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1. Wstęp 

 

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie jest państwową placówką 

doskonalenia nauczycieli, która zajmuje się doskonaleniem merytorycznym 

i metodycznym nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół rolniczych. Jednym 

z celów realizowanych przez Centrum jest opracowanie i realizowanie projektów 

edukacyjnych finansowanych ze środków funduszy europejskich. Są to projekty 

Leonardo da Vinci – wymiany doświadczeń VETPRO w których biorą udział nauczyciele 

szkół rolniczych z całego kraju. 

Jednym z efektów wymiany doświadczeń w ramach projektu „Przetwórstwo 

odpadów organicznych szansą na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych”, 

realizowanego w niemieckich ośrodkach: ILLUT - Berlin – Brandenburg, DEULA 

Nienburg, DEULA Hildesheim, jest program nauczania przedmiotu specjalizującego: 

„Przetwórstwo odpadów organicznych”. 

Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się w naszych czasach ważnym 

problemem w ochronie środowiska. Strategia Wspólnoty w zakresie gospodarki 

odpadami określa podstawowe cele dotyczące: zapobiegania powstawaniu odpadów, 

zmniejszenia ich ilości i szkodliwości, odzyskiwania i powtórnego wykorzystywania. 

Ta problematyka ujęta jest w przepisach prawnych Unii Europejskiej i naszego kraju. 

Jest to dla nas ogromne wyzwanie, aby te regulacje prawne były respektowane 

i egzekwowane. 

Odbyta wymiana doświadczeń u partnerów niemieckich pozwoliła na praktyczne 

poznanie przez uczestników projektu problematyki przetwórstwa odpadów. 

W Niemczech można podpatrzeć wzorowo prowadzone działania w tym zakresie. 

Podstawowym krokiem, który trzeba wykonać w kraju, aby osiągnąć taki poziom to 

edukacja młodzieży i osób dorosłych w tym kierunku. Opracowany program nauczania 

może być realizowany, jako przedmiot specjalizacyjny w klasie III lub IV technikum na 

podbudowie gimnazjum oraz w technikum uzupełniającym i w szkołach policealnych 

oraz z uczestnikami szkoleń kursowych. Dotychczas tematyka ta w niewielkim stopniu 

ma miejsce w edukacji szkolnej. Jest to wyzwanie dla szkół, aby przybliżyć młodzieży, 

dorosłym i upowszechnić możliwości odzyskiwania i przetwarzania odpadów, 

a w szczególności biodegradacji odpadów organicznych. Temu celowi ma służyć 

opracowany program nauczania. 

Program ten może ułatwić nauczycielom realizację zajęć, a przyszłym rolnikom 

poznanie treści dotyczących możliwości przetwarzania odpadów organicznych. Dla 

uczestników szkolenia kursowego program daje możliwości uzupełnienia i uaktualnienia 
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kształcenia szkolnego lub zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności z tego zakresu 

tematycznego. Do zaprezentowania tematyki przedmiotu specjalizacyjnego skłania 

również konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu w stosunku do 

produkcji rolniczej na terenach wiejskich. Aktywność w tym kierunku przejawiają ludzie 

mieszkający w Europie Zachodniej, co mogli zaobserwować uczestnicy projektu 

wymiany doświadczeń. Korzystając z doświadczeń sąsiadów możemy zaprezentować 

możliwości przetwarzania odpadów organicznych w polskich warunkach, 

z uwzględnieniem aktualnych rozwiązaniach prawnych. Prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie przetwarzania odpadów organicznych pomoże zminimalizować 

niekorzystne zjawiska społeczne, które dotykają polską wieś, a w szczególności: 

zagrożenia wynikające z ubożenia ludności wiejskiej oraz z nierównych szans rozwoju 

i dysparytetu dochodowego w stosunku do innych grup zawodowych. Zagadnienia te nie 

są tak groźne dla społeczeństwa, gdy mieszkańcy wsi posiadają alternatywne źródła 

dochodu. Dodatkowo podejmowane działania pobudzają aktywność i przedsiębiorczość 

oraz przyczyniają się do zlikwidowania ukrytego bezrobocia na wsi. 
 

