 wyposażenie sali lekcyjnej w wysokiej jakości modele do montażu maszyn, urządzeń, 

budynków itd., które pozwalają na zrozumienie ich struktury technicznej – klejone modele 

kartonowe nie powinny ich zastępować, lecz powinny być wykonywane tylko w wybranych 

sytuacjach dydaktycznych, np. podczas realizacji zajęć dotyczących udzielania pomocy  
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 w nagłych przypadkach i korzystania z telefonów alarmowych uczniowie sklejają modele 

samochodów uprzywilejowanych, malując je w odpowiednie barwy i pisząc na nich numery 

owych telefonów. 

Technikę i technologie należy rozważać w aspektach humanistycznych, dzięki czemu 

edukacja techniczna stanie się dziedziną wychowania pomagającą wychowankom budować 

własne człowieczeństwo. 
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Aneksy 
Załącznik 1 

 

Przykładowy materiał korelujący celów i treści edukacji technicznej z celami i treściami edukacji 

środowiskowej
196
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Załącznik 2 

Przykładowy materiał do realizacji celów i treści dotyczących bezpieczeństwa dzieci197
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Załącznik 3 

Przykładowy materiał do realizacji celów i treści dotyczących bezpieczeństwa dzieci198 
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Załącznik 4 

Przykładowy materiał obrazujący wykorzystanie motoryki małej w edukacji technicznej199
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Załącznik 5 

Klejenie - model budynku z papieru 
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Załącznik 6 

Klejenie - model samochodu osobowego z papieru 
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Załącznik 7 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
200

 

 

DATA: 28.11.2010 

KLASA: I 

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa 

TEMAT: Wycieczka do lasu „Budujemy szałas” 

PROWADZĄCA: Agnieszka  Malota – Gruszczyńska 

 

CELE OGÓLNE:  

Kształcenie umiejętności wykonywania prostych konstrukcji z elementów naturalnych 

znalezionych w lesie. 

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej. 

 

CELE OPERACYJNE:  

Uczeń: 

 wymienia zasady poruszania się w kolumnie, 

 wymienia zasady zachowywania się w lesie,  

 objaśnia dlaczego nie należny niszczyć drzew i śmiecić w lesie.  

 odróżnia materiały naturalnie od przyniesionych do lasu przez człowieka, 

 opowiada do czego służy szałas, 

 określa warunki atmosferyczne, przed którymi chroni szałas, 

 nazywa podstawowe rodzaje szałasów, 

 wymienia elementy budowy szałasu, 

 dobiera materiały naturalne znajdujące się w lesie przydatne do wykonania szałasu, 

 opisuje bezpieczny sposób „przetransportowania” materiałów do budowy szałasu, 

 wykonuje węzeł płaski. 

 

METODY: 

 słowna (opowiadanie, pogadanka, opis) 

 oglądowa (pokaz) 

 praktyczna (realizacji zadań wytwórczych) 
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FORMY PRACY: 

 grupowa 

 wycieczka szkolna 

 

Przygotowanie wycieczki szkolnej 

Nauczyciel telefonuje lub odwiedza nadleśnictwo w celu uzyskania zgody na wycieczkę 

i omawia z leśniczym jej szczegóły takie jak: 

 data i czas 

 liczba dzieci 

 miejsce budowy 

 zakres czynności i obowiązków 

 możliwości atrakcji dodatkowych np. 

- zwiedzanie leśniczówki 

- zwiedzanie szkółki leśnej 

- nocowanie w szałasie 

- inne atrakcje 

Nauczyciel dokładnie zapoznaje się z miejscem, gdzie dzieci będą budowały swoje szałasy. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

Zajęcia w sali lekcyjnej realizowane przed wycieczką 

 

1. Czynności organizacyjne 

o Powitanie uczniów 

o Sprawdzenie obecności 

2. Wprowadzenie do tematyki lekcji 

o Opowiadanie uczniom o wycieczce zorganizowanej do lasu, w trakcie której jedno 

z nich skręciło nogę, nastąpiło załamanie pogody i zbliżała się noc. 

o Pogadanka o możliwych działaniach podejmowanych przez uczestników wycieczki 

w tym szukanie schronienia lub budowanie własnego (szałasu). 

o Zapisanie tematu lekcji na tablicy. 

