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Załącznik nr 2 do załącznika nr 8 
Nr sprawy: KPCENW.AOM.331.2.5.2017 

 
 

Szczegółowe programy zajęć dla poszczególnych zawodów 

 
1. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik informatyk 

1.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 
poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 
warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 
przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 
indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

1.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 
które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 
kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 
wymagania niezbędne w zawodzie technik informatyk. 

1.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do opanowania 
odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma 
umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie zagadnień z zakresu 
niezbędnego w zawodzie technik informatyk.  
W zależności od ilości grup przewiduje się kilka rodzajów zajęć: 
a). "Środowisko Labview jako narzędzie akwizycji i obróbki danych - wprowadzenie 
i podstawy" 
W ramach zajęć przewiduje się zapoznanie uczestników kursu z podstawami 
programowania w środowisku Labview. Zostaną wprowadzone i wyjaśnione  
na konkretnych przykładach takie zagadnienia jak: 
- wykonywanie prostych działań i obliczeń matematycznych, 
- wprowadzanie i wizualizowanie danych, 
- sposób działania i implementacji struktur jak pętle, warunki, rejestry, sekwencje, 
- zmienne lokalne i globalne, 
- działania na zmiennych różnych typów, jak: numeryczne, logiczne, łańcuchy, 
klastry, 
- modelowanie prostych zjawisk fizycznych (np. rzut ukośny), 
- podstawy akwizycji danych z urządzeń pomiarowych, 
- sterowanie prostymi układami zewnętrznymi (moduły NI). 
Wszystkie opisane zagadnienia zostaną wyjaśnione na przykładach. Uczestnicy 
kursu będą mieli okazję zaimplementować konkretne zadania samodzielnie  
z pomocą prowadzącego. Każde zajęcia zostaną poprzedzone odpowiednim 
wprowadzeniem teoretycznym, niezbędnym do realizacji omawianego materiału. 
b). "Układy programowalne" 
Celem zajęć jest zapoznanie słuchacza z budową, zasadą działania oraz metodyką 
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projektowania nowoczesnych układów i systemów logicznych w strukturach 

programowalnych FPGA. Na wstępie przedstawione zostaną fundamentalne 

informacje z zakresu fizycznych podstaw mikroelektroniki odnośnie budowy  

i zasady działania bramek logicznych. Uczestnicy dowiedzą się co to są tranzystory 

typu MOS i układy programowalne (UP) oraz w jaki sposób działają. Szczegółowo 

omówione zostaną, także reguły stosowane przy wykonywaniu podstawowych 

operacji arytmetycznych i logicznych na liczbach dwójkowych. 

c). "Intensywny kurs pisanie aplikacji pod system Android dla początkujących" 

Celem zajęć jest rozbudowywanie przez uczniów przykładów aplikacji na system 

Android dostarczonych i omówionych przez nauczyciela. W trakcie zajęć 

przedstawiona zostanie również podstawowa wiedza na temat samego 

mikrokontrolera ARM, podstaw języka C oraz narzędzia programistycznego Eclipse. 

d). "Grafika dla informatyków" 

Program zajęć obejmuje zagadnienia wstępne grafiki cyfrowej w reprezentacjach 

rastrowej i wektorowej. Omawiane będą podstawowe pojęcia, narzędzia i metody 

obróbki grafiki rastrowej, oraz podstawowe narzędzia i techniki tworzenia obrazów 

wektorowych. Podczas zajęć laboratoryjnych słuchacze będą wykonywać ćwiczenia 

na obrazach cyfrowych (2D i 3D) przy użyciu programów takich jak np. GIMP, 

Inkscape, Corel Draw, POV-Ray czy Blender. 

e). "Programowanie w języku Python" 

Kurs komputerowy skupiający się na rzeczach praktycznych: graficzne interfejsy 

użytkownika, programowanie sieciowe, dynamiczne strony www, symulacje 

numeryczne układów fizycznych. Język wysokiego poziomu pozwala na osiągnięcie 

założonego celu w krótkim czasie. 