Materiał nauczania i szczegółowe cele kształcenia zostały zawarte w sześciu 

działach programowych: 

1. Podstawowe pojęcia dotyczące przetwórstwa odpadów organicznych 

2. Regulacje prawne w gospodarce odpadów, podstawowe pojęcia, klasyfikacja 

odpadów  

3. Charakterystyka odpadów organicznych pochodzących z produkcji zwierzęcej 

4. Charakterystyka odpadów organicznych pochodzących z produkcji roślinnej, 

w tym ogrodniczej 

5. Główne kierunki użytkowania i unieszkodliwiania odpadów organicznych 

(kompostowanie, produkcja biogazu). 

6. Możliwości zagospodarowania innych odpadów 
 

Taka konstrukcja programu zapewnia stworzenie możliwości 

wielopłaszczyznowego zapoznania się z przetwarzaniem odpadów organicznych. 

Prowadzenie działalności nierolniczej stwarza dodatkowe, nowe źródła dochodów, co 

w rezultacie przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego terenów wiejskich. 

Program może być wykorzystywany w organizacji zajęć specjalizacyjnych we wszystkich 

zawodach związanych z produkcją i przetwarzaniem żywności, a także 

zagospodarowaniem terenów rolniczych. 
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2. Szczegółowe cele kształcenia 

W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: 

 określić zasady gospodarowania odpadami, 

 scharakteryzować korzyści biologicznego przetwarzania odpadów, 

 przedstawić rys historyczny przetwarzania odpadów, 

 scharakteryzować dokumenty wspólnotowego prawa o odpadach, 

 określić ustawy prawa krajowego, do którego transponowano wymagania UE 

dotyczące gospodarki odpadami, 

 zdefiniować pojęcia dotyczące gospodarki odpadami: odpady, bioodpady, 

recykling, gospodarowanie odpadami, odzysk, przetwarzanie, unieszkodliwianie, 

odpady niebezpieczne, kompostowanie, biogaz, rozkład beztlenowy, selektywne 

zbieranie, sanitacja, odpady komunalne, itp, 

 scharakteryzować sposoby przeciwdziałania powstawaniu odpadów, 

 określić kryteria uwzględniane przy różnej klasyfikacji odpadów, 

 scharakteryzować odpady, które mogą być przedmiotem recyklingu oraz 

poszczególne fazy recyklingu, 

 wyjaśnić ekonomiczne skutki wykorzystania surowców wtórnych, 

 scharakteryzować odchody zwierzęce, 

 określić możliwości zagospodarowania tych odchodów, 

 scharakteryzować kierunki wykorzystania odpadów rzeźnych, 

 scharakteryzować niekorzystne oddziaływanie składowanych i spłukiwanych 

odpadów rzeźnych, 

 określić odpady z produkcji drobiu (rzeźni, wylęgarni, zakładów jajczarskich) oraz 

zakładów mleczarskich, 

 scharakteryzować odpady roślinne i sposób ich przygotowania do produkcji 

kompostów, 

 scharakteryzować ważniejsze surowce pochodzenia roślinnego do produkcji 

biogazu, 

 wyjaśnić zasadność wykorzystania nieużytków do uprawy roślin 

z przeznaczeniem do produkcji energii (biogaz, prąd elektryczny, ciepło), 
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 określić odpady organiczne z różnych gałęzi przemysłu spożywczego, owocowo - 

warzywnego, browarów, gorzelni, cukrowni, 

 scharakteryzować odpady z przemysłu spożywczego i wskazać metody ich 

przetwarzania, 

 scharakteryzować „odpady zielone” powstające przy pielęgnacji przestrzeni 

zielonej, gospodarki leśnej i ogrodów, ich powstawanie w ciągu roku, 

 wyjaśnić pojęcie kompostowania, 

 określić podstawowe operacje technologiczne przy produkcji kompostu, 

 scharakteryzować przygotowanie odpadów do procesu kompostowania, 

 określić czynniki warunkujące przebieg procesu kompostowania, 

 scharakteryzować procesy biochemiczne zachodzące w trakcie kompostowania, 

 wyjaśnić różne systemy kompostowania, 

 wyjaśnić standardy jakości kompostu niezbędne przy dopuszczeniu go do 

przyrodniczego użytkowania, 

 scharakteryzować cel funkcjonowania biogazowni rolniczych, 

 określić substraty do produkcji biogazu, 

 wyjaśnić przykłady doboru substratów roślinnych i odchodów zwierzęcych do 

produkcji biogazu, 

 określić korzyści wynikające z budowy biogazowni, 

 scharakteryzować technologię i środowisko produkcji biogazu w komorach 

fermentacyjnych, 

 ustalić źródła dofinansowania produkcji energii w biogazowni, 

 scharakteryzować produkcję biogazu z wysypisk śmieci i oczyszczalni ścieków, 

 scharakteryzować inne odpady, w tym niebezpieczne oraz ich zagospodarowanie 

i unieszkodliwianie, 

 ustalić możliwości praktycznego zagospodarowania odpadów na przykładach 

niemieckich gospodarstw rolnych, 

 dokonać oceny prowadzonej gospodarki odpadami w swoim środowisku. 
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3. Podział materiału nauczania 

 

Lp. Dział programowy Proponowana liczba godzin 

1. 

