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Elektronarz�dzia - nowoczesno�� i droga do 
profesjonalizmu

1. Wst�p 
Wykształcenie politechniczne stanowi nieodł�czny składnik wykształcenia ogólnego. 
Wpływa ono na charakter kultury ogólnej społecze�stwa poprzez rozwój kultury 
technicznej młodzie�y w szkole. Zagadnienie kształtowania kultury technicznej 
u młodzie�y jest bardzo wa�ne w nauczaniu techniki. Podkre�laj� to składniki 
wpływaj�ce na poziom tej�e kultury: 

� podstawowa wiedza o współczesnej technice;  
� umiej�tno�ci intelektualne i manualne;  
� postawa wobec techniki.  

Uczniowie szkół specjalnych nie �yj� w izolowanym �wiecie i doskonale s� 
zorientowani w nowo�ciach technicznych, chocia� to zorientowanie nie jest oczywi�cie 
jednoznaczne z pełnym zrozumieniem zjawisk technicznych zwi�zanych z działaniem 
konkretnych urz�dze�. Odnosz�c to do sfery stosowanych narz�dzi pracy, trudno 
uzyska� zainteresowanie lekcj� poprzez stosowanie narz�dzi, które prawdopodobnie za 
przysłowiowego Króla �wieczka były nowoczesne. Dodatkowo nale�y wzi�� pod 
uwag� fakt, �e przy niedu�ej sprawno�ci manualnej, tradycyjna, r�czna obróbka jest 
ci��ka i nieefektywna. 

Mechanizacja pracy rozbudza zainteresowania techniczne młodzie�y, inspiruje do 
szukania lepszych rozwi�za� i oswaja z technik�. Przy�piesza proces wytwórczy 
i warunkuje jako�� wykonanej pracy, pozwala na szybsze opanowanie pewnych 
umiej�tno�ci.  

2. Bezpieczne u�ywanie elektronarz�dzi 
Elektronarz�dzia nie s� zabawkami i podczas eksploatacji nale�y je traktowa� 
ze wzmo�on� uwag�. Siły, jakie wyzwalaj� te przyrz�dy, mog� by� przyczyn� wypadku 
przy lekkomy�lnym i niedbałym posługiwaniu si� nimi. Dlatego te� przy 
przechowywaniu i u�ytkowaniu elektronarz�dzi, nale�y przestrzega� nast�puj�cych 
zasad: 

a. oddalaj�c si� od miejsca pracy, pod �adnym pozorem nie wolno pozostawi� 
elektronarz�dzi w miejscu ogólnie dost�pnym;  
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b. nie wolno demontowa� urz�dze� ochronnych i zabezpiecze� w przyrz�dach 
i maszynach;  

c. elektronarz�dzia powinny by� bezwzgl�dnie u�ytkowane w zgodzie z instrukcj� 
obsługi przeznaczon� dla konkretnego modelu;  

d. elektronarz�dzia powinny by� u�ywane w sposób przemy�lany, �wiadomy i 
celowy;  

e. z uwagi na zasilanie pr�dem elektrycznym, narz�dzie te szczególnie nale�y 
chroni� przed wpływem wilgoci. W przypadku zalania wod� wzgl�dnie inn� 
ciecz� elektronarz�dzie powinno by� bezwzgl�dnie fachowo osuszone poprzez 
otworzenie obudowy. Elementy elektryczne powinny by� skontrolowane pod 
k�tem mo�liwo�ci wyst�pienia zwarcia lub przebicia elektrycznego.  

Człowiek posługuj�cy si� elektronarz�dziami jest nara�ony na doznanie ró�nego 
rodzaju urazów. Nie nale�y posługiwa� si� elektronarz�dziami w stanie zm�czenia lub 
zdenerwowania. Takie stany nale�y pilnie wychwytywa� u podopiecznych. Bez 
wzgl�du na rodzaj zaj�� szkolnych nale�y zwraca� uwag� na mog�ce wyst�powa� u 
niektórych uczniów znamiona u�ywania narkotyków czy te� jakichkolwiek innych 
�rodków odurzaj�cych - uwaga taka tym bardziej powinna by� wyostrzona podczas 
zaj�� w pracowniach technicznych. Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na stosowanie 
bezpiecznej odzie�y (niebezpieczne mog� by� szerokie r�kawy, bransoletki, długie 
włosy itp.). 

