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• Wnioski dotyczące poziomu kształcenia 

TEMATYKA WYSTĄPIENIATEMATYKA WYSTĄPIENIA  



Podstawy prawne Podstawy prawne   
kształcenia w zawodziekształcenia w zawodzie  

    

TECHNIK GEODETATECHNIK GEODETA  
  

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,  
z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 811). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 
2012, poz.7). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego  
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych (Dz. U. z 22 lutego 2012 r., poz. 204). 

 



• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 
r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, 
monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, 
murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, 
technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, 
technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz 
odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych (Dz. U. Nr 141, z 2011 r., 
poz. 826). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 
2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia  
w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r., poz. 184).  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007, poz. 
83, 562, z póź. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 
r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, 2010 r.,  
poz. 1626). 



• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca  
2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów 
wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 
dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników  
(Dz. U. z 3.07.2012 r., poz. 752). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca  
2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą 
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
(Dz. U. Nr 103, 2010, poz. 652). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca  
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, 2009,  
poz. 400). 



Definicja podstawy programowej kształcenia w Definicja podstawy programowej kształcenia w zawodachzawodach  
 

 Definicja podstawy programowej kształcenia w zawodach jest 
określona w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy  
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205,  
poz. 1206, art. 1 pkt 2 lit. b,).  
 
 Przez podstawę programową kształcenia w zawodach 
należy rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia  
i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów 
kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji 
personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub 
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane 
w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów 
ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki 
realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie  
w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin 
kształcenia zawodowego. 



W załączniku do wymienionego rozporządzenia podano charakterystyki 
podstawy programowej, która została określona w trzech częściach: 
 
1) w części I określono ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego oraz 

podano w tabeli wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami  
z zawodami i efektami kształcenia; 
 

2) w części II określono: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, 
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia 
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz 
efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach; 
 

3) w części III dokonano opisu kształcenia w poszczególnych zawodach 
zawierającego: nazwy i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją 
zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy 
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia  
w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz 
możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach 
obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. 



Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie TECHNIK GEODETAKwalifikacje wyodrębnione w zawodzie TECHNIK GEODETA  
  

 W zawodzie TECHNIK GEODETA wyodrębniono 3 kwalifikacje,  
a w kwalifikacjach ustalono jednostki efektów kształcenia (JEK), czyli pewne 
rozdziały wiedzy geodezyjnej, które z kolei zawierają szczegółowe, ogólnie 
zdefiniowane, treści efektów kształcenia. 

B.34.B.34.  Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywanie wyników pomiarówopracowywanie wyników pomiarów  

JEK1 . Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
JEK2. Opracowywanie wyników pomiarów, map i profili terenu 

B.35.B.35.  Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanychObsługa geodezyjna inwestycji budowlanych  
JEK1. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych    (co to za dane?) 
JEK2. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej 
JEK3. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów 

budowlanych  
i urządzeń technicznych 
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką 

nieruchomościaminieruchomościami  
JEK1. Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości 
JEK2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką 
nieruchomościami 



Uwagi do zapisów w treści podstawy programowej 
 

Jest: „Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych” 
Powinno być:  „Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych” 
 
Jest: „Geodezyjne opracowywanie danych projektowych” 
Powinno być: „Geodezyjne opracowywanie projektów 
zagospodarowania działek lub terenu” 
 
Jest: „projekty realizacyjne” 
Powinno być: „projekty zagospodarowania działek lub terenu” 
 
Jest: „dokumentacja realizacyjna” 
Powinno być: „dokumentację geodezyjnego opracowania 
projektów” 
 
Jest: „współrzędne geodezyjne” 
Powinno być: „współrzędne płaskie prostokątne” 



EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA 
WSZYSTKICH WSZYSTKICH ZAWODÓWZAWODÓW  

 

w tym kompetencje personalne i społeczne, oznaczono 
kodem składającym się z trzech wielkich liter:  
• BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,  
• PDG - podejmowanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej,  
• JOZ - język obcy ukierunkowany zawodowo,  
• KPS - kompetencje personalne i społeczne,  
• OMZ - organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie 

dla zawodów nauczanych na poziomie technika).  
 
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach 
obowiązuje od 1 września 2012 roku. 



LICZBA GODZIN WSPÓLNYCH DLA ZAWODÓW LICZBA GODZIN WSPÓLNYCH DLA ZAWODÓW   
I WYODRĘBNIONYCH KWALIFIKACJI W ZAWODZIE I WYODRĘBNIONYCH KWALIFIKACJI W ZAWODZIE   

TECHNIK GEODETA WYNOSI:TECHNIK GEODETA WYNOSI:  

Kwalifikacje Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty 

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego 

stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie 

zawodów 

280 

B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 

500 

B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 320 

B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych  

z katastrem i gospodarką nieruchomościami 

250 

Połowa z tych godzin przeznaczona jest na zajęcia teoretyczne,  
druga część na zajęcia praktyczne. 