Podstawowe pojęcia dotyczące przetwórstwa 

odpadów organicznych 
6 

2. 

Regulacje prawne w gospodarce odpadów, 

podstawowe pojęcia, klasyfikacja odpadów 
10 

3. 

Charakterystyka odpadów organicznych 

pochodzących z produkcji zwierzęcej 
8 

4. 

Charakterystyka odpadów organicznych 

pochodzących z produkcji roślinnej, w tym 

ogrodniczej 

8 

5. 

Główne kierunki użytkowania i unieszkodliwiania 

odpadów organicznych (kompostowanie, 

produkcja biogazu) 

23 

6. 
Możliwości zagospodarowania innych odpadów 5 

7. 
Do dyspozycji nauczyciela 5 

 
Razem 65 

 

Proponujemy, aby przedmiot specjalizacyjny „Przetwórstwo odpadów 

organicznych” był realizowany w klasie czwartej lub trzeciej technikum czteroletniego, 

ostatniej klasie (drugiej lub trzeciej z zależności od czasu trwania cyklu kształcenia) 

zasadniczej szkoły zawodowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Harmonogram 

realizacji zajęć w kształceniu kursowym należy dostosować do podziału materiału 

nauczania, zaproponowanego dla programu.
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4. Treści kształcenia 

Materiał nauczania SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA 

(po zakończeniu procesu kształcenia 

uczeń powinien umieć): 

I. Podstawowe pojęcia dotyczące przetwórstwa odpadów organicznych 
Zasady gospodarowania odpadami: 

 zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów – nadzór nad 
tymi działaniami, 

 zapobieganie powstawaniu odpadów, 
ograniczanie ich ilości, 

 zapewnienie odzysku lub unieszkodliwiania 
zgodnego z zasadami ochrony środowiska 
z zastosowaniem najlepszych technologii, 

 zbieranie odpadów w sposób selektywny. 

 określić zasady gospodarowania 

odpadami, 

 zdefiniować podstawowe pojęcia 

dotyczące gospodarowania odpadami, 

Korzyści biologicznego przetwarzania 
odpadów: 

 przetwarzanie na kompost selektywnie 
zbieranych odpadów, 

 zmniejszenie zagrożenia powstania 
niebezpiecznych substancji, 

 przekształcenie odpadów w procesie 
fermentacji metanowej w biogaz-
wysokoenergetyczne paliwo. 

 scharakteryzować korzyści 

biologicznego przetwarzania 

odpadów, 

Historia przetwarzania odpadów: 

 produkcja kompostu w pryzmach 
w starożytnym Rzymie, 

 prowadzenie procesów kompostowania 
odpadów w rowach, stosach, komorach, 

 rozwój kompostowni związany z rozwojem 
przemysłu, 

 historyczne dowody produkcji biogazu do 
ogrzewania wody w X w p.n.e., 

 przemysłowe instalacje fermentacji 
odchodów – Indie XIX w., 

 aktualny stan kompostowni i biogazowni. 

 przedstawić historyczne technologie 

przetwarzania odpadów, 

 wyjaśnić kierunki rozwoju 

kompostowni i biogazowi, 

II. Regulacje prawne w gospodarce odpadów – podstawowe pojęcia, klasyfikacja 
odpadów 

Przepisy w aktach prawnych UE dotyczące 
gospodarki odpadami: 

 dyrektywy 2008/09/WE o odpadach, 

 dyrektywy 91/689/EWG o odpadach 
niebezpiecznych, 

 scharakteryzować dokumenty prawa 

wspólnotowego o odpadach, 
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 dyrektywy 94/62/WE o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych, 

 inne uregulowania prawne w zakresie 
gospodarki odpadami. 