Elektronarz�dzia i obrabiarki z nap�dem elektrycznym s� urz�dzeniami, które powinny 
spełnia� wszystkie mo�liwe warunki bezpiecznej obsługi. Elektronarz�dzia, które mog� 
by� �ródłem szczególnych niebezpiecze�stw, producenci wyposa�aj� w odpowiednie 
zasłony, blokady, bezpieczniki itp. Najlepsze jednak urz�dzenia ochronne nie spełni� 
swego zadania, je�eli si� je usunie, wzgl�dnie ominie.  

Dla poszczególnych typów elektronarz�dzi wytyczne bezpiecznej obsługi sprowadzaj� 
si� do nast�puj�cych wymaga�: 

- wiertarka elektryczna r�czna 
Silnik nale�y wł�cza� dopiero po przygotowaniu narz�dzia do pracy. Wszelkie 
czynno�ci wst�pne, takie na przykład jak wymiana wiertła, powinny by� 
przeprowadzone po uprzednim wyci�gni�ciu wtyczki wiertarki z gniazda sieciowego. 
Ta czynno�� powinna wej�� w nawyk. Obrabianego przedmiotu nie nale�y 
przytrzymywa� r�cznie, lecz zawsze mocowa� w odpowiednim imaku. Nie podejmowa� 
pracy w pobli�u materiałów łatwopalnych. 

- wiertarka elektryczna stołowa 
Nie zapomina� o wyj�ciu kluczyka z uchwytu wiertarskiego. Przedmioty obrabiane, 
zarówno drewniane jak i metalowe, mocowa� np. w imadle maszynowym. W �adnym 
przypadku nie wolno przytrzymywa� ich r�cznie! W najgorszym przypadku korzystamy 
z kleszczy. Krótko przed przewierceniem otworu na wylot zmniejszamy posuw i nacisk. 
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- pilarka tarczowa stołowa 
Nie usuwa� n i g d y osłony tarczy i klina rozdzielaj�cego! Podczas ci�cia trzyma� 
r�ce z dala od tarczy. Tarcza powinna si� obraca� zawsze w kierunku "na materiał"! 

Narz�dzie to jest jedn� z bardziej niebezpiecznych obrabiarek! Olbrzymia pr�dko�� 
obrotowa tarczy w poł�czeniu z jej ostrymi z�bami stwarza olbrzymie 
niebezpiecze�stwo. Chwila nieuwagi i... trudno o czarniejszy scenariusz. Zwracamy 
szczególn� uwag� na wyst�puj�ce w drewnie s�ki i miejscowe stwardnienia. Staramy 
si� nie obrabia� drewna mokrego. Bardzo uwa�nie przeszukujemy drewno pod k�tem 
ewentualnych wbitych gwo�dzi lub wkr�tów. Ka�da nietypowa przeszkoda na jak� 
natrafi tarcza mo�e spowodowa� odbicie obrabianej listwy i wywołanie niewła�ciwego 
ruchu przez obsługuj�cego obrabiark�. Niedopuszczalne s� długie, nie zapi�te r�kawy. 
Niewskazana jest równie� praca w r�kawiczkach.  

Ogólnie rzecz bior�c, z uwagi na olbrzymie niebezpiecze�stwo, jakie wyst�puje przy 
pracy na pilarce, obrabiarka ta powinna by� obsługiwana wył�cznie przez 
nauczyciela w celu przygotowania materiału wsadowego do dalszej obróbki. Sama 
obserwacja sposobu obróbki drewna na tej obrabiarce powinna wystarczy� w ramach 
edukacji uczniom nawet w ostatniej klasie gimnazjalnej. Edukacja dotycz�ca 
samodzielnej obróbki drewna przez uczniów tym szczególnie niebezpiecznym 
narz�dziem powinna by� przeprowadzona dopiero w zasadniczych szkołach 
zawodowych. 

- szlifierka stołowa tarczowa Tarcza �cierna szlifierki, podobnie jak to ma miejsce w 
pilarce, obraca si� z bardzo du�� pr�dko�ci� obrotow�, wydaje si� jednak, �e przy 
umiej�tnej obsłudze nie ma tak du�ych zagro�e� jak przy obsłudze pilarki. Nie oznacza 
to, �e nie zachodzi tutaj potrzeba zachowania wzmo�onej ostro�no�ci! 

