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Konstruowanie praktycznych
zadan technicznych w edukacji
ogblnofechnicznej

1 . Dydaktyczne i psychologiczne uwarunkowania formutowania
zadan technicznych

Zmiany w filozofii cdukacyjncj, orlchodzcnie od niodclu pcdagogiki opartcj na doktrynic adaptacyjncj
iprzoehodzcnie do modelu edukacji krytyezno-kreatywnej. a przcz to upowszcchnianic pararlygmatu cduka-
cji podmiotowej,lo kolejne wyzwanie dla rcfloksji imd modelem kszlatcenia ngolnolcchniczncgn1. Takie ujfcie
zagadnienia sprawia, ze potrzebne si|melody, ktorc spizyjajij rozwojowi myslenia tochniczricgo i dzialania
twdrezego,badania rzcczywistosci,przewidywauia zjawisk i proccsow. Postuluje siy rmvniez szerszc wkjezenie
do programow nauezania zestawow cwiczcn i zadan sluzqcych kreatywncnui dostrzeganiu,okrcslaniu i roz-
wujzywaniu problemow,ktorc wdrazajq do ustawieznego uezenia sif2.

Kfoklywne pr/ygotowanie uezniow z przcdniiolu leebnika i informatyka do wielostronnej aktvwnosei
w swiecic szybkieb zinian realizuje siy pr/ez poznanie. dzialanic i tworzenie. Kszlaleenie sprawnosei intelektu-
alnvcb i praktyeznyeb — zdaniem 11. Kwiatkowskicj — w warunkacli genemwania wiedzv zacbodzi w pro-
cesie rozwiqzywania zadan otwartycb,ktorc dokonujc sif w wyniku systemu operaeji majcjcycb za podstawf
generowanio nowycb rcgul dzialania. Zadaniowv diarakter procosu ksztatccnia polcga wife na kicrowaniu
proccsem uezenia sif za pomoeq speejalnie opraeowanych zadan dydaktyeznyeb. Zadanie stanowi warunek
pudslawowy, inspirujc i organizujc dzialanic. Hozwiijzywanic zadan jest warunkiem zdobyeia wiedzv, ktorej
stmktura jest pelna. Dziejc siy tak dlatego,ze wiedza ksztahujijca sif w dzialaniu jest wynikiem intcriorvzaeji
opcracyjncj, uruchamiajqccj proccsy poznawcze, cmocjonalnc i dzialanic. Uezultatcm dzialania takiego mc-
ebaniznui jest pelna stmktura wiedzv (opis,wyjasnicnic, oeena i norma). Aby zatem proccs ksztatccnia byl
skuieezny, konieezna jest ibwnoleglose operaeji leorclyeznyeb i praktyeznyeb1. K. Denek uwa/a, ze opisv
zadan sij przydalnymi nai zfdziami przy podziale celow operaeyjnycb. Wyszczegolniajij bowiem one ezvnnosci
jakie majij bye wykonane i ulatwiajq operaejonalizaejf celow4.

Wtakim kontekscie sprawq nowoczcsncj dydaktyki staje sif juz niesani problem doboru odpowiednieb
strategii i nictod ksztaleenia,eo dobor odpowiednieb zadan dydaktyeznyeb w proeesie doswiadezania przcz
uezniow rnznyeb zjawisk \ Istotq radzonia sobie. w warunkacli nasyeonyeb nieprzewidywalnoseuj. unikatowo-
seiij i konfliklami warlosei, a takimi wlasnie cecbami ebarakleryzuje sif takze rzeezywislose cdukacyjna, jest
stmktura nazwana przez Scbona refleksjq w dzialaniu. Nabycie tej zdolnosci mozliwe jest tylko poprzez prak-
tykf, dzialanic i jcdnoczcsnc badanie jego kontekstow czy wynikow,ckspciymcntowanie i uczcnic sif na po-

1 W. Kumianok: Nauezyciel leehniki wobee edukacji mcdialncj. W: Multimedia \v dydaktycc leehniki. Red. T Brodziriski, Szczecin
1998,s. 843-353.