Regulacje prawne gospodarki odpadami 
w kraju: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach ( Dz. U. z 2007, Nr 39, poz. 
251 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie 
ustawy o odpadach, 

 projekt ustawy o zmianie ustawy 
o utrzymaniu w czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(listopad 2010). 

 inne uregulowania prawne w zakresie 
gospodarki odpadami. 

 określić ustawy prawa krajowego, do 

którego transponowano wymagania 

UE, dotyczące gospodarki odpadami, 

Definicje i określenia z zakresu gospodarki 
odpadami: odpady, bioodpady, recykling, 
odpady niebezpieczne, gospodarowanie 
odpadami, odzysk, przetwarzanie, rozkład 
beztlenowy, selektywne zbieranie, 
unieszkodliwianie, kompostowanie, biogaz,  
odpady komunalne, spalanie, itp. 

 zdefiniować podstawowe pojęcia 

dotyczące gospodarki odpadami 

organicznymi, 

Klasyfikacja odpadów - kryteria uwzględniane 
przy różnej klasyfikacji odpadów. 

 scharakteryzować kryteria przy różnej 

klasyfikacji odpadów: źródła 

powstawania różnych grup odpadów, 

stopnia uciążliwości, stwarzania 

zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi 

oraz dla środowiska, toksyczności, 

udziału frakcji organicznej, stanu 

skupienia, składu chemicznego, 
Polityka ekologiczna państwa dotycząca 
użytkowania, unieszkodliwiania i składowania 
odpadów. Podstawowe zadania związane 
z zapobieganiem powstawania odpadów: 

 ograniczenie odpadów przez optymalne 
przetwórstwo surowców, materiałów, paliw 
oraz użytkowanie wyrobów, 

 zwiększenie stopnia wykorzystania 
odpadów dzięki odpowiedniej technologii, 

 sukcesywne przetwarzanie 
nagromadzonych odpadów, 

 scharakteryzować sposoby 

przeciwdziałania powstawaniu 

odpadów, 
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Recykling i jego fazy: 

 pozyskiwanie odpłatne/nieodpłatne 
surowców wtórnych z odpadów 
poprodukcyjnych i poużytkowych, 

 uzdatnianie: segregowanie, czyszczenie, 
rozdrabnianie, granulowanie, przetapianie, 

 gospodarcze wykorzystywanie 
przedmiotów recyklingu: złom metali, 
stłuczka szklana, makulatura 

 scharakteryzować odpady, które 

mogą być przedmiotem recyklingu, 

 scharakteryzować procesy 

uzdatniania: segregowanie, 

czyszczenie, rozdrabnianie, 

granulowanie, przetapianie, 

Ekonomiczne skutki wykorzystania surowców 
wtórnych: 

 eliminowanie zanieczyszczeń środowiska 
naturalnego, 

 zwiększenie bazy surowcowej, 

 obniżenie kapitałochłonności 
i energochłonności pozyskiwania 
i przetwórstwa surowców, 

 zmniejszenie zużycia materiałów. 

 wyjaśnić ekonomiczne skutki 

wykorzystania surowców wtórnych, 

III. Odpady organiczne pochodzące z produkcji zwierzęcej 

Odchody zwierzęce stałe i ciekłe: 

 rodzaje odchodów, 

 czynniki decydujące o produkcji odchodów, 

 charakterystyka odchodów zwierzęcych. 

 scharakteryzować odchody zwierzęce, 

Zagospodarowanie odchodów: 

 stosowanie nawozów organicznych do 
nawożenia gleb, zgodnie z przepisami UE, 

 produkcja nawozu organicznego w postaci 
kompostów na bazie przefermentowanej 
gnojowicy i dodatków organicznych, 

 produkcja biogazu jako paliwa, 
z możliwością przetworzenia na różne 
formy energii. 

 określić możliwości 

zagospodarowania odchodów, 

Odpady rzeźne i ich zagospodarowanie: 

 wielkości produkcji odpadów poubojowych 
wytwarzanych przez przemysł mięsny, 

 przerabianie odpadów na mączkę mięsno -
kostną i zastosowanie jej jako polepszacza 
gleby, 

 spalanie z wtórnym wykorzystaniem 
energii, 

 produkcja biogazu, 

 karma dla zwierząt nie przeznaczonych do 
produkcji żywności, 

 zagospodarowanie krwi, skór, szczeciny, 

 scharakteryzować możliwości 

zagospodarowania odpadów 

rzeźnych, 

 wyjaśnić niekorzystne oddziaływanie 

składowanych i spłukiwanych 

odpadów rzeźnych, 
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rogów, kości. 