Pierwsze zagro�enie wynika z faktu, �e na ogół obrabiarki te wyposa�one s� w dwie 
równocze�nie obracaj�ce si� tarcze szlifierskie o ró�nej grubo�ci ziaren. 
Niedopuszczalna jest praca dwóch osób na jednym stanowisku. Szczególn� uwag� 
zwracamy na zakaz obróbki bocznymi powierzchniami tarczy. Zwracamy cz�sto uwag� 
na stan techniczny tarczy. Niedopuszczalne s� jakiekolwiek ubytki w tarczy lub 
p�kni�cia! Osłona powinna by� bezwzgl�dnie opuszczona, a obsługuj�cy powinien 
stosowa� podczas obróbki okulary ochronne. Tutaj nie ma �artów. Uszkodzenie gałek 
ocznych jest jednym z cz�stszych przypadków okalecze� wyst�puj�cych podczas pracy 
przy szlifierce. Bardzo wa�ne jest to, aby po sko�czeniu pracy nie odchodzi� od 
stanowiska przed zatrzymaniem si� wiruj�cych tarcz. Pomysłowo�� uczniów nie zna 
granic i lepiej w tym miejscu nie opisywa�, co mo�e zrobi� ucze� poza naszymi 
plecami. 

- szlifierka k�towa, pilarka r�czna, szlifierka oscylacyjna, wyrzynarka r�czna 
Te narz�dzia równie� nale�� do grupy narz�dzi tzw. zwi�kszonego ryzyka. Ogólnie 
mo�na sformułowa� nast�puj�c� uwag�: 
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3. Koszt wyposa�enia pracowni techniki 
Na polskim rynku od lat mo�na znale�� bardzo tanie elektronarz�dzia. S� to głównie 
towary oferowane w sieciach supermarketów. Gama tych narz�dzi jest du�a 
i w zasadzie mo�na kupi� wszystkie rodzaje elektronarz�dzi, jakie pojawiły si� na 
rynkach narz�dzi stosowanych nieprofesjonalnie. Jako�� wykonania tych narz�dzi, ich 
dokładno��, trwało�� poszczególnych elementów odbiegaj� znacznie od wyrobów 
renomowanych firm zachodnich, tym niemniej maj� one jedn� niezaprzeczaln� zalet� - 
s� bardzo tanie. Jakie s� bud�ety szkół, wiemy wszyscy, st�d niska cena tych narz�dzi 
stanowi o ich atrakcyjno�ci. Przesadne jest równie� twierdzenie, �e wła�nie z uwagi na 
nisk� jako�� nie warto kupowa� tego rodzaju towarów. Wydaje si�, �e najwa�niejszym 
wska�nikiem, który powinien decydowa� o ewentualnym kupnie tanich narz�dzi jest ich 
bezpiecze�stwo techniczne. Odwiedziłem par� punktów naprawczych w celu uzyskania 
w miar� miarodajnej opinii dotycz�cej tanich narz�dzi. Opinia jest zgodna. Na pewno 
pod wzgl�dem wytrzymało�ci wyroby znanych firm s� zdecydowanie lepsze od tych z 
dolnej półki, natomiast pod wzgl�dem zabezpiecze� przed okaleczeniem wyroby s� 
porównywalne. Stosunek cen ma si� tak, jak 1:8. 

Proporcjonalnie do wysokiej ceny tych lepszych elektronarz�dzi, rosn� równie� koszty 
ich napraw. W przypadku tanich narz�dzi czasem nie warto przeprowadza� naprawy 
(poza takimi reperacjami jak na przykład wymiana szczotek) - pro�ciej jest zakupi� 
nowe narz�dzie, a zepsute u�y� jako doskonał� pomoc dydaktyczn�. Po rozło�eniu na 
cz��ci, umieszczone na przykład w specjalnej gablotce, jest bezkonkurencyjne pod 
wzgl�dem czytelno�ci. Przy stanie cen na dzie� dzisiejszy, koszt zakupu takich 
elektronarz�dzi jak wiertarka, szlifierka k�towa, szlifierka oscylacyjna, wyrzynarka, 
pilarka stołowa, szlifierka stołowa tarczowa wynosi około 450 złotych. W wyliczeniu 
kosztów brano pod uwag� zakup po jednej sztuce z ka�dego typu elektronarz�dzia. Ma 
to swoje uzasadnienie: z uwagi na znacznie zwi�kszone niebezpiecze�stwo wypadku, 
podczas pracy z uczniami dopuszcza si� jednoczesn� obsług� tylko jednego narz�dzia. 
Wyobra�nia uczniów nie ma granic, oczywi�cie w pejoratywnym znaczeniu tego słowa. 
Nie sposób upilnowa� dwóch stanowisk jednocze�nie przy pracy takimi 
elektronarz�dziami, jak wyrzynarka czy te� pilarka. 