- K. Dcnck: 0 nowy ksztali edukacji. Tomri 1998. s. 67 i 71.
* 11. kwiatkowska: Nowa orienlaeja w kszlalccniu nnuezyeieli. Warszawa 1988, s. 150 - 155, 167 - 171.

H K. Denek: Konslmowanic celow edukacji zawodowej. ..Szkola Zawodowa" 1996,nr 8,s. 5.
* W. Lib: Zarys ewolucji problemaiyki dydaktyki leehniki...Kdukaeja O^dlnotecluiiczna" 1999. nr 19, s. 23.
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pelnianveh blydach0. Waznym skladnikiem cdukaeji ogolnoteehnicznej powinno bye zdobycie doswiadezenia.
Nabywa siy je przez wykonywanie okreslonvch zadan. Daleko idijea analiza ezynnosei i icli logicznych struk-
tur prowadzi do powstawania algoiytmow postypowania. Opanowanic takich logicznych struktur odgrywa
znaczqcq roly w proccsic mvslcnia tccliniczncgo. Stanowi podloze do dokonywania uogolnieri. Zwiyksza siy
sprawnosc dzialania. Wykonywanie prostveh zadan technieznych takie wlasnic stmktury myslowc ksztaltuje7.

Forma ksztaleenia oparta o stmktury zadan jest priorytetem w ksztaleeniu zintegrowanym,blokowym
oraz ksztaleeniu niodulowym. Waznym zadaniem szkoly jest przeprowadzenie ueznia drogej wiodqcti od my-
slenia konkretnego do myslenia abstrakeyjnego. rozwijanic mvslcnia analitycznego i syntetyeznego oraz
wobszarze cdukaeji ogolnoteehnicznej struktur mvslcnia tccliniczncgo (tcorctyczncgo ipraktyeznego) woparciu
o zeslawy zadan0. Uksztallowane okreslonc dyspozycje osobowosciowe ueznia na tym ctapie ksztaleenia
stanowiij przeslanki do podjyeia dalszyeb dzialan w zakresie ksztaleenia i samoksztalcenia. Aby nauezyeiel
teehniki i informatvki mdgl rozwijae takic stmktury myslenia teehnieznego u ueznidw, sain rnusi posiadae
rozwiniytq umiejytnosc dostrzegania,analizowania. syntctyzowania i rozwiqzywania problcmow. Dyspozycje
tc mozna uksztakowac poprzez rozwiqzywanic zadan o roznym stopniu trudnosci i poziomic uogolnienia.

Plnszczyzna psychologicznazaklada. zc kszlallowanic umiejytnosci ogolnotcchnieznyeh odbywasiy przez
rozwijanic myslenia teehnieznego (pi aktyezncgo, grafieznego. wyobrazeniowego i pojyeiowego) oraz innyeb
zdolnosei poznawezyeh uezniow w opareiu o ebarakteiystyezne forinv dzialan teehnieznyeb. Wskazuje ona
zmiany psyehieznc, ktore majq zajsc w wiadomosciach ueznia. jego umicjytnosciach i systemic wartosei ’.
Drogowskazcmprzy formulowaniu (projektowaniu) zadaii teehnieznyeb nioze bye tcorctyezna struktura uezenia
siy ezynnosei poznawezyeh w postaci cztcropoziomowcgo modelu ezynnosei poznawezyeh (rys. I) sformufo-
wana przez K. Leeha. U podstaw modelu lezy zalozcnie. ze informaeja jest kodowana w umysle uczqcego siy
na ezteiy rozne sposobv, a myslenie polega 11a przetwarzaniu tej informaeji, btjdz to najednvm z eztereeh
poziomow,bqdz przez przcchodzenic z nizszyeh poziomow 11a wyzszc (uogolnianie) lub z wyzszycb poziomow
na nizsze (konkretyzaeja). Poziom pienvszy (sjiostrzeganie) i drugi (wyobraznia) zalieza siy z grubsza do
dziedziny praktyeznej,a poziom trzcei (pojycia) i ezwarty (teoria) — do dziedziny poznawezej ksztaleenia10.
I. Wfozniak" i S. M. Kwiatkowski12 dodatkowo wprowadzajtj najwyzszy poziom zwany poziomem modeli
kompeteneji (MK). Odpowiada on za powstawanie w umysle uczqeego siy struktur kompeteneji w danym
obszarze wiedzy.

h D. Golybiak: Galoseiowa edukaeja nauezyeieli w uniwersyteeie europejskim. W: Ksztaleenie nauezyeicli w kontekseie integraeji
europejskiej. Red. M. Oelirnanski,Lublin 1997, s. 26.

