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Wstêp
W geodezyjnym i kartograficznym szkolnictwie na poziomie rednim i wy¿szym odczuwa siê wyranie koniecznoæ modernizacji programów nauczania. Punktem wyjcia podejmowanych i prowadzonych prac w tym zakresie powinno byæ okrelenie celów edukacyjnych uwzglêdniaj¹cych zachodz¹ce przemiany natury technicznej, spo³ecznej, gospodarczej
i politycznej. Cele te mog¹ byæ przedstawione za pomoc¹ modelowania sylwetki wzorcowego absolwenta szko³y geodezyjnej. Wyodrêbnia siê po¿¹dane cechy absolwenta, w tym jego
zasób wiedzy i kwalifikacje zawodowe, uwzglêdniaj¹c stopieñ wa¿noci tych cech oraz
istotne relacje wystêpuj¹ce miêdzy nimi. Zalecaæ nale¿y podejcie od ogó³u do szczegó³u, od
modelu ogólnego do modeli bardziej szczegó³owych. Poni¿ej przedstawiony zosta³ w postaci
opisowej przyk³ad modelu, który ze wzglêdu na swoj¹ daleko posuniêt¹ ogólnoæ mo¿e byæ
przedmiotem szerszego zainteresowania.

Model ogólny
W niniejszym modelu, okrelaj¹c cechy wzorcowego absolwenta, przyjmuje siê, ¿e absolwent ten:
m jest wiadomym i wartociowym cz³onkiem spo³eczeñstwa,
m jest nale¿ycie przygotowany do wykonywania zawodu geodezyjnego,
m ma wyrobione nawyki ci¹g³ego doskonalenia swojej wiedzy i swoich umiejêtnoci
zawodowych,
m ma ukszta³towan¹ zdolnoæ adaptowania siê do zmiennych warunków pracy w zawodzie.
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Na podstawie tych wyodrêbnionych cech ogólny model absolwenta mo¿na przedstawiæ
w nastêpuj¹cej formie postulatywnej, stanowi¹cej jednoczenie charakterystykê wzorcowego absolwenta:
Absolwent szko³y geodezyjnej powinien byæ wiadomym i wartociowym cz³onkiem spo³eczeñstwa obywatelskiego, w³aciwie przygotowanym do podjêcia pracy w zawodzie geodezyjnym oraz do dalszego, ci¹g³ego doskonalenia swojej wiedzy i swoich umiejêtnoci zawodowych, dostosowuj¹c siê w ten sposób do:
m postêpów nauki i techniki wp³ywaj¹cych na ten zawód,
m zmiennoci potrzeb w zakresie us³ug i produktów geodezyjnych,
m p³ynnoci rynku pracy oraz jego rozszerzania siê poza granice kraju.
Z tak sformu³owanego modelu wysnuæ mo¿na liczne wnioski pozwalaj¹ce na jego
uszczegó³owienie, a tak¿e maj¹ce praktyczne znaczenie w pracach nad doskonaleniem programów nauczania. Jako przyk³ady s³u¿yæ mog¹ wnioski nastêpuj¹ce:
1. Celem nie jest wyuczenie zawodu wed³ug jego stanu obecnego, a w praktyce czêsto
przesz³ego, lecz edukacja w zakresie umo¿liwiaj¹cym podjêcie pracy zawodowej oraz jej
pomylne kontynuowanie w bli¿szej i dalszej przysz³oci.
2. Edukacja ma kszta³towaæ niezbêdne dla wykonywania zawodu cechy etyczne oraz
postawy obywatelskie na poziomie spo³ecznoci lokalnej, narodu i wspólnoty europejskiej.
3. Edukacja powinna wyrabiaæ zdolnoci i zami³owania do samokszta³cenia oraz do samodzielnego rozwi¹zywania problemów.
4. Postêpy nauki i techniki dotycz¹ce geodezji i kartografii s¹ postêpami geomatyki, która
zajmuje siê pozyskiwaniem, analizowaniem, interpretowaniem, upowszechnianiem i praktycznym stosowaniem geoinformacji.
5. Ze wzglêdu na zrozumia³e ograniczenia czasowe, postulowane tu cele edukacyjne powinny byæ realizowane g³ównie w ramach udoskonalonych programów przedmiotów zawodowych.
6. W programach przedmiotów ogólnokszta³c¹cych nale¿y zwróciæ uwagê na nauczanie
jêzyków obcych.
7. Wymagania stawiane wobec absolwentów stanowi¹ jednoczenie powa¿ne wyzwanie
dla ich nauczycieli, uwypuklaj¹c koniecznoæ ustawicznego podnoszenia w³asnych kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych przez zatrudnion¹ w szko³ach kadrê nauczycielsk¹.
8. Wymagania dotycz¹ce nad¹¿ania za postêpami nauki i techniki stanowi¹ natomiast
wyzwanie dla w³adz szkolnych, które powinny znaleæ rodki na utworzenie i funkcjonowanie w szko³ach odpowiednio wyposa¿onych laboratoriów.

Istota zawodu geodety
Niezbêdne jest uzupe³nienie przedstawionego powy¿ej modelu ogólnego okreleniem istoty zawodu, którego ten model dotyczy. Miêdzynarodowa Federacja Geodetów (FIG) przyjê³a w roku 2004 nastêpuj¹c¹ zwiêz³¹ definicjê dzia³alnoci zawodowej wspó³czesnego in¿yniera geodety (Gadzicki.2004):
In¿ynier geodeta jest specjalist¹ w zakresie geodezji posiadaj¹cym wykszta³cenie wy¿sze
oraz techniczne kompetencje dla prowadzenia dzia³alnoci w co najmniej jednym z wymienionych zakresów:
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1) okrelanie, pomiar i przedstawianie powierzchni Ziemi oraz powi¹zanych z t¹ powierzchni¹ obiektów przestrzennych dyskretnych i ci¹g³ych,
2) gromadzenie i interpretacja informacji o terenie oraz informacji geograficznej,
3) stosowanie tych informacji w planowaniu oraz skutecznym administrowaniu gruntami,
wodami i budowlami,
4) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresach podanych wy¿ej.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e przy niewielkich ograniczeniach definicja ta odnosi siê równie¿
do zawodu technika geodety.

Zakoñczenie
Niniejszy krótki artyku³ powsta³ w zwi¹zku z potrzebami unowoczenienia i udoskonalenia programów nauczania w technikach geodezyjnych.
Autor wyra¿a nadziejê, ¿e przedstawione g³ówne cele edukacyjne, do których osi¹gniêcia
powinno siê d¹¿yæ w rednich szko³ach geodezyjnych, wp³yn¹ na ukierunkowanie prac
dotycz¹cych nowelizacji obecnie obowi¹zuj¹cej podstawy programowej kszta³cenia w zawodzie technik geodeta (Rozporz¹dzenie MEN, 2000).
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Summary
During the last few years the need to update teaching programmes in secondary and higher schools for
surveyors became distinctly visible. The works carried out in this area should take into account clearly
formulated educational goals, which may be presented by means of a model of a graduate of a given
type of school or department.
In this short paper a general model of the graduate of a school of surveying is presented and the
attention is focused on secondary schools for technicians in the profession of surveying.
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