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Od redakcji

Od redakcji
Szanowni Państwo

 Bieżący numer „Hejnału Oświato-
wego” przygotowaliśmy przede wszyst-
kim z myślą o zmianach programowych, 
które są istotnym elementem wdrażanej 
obecnie reformy edukacji w Polsce. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14  lutego 
2017 r. w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej…, od 
1 września według nowej podstawy pro-
gramowej będą uczyli się uczniowie klas 
I, IV i VII szkoły podstawowej. Auto-
rzy preambuły podstawy programowej 
kształcenia ogólnego podkreślają, że 
kształcenie w szkole podstawowej stano-
wi fundament wykształcenia. Zadaniem 
szkoły jest łagodne wprowadzenie dziec-
ka w świat wiedzy, przygotowanie do 
wykonywania obowiązków ucznia oraz 
wdrażanie do samorozwoju. 
 Chcąc wesprzeć Państwa w realizacji 
nowych zadań, przygotowaliśmy teksty 
przybliżające założenia nowej podstawy 
programowej: języka polskiego, języków 
obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, 
przyrody, chemii, matematyki i wycho-
wania fizycznego. Do numeru dołączamy 
„Dodatek informacyjny dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych”, w którym 
została dokonana analiza zapisów nowej 
podstawy programowej. Wierzymy, że 
zamieszczone na łamach „Hejnału” arty-
kuły (materiały, komentarze, przykłady 
dobrych praktyk) stanowić będą pewne 
wsparcie w codziennej pracy nauczyciela. 
Zachęcamy do zapoznania się z artyku-
łami oraz ich wykorzystania dla podnie-
sienia efektywności pracy dydaktycznej 
na lekcjach. 
 Temat ten będziemy kontynuować 
w kolejnych numerach czasopisma. Za-
praszamy Państwa do pisania tekstów 
i wymiany doświadczeń nauczycieli 
przygotowujących się do wdrożenia no-
wej podstawy programowej. 
 Przyjemnej lektury

Daria Grodzka
redaktor naczelna
miesięcznika
„Hejnał Oświatowy”
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Porządek i przygoda,
czyli krótki przegląd nowej 
podstawy programowej
języka polskiego

WOJCIECH PAPAJ

 „Język polski jest kluczowym przed-
miotem nauczania” – takie określenie 
roli i miejsca języka polskiego w edu-
kacji nie stanowi nowości. O ile jednak 
podstawa programowa z 2008 r. podkre-
ślała – zgodnie ze swoim, ogólnie „uty-
litarnym” duchem – aspekty użytkowe 
(kształcenie umiejętności posługiwania 
się językiem), o tyle nowa podstawa 
nawiązuje w tej kwestii raczej do doku-
mentu z 1999 r., który rolę polonistyki 
szkolnej uzasadniał następująco: Czło-
wiek zdobywa wiedzę przede wszystkim 
poprzez język. Nauczanie języka ojczy-
stego tworzy fundament ogólnego rozwo-
ju ucznia, jest pomocą w kształtowaniu 
osoby ucznia, stanowi główny punkt od-
niesienia całej edukacji szkolnej – wycho-
wania i kształcenia.
 Podobna filozofia wpisana jest 
w  podstawę programową języka pol-
skiego dla nowej, ośmioletniej szkoły 
podstawowej. Ranga przedmiotu wy-
nika z jednej strony ze znaczenia dla 
procesu uczenia się (ułatwia przyswaja-
nie wiedzy z innych dziedzin i jest (…) 
podstawą sukcesu szkolnego), z drugiej 
zaś – z miejsca, jakie zajmuje w rozwoju 
osobowym ucznia poprzez swą wielo-
aspektowość (szczególnie aspekt kultu-
rotwórczy, aksjologiczny i społeczny).
 Można zatem stwierdzić, że po okre-
sie instrumentalizacji przedmiotowi 
język polski przywracana jest charak-
terystyczna wielowymiarowość (opisy-
wana już przed laty choćby przez prof. 
Z. Urygę). Jednak – uwaga! – w reformie 
programowej nie chodzi bynajmniej po 
prostu o to, aby było tak, jak było! Zanim 
jednak powiemy sobie, o co w takim ra-
zie chodzi, musimy zastanowić się nad 
odpowiedziami na kilka innych pytań…

Po okresie instrumentalizacji przedmiotowi język polski przywraca-
na jest charakterystyczna wielowymiarowość.

