
Part I

Informacje ogólne.

1 Informacje o programie.

Niniejszy program nauczania jest przeznaczony dla Publicznej Szko ly Pod-
stawowej nr 11 w Kedzierzynie-Koźlu do realizacji przedmiotów technika i el-
ementy technologii informacyjnej w postaci bloku przedmiotowego w drugim
etapie kszta lcenia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego oraz kszta lcenia ogólnego w poszczególnych typach szkó l
(par. 3 p.10), oraz Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15
lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkol-
nego programów nauczania z zakresu kszta lcenia ogólnego (par. 8 p. 1,2,4
i 6.) Program zosta l przygotowany z uwzglednieniem specyfiki placówki, tj.
sporej ilości uczniów zdolnych, majacych już wcześniej kontakt z komputerem
i dysponujacych w lasnym sprzetem komputerowym. Uwzglednia on jednak
minimum możliwe do osiagniecia dla ucznia o predyspozycjach poniżej prze-
cietnej.

2 Ogólne cele kszta lcenia informatycznego i

technicznego.

Zasadniczym celem nauczania tych przedmiotów jest wyrobienie u uczniów
szeroko rozumianej kultury technicznej, znajomości wspó lczesnego środowiska
technicznego i kszta ltowanie umiejetności bezpiecznego w nim funkcjonowa-
nia. Elementy kszta lcenia informatycznego maja pe lnić role s lużebna, kszta ltujac
u dzieci przede wszystkim umiejetność swobodnego pos lugiwania sie komput-
erem 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.

3 Za lożenia metodyczne - technologia infor-

macyjna.

Uczniowie powinni zapoznać sie z podstawowymi sposobami wykorzysta-
nia graficznego interfejsu użytkownika, różnorodnymi aplikacjami i ich zas-
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tosowaniami. Nie beda sie jednak uczyć pos lugiwania sie konkretnymi progra-
mami w sposób szczegó lowy 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 spe lniaja nastepujace warunki:

• ogólna dostepność, tak aby uczeń bez przeszkód móg l korzystać z pro-
gramu także np. w domu ;

• preferowane sa programy wystepujace w wersjach na różne platformy
systemowe;

Szczególny nacisk jest po lożony na rozwijanie umiejetności samodzielnego
zdobywania wiedzy, a nastepnie dzielenia sie nia z innymi, przede wszystkim
poprzez nauke prezentowania siebie i swoich opracowań w internecie.

4 Za lożenia metodyczne - technika.

Kszta lcac 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 natural-
nego uwzgledniajac konieczność chronienia jego zasobów. Celem uzupe lniajacym
jest, aby dziecko potrafi lo funkcjonować w otoczeniu przesyconym urzadzeni-
ami 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 wspó ldzia lania.

5 Baza dydaktyczna.

Program realizowany bedzie w szkolnej pracowni komputerowo-internetowej,
wyposażonej w 13 stanowisk uczniowskich z systemem Windows98 obs lugiwana
przez serwer pracujacy pod kontrola Mandrake Linux 8.2, udostepniajacy
nastepujace us lugi : wspó ldzielenie 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. Wszys-
tkie komputery maja sta ly dostep do internetu. Dobór oprogramowania:

2



oprogramowanie wchodzace w sk lad Windows, tj. notatnik, mspaint, inter-
net 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 materia ly i programy niezbedne do jego realizacji beda dostepne ze
szkolnego serwera ftp oraz dla uczniów chcacych pracować także poza szko la,
a dysponujacych w lasnym sprzetem w postaci odpowiednio przygotowanego
CDRomu.
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Table 1: *
Projekty edukacyjne realizowane w programie - procedury osiagania celów.

Jest to pierwszy projekt w klasie czwartej. G lównym celem jest przygotowanie do zdobycia karty rowerowej. Uczniowie przede wszystkim korzystaja z gotowych materia lów.
Na tym etapie dzieci ucza sie tworzenia dokumentów przeznaczonych do publikacji w internecie. Na razie korzystamy z gotowych szablonów postepowania, które wprawdzie ograniczaja kreatywność, ale pozwalaja sie skupić na poprawności wykonywanej pracy.

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów wiedzy o wybranych urzadzeniach technicznych, ich dzia laniu i zastosowaniu, a nastepnie prezentacji zdobytej wiedzy w formie witryny www - z wykorzystaniem dokumentacji technicznej urzadzeń
Kolejny projekt ma na celu wyrobienie umiejetności zachowania sie w sytuacjach zagrożenia ze strony środowiska i urzadzeń technicznych (pożar, wypadek itp.). Od strony technologii informacyjnej w tym projekcie pojawia sie konieczność wspó ldzia lania pomiedzy osobami pracujacymi nad poszczególnymi sk ladnikami projektu.

W tym projekcie koncentrujemy sie na materia lach, tworzywach i źród lach energii stosowanych we wspó lczesnej technice, zwracajac szczególna uwage na ich przyjazność dla środowiska. Projekt dobrze koreluje z zastosowaniem np. listy dyskusyjnej do wymiany informacji i pogladów.
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z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i trybu dopuszczania do
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