 Łącznie godzin      1350 



 Obowiązująca obecnie PODSTAWA PROGRAMOWA kształcenia  
w zawodach ma na celu między innymi: poprawę efektywności i jakości 
kształcenia oraz podniesienie poziomu umiejętności kluczowych. Trzeba 
jednak stwierdzić, że w zawodzie TECHNIK GEODETA te założone cele 
nie przyniosły spodziewanych wyników, a wręcz przeciwnie nastąpiło 
zdecydowane obniżenie poziomu nauczania. Jakie są tego przyczyny? 
 
• Wprowadzenie trzech kwalifikacji, powinna być jedna. 
• Wielość egzaminów po każdej kwalifikacji powoduje, że nie 

przekazuje się pełnej praktycznej wiedzy zawodowej, a tylko są 
prowadzone zajęcia dydaktyczne obejmujące rozwiązywanie prostych 
zadań geodezyjnych pod kątem zdania egzaminu. Czyli jest to wąski 
zakres wiedzy geodezyjnej. 

• Preferowanie przez CKE prościutkich zadań egzaminacyjnych, aby 
uzyskać dużą zdawalność uczniów, ale niedouczonych przyszłych 
techników. 

• Zbyt łagodne wymagania edukacyjne. 
• Brak podręczników. 



 Te stwierdzenia wynikają z analiz odpowiedzi na 
pytania zawarte w ankietach, które przeprowadził GUGiK 
z SGP (opracowanie Stanisław Grodzicki: „Nauczanie  
geodezji  i  kartografii na  poziomie  średnim  w  Polsce”, 
Warszawa, listopad 2014 r.) oraz z odpowiedzi na pytania 
ankiety (opracowanie Stanisław Grodzicki i Rafał 
Rutkowski) nauczycieli opiekunów młodzieży 
uczestniczącej w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej  
i Kartograficznej w 2016 r.  
 
 Podobne stwierdzenia wynikają też z wypowiedzi 
przedstawicieli MEN, którzy mówią, że dzisiaj w liceum 
ogólnokształcącym nie ma żadnej edukacji, lecz jedynie 
kurskurs  przygotowawczyprzygotowawczy  dodo  egzaminuegzaminu  maturalnegomaturalnego. 



Wyniki analizy ankiety na temat: 

PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA   
W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA 311104W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA 311104  



1. Czy obecna formuła podstawy programowej spełniła swoje 1. Czy obecna formuła podstawy programowej spełniła swoje 
cele?cele?  

 



1. Czy obecna formuła podstawy programowej spełniła swoje 1. Czy obecna formuła podstawy programowej spełniła swoje 
cele?cele?  

 

Uwagi:  
1) efekty kształcenia zdefiniowano zbyt ogólnie – niektóre 
zagadnienia pominięte, inne zbyt szczegółowe, 
2) powinny być zdefiniowane umiejętności niezbędne 
technikowi w praktyce zawodowej, przede wszystkim z udziałem 
przedstawicieli pracodawców, praktyków, nauczycieli. 



2. Czy wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie mają swoje 2. Czy wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie mają swoje 
uzasadnienieuzasadnienie??  



2. Czy wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie mają swoje 2. Czy wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie mają swoje 
uzasadnienieuzasadnienie??  

Uwagi:  
1) brak widocznego związku między poszczególnymi zagadnieniami, 
które w praktyce geodezyjnej występują łącznie lub są ze sobą ściśle 
związane, tworzą całość pracy (np. proces inwestycyjny), 
2) kwalifikacje nie występują w żadnym innym zawodzie – więc są 
zbędne; konieczność zdawania egzaminów  po każdej kwalifikacji 
spowodowała, że uczniowie nie są przygotowywani do pracy  
w zawodzie geodety, a ściśle pod egzaminy, 
3) brak jest logicznego związku między nauczanymi treściami  
w poszczególnych kwalifikacjach, 
4) kwalifikacje B.34 i B.35 powinny być połączone razem, 
5) podział mija się z rzeczywistością zawodową; zerwane są powiązania 
pomiędzy zagadnieniami ewidencji gruntów, a pomiarami realizacyjnymi, 
sytuacyjnymi i wysokościowymi.  



3. Czy efekty kształcenia wymienione 3. Czy efekty kształcenia wymienione   
w w poszczególnych kwalifikacjach są właściwie zdefiniowaneposzczególnych kwalifikacjach są właściwie zdefiniowane??  



3. Czy efekty kształcenia wymienione 3. Czy efekty kształcenia wymienione   
w w poszczególnych kwalifikacjach są właściwie zdefiniowaneposzczególnych kwalifikacjach są właściwie zdefiniowane??  