Inne odpady zwierzęce i ich 
zagospodarowanie: 

 odpady twarde (pierze, głowy, łapy), 

 odpady z wylęgarni i zakładów jajczarskich, 

 kierunki zagospodarowania tych odpadów, 

 ścieki mleczarskie, utylizacja serwatki. 

 scharakteryzować zagospodarowanie 

odpadów z przemysłu drobiowego 

i mleczarskiego, 

IV. Odpady organiczne pochodzące z produkcji roślinnej, w tym ogrodniczej 

Odpady roślinne wykorzystywane w produkcji 
kompostu: 

 selektywne gromadzenie odpadów 
organicznych pochodzenia biologicznego 
gwarancją produkcji kompostów wysokiej 
jakości, 

 surowce wykorzystywane do produkcji 
kompostu, ich charakterystyka oraz 
podatność na rozkład, 

 procesy rozdrabniania surowców 
przeznaczonych do kompostowania. 

 scharakteryzować odpady roślinne, 

sposoby ich przygotowania do 

produkcji kompostu, 

Surowce roślinne do produkcji biogazu: 

 nowa polityka energetyczna UE, promująca 
szerokie stosowanie energii ze źródeł 
odnawialnych, 

 wykorzystanie materiałów odpadowych 
z rolnictwa i leśnictwa, 

 produkcja upraw roślin energetycznych: 

  z przeznaczeniem do bezpośredniego 
spalania: 

 wykorzystanie do produkcji biogazu, 

 przetwarzanie na ciekłe paliwo 
silnikowe, 

 scharakteryzować różne surowce do 

produkcji biogazu, 

 wyjaśnić możliwości wykorzystania 

nadmiaru biomasy z trwałych użytków 

zielonych oraz z zagospodarowania 

odłogów i ugorów, 

Odpady organiczne z przemysłu rolno – 
spożywczego (owocowo – warzywny, 
zbożowo- młynarski, piekarski, browary, 
gorzelnie, cukrownie) i możliwości ich 
zagospodarowania. 

 scharakteryzować odpady organiczne 

z różnych gałęzi przemysłu rolno-

spożywczego, 

V. Główne kierunki użytkowania i unieszkodliwiania odpadów organicznych: 
kompostowanie, produkcja biogazu 

Efekty uzyskiwane z kompostowania: 

 kompostowanie jako rodzaj odzysku -
recyklingu organicznego, 

 eliminacja zagrożeń sanitarnych 
związanych z usuwaniem odpadów, 

 wyjaśnić cele kompostowania resztek 

organicznych, 
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 eliminacja odorów wydzielanych 
z rozkładających się substancji 
organicznych, 

 zmniejszenie masy i objętości substancji 
organicznej, 

 ograniczenie powierzchni składowisk, 

 poprawa struktury gleb, wzrost plonów, 
zmniejszenie zużycia nawozów, 
przywrócenie środowisku składników 
glebotwórczych. 

Przygotowanie odpadów do kompostowania: 

 przyjmowanie dostarczonych odpadów, 

 ręczna i mechaniczna segregacja 
odpadów, wizualna kontrola, 

 rozdrabnianie i homogenizacja, 

 wymagania wilgotnościowe odpadów, 

 sposoby obniżania zawartości wody 
w substracie: przerzucanie 
kompostowanych odpadów, 
napowietrzanie, 

 zapewnienie odpowiedniego stosunku C:N 
dla właściwej działalności 
mikroorganizmów, 

 odczyn odpadów kompostowanych, 

 temperatura jako czynnik odzwierciedlający 
szybkość procesu rozkładu substancji 
organicznej. 

 scharakteryzować podstawowe 

operacje technologiczne przy 

produkcji kompostu i czynniki 

warunkujące przebieg procesu 

kompostowania, 

Systemy kompostowania i ich 
charakterystyka: 

 kompostowanie w warunkach naturalnych 
w pryzmach statycznych napowietrzanych, 
przerzucanych- napowietrzanych, 

 kompostowanie reaktorowe (zamknięte) 
wieżowe, skrzyniowe, tunelowe, bębnowe, 

 ocena systemów kompostowania i ich 
przydatność w określonych warunkach, 

 fazy produkcji kompostu jako podłoża do 
produkcji pieczarek, 

 kompostowanie przydomowe 
i z wykorzystaniem dżdżownic. 

 wyjaśnić różne systemy 

kompostowania, 

Procesy biochemiczne zachodzące 
w kompoście: 

 kompostowanie – rozkład substancji 
organicznej z udziałem mikroorganizmów, 

 grupy mikroorganizmów i ich wpływ na 

 scharakteryzować biochemiczne 
procesy zachodzące w trakcie 
kompostowania, 

 wyjaśnić wpływ mikroorganizmów na 
przebieg procesu kompostowania, 
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przebieg procesu kompostowania, 

 fazy cyklu przemian zachodzących podczas 
powstawania kompostu: mineralizacja, 
humifikacja, stabilizacja. 