1.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 

aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie umiejętności 

uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu zawodowym  

i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 

samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

1.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 

pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 

W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 

zróżnicowana. 

1.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 

- komputery klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem specjalistycznym 

(Labview, VHDL, ECLIPSE dla systemu ANDROID, Python, programy do obróbki 

grafiki), 

- sprzętowe karty pomiarowe i wykonawcze (PMK_LAB, NI-USB 6003, NI-USB 6009), 

- tablety i smartfony z systemem Android, 

- zestawy ewaluacyjne: 

- FPGA Spartan-6, 

- FPGA Spartan2, 
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- SPARTAN-3, 

- Spartan-3E, 

- VIRTEX-5 (GENESYS), 
- SPARTAN-6, 
- PSoC, 
- CY8C26643, 
- Spartan II XC2S100, 
- Virtex-II Pro, 
- Virtex4 (ML403), 
- projektor multimedialny. 
 

2. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik logistyk 

2.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 
poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 
warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 
przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 
indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

2.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 
które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 
kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 
wymagania niezbędne w zawodzie technik logistyk. 

2.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do opanowania 
odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma 
umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie zagadnień z zakresu 
niezbędnego w zawodzie technik logistyk.  
W zależności od ilości grup przewiduje się kilka rodzajów zajęć: 
a). "Matlab – narzędzie współczesnego inżyniera" 
 Na zajęciach zostaną omówione podstawowe zagadnienia środowiska Matlab 
pozwalające na wykonanie w pełni funkcjonalnego urządzenia. 
- podstawy programowania w Matlabie (zmienne, sterowanie przepływem danych), 
- wykonywanie graficznych interfejsów użytkownika, 
- analiza danych i przedstawianie ich w sposób graficzny, 
- programowanie czujników na platformie Arduino, odczytywanie danych i analiza. 
b). "Środowisko Labview jako narzędzie akwizycji i obróbki danych - wprowadzenie 
i podstawy" 
W ramach zajęć przewiduje się zapoznanie uczestników kursu z podstawami 
programowania w środowisku Labview. Zostaną wprowadzone i wyjaśnione  
na konkretnych przykładach takie zagadnienia jak: 
- wykonywanie prostych działań i obliczeń matematycznych, 
- wprowadzanie i wizualizowanie danych, 
- sposób działania i implementacji struktur jak pętle, warunki, rejestry, sekwencje, 
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- zmienne lokalne i globalne, 
- działania na zmiennych różnych typów, jak: numeryczne, logiczne, łańcuchy, 
klastry, 
- modelowanie prostych zjawisk fizycznych (np. rzut ukośny), 
- podstawy akwizycji danych z urządzeń pomiarowych, 
- sterowanie prostymi układami zewnętrznymi (moduły NI). 
Wszystkie opisane zagadnienia zostaną wyjaśnione na przykładach. Uczestnicy 
kursu będą mieli okazję zaimplementować konkretne zadania samodzielnie  
z pomocą prowadzącego. Każde zajęcia zostaną poprzedzone odpowiednim 
wprowadzeniem teoretycznym, niezbędnym do realizacji omawianego materiału. 
c). "Teoria optymalizacji,rachunek podobieństwa i statystyki niezbędne  
do rozwiązywania problemów" 
Kurs będzie obejmował podstawowe pojęcia z zakresu teorii optymalizacji, 
rachunku podobieństwa i statystyki niezbędne do rozwiązywania problemów 
występujących w logistyce: m.in., optymalnego rozlokowywania zasobów, 
planowania tras, sterowania produkcją. Kurs będzie kładł nacisk na stronę 
praktyczną rozpatrywanych zagadnień. Zadania implementowane będą  
w środowisku MATLAB, zawierającym język programowania wysokiego poziomu 
skierowany do inżynierów. 

2.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 

aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie umiejętności 

uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu zawodowym  

i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 

samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

2.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 

pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 

W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 

zróżnicowana. 