Uwagi:  
1) efekt kształcenia w jednej kwalifikacji nie zawsze jest „efektem 
końcowym”, bo pozostała wiedza jest wówczas uzupełniana w innej 
kwalifikacji, nierzadko w późniejszym terminie. Nie można wtedy mówić 
o efekcie jako całości. 
2) efekty kształcenia są zdefiniowane nieprecyzyjnie i bardzo ogólnie, 
nie ma konkretnie wyodrębnionych wiadomości i umiejętności, które 
każdy technik geodeta powinien opanować. Nauczyciele interpretują 
efekty bardzo różnie, nie ma jednolitości, co prowadzi do wielu 
problemów podczas pisania egzaminów. Autorzy zestawów 
egzaminacyjnych dopasowują treść zadań egzaminacyjnych do swoich 
interpretacji podstawy programowej. 
3) Efekty nijak się mają do przyszłej pracy w zawodzie. Służą raczej 
ukierunkowaniu wiedzy pod zdawanie egzaminów, 



4. Czy istnieje potrzeba określenia przedmiotów 4. Czy istnieje potrzeba określenia przedmiotów   
o o zdefiniowanym zakresie merytorycznym przekazywania zdefiniowanym zakresie merytorycznym przekazywania 

(uczenia) wiedzy geodezyjnej (uczenia) wiedzy geodezyjnej i i kartograficznejkartograficznej??  



4. Czy istnieje potrzeba określenia przedmiotów 4. Czy istnieje potrzeba określenia przedmiotów   
o o zdefiniowanym zakresie merytorycznym przekazywania zdefiniowanym zakresie merytorycznym przekazywania 

(uczenia) wiedzy geodezyjnej (uczenia) wiedzy geodezyjnej i i kartograficznejkartograficznej??  

Uwagi:  
1) powinny być stałe przedmioty o zdefiniowanej treści  

i uzupełniane na bieżąco podręczniki (mogą być w formie 
elektronicznej), 

2) porządkuje to wiedzę.  Ale konieczne są powiązania między 
przedmiotami. 



55. Czy przekazywanie wiedzy geodezyjnej (zgrupowanej w . Czy przekazywanie wiedzy geodezyjnej (zgrupowanej w 
pewne bloki pewne bloki ––  kwalifikacje) tylko okresowo (2 lata, 1 rok) jest kwalifikacje) tylko okresowo (2 lata, 1 rok) jest 

słuszne?słuszne?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy powinno się przekazywać wiedzę geodezyjną (uczyć) przez Czy powinno się przekazywać wiedzę geodezyjną (uczyć) przez 
cały okres kształcenia (4 lata, 5 lat)?  cały okres kształcenia (4 lata, 5 lat)?    

  
TAK TAK ––  81%81%  



55. Czy przekazywanie wiedzy geodezyjnej (zgrupowanej w . Czy przekazywanie wiedzy geodezyjnej (zgrupowanej w 
pewne bloki pewne bloki ––  kwalifikacje) tylko okresowo (2 lata, 1 rok) jest kwalifikacje) tylko okresowo (2 lata, 1 rok) jest 

słuszne?słuszne?  
  

Czy powinno się przekazywać wiedzę geodezyjną (uczyć) przez Czy powinno się przekazywać wiedzę geodezyjną (uczyć) przez 
cały okres kształcenia (4 lata, 5 lat)?cały okres kształcenia (4 lata, 5 lat)?  

Uwagi:  
1) przedmioty geodezyjne powinny być w programie przez cały okres kształcenia, 
2) należy wrócić do techników 5-cioletnich, 
3) wiedza powinna być przekazywana przez cały okres kształcenia, jednakże 
zakres i rozłożenie partii materiałów powinny być zsynchronizowane z wiedzą 
nabywaną na przedmiotach ogólnokształcących (matematyka, fizyka). Ponadto 
uczeń powinien mieć kontakt z przedmiotami zawodowymi z geodezji przez całe  
4 lata kształcenia, a nie jak ma to miejsce do tej pory - do końca 1 semestru  
w czwartej klasie technikum, 
4) bloki służą nauce metodą zakuć, zalicz, zapomnij, 
5) wiedzę geodezyjną należy przekazywać systematycznie (4.5 lat). Uczeń 
musi przyjąć wiedzę charakterystyczną dla zawodu geodety. Nie da się tego zrobić 
z dobrymi wynikami, zagęszczając zajęcia w krótszym okresie czasu. 



6. Czy przeprowadzanie egzaminów po każdej kwalifikacji 6. Czy przeprowadzanie egzaminów po każdej kwalifikacji 
przynosi spodziewane efektyprzynosi spodziewane efekty??  