7 \V. Knoehel: Kinfiilimng in die I luehschulpadagogik. Berlin 1984. s. 75— 77.
tt Ministerstwo Ldukacji Narodowej: Ks/taleenie hlokowe. Warszawa 1999,nr 8,s. 3— 16.
" W' W'alat: Modelowanie prograinow njmezania leehniki -infonriatyki w zreformowanej szkole ogdlnoksztaleijeej. „Kdukueja Ogbl-

noleehnieznar 1999,nr 19,s. 6-8.
10 B. Nieinierko: Pomiar wynikdw ksztaleenia zawodowego — ez. 2.,,Szkola Zawodowa" 1997, nr I. s. 4 - 12.
" I. W'ozniak: Ksztaleenie koinpeteneyjne a model ezynnosei.poznawezyeh.„Pcdagogika Praeyr 2000,m 37, s. !( )(>— 112.

S. M. Kwiatkowski: Model ezynnosei|x>/nawezveli...Kdukaeja" 1994,nr 1, s. 12.



1 1 7

MODliL CZYNNOSCIPOZNAYVCZYCl 11 MOTORYCZNYC!I

r n
| POZIOM MODELI KOMPETENCJI |

r i

H VK
i ii . r*

l \

I )sT

cMS

BMW

\PZ w

PZ — pozioni poznania zmyslowcgo (spostrzeganic przcdmiotow, zjawisk i czynnosci motorycznycli, tworzcnie obrazow zniv-
slowvcli), MW — pozioni modcli wyobrazeniowych (tworzcnie uogolnionycli obrazow, przcdmiotow, zjawisk i czynnosci),
•MS — pozioni modcli symholicznycli (wvkorzvstanic pojyc, symboli, znakow wcrbalnych i gralicznych), ST — pozioni
striikUir tcorctycznycli (slmkiuralnc opisy zjawisk, praw zasad, teorii), MK — pozioni modcli kompetcncji (tworzcnie
przekonania o wlasnej mozliwosci wykonania nowego zarlania dydaktyeznego, weryfikaeja mozliwosci wykonania nowego zadania
pod kqtem przyjftycb warlosci i postaw, przyj^cic postawy produktywncj w stosiinku flo nowego zadania), I ) — tworzcnie pomy-
sldw funkejonovvania teorii w nowycli sytiiacjacli oraz metod icb weryfikaeji, C — tworzcnie modcli symbolicznycb dzialania prak-
tyeznego tj. operaeji, czynnosci zlozonycb i prostycli, B — tworzcnie modcli wyobrazeniowych wykonania czynnosci prostvcli.
A — wykonanic czynnosci inotoiycznycli w oparcin o sclicmaty dzialania praktyeznego.

ltys. 1. Poziomy zdobywania wiedzy w procesie poznawania rzeezywistosci

" Cz. Plcwka: Mclodyka nauezania tcorctycznycli przcdmiotow zawodowych. Radom 1999. s. 93-107.
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\V oparciu o tak sfomiiilowane zalozenia projekluje si\* schematy przebicgu pmcesu kszlaleenia umiej^l-
nosci intelcktualnyeh i motoiycznych przy zastosowaniu roznych drag uczeiiia siy. Podstawq do upewniania si^’.czv rzcczywiscic w proccsic ksztalccuia rozwija si^ okrcslonc stmktuiy nivslcnia tcchniczncgo powinny bye zada-
nia formulowanc na roznym poziomio uogolnionia. Ksztahowanic wymienionych wyzej umiej^tnosci piyehiega
w proccsic mzwiqzywania zadan (rys. 2) o zioznicowanym slopniu trudnosci i sposobacli rozwiqzania.
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Rys. 2 Poznaiiic i dzialanie w rozwiijzywaniu zadan (ccbnicznycli