2.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 

- komputery klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem specjalistycznym 

(Labview, Matlab), 

- sprzętowe karty pomiarowe i wykonawcze (PMK_LAB, NI-USB 6003, NI-USB 6009), 

- projektor multimedialny. 

 

3. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik mechatronik 

3.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 

poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 

warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 

przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 

indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  
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3.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 

które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 

kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 

wymagania niezbędne w zawodzie technik mechatronik. 

3.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do opanowania 

odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma 

umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie zagadnień z zakresu 

niezbędnego w zawodzie technik mechatronik.  

W zależności od ilości grup przewiduje się kilka rodzajów zajęć: 

a). „Obsługa i programowanie przemysłowych sterowników logicznych (PLC)” 

Zajęcia mają mieć charakter wykładowo-laboratoryjny. Niezbędna wiedza 

teoretyczna zostanie przedstawiona w trakcie trwania zajęć w formie prezentacji. 

Podczas zajęć kursanci będą wykorzystywać stanowiska dydaktyczne wyposażone 

w sterowniki przemysłowe (PLC) firm Siemens, Rockwell oraz Unitronics, panele 

dotykowe i przyciskowe oraz urządzenia wykonawcze (np. silniki). Uczestnicy 

zapoznają się z podstawowymi elementami języka drabinkowego służącego  

do programowania sterowników takimi jak styki wejściowe, cewki wyjściowe, 

liczniki, czasomierze (timer’y). W trakcie trwania zajęć nauczą się pisać proste 

programy symulujące sterowanie procesami przemysłowymi wraz z interaktywną 

wizualizacją na panelach dotykowych. 

b). „Elektronika i mechatronika w robotach mobilnych” 

Zagadnienia poruszane na zajęciach to m.in.:  

- podzespoły stosowane w robotach mobilnych i ich klasyfikacja 

- elementy, czujniki i układy wykonawcze wykorzystywane w robotach mobilnych  

z omówieniem na konkretnych przykładach, 

- napęd w robotach mobilnych – przedstawienie typowych sposobów napędzania 

robota mobilnego (m.in. koła, gąsienice, koła szwedzkie, serwomechanizmy, smigła 

i łopaty, śruby wodne, napędy liniowe – omówienie wraz z podstawowymi 

obliczeniami na przykładach). 

Języki stosowane w programowaniu robota mobilnego – przedstawienie typowych 

i najczęściej używanych języków programowania w robotach mobilnych(zalety i 

wady) wraz z przykładami łącznie z symulacjami. Algorytmy robotów mobilnych – 

Przedstawienie systematyki i sposobów na reprezentacje konkretnych programów 

m.in. schemat blokowy, grafy przepływowe i maszyna stanów. 

c). "Miernictwo komputerowe" 

Zajęcia warsztatowe z zakresu pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych 

wykonywanych w sposób zautomatyzowany. W trakcie zajęć uczestnicy poznają 

metody pomiaru wielkości takich jak: prąd, napięcie, rezystancja, częstotliwość, 

temperatura, masa, siła, przepływ, natężenie światła. Przedstawione zostanie 

zagadnienie przetwarzania analogowo-cyfrowego oraz komputerowej obróbki 

danych, czyli elementów niezbędnych we współczesnej mechatronice. 

3.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 
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aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie umiejętności 
uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu zawodowym  
i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 
samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

3.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 

pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 

W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 

zróżnicowana. 