4. Stosowanie elektronarz�dzi w aspekcie podziału na lekcje techniki z 
dziewcz�tami i chłopcami. 
Dla ucznia, który nie wykazuje predyspozycji do tzw. majsterkowania, lekcje 
z zastosowaniem jakichkolwiek narz�dzi, a co dopiero elektronarz�dzi mog� si� okaza� 
istn� katorg�. Wydawa� by si� mogło, �e sam podział uczniów według płci determinuje 
zainteresowania tradycyjnie okre�lone - inne dla dziewcz�t i inne dla chłopców. 
Okazuje si� jednak, �e w tej materii nie ma �ci�le okre�lonych reguł. W ka�dej klasie 

Ogl�dziny stanu instalacji elektrycznej, okablowania, gniazdek sieciowych, 
wył�czników, przeł�czników, wtyczek itp. powinny wej�� w nawyk, jako 
podstawowy obowi�zek nauczyciela prowadz�cego zaj�cia w pracowni 
technicznej. Ten nawyk powinien by� utrwalany u podopiecznych. 
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zdarzaj� si� chłopcy, którzy ch�tniej wybieraj� zaj�cia z techniki w grupie z 
dziewcz�tami. Bardziej im odpowiadaj� zaj�cia gospodarcze, gotowanie, szycie itp. ni� 
na przykład budowa półki na ksi��ki. Bardzo krzywdz�ce byłoby scharakteryzowanie 
ich jako tzw. "maminsynków". Z poczynionych obserwacji wynika, �e na przykład 
podczas lekcji wychowania fizycznego, ci sami uczniowie doskonale daj� sobie rad�, 
niczym nie ust�puj�c rówie�nikom.  

Uszanowanie naturalnych inklinacji uczniów ze wspomnianej grupy powinno i�� w 
parze z kształtowaniem w nich zainteresowa� stricte technicznych. Stanowi� to mo�e 
wyzwanie i pole popisu dla nauczyciela techniki. Wydaje si�, �e bł�dem byłoby, 
u�ywaj�c kolokwializmu, pój�cie na "łatwizn�": Lepiej, niech ci chłopcy, którzy 
przedkładaj� szycie nad wbijanie gwo�dzi do desek ucz� si� w grupie z dziewczynami. 
Po co mi w grupie chłopak, który nawet nie wie jak trzyma� młotek w dłoni! Bł�d! 
U�ywaj�c ró�nych perswazji, nale�y zach�ci� takich uczniów do paru - na pocz�tek - 
lekcji w grupie z chłopakami. Nawet je�li nie wyka�a od razu zainteresowania i 
zaanga�owania, to zawsze jest nadzieja, �e co� z tego wynios�. Oczywi�cie, nie powinno 
si� przy tym u�ywa� ostrych argumentów typu: "co z ciebie za chłop?", "babskie prace" 
itp. Uwagi te mog� da� rezultat odwrotny do zamierzonego. 

W porozumieniu z nauczycielem prowadz�cym lekcje z grup� dziewcz�t, mo�na 
wyłowi� te osoby, które wykazuj� zainteresowanie "m�skimi" pracami. Baczna 
obserwacja i i stosowanie zasady indywidualizacji przyniesie du�o lepsze efekty 
dydaktyczne, ni� �cisły podział na grupy dziewcz�t i chłopców i prost� wymian� grup po 
okre�lonym czasie w ramach semestralnej tematyki. 

5. Nawyk czytania i stosowania instrukcji obsługi 
Okre�lenie "kultura techniczna" nakłada na nauczycieli przedmiotów technicznych 
mi�dzy innymi wytworzenie u uczniów nawyku czytania instrukcji obsługi. Czytanie 
instrukcji to nie tylko poznanie zasad u�ywania urz�dzenia, jego konserwacji itp. - to 
w szczególno�ci poznanie realnych zagro�e� jakie mog� wyst�pi� podczas eksploatacji 
urz�dzenia. A zatem - nie tylko przeczytanie instrukcji, ale przeczytanie jej ze 
zrozumieniem i stosowanie zalece� w niej zawartych. 