6. Czy przeprowadzanie egzaminów po każdej kwalifikacji 6. Czy przeprowadzanie egzaminów po każdej kwalifikacji 
przynosi spodziewane efektyprzynosi spodziewane efekty??  

Uwagi:  
1) uczniowie nie posiadają często wiedzy o całości zagadnienia rozbitego na 
kwalifikacje; jest to przygotowanie do egzaminów, nie sprawdzające wiedzy 
ucznia, 
2) uczeń nie opanowuje wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania  
w przyszłości zawodu geodety, ale uczy się jak zdać egzamin. Niestety nie 
przekłada się to na opanowanie przez niego umiejętności potrzebnych  
w zakładzie pracy, 
3) to nie jest kształcenie tylko gonitwa za wynikami egzaminacyjnymi bez 
właściwego przygotowania do zawodu; uczeń uczy się automatycznego 
rozwiązywania zadań a nie umie rozwiązywać problemów, co eliminuje go  
z rynku pracy. Uczmy myśleć, a nie odtwórczo rozwiązywać zadań!  
4) sztucznie wydzielone kwalifikacje wprowadzają pewien bałagan - 
uczniowie dzielą przedmioty na poszczególne kwalifikacje i ciężko im jest 
połączyć ich treści w jedną spójną całość, 
5) formuła egzaminu nie pozwala na sprawdzenie wiedzy potrzebnej do 
wykonywania zawodu. Egzaminy po każdej kwalifikacji nie są potrzebne. 
Wystarczy jeden egzamin końcowy lub obrona pracy dyplomowej. 



7. Czy proste zadania egzaminacyjne (z podanymi jeszcze 7. Czy proste zadania egzaminacyjne (z podanymi jeszcze 
wzorami rozwiązań) umożliwiają poznanie praktycznej wiedzy wzorami rozwiązań) umożliwiają poznanie praktycznej wiedzy 

geodezyjnej i zdobycie kwalifikacji w zawodziegeodezyjnej i zdobycie kwalifikacji w zawodzie??  



7. Czy proste zadania egzaminacyjne (z podanymi jeszcze 7. Czy proste zadania egzaminacyjne (z podanymi jeszcze 
wzorami rozwiązań) umożliwiają poznanie praktycznej wiedzy wzorami rozwiązań) umożliwiają poznanie praktycznej wiedzy 

geodezyjnej i zdobycie kwalifikacji w zawodziegeodezyjnej i zdobycie kwalifikacji w zawodzie??  

Uwagi:  
1) często zadania egzaminacyjne nie wymagają od ucznia myślenia, wykazania 
się potrzebną wiedzą. Poza tym zadania są powtarzane w każdym dniu egzaminu, 
więc spora część uczniów już przed egzaminem może znać treść zadań, 
2) uczy się pod egzaminy, czyli schematycznie, nie ma w tym twórczego myślenia  
i rozwiązywania problemów geodezyjnych, z którymi na co dzień spotykamy się w 
praktyce, 
3) zadania egzaminacyjne (często jedno na całą sesję) sprawdzają czy uczeń potrafi 
postępować zgodnie z instrukcją i podanymi wzorami. Nie są sprawdzane 
umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, 
4) zdobycie kwalifikacji na egzaminie nie równa się zdobyciu Kwalifikacji 
Zawodowych. Uczeń uczy się automatycznego rozwiązywania zadań a nie umie 
rozwiązywać problemów, co eliminuje go z rynku pracy. Uczmy myśleć, a nie 
odtwórczo rozwiązywać zadań! 
5) idziemy w kierunku zdobywania kwalifikacji bez wiedzy, 
6) zadania nie powinny zawierać wzorów. 



8. Czy rezygnacja z ćwiczeń geodezyjnych, obejmujących pełny 8. Czy rezygnacja z ćwiczeń geodezyjnych, obejmujących pełny 
zakres pracy geodety (pomiar, obliczenia, grafika zakres pracy geodety (pomiar, obliczenia, grafika ––  mapa, mapa, 
dokumentacja) i wykonywanych przez okres co najmniej dokumentacja) i wykonywanych przez okres co najmniej   

1. miesiąca, to właściwy proces kształcenia?1. miesiąca, to właściwy proces kształcenia?  
Czy poprzez wykonywanie pojedynczych ćwiczeń (niekiedy Czy poprzez wykonywanie pojedynczych ćwiczeń (niekiedy 

krótkich) uczeń poznaje proces technologiczny pracy geodety?krótkich) uczeń poznaje proces technologiczny pracy geodety?  