Standardy jakości kompostu - warunki jakie 
musi spełnić bezpieczny kompost: 

 bezpieczny pod względem sanitarnym, 

 bez nadmiaru metali ciężkich, 

 bezodorowy, 

 wolny bez szkła, plastiku, nadmiaru 
tekstyliów i papieru. 

Klasy jakości dla kompostów. 
Normy i procedury, którym podlegają 
komposty wprowadzane do środowiska jako 
nawozy. 
Możliwości wsparcia finansowego dla 
biogazowni rolniczych. 

 wyjaśnić standardy jakości kompostu, 

 scharakteryzować klasy jakości dla 
kompostów, 

 określić normy i procedury, którym 
podlegają komposty wprowadzane do 
środowiska jako nawozy, 

Korzyści wypływające z działania biogazowni: 

 pozyskiwanie i wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych, 

 utylizacja uciążliwych odpadów i odchodów 
zwierzęcych, 

 możliwość zagospodarowania substratów 
pochodzących z upraw roślin 
energetycznych, użytków zielonych 
i odpadów zielonych,  

 produkcja energii elektrycznej i cieplnej 
z biogazu, 

 otrzymywanie wysokiej jakości nawozu 
z materiału przefermentowanego. 

 wyjaśnić pojecie biogazu, 

 scharakteryzować cel funkcjonowania 
biogazowni rolniczych, 

 określić korzyści wynikające z budowy 
biogazowni, 

 ustalić źródła dofinansowania 
produkcji energii w biogazowni, 

Substraty do wytwarzania biogazu: 

 źródła substratów: 

 z produkcji zwierzęcej – odchody zwierząt 
(obornik, gnojowica), 

 z przemysłu mięsnego – odpady po- 
ubojowe, 

 z produkcji roślinnej – biomasa z celowych 
upraw rolniczych i odpady zielone, 

 komunalne - odpady organiczne, osad 
ściekowy, 

 próby produkcji biogazu z glonów i alg. 

 określić substraty do produkcji 
biogazu, 

 wyjaśnić przykłady doboru substratów 
roślinnych i odchodów zwierzęcych do 
produkcji biogazu, 

 scharakteryzować produkcję biogazu 
z wysypisk śmieci i oczyszczalni 
ścieków, 

Budowa biogazowni: 

 układ wprowadzania substratu, 

 komora fermentacyjna, 

 zbiornik na substancję przefermentowaną, 

 scharakteryzować technologię 
i środowisko produkcji biogazu 
w komorach fermentacyjnych, 

 ustalić ilość biomasy wymaganą do 
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 zbiornik biogazu, 

 agregat kogeneracyjny do wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła. 

Środowisko produkcji biogazu: 

 udział beztlenowych bakterii anaerobowych 
w środowisku wodnym, 

 zakres temperatur do procesu fermentacji, 

 odpowiedni stosunek C:N. 
Wykorzystanie biogazu jako paliwa 

transportowego. 

ciągłej pracy biogazowni, 

 scharakteryzować etapy i czas trwania 
produkcji biogazu, 

 określić wykorzystanie kiszonki 
z kukurydzy oraz dodatku gnojowicy, 

 określić efekty produkcji biogazu 
z różnych materiałów wsadowych, 

VI. Możliwości zagospodarowania innych odpadów 

Aktualna sytuacja w zagospodarowaniu 
odpadów: 

 inne odpady, w tym niebezpieczne i ich 
zagospodarowanie oraz przetwórstwo, 

 kierunki działania podmiotów powodujących 
lub mogących powodować powstanie 
odpadów, 

 krajowy plan gospodarki odpadami, 

 podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców. 

 scharakteryzować inne odpady, w tym 
niebezpieczne oraz sposoby ich 
zagospodarowania 
i unieszkodliwiania, 

 ustalić możliwości zagospodarowania 
odpadów na przykładach gospodarstw 
rolnych, 

 dokonać oceny prowadzonej 
gospodarki odpadami w swoim 
środowisku. 
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4. Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu 

Treści ujęte w opracowanym programie przedmiotu specjalizacyjnego wynikają 

z ogromnej potrzeby wprowadzenia szerszej edukacji młodzieży w zakresie tematyki 

gospodarowania odpadami. Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się obecnie 

coraz większym problemem w ochronie środowiska. Powinno wzrastać zainteresowanie 

edukacją dotyczącą postępowania z odpadami. Materiał nauczania zawarty w tym 

przedmiocie powinien wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności związane 

z charakterystyką, kierunkami użytkowania i unieszkodliwiania odpadów organicznych. 