Dlaczego?
 Niedostatki dotychczasowych roz-
wiązań diagnozowano formalnie (w sys-
temie egzaminacyjnym i w badaniach 
oświatowych), jak i – przede wszyst-
kim – doświadczali ich na co dzień na-
uczyciele wszystkich szczebli edukacji, 
ze studiami polonistycznymi włącznie. 
 Uczniowie kończący poszczególne 
etapy nauczania wykazują braki zarówno 
w zakresie wiadomości (szczególnie  – 
wiedzy o języku), jak i umiejętności, któ-
rych kształcenie od 1999 r. pozostaje prze-
cież w centrum zainteresowania naszego 
systemu oświaty. Dostrzegamy więc braki 
na poziomie umiejętności praktyczne-
go stosowania norm poprawnościowych 
(leksykalnych, ortograficznych, inter-
punkcyjnych…), ale i – co stanowi szcze-
gólny problem  – w  zakresie sprawności 
redakcyjnych (w  tym w  ramach dwóch 
kluczowych form wypowiedzi: opowiada-
nia i rozprawki). Również odejście od tra-
dycyjnie pojmowanego kanonu lektur nie 
„przywróciło czytelnika” polskiej szkole.
 Uczestnicy Kongresu Dydaktyki 
Polonistycznej z 2013 r. wielokrotnie 
postulowali ściślejsze podejście do za-
sady rozwijania umiejętności w oparciu 
o wiedzę przedmiotową; rzeczywiście, 
o ile nikogo nie dziwi potrzeba posłu-
giwania się wiedzą (pojęcia, definicje, 
twierdzenia, fakty itd.) w przedmiotach 
matematyczno-przyrodniczych, o tyle 
szkolna humanistyka (nie tylko j. polski, 
ale nawet historia!) zdaje się od funk-
cjonalnego wykorzystania swych zaso-
bów – odchodzić. Jest to o tyle paradok-
salne, że kumulacja i nawiązywanie do 
tradycji są istotą rozwoju humanistyki 
(w przeciwieństwie do bardziej „progre-
sywnych” nauk ścisłych).
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 I tak oto np. w opinii prof. dr hab. 
J. Kowalikowej (UJ) „zanegowanie 
potrzeby przyswojenia sobie przez 
uczniów wiedzy o  cechach języka jako 
takiego (…) przyniosło skutki negatyw-
ne; cierpi na tym kompetencja tekstowa 
uczniów, której rozwijanie i doskona-
lenie stanowi jeden z głównych celów 
współczesnego szkolnego kształcenia 
językowego. Skutków tych nie przewi-
dziano z pewnością w takiej jego kon-
cepcji, która redukowała do minimum 
tzw. naukę o języku”.
 Pojawiają się również głosy prze-
ciwne zmniejszaniu liczby lektur (prof. 
T. Chachulski) czy postulaty wprowa-
dzenia retoryki do szkolnej dydaktyki 
języka polskiego (prof. T. Zgółka, prof. 
J. Lichański)1.
 Użytkowe, instrumentalne podej-
ście do przedmiotu wpisane w podstawę 
z 2008 r. (widoczne także w sformułowa-
niu celów kształcenia: odbiór, wykorzy-
stanie, analiza i interpretacja, tworzenie 
wypowiedzi) oraz drobiazgowa formuła 
egzaminów zewnętrznych sprawiały, że 
w dydaktycznym polu widzenia ulegał 
zatarciu podmiotowy sens edukacji, a de-
klaracje o harmonijnym rozwoju ucznia 
stawały się czystą retoryką.