Powiedzmy sobie szczerze - kogo z nas nie korci ch�� natychmiastowego uruchomienia 
nowego urz�dzenia typu telewizor, magnetowid czy te� tytułowego elektronarz�dzia, 
natychmiast po przywiezieniu nabytku do domu? Ciekawo�� jest tak du�a, �e cz�sto 
przesłania nam racjonalne my�lenie. My�lenie racjonalne, które powinno nam wskaza� 
konieczno�� przeczytania, i to z du�� uwag�, instrukcji obsługi. Cz�sto przeceniamy 
swoje zdolno�ci id�c tropem rozumowania, które zakłada, �e instrukcja jest dla 
antytalentów technicznych. Najwi�cej awarii sprz�tów technicznych nast�puje ju� przy 
pierwszym uruchomieniu, wła�nie na skutek zaniechania zapoznania si� z instrukcj� lub 
niedokładnego jej przeczytania. Trudno tutaj robi� uogólnienia, �e wi�kszo�� z nas tak 
czyni, tym niemniej z obserwacji �ycia mo�na chyba z du�� doz� prawdopodobie�stwa 
uzna�, �e takie naganne post�powanie jest cz�ste.  
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W czasie poznawania przez uczniów nowego urz�dzenia, maszyny itp. powinni�my 
zapozna� uczniów z instrukcj�, a nast�pnie za pomoc� pyta� sprawdzaj�cych okre�li� 
samemu, czy nadszedł wła�ciwy moment, który pozwala na u�ywanie narz�dzia przez 
uczniów. Jest to trudne zadanie, poniewa� zazwyczaj uczniowie chc� mie� ten etap 
(czytanie instrukcji) jak najszybciej za sob�. Nauczyciel musi by� w tym momencie 
konsekwentny, o �adnych ust�pstwach nie mo�e by� mowy! 

6. Zasada działania elektronarz�dzi jako �rodek dydaktyczny w wyja�nieniu 
zjawisk natury technicznej 
 

 

Ten prosty algorytm bez w�tpienia był i nadal jest motorem rozwoju ludzko�ci. Mo�na 
stwierdzi�, �e w zasadzie cała my�l techniczna zasadza si� na takim układzie. Nie 
oznacza to oczywi�cie, �e algorytm ten zawsze wykorzystywany jest w sposób nie 
budz�cy sprzeciwu. Gdyby tak było, to - stosuj�c skrót my�lowy - nie byłoby wi�zie�! 
Podobnie jest z zaspokajaniem ciekawo�ci. Co prawda, przysłowie straszy nas piekłem, 
ale w procesie edukacyjnym ta akurat cecha, jak� jest ciekawo��, jest na ogół mile 
widziana. 

Zwykłe narz�dzia - młotek, �rubokr�t, dłuto - nie budz� wielkiego zainteresowania. W 
zasadzie ciekawo�� zaspokajana jest poprzez zewn�trzne ogl�dziny i ewentualne 
u�ytkowanie. Natomiast przedmioty, które wizualnie daj� mo�liwo�� otwierania, od razu 
staj� si� obiektem eksperymentów powodowanych pytaniem: "a co jest w �rodku?". 
Zło�ona budowa elektronarz�dzi, ruchome cz��ci, d�wi�ki jakie wytwarzaj� takie 
narz�dzia podczas pracy, to wystarczaj�ca ilo�� bod�ców do wzbudzenia wyobra�ni i 
ciekawo�ci. Warto tak� ciekawo�� wykorzysta�. A co te� mo�emy znale�� wewn�trz, na 
przykład, elektrycznej wiertarki? Przytoczony spis nie b�dzie wykazem cz��ci 
składowych tego urz�dzenia - b�dzie spisem mo�liwych do wyja�nienia zjawisk, zasad 
działania, technologii itp. 

Wn�trze wiertarki elektrycznej 
� przykład przekładni z�batej - w niektórych modelach poszczególne koła z�bate s� 

widoczne;  
� tarcie;  
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� ło�yska;  
� zmniejszanie tarcia poprzez smarowanie;  
� przewód elektryczny;  
� izolowanie, izolacja;  
� silnik elektryczny;  
� instalacja elektryczna;  
� zabezpieczenia;  
� tworzywa sztuczne;  
� drgania;  
� zamiana postaci energii (wytwarzanie ciepła);  
� poł�czenia �rubowe;  
� poł�czenia lutowane.  