Szeroki i bogaty w treści program nauczania wymaga zastosowania metod 

zapewniających osiągnięcie postawionych w nim celów szczegółowych. W trakcie zajęć 

należy stosować analizę dokumentacji prawnych i technologicznych. Podczas zajęć 

należy stosować aktywizujące metody nauczania, ćwiczenia, a także różne odmiany 

dyskusji dydaktycznej. Zajęcia należy uatrakcyjnić stosując pokazy, prezentacje 

multimedialne, wycieczki oraz realizację projektów dydaktycznych. W pracy przydatne 

są wszystkie metody zmuszające uczniów do samodzielnego myślenia oraz preferujące 

pracę w grupach. Dla uatrakcyjnienia zajęć oraz lepszego opanowania zestawu pojęć 

i definicji można wykorzystać grę dydaktyczną. Cele kształcenia w zakresie umiejętności 

będą osiągane w pracy grupowej na ustalonym przykładzie działalności, a także 

podczas prezentacji poszczególnych projektów. Podczas opracowywania projektów oraz 

prezentacji będą kształtowane i prezentowane pożądane postawy. 

Zadaniem szkoły i nauczycieli jest zapewnienie odpowiedniej bazy 

technodydaktycznej tj. środków audiowizualnych, materiałów dydaktycznych w formie 

filmów, programów komputerowych, plansz, czasopism, prospektów. Aby osiągnąć 

wysoką skuteczność w nauczaniu tego przedmiotu konieczne jest organizowanie 

wycieczek dydaktycznych do składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, spalarni, 

wylewisk odpadów ciekłych, oczyszczalni ścieków, zakładów produkcji biogazu i innych 

przetwarzających różne odpady. W czasie realizacji proponowanych treści niezbędny 

jest bliski kontakt z ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, 

stowarzyszeniami działającymi w terenie, które wspierają lokalną aktywność. Uczący 

powinien dysponować obszernym zestawem ćwiczeń. Uczniowie powinni opanować 

umiejętności warunkujące korzystanie z pomocy różnych jednostek zajmujących się 

pozyskiwaniem środków pomocy UE. 

Uczniowie w czasie zajęć powinni opanować zasady gospodarowania odpadami, 
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poznać regulacje prawne w gospodarce odpadami w aktach prawnych UE i przepisach 

krajowych. Powinni także umieć posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu 

przetwórstwa odpadów, poznać podstawowe technologie zagospodarowania odchodów 

i odpadów z wykorzystaniem biomasy i innych odpadów organicznych. Nauczyciele 

powinni wdrożyć uczniów do właściwego postępowania z odpadami w swoim otoczeniu, 

a także wskazać możliwości podejmowania działalności gospodarczej w terenie, 

związanej z przetwórstwem odpadów, co stanowić może alternatywne źródło dochodów 

indywidualnych oraz być czynnikiem gospodarczej aktywizacji terenu. 

Szkoła i nauczyciele, zarówno w warstwie merytorycznej jak i metodycznej, powinni 

u uczniów wytworzyć mocne przeświadczenie o konieczności i celowości właściwego 

zagospodarowania odpadów, o wielkim znaczeniu tej sprawy dla ochrony środowiska, 

o tym, że zbieranie, sortowanie i unieszkodliwianie odpadów jest miarą kultury człowieka 

w obcowaniu z naturą, a także, że przetworzenie odpadów może przynieść dodatkowo 

dodatnie efekty ekonomiczne. Na realizację ciekawych, interesujących tematów 

związanych z problematyką przetwórstwa odpadów pozostawia się nauczycielowi pewną 

swobodę, pozostawiając dodatkowe godziny do jego dyspozycji. 