8. Czy rezygnacja z ćwiczeń geodezyjnych, obejmujących pełny 8. Czy rezygnacja z ćwiczeń geodezyjnych, obejmujących pełny 
zakres pracy geodety (pomiar, obliczenia, grafika zakres pracy geodety (pomiar, obliczenia, grafika ––  mapa, mapa, 
dokumentacja) i wykonywanych przez okres co najmniej dokumentacja) i wykonywanych przez okres co najmniej   

11. miesiąca, to właściwy proces kształcenia?. miesiąca, to właściwy proces kształcenia?  
Czy poprzez wykonywanie pojedynczych ćwiczeń (niekiedy Czy poprzez wykonywanie pojedynczych ćwiczeń (niekiedy 

krótkich) uczeń poznaje proces technologiczny pracy geodetykrótkich) uczeń poznaje proces technologiczny pracy geodety??  

Uwagi:  
1) pojedyncze ćwiczenia często nie oddają specyfiki pracy geodety. Miesiąc jednak to za 
dużo czasu – rzadko pojedyncza praca geodety trwa tyle czasu (pomijając np. całą obsługę 
inwestycje, czego ćwiczenia nie przewidują). Optymalny czas to 2 tygodnie, 
2) nie ma znaczenia, czy ćwiczenia są wykonywane ciągiem przez 2, 3, 4 tygodnie, czy są 
włączone do tygodniowych zajęć. Ważne jest, żeby zagadnienia ćwiczeniowe 
obejmowały cały proces czynności geodezyjnych wraz z wyjaśnieniem procedur 
wymaganych w ośrodkach czy na obsługach inwestycji. Nie - jeżeli nie są powiązane  
w ciągły proces, 
3) ciągły kontakt z pomiarami terenowymi i obliczeniowymi jest lepszym wyjściem przy 
nauczaniu zawodu dla uczniów technikum geodezyjnego niż w przypadku okresowego 
nauczania mniejszej tematyki (eliminujemy brak kontaktu ucznia z pracą geodety, co jest 
bardzo dobrym posunięciem gdyż potrzebny jest stały kontakt z zawodem), 
4) obydwa rodzaje zadań mają uzasadnienie, zarówno te krótkie jak i miesięczne 
obejmujące pełny zakres pracy. 



9. Dlaczego nie uczymy podstaw fotogrametrii?9. Dlaczego nie uczymy podstaw fotogrametrii?  
        (kwalifikacja B.34, JEK 2, umiejętności: (kwalifikacja B.34, JEK 2, umiejętności:   

        5) opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne 5) opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne   
i i sytuacyjnosytuacyjno--wysokościowe w systemie analogowym wysokościowe w systemie analogowym i i cyfrowym; cyfrowym;   

        6) opracowuje i aktualizuje mapę zasadniczą i mapy 6) opracowuje i aktualizuje mapę zasadniczą i mapy 
pochodne w systemie analogowym oraz cyfrowym; pochodne w systemie analogowym oraz cyfrowym;   

        7) korzysta z istniejących map oraz innych opracowań 7) korzysta z istniejących map oraz innych opracowań 
kartograficznych;)kartograficznych;)  

 
Większość odpowiadających opowiada się za nauczaniem fotogrametrii. 
 
Uwagi:  
1) bo nie umiemy jej uczyć, 
2) brak odpowiednich kompetencji nauczycieli z zakresu fotogrametria, 
3) brak kadry nauczającej, a coraz więcej mamy opracowań 
fotogrametrycznych, 



10. Czy „10. Czy „geomatykageomatyka” to jest właściwy przedmiot nauczania;” to jest właściwy przedmiot nauczania;  
czy już będziemy eliminować z naszej dziedziny geodezję czy już będziemy eliminować z naszej dziedziny geodezję   

i i kartografię? kartografię?   



10. Czy „10. Czy „geomatykageomatyka” to jest właściwy przedmiot nauczania;” to jest właściwy przedmiot nauczania;  
czy już będziemy eliminować z naszej dziedziny geodezję czy już będziemy eliminować z naszej dziedziny geodezję   

i i kartografię? kartografię?   

Uwagi:  
1) geomatyka jest sztucznym tworem, 
2) dla mnie nie ma różnicy informatyka w geodezji czy geomatyka, 
aczkolwiek geomatyka lepiej brzmi, 
3) mamy przedmiot „geomatyka” zasugerowany przez KOWEZIU ale 
bardziej odpowiednia jest „informatyka geodezyjna”, 
4) właściwą nazwą jest „informatyka geodezyjna”. „Geomatyka” to 
nowomowa z Orwella, 
5) geomatyka jest właściwym przedmiotem nauczania.  



11. Czy przykładowy program nauczania powinien być 11. Czy przykładowy program nauczania powinien być 
proponowany przez MENproponowany przez MEN??  



11. Czy przykładowy program nauczania powinien być 11. Czy przykładowy program nauczania powinien być 
proponowany przez MENproponowany przez MEN??  