3.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 

- stanowisko ze sterownikiem Rockwell CompactLogix, napędami z silnikami 

asynchronicznymi i elementami pneumatycznymi, 

- stanowisko ze sterownikiem Siemens S7-300 i falownikiem, 

- stanowisko ze sterownikiem Rockwell MicroLogix z modelem instalacji 

oczyszczania wody (zbiornik, pompa wodna, elektrozawór, czujnik ciśnienia), 

- stanowisko ze sterownikiem ControlLogix i modelem taśmociągu i manipulatora, 

- stanowisko ze sterownikiem Siemens S7-1200 i serwonapędem, 

- stanowisko ze sterownikiem Siemens S7-1200F i napędem skokowym, 

- stanowisko ze sterownikiem Siemens S7-1200 i taśmociągiem, 

- stanowisko ze sterownikiem Siemens S7-1500 i przemiennikiem częstotliwości, 

- stanowisko ze sterownikiem Unitronics i napędami skokowymi, 

- stanowisko ze sterownikiem S7-1200, 

- stanowisko do pomiaru masy, 

- stanowisko do pomiaru przebiegów prądu i napięcia, 

- stanowisko do pomiaru częstotliwości, 

- stanowisko do pomiaru temperatury, 

- stanowisko do pomiaru ciśnienia i przepływu gazów, 

- stanowisko do pomiaru natężenia światła, 

- stanowisko do pomiaru rezystancji, 

- stanowisko do pomiaru odległości metodą ultradźwiękową, 

- drukarki 3D, 

- autonomiczne roboty mobilne, 

- projektor multimedialny. 

 

4. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik elektryk 

4.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 

poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 

warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 

przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 

indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

4.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 
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które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 
kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 
wymagania niezbędne w zawodzie technik elektryk. 

4.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do opanowania 

odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma 

umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie zagadnień z zakresu 

niezbędnego w zawodzie technik elektryk.  

W ramach kursu uczniowie odbędą zajęcia praktyczne pt.: "Wirtualne przyrządy 

pomiarowe". 

Przedmiotem zajęć będzie praktyczne opanowanie pakietu LabVIEW 

pozwalającego na szybkie tworzenie aplikacji kontrolno-pomiarowo-

diagnostycznych działających w środowisku Windows. W ramach zajęć poruszane 

będą następujące zagadnienia: 

- wprowadzenie do programowania w języku G, 

- programy obliczeniowe z graficzną prezentacją wyników, 

- tworzenie podprogramów, obsługa błędów, 

- zaawansowane metody tworzenia aplikacji (zdarzenia, kolejki), 

- obsługa kart NI poprzez port USB (pomiar i generacja sygnałów analogowych  

i cyfrowych). 

4.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 

aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie umiejętności 

uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu zawodowym  

i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 

samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

4.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 

pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 

W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 

zróżnicowana. 

4.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 

- komputery klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem specjalistycznym 

(Labview, VHDL), 

- sprzętowe karty pomiarowe i wykonawcze (PMK_LAB, NI-USB 6003, NI-USB 6009), 

- wirtualne przyrządy pomiarowe, 

- zestawy ewaluacyjne: 

- projektor multimedialny. 
 

5. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik urządzeń i systemów energetyki  

odnawialnej 

5.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 
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poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 
warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 
przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 
indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

5.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 

które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 

kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 

wymagania niezbędne w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej. 

5.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do opanowania 

odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma 

umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie zagadnień z zakresu 

niezbędnego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  

W ramach zajęć uczniowie zostaną zapoznani z: 

- Wybranymi zagadnieniami z matematyki przydatnymi w termodynamice 

technicznej (uproszczone podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, 

pochodna, całka, różniczka zupełna i niezupełna). 

- Podstawami termodynamiki z ukierunkowaniem na energetykę odnawialną:  

a) czynniki termodynamiczne (gazy, ciecze i ciała stałe); układ i stan 

termodynamiczny, 

b)  procesy termodynamiczne i parametry termodynamiczne, 

c) I zasada termodynamiki, ciepło, praca i energia wewnętrzna dla układu 

zamkniętego, 

d) I zasada termodynamiki dla układów otwartych stacjonarnych: silniki cieplne 

(turbiny), chłodziarki, pompy ciepła, wymienniki ciepła., 

e) obiegi termodynamiczne, 

f) procesy odwracalne i nieodwracalne, 

g) II zasada termodynamiki, entropia , 

h) wydajność i modelowanie wybranych układów termodynamicznych (przybliżenia 

izentropowe i izotermiczne), 

i) związek nieodwracalności z entropią i wydajnością realnych układów fizycznych, 

- przedstawiona zostanie demonstracja skuteczności i znaczenia stosowania 

programów komputerowych wspomagających działania inżyniera, takich jak 

projektowanie realnych układów przetwarzających ciepło i pracę.  