Uwagi dotyczące kształcenia kursowego 

Jeżeli program będzie wykorzystywany do organizowania kształcenia kursowego to 

należy stosować metody odpowiednie do pracy z dorosłymi, wśród których powinny 

również dominować metody aktywizujące. Osoby dorosłe trudniej zmotywować do 

aktywności. Należy tak zaplanować zajęcia, aby umożliwić najlepsze wykorzystanie 

wykładów. Podczas ich wygłaszania należy stosować prezentacje multimedialne, 

pokazywać fragmenty filmów, demonstrować oryginalne formularze dokumentów, 

analizować schematy poglądowe. Taki sposób prezentacji treści pozwoli na 

komunikowanie się z odbiorcami z wykorzystaniem różnych kanałów sensorycznych, co 

wpłynie na podwyższenie skuteczności edukacji i zwiększenie stopnia zapamiętywania 

przekazywanych informacji. 
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5. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych 

ucznia 

 
Podczas realizacji zajęć w edukacji szkolnej, należy oceniać zgodnie z przyjętym 

w szkole przedmiotowym systemem oceniania dla przedmiotów zawodowych. 

Warunkiem koniecznym jest poinformowanie uczniów o wymaganiach programowych. 

Wymagania te można opracować, wykorzystując zaproponowane cele szczegółowe. 

Staną się one wymaganiem programowym, jeżeli zostaną wzbogacone o kryterium 

wykonalności. Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach „przetwórstwo 

odpadów organicznych” powinna uwzględniać zróżnicowane formy i metody 

sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

Do tak skonstruowanych wymagań wskazane jest zaprojektowanie kilku narzędzi 

pomiaru dydaktycznego w postaci testów sprawdzających wiedzę i umiejętności. Aby 

skutecznie sprawdzić poziom opanowanych umiejętności, w projektowanych zadaniach 

należy zastosować jako materiał do wnioskowania i podejmowania decyzji tabele, 

fotografie, schematy, szablony, druki i formularze itp. Podczas prowadzonej ewaluacji 

wskazane jest wykorzystywanie list kontrolnych do prowadzenia samooceny przez 

uczniów.  

Wskazany w programie materiał nauczania wyznacza zakres treści, które powinny 

zostać uwzględnione w opracowywanych zadaniach sprawdzających opanowanie 

materiału nauczania. Odpowiednio opracowany przez nauczyciela „plan dydaktyczny” 

z tego przedmiotu przedstawiający szczegółowe rozpracowanie materiału na poziomie 

wiadomości i umiejętności powinien posłużyć do opracowania narzędzi pomiaru 

dydaktycznego. Nauczyciel w ramach przedmiotowego systemu oceniania, 

wynikającego z wewnątrzszkolnego systemu oceniania, formułuje wymagania na 

poszczególne oceny szkolne. Sprawdzanie i ocenianie uczniów powinno być 

dokonywane systematycznie w trakcie całego procesu nauczania. Pozwoli to na 

dostarczanie informacji o postępach uczniów w nauce i ewentualne korygowanie 

trudności dydaktycznych, które mogą wystąpić. 

Ucznia należy oceniać uwzględniając jego wypowiedzi ustne, prace klasowe 

w formie zadań problemowych, wypowiedzi pisemnych na określony temat, sporządzone 
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dokumentacje, sporządzone raporty z realizacji zadania. Ocenianie uczniów powinno 

także uwzględniać: zaangażowanie w dyskusjach, argumentowanie, wywiązywanie się 

z podjętych zadań, zaangażowanie w realizację projektów. W ocenianiu należy 

uwzględnić samoocenę oraz ocenę członków grupy, klasy, szczególnie przy 

przygotowanych przez uczniów prezentacjach, realizowanych projektach. 

Wskazane jest, aby po zrealizowaniu całego programu sprawdzić poziom 

wiadomości i ukształtowanych umiejętności. Na podsumowanie możliwe jest 

zorganizowanie pisemnej formy sprawdzającej zorganizowanej w postaci zbliżonej do 

zewnętrznego egzaminu zawodowego – części praktycznej. W trakcie nauki uczniowie 

będą zapoznani z zasadami rozpoczynania działalności oraz z kryteriami oceniania 

egzaminu zawodowego w części praktycznej. 

 

 

Uwagi dotyczące kształcenia kursowego 

 

W czasie trwania kursu proponuje się opracować dla każdego z uczestników listę 

kontrolną opanowanej wiedzy i umiejętności, która pozwoli kierunkowo monitorować 

postępy w tym zakresie. 

Na podsumowanie, w tej formie kształcenia, możliwe jest zorganizowanie 

pisemnego egzaminu końcowego sprawdzającego opanowaną wiedzę i umiejętności, 

podobnego jak w przypadku edukacji szkolnej.  
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