Wiertarka elektryczna zbudowana jest w sposób charakterystycznie płaski. 
Poszczególne elementy składowe s� poukładane w jednej płaszczy�nie, tak jak to ma 
miejsce w tablicach pogl�dowych z zastosowaniem tzw. rysunku wybuchowego. Tak 
wi�c narz�dzie to, po zdj�ciu jednej z pokryw znakomicie nadaje si� do prezentowania i 
opisu poszczególnych cz��ci. Mo�na tutaj wykorzysta� zepsuty egzemplarz wiertarki, 
wzgl�dnie przy zastosowaniu odpowiedniego umocowania poszczególnych elementów 
wiertarki przeznaczy� jedn� z nich na model eksponuj�cy wiertark� w ruchu (przy 
zdj�tej pokrywie). 

Podobnie jest z innymi elektronarz�dziami. Mog� doskonale pełni� rol� narz�dzi i po 
odpowiednim przygotowaniu staj� si� doskonałymi pomocami naukowymi. 

Do takiego modelu, jako pomocy dydaktycznej mo�na powraca� przy okazji realizacji 
innych tematów oraz stosowa� je na lekcjach fizyki lub przyrody. 

7. Dogoni� szkolnictwo zachodnie 
Hasło zawarte w podtytule mo�e by� �le zrozumiane. Wiele wskazuje na to, �e pod 
wzgl�dem dydaktycznym nasze szkolnictwo je�li nie przewy�sza, to co najmniej 
dorównuje szkolnictwu zachodniemu. Polscy fachowcy s� zazwyczaj wysoko cenieni na 
zachodzie. Jest to na pewno bezpo�rednia pochodna poziomu kształcenia w naszym 
kraju. A zatem w jakiej sferze powinien trwa� wy�cig? Na pewno w ilo�ci �rodków 
finansowych przeznaczanych na edukacj�.  

Zaj�cia techniczne w Stanach Zjednoczonych, w odpowiednikach szkół podstawowych 
czy te� gimnazjalnych, to szkoła przygotowania młodego Amerykanina do przyszłego 
kontaktu z otaczaj�c� go ze wszystkich stron nowoczesn� technik�. Myliłby si� jednak 
ten, kto zakłada, �e ten wysoko postawiony pod wzgl�dem technicznym kraj 
zrezygnował z nauczania podstawowych zasad obróbki drewna, metalu czy te� tworzyw 
sztucznych. Kontakt ucznia z pił� do drewna, strugiem czy pilnikiem jest nadal 
priorytetowy w wczesnym szkolnictwie. By� mo�e wypływa to bezpo�rednio z młodej 
historii USA, z potrzeb� przetrwania w latach osadnictwa. Tak czy inaczej, ranga 
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przedmiotu nie upada. Rzecz w tym, �e wyposa�enie pracowni technicznych 
w obrabiarki i elektronarz�dzia jest imponuj�ce. Równie imponuj�ce s� przyszkolne 
magazyny takich materiałów jak drewno, płyty drewnopochodne itp. Zmartwieniem 
ameryka�skiego nauczyciela techniki jest bogactwo wyboru. 

A jak to wygl�da na naszym, polskim podwórku? Ci�głe szukanie materiałów, narz�dzi. 
Drewno jest drogie. Ile razy mo�na w ci�gu roku zbiera� pieni�dze od uczniów na 
zakup sklejki czy te� innego surowca? Niestety, te narzekania cz�sto s� zbywane 
frazesem, �e dobry nauczyciel potrafi sobie zorganizowa� materiały. Miejmy nadziej�, 
�e sytuacja si� poprawi i nauczyciele techniki nie b�d� zmuszeni do wypraw na ró�nego 
rodzaju place targowe celem uzyskania np. starych opakowa�. 

8. Zasada prowadzenia lekcji z u�yciem elektronarz�dzi 
Mo�na schematycznie przedstawi� scenariusz takiej lekcji. 

1. Pocz�tek lekcji - sprawy organizacyjne.  
2. Podanie nowego tematu lekcji, np. "Obrabiarka".  
3. Przeczytanie przez nauczyciela instrukcji obsługi wraz z pokazem praktycznym 

obrabiarki.  
4. Pytania sprawdzaj�ce stopie� zrozumienia instrukcji.  
5. Powtórna prezentacja obrabiarki z zaakcentowaniem punktów realnego 

zagro�enia, głownie ze sfery pora�e� pr�dem elektrycznym, mo�liwo�ci 
okaleczenia i stanowczego podkre�lenia zakazu pracy po spo�yciu alkoholu, 
wzgl�dnie innych niebezpiecznych substancji.  

