Part I

Informacje ogólne.
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Informacje o programie.

Niniejszy program nauczania jest przeznaczony dla Publicznej Szkoly Podstawowej nr 11 w Kedzierzynie-Koźlu do realizacji przedmiotów technika i elementy technologii informacyjnej w postaci bloku przedmiotowego w drugim
etapie ksztalcenia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól
(par. 3 p.10), oraz Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15
lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu ksztalcenia ogólnego (par. 8 p. 1,2,4
i 6.) Program zostal przygotowany z uwzglednieniem specyfiki placówki, tj.
sporej ilości uczniów zdolnych, majacych już wcześniej kontakt z komputerem
i dysponujacych wlasnym sprzetem komputerowym. Uwzglednia on jednak
minimum możliwe do osiagniecia dla ucznia o predyspozycjach poniżej przecietnej.
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Ogólne cele ksztalcenia informatycznego i
technicznego.

Zasadniczym celem nauczania tych przedmiotów jest wyrobienie u uczniów
szeroko rozumianej kultury technicznej, znajomości wspólczesnego środowiska
technicznego i ksztaltowanie umiejetności bezpiecznego w nim funkcjonowania. Elementy ksztalcenia informatycznego maja pelnić role slużebna, ksztaltujac
u dzieci przede wszystkim umiejetność swobodnego poslugiwania sie komputerem jako narzedziem do realizacji celów a nie celu samego w sobie. Przyjeta
w programie jako wiodaca metoda projektów edukacyjnych ukierunkowana
jest na rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci.
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Zalożenia metodyczne - technologia informacyjna.

Uczniowie powinni zapoznać sie z podstawowymi sposobami wykorzystania graficznego interfejsu użytkownika, różnorodnymi aplikacjami i ich zas1

tosowaniami. Nie beda sie jednak uczyć poslugiwania sie konkretnymi programami w sposób szczególowy i wyczerpujacy, a jedynie beda wykorzystywać
te programy do realizacji poszczególnych zadań. Ze wzgledu na to w szkole
podstawowej nie korzystamy z rozbudowanych aplikacji komercyjnych, lecz z
takich, które spelniaja nastepujace warunki:
• ogólna dostepność, tak aby uczeń bez przeszkód mógl korzystać z programu także np. w domu ;
• preferowane sa programy wystepujace w wersjach na różne platformy
systemowe;
Szczególny nacisk jest polożony na rozwijanie umiejetności samodzielnego
zdobywania wiedzy, a nastepnie dzielenia sie nia z innymi, przede wszystkim
poprzez nauke prezentowania siebie i swoich opracowań w internecie.
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Zalożenia metodyczne - technika.

Ksztalcac szeroko rozumiana kulture techniczna zwracamy uwage przede
wszystkim na znajomość i umiejetność bezpiecznego i rozsadnego korzystania
z urzadzeń technicznych, a także na powiazania techniki i środowiska naturalnego uwzgledniajac konieczność chronienia jego zasobów. Celem uzupelniajacym
jest, aby dziecko potrafilo funkcjonować w otoczeniu przesyconym urzadzeniami technicznymi. W klasie czwartej dodatkowo realizujemy cykl lekcji
poświeconych bezpieczeństwu na drodze - zakończony zdobyciem karty rowerowej.
Powyższe cele realizowane sa metoda tzw. projektów edukacyjnych, które
pozwalaja na realizacje celów wychowawczych, umożliwiajac jednocześnie
ewaluacje realizacji celów dydaktycznych. W kolejno realizowanych pieciu
projektach narastajaco uwzgledniony jest rozwój samodzielności i wspóldzialania.
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Baza dydaktyczna.

Program realizowany bedzie w szkolnej pracowni komputerowo-internetowej,
wyposażonej w 13 stanowisk uczniowskich z systemem Windows98 obslugiwana
przez serwer pracujacy pod kontrola Mandrake Linux 8.2, udostepniajacy
nastepujace uslugi : wspóldzielenie plików i drukarek (SaMBa), publikowanie
dokumentów html i skryptów PHP (Apache), serwer baz danych MySQL oraz
serwer pocztowy. Dla uczniów udostepnione beda dodatkowo dwa stanowiska
komputerowe w czytelni, skaner, prosty aparat cyfrowy i drukarka. Wszystkie komputery maja staly dostep do internetu. Dobór oprogramowania:
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oprogramowanie wchodzace w sklad Windows, tj. notatnik, mspaint, internet explorer, outlook express. Ponadto programy graficzne : Gimp, BLender,
Xara3d, Sylaba(Netscape navigator) oraz Star Office 5.2PL. Niektóre funkcje
realizowane sa poprzez odpowiednie skrypty wykonywane po stronie serwera.
Wszystkie materialy i programy niezbedne do jego realizacji beda dostepne ze
szkolnego serwera ftp oraz dla uczniów chcacych pracować także poza szkola,
a dysponujacych wlasnym sprzetem w postaci odpowiednio przygotowanego
CDRomu.
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Table 1: *
Projekty edukacyjne realizowane w programie - procedury osiagania celów.

Jest to pie
Na tym etapie dzieci ucza sie tworzenia dokumentów
Celem projektu jest zdobycie przez uczniów
Kolejny projekt ma na celu wyrobienie umiejetności zachowania sie w sytuacjach zagroż
W tym projekcie koncentrujemy sie na materialach, tworzywach i

bibliografia
1. ”Droga i ja”-zestaw materialów dot. bezpieczeństwa dziecka na drodze
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