Co?
 Opisane powyżej powody sprawia-
ją, że nowa podstawa zakłada powrót do 
uporządkowanej, systematycznej wiedzy 
jako podstawy kształtowania umiejętno-
ści2 – co w żaden sposób nie oznacza po-
wrotu do tzw. materializmu dydaktycz-
nego. Wręcz przeciwnie – kluczową dla 
sukcesu reformy programowej sprawą 
staje się uczniowska aktywność i samo-
dzielność oraz wyzwalająca ją nauczy-
cielska metodyka podporządkowana 
osiąganiu założonych celów kształcenia3.
 W przypadku języka polskiego cele 
te ujęto w czterech obszarach: 
I. Kształcenie kulturowe i literackie.
II. Kształcenie językowe.
III. Tworzenie wypowiedzi.
IV. Samokształcenie.
 Ważną zmianą jest również powrót 
tradycyjnie pojmowanego kanonu (lista 
lektur obowiązkowych) wzbogaconego 
o zestaw lektur uzupełniających (lista 
nieobowiązkowych propozycji, które 
nauczyciel – i uczniowie – mogą zastą-
pić innymi utworami i tekstami kultu-
ry). Zgodnie z założeniem poznawanie 
wybitnych utworów literackich sprzyja 
rozwojowi osobowemu ucznia, wprowa-

dza go w świat kultury polskiej i euro-
pejskiej. Każdy tekst kultury omawiany 
w szkole podstawowej winien stanowić 
pretekst do szerszej refleksji – aksjolo-
gicznej, kulturowej, społecznej… – bę-
dącej jednak produktem aktywności 
ucznia (np. debata, ekspresja twórcza, 
np. drama), nie zaś wyłącznie nauczy-
ciela (wykład).

 Kształcenie kulturowe i literackie 
buduje przede wszystkim świadomość 
kulturową uczniów w wymiarze naro-
dowym i europejskim, historycznym 
i literackim; wspiera rozwój osobowy 
ucznia, otwierając go na refleksję psy-
chologiczną, duchową czy filozoficzną 
oraz wyposażając w narzędzia analitycz-
ne tę refleksję usprawniające.
 Właśnie doprecyzowanie metodolo-
giczne w zakresie analizy i interpretacji 
tekstu kultury przyświecało autorom 
podstawy programowej. Dominującą 
od lat w praktyce dydaktycznej (co pod-
stawa z 2008 r. ostatecznie sformalizo-
wała w kształcie drugiego wymagania 
ogólnego Analiza i interpretacja tekstów 
kultury) perspektywę strukturalistyczną 
uzupełniono o perspektywę hermeneu-
tyczną, nie wykluczając przy tym zasto-
sowania innych metodologii.
 Strukturalizm daje badaczowi pre-
cyzyjne narzędzia pracy z i nad tekstem. 
Przejrzystość metody strukturalnej jest 
też niezwykle ważnym jej atutem w za-
stosowaniach szkolnych. Tym niemniej 
pamiętać należy, że przeciętny uczeń 
badaczem nie jest; że do roli tej dopiero 
dojrzewa; że w większości przypadków 
zaistnienia dzieła literackiego w klasie 
szkolnej ważniejsza od struktury same-
go tekstu będzie struktura uczniowskich 
reakcji na tekst: sieć skojarzeń, opinii, 
emocji składających się na poznawanie 
utworu – rozpoznanie go jako „głosu 
w  dyskusji” – głębsze poznanie siebie 
samego lub człowieka w ogólności.
 Taka hermeneutyczna „fuzja ho-
ryzontów” (osobistego horyzontu 
poznawczego ucznia oraz horyzontu 
dzieła literackiego) może otworzyć mło-
dego człowieka na tekst – także tekst 
„stary”, będący wytworem dawnych 
epok4; może również otworzyć tekst 

przed uczniem, stanowiąc dobry punkt 
wyjścia do wdrożenia metody struktu-
ralistycznej i zbudowania metarefleksji, 
np.  o charakterze estetycznym (w kla-
sach wyższych również historyczno- lub 
teoretycznoliterackim).
 Kształcenie językowe w nowej pod-
stawie łączy treści rozproszone w do-
kumencie z 2008 r. między Odbiorem 
wypowiedzi… oraz Tworzeniem tekstu. 
I chociaż rozumiane jest jako nauka 
o gramatyce, zróżnicowaniu języka, 
komunikacji językowej i kulturze języ-
ka oraz ortografii i interpunkcji5, jego 
istoty znów nie może stanowić wiedza 
encyklopedyczna. Chodzi mianowicie 
o budowanie kompetencji językowej 
uczniów, ich rozumienia języka jako 
wielowymiarowego kodu (leksyka, gra-
matyka, normy itp.), którego używanie 
pozwala lepiej ów kod zrozumieć, a zro-
zumienie – pozwala go swobodnie i sku-
tecznie używać.
 Sugerowana przez autorów podsta-
wy metodologia kognitywna otwiera 
działania w zakresie kształcenia języ-
kowego nie tylko na inne działy języka 
polskiego (funkcjonalne podejście do 
nauki o języku oraz integralne trakto-
wanie zagadnień języka, komunikacji, 
literatury i kultury pozostaje oczywiście 
fundamentem dydaktyki przedmioto-
wej), ale także na inne przedmioty na-
uczania; interdyscyplinarność z kolei 
ułatwi aktywizację uczniów (np. sche-
maty, rysunki, rebusy, teatralizacja i in.).