6. Indywidualne �wiczenia kolejno z ka�dym uczniem, przeplatane pytaniami.  
7. Zapis w zeszytach przedmiotowych najwa�niejszych wiadomo�ci.  
8. Krótka powtórka wiadomo�ci.  
9. Zako�czenie lekcji.  

Dydaktyka w szkolnictwie specjalnym dotycz�ca nauczania techniki zaleca krótki, 
punktowy zapis w zeszycie. W tym przypadku warto jednak poda� nieco wi�cej 
wiadomo�ci do zapisania. Warto pami�ta�, �e w klasie zawsze znajduj� si� uczniowie o 
wi�kszej pami�ci wzrokowej, ni� słuchowej. 

9. Nie zapominamy o tradycyjnych narz�dziach do obróbki drewna, metalu, 
tworzyw sztucznych 
Stosowanie w procesie nauczania techniki nowoczesnych elektronarz�dzi nie wyklucza 
nauki obróbki narz�dziami tradycyjnymi, a wr�cz przeciwnie. Obróbka materiałów 
tradycyjnymi narz�dziami powinna by� wst�pem do stosowania elektronarz�dzi. 
Wskazane jest, aby nauczyciel wyrobił u uczniów przekonanie, �e nie wszystko da si� 
obrobi� elektronarz�dziami. Nie mam tutaj na my�li obróbki materiałów b�d�cej w 
zasadzie sztuk�, na przykład rze�ba w drewnie. Nale�ałoby tak dobra� tematyk� zaj�� z 
techniki, aby ucze� sam doszedł do przekonania, �e proste narz�dzia obróbcze s� cz�sto 
niezast�pione.  
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W stosowaniu tradycyjnych narz�dzi nie nale�y zapomina� o bezpiecze�stwie i higienie 
pracy. Szczególn� uwag� powinni�my zwróci� na stan r�koje�ci pił, �rubokr�tów, dłut 
itp. W XXI wieku cz�sto zapomina si� o nieszcz�snym "grzybku" na cz��ci bijakowej 
młotków, cz�stej przyczyny okalecze�. 

O ile w przypadku elektronarz�dzi przydatno�� wyrobów z tzw. dolnej półki nie budzi 
w�tpliwo�ci, o tyle zakup tanich narz�dzi do r�cznej obróbki drewna czy metalu mija 
si� z celem. Szkoda wydanych pieni�dzy, a co wa�niejsze, szkoda nerwów 
spowodowanych fataln� jako�ci� tych narz�dzi. Korzystaj�cy z nich uczniowie 
zniech�caj� sie do pracy, efekty s� mierne, �eby nie powiedzie� �adne. Tutaj nie 
miejsce na oszcz�dno�ci. Lepiej - dla przykładu - zakupi� dwie porz�dne piły 
otwornice, z porz�dnej stali, wytrzymałe i ostre, ni� za te same pieni�dze pi�� sztuk 
ładnie wygl�daj�cych, ale beznadziejnych pod wzgl�dem jako�ci. Zaj�cia wydłu�� si�, 
ale naprawd� lepiej dla całego procesu dydaktycznego b�dzie, kiedy reszta uczniów 
cierpliwie poczeka na dost�p do narz�dzia, wzgl�dnie przy odpowiednim układzie 
organizacyjnym lekcji b�dzie zaj�ta innymi czynno�ciami.  

10. Uwagi ko�cowe - podsumowanie 
Mimo, �e �yjemy ju� w XXI wieku, nadal praca elektronarz�dziami budzi u wielu osób 
pewien niepokój. Nale�y to przełamywa�. Lekcje b�d� na pewno bardziej atrakcyjne, 
zwi�kszy si� zakres tematów, a w�ród nauczycieli innych przedmiotów mo�e zacznie 
zanika� opinia o przedmiocie TECHNIKA, według której przedmiot ten kojarzy si� z 
plastelin�, �oł�dziami, wycinankami z kolorowego papieru lub wszelkimi naprawami 
sprz�tu szkolnego. 
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