Uwagi:  
1) TAK – z uwzględnieniem materiału proponowanego przez 
praktykujących geodetów i najnowszych technologii, stosowanych 
w geodezji, 
2) przykładowy program nauczania powinien być proponowany 
przez MEN. Pozwoliłoby to na uniknięcie rozbieżności pomiędzy 
treściami realizowanymi w szkole, a treściami sprawdzanymi na 
egzaminie, 
3) TAK, jak i odpowiedni podręcznik wraz z ćwiczeniami do 
zawodu technika geodety, 
4) MEN powinien zaproponować jeden, jasny i przejrzysty 
program nauczania, opracowany w ścisłym porozumieniu  
z cenionymi specjalistami z dziedziny geodezji i kartografii, przy 
akceptacji środowiska geodezyjnego, 
5) TAK, pozwala na porównywalność szkół w kraju. 



12. Czy kształcenie w zawodzie technik geodeta powinno 12. Czy kształcenie w zawodzie technik geodeta powinno 
odbywać się w 5. letnim, czy w 4. letnim technikumodbywać się w 5. letnim, czy w 4. letnim technikum??  



12. Czy kształcenie w zawodzie technik geodeta powinno 12. Czy kształcenie w zawodzie technik geodeta powinno 
odbywać się w 5. letnim, czy w 4. letnim technikumodbywać się w 5. letnim, czy w 4. letnim technikum??  

Uwagi:  
1) 5 lat bez podziału na kwalifikacje, 
2) 4 – letnim bez podziału na kwalifikacje, 
3) Zależy od ewentualnych zmian w systemie oświaty. 
4) To zależy od wymagań precyzyjnych dotyczących technika geodety, 
5) 5-letnim.  Obecnie (3.5 letnie) jest telegraficznym skrótem. 



13. Co należałoby zmienić?13. Co należałoby zmienić?  
Uwagi:  
1) wrócić do poprzedniej formy egzaminu zawodowego: 
• zlikwidować kwalifikacje, 
• przygotować podręczniki, obejmujące materiał całego programu, a nie 

jedynie pojedynczych dziedzin,  
• opracować program w taki sposób, aby omawiać konkretne zagadnienia jako 

całość działań geodety (aspekty prawne, techniczne, obliczeniowe, a nawet 
finansowe), 

2) podstawę programową (usunąć przestarzałe treści), 
3) opracować e-podręczniki, 
4) stworzyć lub umożliwić stworzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, tak by mogli oni podwyższać swoją wiedzę 
praktyczną i teoretyczną z geodezji, ponieważ: 
• nie wszyscy nauczyciele pracują w produkcji geodezyjnej lub mają z nią 

kontakt, 
• pracując w firmie nie jesteśmy w stanie wykonywać wszystkich czynności 

geodezyjnych, 
• człowiek uczy się całe życie, w związku z czym wzajemna wymiana 

doświadczeń może przynieść wymierne korzyści zarówna dla naszej pracy   
w szkole jak i produkcji geodezyjnej. 



14. Inne opinie, uwagi: 14. Inne opinie, uwagi:   
 
1. Zmiany w podstawie programowej powinny być zdefiniowane 

przez przedstawicieli pracodawców (specjalizujących się  
w danej dziedzinie geodezji) oraz skonsultowane  
z nauczycielami i GUGiK.  
 

2. Wszelkie zmiany podstawy programowej czy przykładowych 
programów nauczania NIE MOGĄ BYĆ zmieniane później przez 
redaktorów ignorantów nie mających pojęcia o istocie pracy 
geodety. 

 
REDAKTORZY SAMI POPRAWIAJĄ STYLISTYKĘ ZDAŃ (NIE 
ZASTANAWIAJĄC SIĘ, ŻE ZMIENIA TO CAŁKOWICIE SENS), RYSUNKI  
I SCHEMATY (NAWET TE, KTÓRE MAJĄ BYĆ W SKALI DOPASOWUJĄC DO 
WYMYŚLONEGO MIEJSCA NA WYDRUKU) A NAWET TECHNICZNE 
SŁOWNICTWO, KTÓREGO NIE ZNAJĄ NA TAKIE JAK IM PASUJE! 



 WNIOSKIWNIOSKI  
  

dotyczące poziomu kształcenia dotyczące poziomu kształcenia 
technika geodetytechnika geodety  



 Podstawą efektywnego nauczania geodezji w technikum są 
dobrze opracowane: podstawa programowa kształcenia, 
program nauczania, podręczniki oraz wyposażenie szkół  
w nowoczesne środki dydaktyczne, a także 5.letni okres 
kształcenia. W tym celu muszą być podjęte odpowiednie działania 
władz geodezyjnych (GUGiK) i oświatowych (MEN). 
1. Musi nastąpić zmiana podstawy kształcenia w zawodzie 

TECHNIK GEODETA, w której nastąpi: 
• likwidacja trzech kwalifikacji B.34, B.35, B.36, do jednej; 

kwalifikacje, to etapy kształcenia bez funkcjonalnego 
powiązania z zawodem Technik Geodeta,  

• weryfikacja treści – efektów kształcenia, z uwzględnieniem 
nowoczesnych technologii opracowań geodezyjnych  
i kartograficznych – GPS, tachimetry, fotogrametria (drony), 
grafika komputerowa oraz poprawienie zapisów zgodnie  
z przepisami prawa geodezyjnego i budowlanego, 

• egzaminy tylko po zakończeniu 5.letniego kształcenia. 