 Kluczowa zmiana w obszarze Two-
rzenia wypowiedzi dotyczy uzupełnie-
nia, uporządkowania i wyodrębnienia 
jako autonomicznej całości Elementów 
retoryki rozproszonych dotychczas – 
także poza treściami nauczania języka 
polskiego.
 Elementy retoryki stanowią zarazem 
łącznik pomiędzy kształceniem języ-
kowym, tworzeniem wypowiedzi a  sa-
mokształceniem. To przysposabianie do 
wypowiedzi sytuacyjnej, kontekstowej6 

pozwala właśnie – między innymi  – 
pogłębić refleksję nad językiem jako 
kodem (np. składnia a logika/ logika 
a oddziaływanie), rozwijać sprawność 
redakcyjną (np. wypowiedź argumenta-
cyjna, kompozycja wypowiedzi), czy też 
umiejętność krytycznego myślenia i  for-
mułowania opinii.
 Ta ostatnio zacytowana fraza opi-
suje mianowicie jedną z treści szcze-
gółowych nowego (?) działu języka 

Kluczową dla sukcesu reformy 
programowej sprawą staje się 

uczniowska aktywność
i samodzielność.
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polskiego, jakim jest Samokształcenie. 
Oczywiście treści związane z umiejęt-
nością uczenia się, czy też zarządzania 
informacją przewijały się i przez do-
tychczas obowiązujące dokumenty pro-
gramowe (nie tylko, nawet nie przede 
wszystkim, w  zakresie języka polskie-
go). Tym razem jednak samokształce-
nie staje się przedmiotem szczególnej 
troski polonisty. Dział ten obejmuje 
przede wszystkim pozyskiwanie, ocenę, 
przetwarzanie i wykorzystywanie infor-
macji, ale także rozwój zainteresowań, 
pracę zespołową oraz prakseologię i er-
gonomię uczenia się (w  tym ustalanie 
celów, organizacja pracy, samokontrola, 
autoprezentacja i samoocena).
 Samokształcenie jako element dy-
daktyki języka polskiego nie może zatem 
polegać na podejściu deklaratywnym 
i  odtwórczym7 (jak sławne – osławio-
ne?  – zadania egzaminacyjne wymaga-
jące od szóstoklasistów uporządkowania 
kolejnych tomów słownika czy wybrania 
właściwego źródła podanej informacji). 
Samokształcenie w rozumieniu nowej 
podstawy programowej można wręcz 
określić jako wyraz metodycznej filozofii 
tego dokumentu, a jednocześnie kontrar-
gument wobec obaw sugerujących po-
wrót do encyklopedyzmu.

Jak?
 Refleksja metodyczna jest głęboko 
utkwiona w charakterystyce działów 
programowych języka polskiego, co – 
w dużym skrócie – zostało opisane po-
wyżej, odpowiednio do każdego działu. 
Już jednak na podstawie tego pobieżne-
go przeglądu widać wyraźnie założenie 
indywidualizacji procesu dydaktyczne-
go oraz aktywizacji i samodzielności 
uczniów (tak w zakresie działań „ba-
dawczych”, jak i wnioskowania). 
 Opisane w dokumencie Warunki 
i  sposób realizacji podstawy programo-
wej języka polskiego wprost wskazują 
dyskusję, debatę, dramę i projekt edu-
kacyjny jako metody szczególnie zale-
cane w polonistyce szkolnej, jednakże 
ważniejsze wydaje się uzasadnienie tego 
wskazania: rozwój samodzielnego do-
cierania do informacji i prezentowania 
efektów kształcenia przez uczniów. To 
metodyczne uogólnienie pozwala na 
poszerzenie gamy dostępnych metod, 
strategii i form organizacyjnych, do któ-
rych nauczyciel języka polskiego sięgać 
powinien. Znajdzie się tu miejsce choć-
by dla oceniania kształtującego, starych 