- przedstawiona zostanie demonstracja i podkreślenie znaczenia w działalności 

inżyniera posiadania wiedzy fizycznej, racjonalnego podejścia i rozumienia praw 

fizycznych rządzących działaniem świata materialnego. 

5.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 

aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie umiejętności 

uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu zawodowym  

i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 

samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 
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5.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 
pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 

W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 

zróżnicowana. 

5.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 

- komputery klasy PC z oprogramowaniem typu CATT (Computer Aided 

Thermodynamic Tables), wykonującym obliczenia dla modelowych układów  

i urządzeń przetwarzających pracę i ciepło ze szczególnym uwzględnieniem 

pozyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych. 

- projektor multimedialny. 

 

6. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik mechanik 

6.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 

poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 

warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 

przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 

indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

6.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 

które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 

kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 

wymagania niezbędne w zawodzie technik mechanik. 

6.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do opanowania 

odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma 

umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie zagadnień z zakresu 

niezbędnego w zawodzie technik mechanik.  

W zależności od ilości grup przewiduje się kilka rodzajów zajęć: 

a). "Pracownia maszyn i robotów" oraz „Maszyny CNC”. 

Zajęcia składają się z części wykładowej oraz laboratoryjnej. Materiał teoretyczny 

prezentowany w części wykładowej będzie miał formę prezentacji. W części 

laboratoryjnej uczestnicy pracują w parach. Na zajęciach wykładowych kursanci 

zdobędą podstawową wiedzę z zakresu: 

- programowania i obsługi robotów przemysłowych, 

- programowania i obsługi 3-osiowych maszyn numerycznych CNC, 

- oprogramowania stanowiska do sortowania.  

b). "Drukowanie 3d" 

W ramach zajęć uczniowie poznają proces projektowania i wytwarzania elementów 

przestrzennych w technologii 3d. Zajęcia obejmować będą naukę oprogramowania 

stosowanego do przygotowania komputerowych modeli 3d oraz obsługę drukarki 

3d. Uczniowie będą mieli możliwość zaprojektowania i wykonania własnych 
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elementów w technologii drukowania przestrzennego. 
c). „Elektronika i mechatronika w robotach mobilnych” 
Zagadnienia poruszane na zajęciach to m.in.:  
- podzespoły stosowane w robotach mobilnych i ich klasyfikacja 
- elementy, czujniki i układy wykonawcze wykorzystywane w robotach mobilnych  
z omówieniem na konkretnych przykładach, 
- napęd w robotach mobilnych – przedstawienie typowych sposobów napędzania 
robota mobilnego (m.in. koła, gąsienice, koła szwedzkie, serwomechanizmy, smigła 
i łopaty, śruby wodne, napędy liniowe – omówienie wraz z podstawowymi 
obliczeniami na przykładach). 
Języki stosowane w programowaniu robota mobilnego – przedstawienie typowych 
i najczęściej używanych języków programowania w robotach mobilnych(zalety  
i wady) wraz z przykładami łącznie z symulacjami. Algorytmy robotów mobilnych – 
Przedstawienie systematyki i sposobów na reprezentacje konkretnych programów 
m.in. schemat blokowy, grafy przepływowe i maszyna stanów. 

6.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 

aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie umiejętności 

uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu zawodowym  

i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 

samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

6.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 

pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 

W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 

zróżnicowana. 

6.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 

- komputery klasy PC z oprogramowaniem typu CATT (Computer Aided 

Thermodynamic Tables), wykonującym obliczenia dla modelowych układów  

i urządzeń przetwarzających pracę i ciepło ze szczególnym uwzględnieniem 

nowoczesnych silników spalinowych i cieplnych. 

- projektor multimedialny. 