2. Podsumowanie
Cclcm wspofczcsnycli systemow cdukacyjnych jest ksztaleenie czlowieka o wielowymiarowcj osobowo-

sci realizujqccj sif przcz poznanic, dzialanie i tworzcuic. Jcdnym z glownych cclow poznawezyeh proccsu
ksztalccuia w edukaeji ogolnotechniczncj jest uczcnic regal generowania wiedzy. W integralnym hjczeniu po-
znania tcoretye/iicgo i praktyeznego upatrujc sir niozliwo.se zwi^kszenia cfoklywnosci kszlaleenia N, klorej
podstawa tkwi w opcracyjnym charaktcr/c zdobytej wiedzy. Kozwiijzywanir. praktycznycli zadan tcdniicz-
nycli w oparciu o plaszczyzny psycliologicziuj rozwijania myslenia tccbniczncgo oraz model czynnosci po-

H A. Serdvnski : Monitomwatiie modutowego programu ksztalccuia z wykorzyslanicm proccdiir cwaliincji.
Pedagogika i inforinatyka. Red. A. \V. Milas. Cicszvn 2000, s. 80-417.
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znawczych i motorycznych sprawia, zc kszlafei siy myslenie teeliniczne katcgoriami pewnyeh calosci. Jest to
myslenie syntetyzujcjee,ukierunkowane,samodzielne, logic/lie i elastvczne. W procesie I'ozwi^zywania zadan
poczqtck myslcnia zaczyna siy od sytuacji problemowcj, to jest takicj, \v ktorej uczcii nic moze dziafac
w sposob niechaniczny, kiedv imisi przeprowadzic odpowiednie operaeje umyslowc, aby znalczc wlasciwc
m/\vi«rjzanie problemu. \Y procesie myslcnia J. Kozielecki zaklada ud/ial dwoeh blokow,ij. bloku operacvjncgo
i bloku pamiyci tnvafej. Otrzymujijc konkretne zadanie do rozwiijzania w bloku operacyjnyiri, ustala siy cel
myslcnia, bez ktorego nie jest mozliwc rozwujzanie zadania. Po rozpoznaniu coin myslcnia uezeri siyga do
nabytej wicclzy zakodowanej w pamiyci trwalcj. \\ picnvszcj kolcjnosci blok opcracyjny pobicra rcguly heury-
siyczne,gdyz one decydujij o wyborze odpowiednich operaeji i informaeji. Nastypnie blok opcracyjny pobicra
doslosowane do wybranych lieurystyk operaeje i pojycia przechodzijce do fazv przclwor/cnia13.

\V. Okon wprowadza pojycie myslcnia heurystyeznego,kldrejcsl niezbydne do samodzielnego poszuki-
wania odpowiedzi na pytania za posrednictwem operaeji myslowycb lub doswiadczalnie. Pojycie heurystyka
deliniujc jako ogolnc dyrcktywy postypowania w doebodzeniu do nowych roz\viqzanu>. Svstemowy zatem
< lobor zadan do rozwiqzania przez ueznia (na roznvm poziomie myslcnia) moze przyczynic sie;do ksztaltowa-
ina w jego osobowosci trwalych mechnnizmow rozwkjzywania problemow, ktore to dyspozycje rlrogq trails-
fern mogij przeniessiy na inne sytuacje dydaktyczne lub obszary dzialan. Transfer wplvwa mwniez na posla-
\\ y i charakter jednostki17.

' A. Pawlikowska: Stniktma i etapv roz.wiij/ywaiiia zadan tcclmicznych. ,,Pdnkacja Ogdlnoleclmiczna" 1998. nr 15, s. 6-9.
1,1 W. Okon: Nowy slownik pedagogiezny. Warszawa 1995, s. 92.
1 K. Bmdnik.K. Knafel: Doskonalenu* naiiezvcicli. Ldireifortljildung. CODN. Warszawa 1997, s. 40.