                                                                                                                                                                                     
200

 W scenariuszu tym dokonano kilku modyfikacji. 
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 3. Realizacja tematyki lekcji 

o Prezentacja makiet z rożnymi rodzajami szałasów i omówienie ich budowy 

(jednospadowy, dwuspadowy, zwężany, iglo, indiańskie tipi, kłodowy). 

o Prezentacja materiałów naturalnych, jakie można znaleźć w lesie. 

o Omówienie sposobów zbierania materiałów (zakaz używania noży, maczet i innych 

ostrych narzędzi, szanowanie drzew). 

o Przedstawienie sposobu budowy latryny i zasad korzystania z niej. 

o Omówienie zasad poruszania się po lesie i zachowywania się w nim. 

o Omówienie sposobów budowania szałasów. 

o Pokazanie uczniom sposobu łączenia materiałów cięgnami z wykorzystaniem węzłów 

płaskich i wykonywanie przez uczniów ćwiczeń w wykonywaniu tych węzłów. 

4. Powtórzenie i utrwalenie wiedzy z bieżących zajęć. 

Pytania do powtórzenia wiedzy: 

- Jakie są zasady poruszania się po drogach? 

- Jakie są zasady zachowania się w lesie? 

- W jakich sytuacjach buduje się szałasy? 

- Z jakich elementów składa się szałas? 

- Z jakich materiałów można zbudować szałas? 

- Jak wykonać węzeł płaski? 

5. Podsumowanie zajęć i zakończenie lekcji 

 

Wycieczka do lasu 

 

1. Zbiórka przed szkołą 

o Sprawdzenie obecności. 

o Przypomnienie zasad poruszania się po drogach. 

o Przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zachowywania się w lesie. 

o Wyruszenie na trasę wycieczki. 

 

2. W lesie – budowa szałasu 

o Podział dzieci na kilka grup. 

o Zbieranie materiałów naturalnych i złożenie ich w odpowiednim miejscu. 

o Budowa szkieletu (słup, krokiew, kalenica lub szkielet tipi). 
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o Sprawdzenie solidności konstrukcji przez nauczyciela – jeśli jest taka potrzeba, 

poprawianie lub wiązanie i wzmacnianie konstrukcji. 

o Układanie poszycia szałasu. 

 

3. Prezentacja szałasów 

o Prezentowanie przez grupy uczniów swoich szałasów. 

o Wspólne zabawy i zwiedzanie szałasów. 

 

4. Powrót do szkoły 

o Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w lesie i na drodach. 

 

PROPOZYCJA DODATKOWA: 

o  Zorganizowanie wspólnego (dzieci i rodzice) wieczornego wyjścia do lasu połączonego  

z nocowaniem w szałasach. 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Oprócz makiet z szałasami Autorka przygotowała prezentację zawierającą: 

 

Zasady poruszanie się na drodze i w lesie: 

 Kolumną (nikt nie wyprzedza nauczyciela na początku kolumny i nikt nie zostaje za 

drugim opiekunem na końcu kolumny). 

 Chodzimy w grupach nigdy nie samodzielnie. 

 Nie oddalamy się od nauczycieli. 

 Poruszamy się tylko po wyznaczonym terenie.(np. nie wolno przejść na druga stronę 

ścieżki). 

 

Zasady bezpieczeństwa podczas noszenia drzewa i chrustu: 

  nie łamiemy drzew, 

  nie obcinamy gałęzi i odrywamy kory, 

  materiały zbieramy z ziemi,  

  nie toczymy bel drzewa,  

  nie wolno zbierać ciężkich elementów,  

  nosimy tylko takie gałęzie które sami jesteśmy w stanie unieść, 
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  nie wolno nosić chrustu i drzewa na ramieniu lub trzymając w górze, 

  gałęzie ciągniemy za sobą. 

 

 

Materiały naturalne np.: 

 drzewa o naturalnej budowie, która może być przydatna w procesie tworzenia 

szałasu, 

 gałęzie, 

 szyszki, 

 mech. 

 

Ponadto w prezentacji zawarła ilustracje szałasów, a także zaproponowała zbudowanie  

z dziećmi przenośnej latryny oraz zamieściła zasady korzystania z niej. 