 

7. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik pojazdów samochodowych 

7.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 

poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 

warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 

przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 

indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

7.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 

które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 
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kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 
wymagania niezbędne w zawodzie technik pojazdów samochodowych. 

7.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do opanowania 

odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma 

umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie zagadnień z zakresu 

niezbędnego w zawodzie technik pojazdów samochodowych.  

W ramach zajęć uczniowie zostaną zapoznani z zagadnieniami termodynamicznymi 

mającymi miejsce w nowoczesnych silnikach spalinowych, hybrydowych, cieplnych, 

pneumatycznych, a także w urządzeniach grzewczych i klimatyzacji stosowanych  

we współczesnych samochodach. Szczegółowy plan zajęć zapozna uczniów z: 

- Wybranymi zagadnieniami z matematyki przydatnymi w termodynamice 

technicznej (uproszczone podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, 

pochodna, całka, różniczka zupełna i niezupełna). 

- Podstawami termodynamiki z ukierunkowaniem na zagadnienia związane  

z pojazdami samochodowymi:  

a) czynniki termodynamiczne (gazy, ciecze i ciała stałe); układ i stan 

termodynamiczny, 

b)  procesy termodynamiczne i parametry termodynamiczne, 

c) I zasada termodynamiki, ciepło, praca i energia wewnętrzna dla układu 

zamkniętego, 

d) I zasada termodynamiki dla układów otwartych stacjonarnych: silniki cieplne 

(turbiny), chłodziarki, pompy ciepła, wymienniki ciepła., 

e) obiegi termodynamiczne, 

f) procesy odwracalne i nieodwracalne, 

g) II zasada termodynamiki, entropia , 

h) wydajność i modelowanie wybranych układów termodynamicznych (przybliżenia 

izentropowe i izotermiczne), 

i) związek nieodwracalności z entropią i wydajnością realnych układów fizycznych, 

- przedstawiona zostanie demonstracja skuteczności i znaczenia stosowania 

programów komputerowych wspomagających działania inżyniera, takich jak 

projektowanie realnych układów przetwarzających ciepło i pracę.  

- przedstawiona zostanie demonstracja i podkreślenie znaczenia w działalności 

inżyniera posiadania wiedzy fizycznej, racjonalnego podejścia i rozumienia praw 

fizycznych rządzących działaniem świata materialnego. 

7.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 

aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie umiejętności 

uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu zawodowym  

i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 

samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

7.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 

pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 

W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 
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zróżnicowana. 
7.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 

- maszyna - minigrawerka - dedykowane oprogramowanie sterujące, 

- maszyna - frezarka MW1008 wraz z oprogramowaniem sterującym LinuxCNC, 

- robot ARC Mate 100i - dedykowane oprogramowanie sterujące wraz urządzenie 

do sterowania (Teach Pendant), 

-  robot LR Mate 200iB - dedykowane oprogramowanie sterujące wraz urządzenim 
do sterowania (Teach Pendant), 
- manipulator na bazie Lego Mindstorms NXT - oprogramowanie sterujące 
LabVIEW, 
- autonomiczne pojazdy mobilne, 
- drukarki 3D, 
- projektor multimedialny. 
 

8. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik technologii żywności 

8.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 
poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 
warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 
przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 
indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

8.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 
które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 
kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 
wymagania niezbędne w zawodzie technik technologii żywności. 

8.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do opanowania 
odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma 
umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie zagadnień z zakresu 
niezbędnego w zawodzie technik technologii żywności.  
W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z najnowszymi zautomatyzowanymi 
technologiami produkcji żywności.  
Zajęcia pt.: "Pracownia maszyn i robotów" składają się z części wykładowej oraz 
laboratoryjnej. Materiał teoretyczny prezentowany w części wykładowej będzie 
miał formę prezentacji. W części laboratoryjnej uczestnicy pracują w parach.  
Na zajęciach wykładowych kursanci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu: 
- programowania i obsługi robotów przemysłowych dla linii produkujących 
żywność, 
- programowania i obsługi maszyn numerycznych CNC, 
- oprogramowania stanowiska do sortowania.  