2. Opracowanie wzorcowego programu nauczania TECHNIKA GEODETY 
pod egidą GUGiK i MEN – z udziałem geodezyjnych fachowców 
praktyków i doświadczonych nauczycieli, z uwzględnieniem 
merytorycznych celów i potrzeb zawodowych geodezji i kartografii. 

3. Korelacja treści nauczania geodezji z treściami programu nauczania 
matematyki. 

4. Opracowanie podręczników do zdefiniowanych jednoznacznie 
przedmiotów nauczania. Opracowanie e-podręcznika. 

5. Wyposażenie szkół i pracowni dydaktycznych w nowoczesne środki 
dydaktyczne - nowoczesne instrumenty pomiarowe, szybkie komputery  
z oprogramowaniem obliczeniowym i graficznym oraz szerokopasmowym 
Internetem. 

6. Ustawiczne kształcenie kadry nauczającej z zakresu aktualnych 
technologii prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przepisów prawa 
geodezyjnego i kartograficznego. 

7. Współpraca szkół – kadry nauczycielskiej i uczniów – z firmami 
geodezyjnymi, w celu przybliżenia teorii dydaktyki do praktyki geodezyjnej. 

8. Zweryfikowanie istniejących narzędzi programowych wspomagających 
dydaktykę (komputerowe programy obliczeniowe i graficzne) pod kątem 
stosowania właściwego nazewnictwa i określeń geodezyjnych (bez skrótów, 
niepełnych nazw itp.). 



9. Uwagi szczegółowe: 
• wyeliminowanie z egzaminów obecnej formy testów wielokrotnego wyboru  

z jedną poprawną odpowiedzią, która nie uczy logicznego myślenia,  
a powoduje myślenie „totolotkowe”, czyli jest podawana zdającemu 
odpowiedź, w którą ma trafić, 

• powinno się wprowadzić testy, w postaci krótkich zadań, pytań, stawiania 
problemów, z których będzie wynikać tylko jedna poprawna odpowiedź, 
którą zdający ma sam podać – znaleźć w swoim logicznym myśleniu  
i rozumieniu, 

• testomania eliminuje w dużym stopniu dialog nauczyciel – uczeń, co z kolei 
znacząco utrudnia uczącemu się poprawne opanowanie i przedstawianie  
w mowie i piśmie wiedzy geodezyjnej, bo nie opanował nazewnictwa 
zawodowego (szczególnie jest to jaskrawe, gdy nie ma podręczników do 
nauczania geodezji). 

  
 Ponadto należy zwiększyć wymagania edukacyjne oraz systemy kontroli 
i nadzoru działania szkół i ich poszczególnych jednostek dydaktycznych, zgodnie 
z regułą, że każda organizacja społeczna i gospodarcza dobrze funkcjonuje, 
gdy jest odpowiedni system kontroli i nadzoru oraz egzekucja 
niewłaściwego postępowania w działaniu. 



• Przeprowadzanie egzaminów po każdej kwalifikacji nie umożliwia 
opanowania wiedzy przez uczniów. Nie jest to kształcenie, ale 
przygotowywanie do egzaminów czyli przekazywanie i przerabianie 
wiedzy w wąskim zakresie zgodnie ze studencką zasadą 3z – zakuć, 
zdać, zapomnieć 

• Egzaminy praktyczne po kwalifikacjach B.34 i B.35 są w zasadzie 
identyczne w etapie wykonania i obliczeń a różnią się tylko 
zastosowanym w treści słownictwem.  

• Większość czasu pracy geodety odbywa się przy komputerze. 
Szczególnie: geodezyjne opracowywanie projektów (kwalifikacja 
B.35) oraz wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem  
i gospodarką nieruchomościami (kwalifikacja B.36).  

 

Centralna Komisja Edukacyjna nie dopuszcza jednak zadań  
z wykorzystaniem komputera argumentując to tym, że: „NIEKTÓRE 
szkoły geodezyjne nie mają komputerów” !!!  
 

SZKOŁA, KTÓRA W XXI WIEKU NIE MA KOMPUTERA SZKOŁA, KTÓRA W XXI WIEKU NIE MA KOMPUTERA   
POWINNA BYĆ NATYCHMIAST  ZAMKNIĘTA!!!POWINNA BYĆ NATYCHMIAST  ZAMKNIĘTA!!!  