8.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 
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aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie umiejętności 
uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu zawodowym  
i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 
samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

8.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 

pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 

W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 

zróżnicowana. 

8.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą roboty i manipulatory, które zostaną wykorzystane 

do demonstrowania w jaki sposób zautomatyzować linię produkcyjną wytwarzającą 

żywność: 

- robot ARC Mate 100i - dedykowane oprogramowanie sterujące wraz urządzenie 
do sterowania (Teach Pendant), 
-  robot LR Mate 200iB - dedykowane oprogramowanie sterujące wraz  
z urządzeniem do sterowania (Teach Pendant), 
- manipulator na bazie Lego Mindstorms NXT - oprogramowanie sterujące 
LabVIEW, 
- projektor multimedialny. 
 

9. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik elektronik 

9.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 

poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 

warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 

przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 

indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

9.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 

które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 

kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 

wymagania niezbędne w zawodzie technik elektronik. 

9.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do opanowania 

odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma 

umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie zagadnień z zakresu 

niezbędnego w zawodzie technik elektronik.  

W ramach kursu uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne pt.: "Metody wytwarzania 

i charakteryzowania struktur do zastosowań w optoelektronice i fotowoltaice" 

Zajęcia warsztatowe zapoznające uczniów z metodami wytwarzania  

i charakteryzowania cienkich warstw półprzewodnikowych i metalicznych będących 

podstawą działania powszechnie wykorzystywanych urządzeń zawierających 

elementy i układy półprzewodnikowe. 
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- technologia warstw i struktur epitaksjalnych (- struktury MIS, metoda 
naparowywania, próżniowego, dip-coating, spin-coating), 
- wykonywanie kontaktów w strukturach półprzewodnikowych i ich badanie 
(metoda przytapiania, metoda naparowywania, luminescencja cienkich warstw  
i kryształów, fotoluminescencja I(T), elektroluminescencja I(T), termiczne gaszenie 
luminescencji), 
- przewodnictwo zmiennoprądowe ( zależności G i C od częstotliwości, zależności  
G i C od temperatury), 
- widma odbicia i transmisji cienkich warstw, struktur wielowarstwowych  
i   kryształów (metody stacjonarne), 
- kinetyka luminescencji cienkich warstw i kryształów (czasy zaniku, widma 
opóźnione w czasie (TRS) ). 

9.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 

aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie umiejętności 

uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu zawodowym  

i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 

samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

9.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 

pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 

W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 

zróżnicowana. 

9.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 

- napylarka próżniowa, filament rezystancyjny, zakres pracy do około 550 ºC, 

- dip-coater (wytwrzanie warstw metodą wynurzania z roztworu), 

- spin-coater (wytwarzanie warstw metodą obrotową), 

- napylarka próżniowa do wytwarzania kontaktów, 

- spektrofotometr UV-VIS, 

- stanowisko do pomiarów luminescencji w cienkich warstwach (laser azotowy,  

     monochromator, boxcar, układ sterowania), 

- stanowisko do pomiarów czasów życia luminescencji (RTMS), 

- stanowisko do badania transmisji i odbicia cienkich warstw, struktur 

wielowarstwowych  

   i kryształów, 

- pryzmaty sprzężone, 

- stanowisko do pomiarów kinetyka luminescencji cienkich warstw i kryształów, 

- stanowisko do wytwarzania cienkich warstw metodą ablacji laserowej (komora  

    próżniowa z oprzyrządowaniem, laser excimerowy, układy optyczne), 

- oscyloskop cyfrowy 1GHz, multimetr laboratoryjny, drobne zaplecze warsztatowe, 

- projektor multimedialny. 
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10. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik teleinformatyk 

10.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 
poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 

warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 

przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 

indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

10.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 
które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 
kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 
wymagania niezbędne w zawodzie technik teleinformatyk. 