• Nauczanie praktycznych metod geodezji powinno się odbywać  
w grupach ćwiczeniowych, które nie mogą być zbyt liczne 
osobowo. Obowiązujące przepisy w tym względzie nie są 
przyjazne zawodowi technik geodeta.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.  
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  
(Dz. U. z 22 lutego 2012 r., poz. 204) mówi, że: 
jest możliwy podział na grupy uczniów na obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych w oddziałach liczących więcej niż  
30 uczniów.  
 
Niemożliwe jest efektywne prowadzenie praktycznych zajęć 
ćwiczeniowych w zawodzie technik geodeta w grupach 29, 28, 25,  
a nawet 20. uczniów.  
GrupyGrupy  ćwiczeniowećwiczeniowe  powinnypowinny  wynosićwynosić  1010  ––  1515  uczniówuczniów..  
 



• Brak korelacji między treścią podstawy programowej z matematyki 
na poziomie gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, a treścią 
podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik geodeta 
(np. trygonometria, geometria, pochodne – rachunek 
wyrównawczy).  

• Z roku na rok uczniowie prezentują coraz niższy poziom wiedzy  
z matematyki i fizyki, co jest dużą trudnością i wyzwaniem dla 
nauczycieli geodezji, która jest nauką ścisłą, bazującą na 
podstawach matematycznych.  

    Często realizacja materiału z geodezji wiąże się z poświęceniem         
wielu godzin na wykonywanie obliczeń matematycznych oraz 
wprowadzeniem funkcji trygonometrycznych.  

• Niski poziom przygotowania uczniów z matematyki na poziomie 
gimnazjum powoduje konieczność realizacji zajęć wyrównawczych  
w Technikum.  

• Uczniowie po gimnazjum mają bardzo duże braki i niezrealizowany 
materiał z matematyki, który jest potrzebny w geodezji. 



Ocena przez NIK i pracodawców 
• Reforma edukacji przeprowadzona pod koniec lat dziewięćdziesiątych 

spowodowała zmniejszenie prestiżu i znaczenia szkół zawodowych na 
rzecz szkolnictwa ogólnokształcącego, tańszego w finansowaniu. 

• Niedostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy – przy szybkich 
zmianach w gospodarce edukacja nie nadąża z wprowadzeniem 
nowych kierunków oraz z dostosowywaniem programów kształcenia. 
Odpowiedź edukacyjna na potrzeby rynku jest zbyt wolna w stosunku 
do zachodzących zmian technologicznych. 

• Negatywna ocena umiejętności absolwentów techników geodezyjnych 
przez pracodawców. Taka ocena wynika z niedopasowania profilu 
kształcenia techników geodezyjnych do potrzeb rynku pracy. 

• To z kolei wynika z nieodpowiedniego rozpoznania potrzeb rynku 
pracy i słabych warunków do nauki zawodu. 

 
Dlatego w nowelizowanej podstawie programowej i programach 
nauczania powinny być uwzględnione efekty kształcenia wymagane 
przez pracodawców, po uprzednim rozpoznaniu potrzeb rynku 
pracy. 



W ostatnim okresie pojawiają się niepokojące tendencje, bo 
oświatą zaczyna rządzić logika rynkowa.  
Nie ma nauki, są usługi edukacyjne.  
Nie ma uczniów, są klienci.  
I jak w każdym biznesie, im ich więcej, tym placówka ma większy 
zysk.  To rozpoczyna rywalizację między szkołami o tych klientów. 
Wyznacznikiem sukcesu są osiągnięcia młodzieży – która szkoła 
uzyska lepsze wyniki w kolejnych testach, ta ma więcej 
chętnych.  
W tej sytuacji do szkół geodezyjnych trafia młodzież źle 
przygotowana matematycznie i potem ma ogromne problemy  
w uczeniu się geodezji, a szkoły wypuszczają ze swych murów 
bardzo źle wyszkolonych geodetów.  
Trzeba się temu przeciwstawić i zdecydowanie zwiększyć kryteria 
naboru do szkół geodezyjnych. 



A teraz pytania (nie)retoryczne 
 

wynikające z danych przedstawionych w ankietach przez 
niektóre szkoły 

 

1. Czy powinny funkcjonować szkoły geodezyjne, w których:  
• pracuje tylko jeden nauczyciel zawodu, 
• nie ma instrumentów geodezyjnych lub jest tylko jeden, 
• nie uczy się podstaw fotogrametrii? 
 

2. Czy w tak wyposażonej kadrowo i sprzętowo szkole można 
dobrze wykształcić geodetę na poziomie średnim? 
 

3. Czy do prowadzenia kształcenia geodetów nie powinno się 
wprowadzić licencji, czyli uwarunkowań kadrowych, 
wyposażenia sprzętowego i lokalowych, nawet w warunkach 
wolności prowadzenia działalności gospodarczej? 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