10.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do opanowania 
odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma 
umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie zagadnień z zakresu 
niezbędnego w zawodzie technik teleinformatyk.  
Treści kształcenia zostaną przekazane w trakcie zajęć warsztatowych „Pracownia 
transmisji danych”. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się o aktualnych 
rozwiązaniach stosowanych przy cyfrowej transmisji danych. Poznają między 
innymi: zabezpieczenia przed zakłóceniami/przekłamaniami, metody naprawy 
pakietów transmitowanych, procedury unikania lub wykrywania kolizji. Omówione 
zostaną różne media np. przewodowe, bezprzewodowe, światłowodowe. Jako 
przykładowe sieci planuje się omówić standardy powszechnie używane przez 
młodzież czyli np. Bluetooth, GSM, Wifi. 
Zestawy ewaluacyjne dostępne na Pracowni Transmisji Danych pozwolą  
na realizację wielu aspektów praktycznych komunikacji cyfrowej. Uczestnicy będą 
mogli obserwować "przekaz cyfrowy" za pomocą oscyloskopów, analizatorów 
stanów logicznych, odpowiednich aplikacji "snifujących". Podczas zajęć 
praktycznych planuje się porównać starsze rozwiązania analogowe 
bezprzewodowej transmisji z aktualnymi standardami w pełni cyfrowymi,  
w których możliwa jest implementacja wielu usług np. kompresja danych, 
szyfrowanie. 

10.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 
aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie umiejętności 
uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu zawodowym  
i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 
samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

10.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 
pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 
W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 
zróżnicowana. 
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10.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 
- oscyloskopy cyfrowe, 
- generatory funkcyjne, 
- zestawy ewaluacyjne ASLK Pro z zasilaczami, 
- projektor multimedialny. 
 

11. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik spedytor 

11.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 
poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 
warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 
przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 
indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

11.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 
które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 
kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 
wymagania niezbędne w zawodzie technik spedytor. 

11.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do opanowania 
odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma 
umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie zagadnień z zakresu 
niezbędnego w zawodzie technik spedytor.  
Treści kształcenia zostaną przekazane w trakcie zajęć warsztatowych "Środowisko 
Labview jako narzędzie w zagadnieniach statystycznych oraz logistycznych  
w spedycji". 
W ramach zajęć przewiduje się zapoznanie uczestników kursu z podstawami 
programowania w środowisku Labview. Zostaną wprowadzone i wyjaśnione  
na konkretnych przykładach takie zagadnienia jak: 
- wykonywanie prostych działań i obliczeń matematycznych, 
- wprowadzanie i wizualizowanie danych, 
- sposób działania i implementacji struktur jak pętle, warunki, rejestry, sekwencje, 
- zmienne lokalne i globalne, 
- działania na zmiennych różnych typów, jak: numeryczne, logiczne, łańcuchy, 
klastry, 
- modelowanie prostych zjawisk fizycznych (np. rzut ukośny), 
- podstawy akwizycji danych z urządzeń pomiarowych, 
- sterowanie prostymi układami zewnętrznymi (moduły NI), 
- symulacje prostych zagadnień związanych z ruchem drogowym, 
- zagadnienia statystyczne związane z transportem towarów, 
- zagadnienia logistyczne, np. problem komiwojażera. 
Wszystkie opisane zagadnienia zostaną wyjaśnione na przykładach. Uczestnicy 
kursu będą mieli okazję zaimplementować konkretne zadania samodzielnie  
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z pomocą prowadzącego. Każde zajęcia zostaną poprzedzone odpowiednim 
wprowadzeniem teoretycznym, niezbędnym do realizacji omawianego materiału. 
Zakłada się stosowanie następujących pomocy dydaktycznych: 
prezentacje (wykład), rysunki, ilustracje, komputery (praca przy komputerze  
w pracowni komputerowej)., 

11.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 

aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie umiejętności 

uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu zawodowym  

i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 

samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

11.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 

pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 

W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 

zróżnicowana. 

11.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 

- komputery klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem (Labview), 

- specjalizowane karty do akwizycji danych, 

- projektor multimedialny. 

 

 