i nowych metod problemowych – jak 
studium przypadku, zbliżony strukturą 
do projektu edukacyjnego webquest, po-
pularna ostatnio odwrócona lekcja czy 
wszelkich rozwiązań wywodzących się 
z pedagogiki zabawy (w tym w duchu 
bardziej współczesnym: grywalizacja 
lub gamifikacja).

Jak, ale i: po co?
 W każdej sytuacji należy wszakże 
pamiętać, iż nie używamy metod jedy-
nie dla nich samych, dla ich walorów 
dydaktycznych, czy nawet dla osiągania 
celów lekcji – wszystko to służy realiza-
cji ogólnych założeń kształcenia ogólne-
go w szkole podstawowej. Zgodnie z de-
klaracją autorów nowa podstawa sytuuje 
ucznia w nowych uwarunkowaniach 
społeczno-kulturowych oraz postrzega 
go nie jako podmiot zbiorowy czy byt 
abstrakcyjny, lecz jako podmiot konkret-
ny, istniejący w określonej rzeczywisto-
ści społecznej, zakorzeniony w lokalnej 
i uniwersalnej kulturze oraz wyposażony 
w bagaż psychologiczny, historyczny i po-
koleniowy.
 Zarówno więc metody, jak i treści 
kształcenia ogólnego w szkole podsta-
wowej stanowią – jedynie i aż! – platfor-
mę, na której dokonywać ma się wielo-
aspektowy a integralny rozwój osobowy 
ucznia. Ten zaś wymaga, by nauczyciel 
nie tylko odtwarzał procedury właści-
we danej metodzie, ale by zachował jej 
ducha. Potrzebne jest zatem zakorze-
nienie metodyki w humanistycznych 
koncepcjach pedagogicznych – autorzy 
podstawy programowej wskazują na 
kognitywną pedagogikę J. Brunera oraz 
„metodę harcerską” A. Kamińskiego8. 
Obie szkoły zakładają wspólne, aktywne 
działanie nauczyciela (przewodnika  – 
„facylitatora”) z młodymi i wśród mło-
dych9.
 W związku z powyższym i na za-
kończenie tego krótkiego przeglądu 
nowej podstawy programowej języka 
polskiego – dygresja osobista. Otóż 
przed kilkoma tygodniami, w trakcie 
realizowanych w  krakowskim MCDN 
ODN warsztatów poświęconych te-
matowi „Wychowania przez czytanie” 
jedna z dyskutantek wypowiadających 
się na temat działań dydaktyczno-wy-
chowawczych dostępnych poloniście, 
wspomniała właśnie o „podejściu har-
cerskim”. Co więcej, opatrzyła tę bliską 
sobie koncepcję efektowną a trafną ety-
kietą: „Porządek i Przygoda”; pomysł 

ten bardzo spodobał się innym uczest-
nikom – zwłaszcza, że Porządek i przy-
goda to również tytuł wciąż nowator-
skiego (choć wydanego przed 20 laty) 
pakietu edukacyjnego WSiP poświęco-
nego treningowi twórczości w szkole. 
 I choć tamta dyskusja nie miała wiele 
wspólnego z reformą programową (nowa 
podstawa została dopiero co ogłoszona, 
o szczegółowych wytycznych nie było 
nawet mowy), to znakomicie oddała 
istotę rzeczy: aby lekcje języka polskiego 
przynosiły efekty (realne, dydaktyczno-
-wychowawcze, a nie jedynie formalne; 
być może niekoniecznie „mierzalne” 
w  rozumieniu pomiarowców, ale obser-
wowalne na co dzień), musimy w naszej 
pracy łączyć te dwa żywioły; polonistyka 
szkolna musi rozłożyć skrzydła porządku 
(myślenia logicznego, gramatyki i struk-
turalizmu) i przygody (twórczej ekspre-
sji, zabawy, emocji, kreatywności i her-
meneutyki).

 Słowa kluczowe: nowa podstawa 
programowa języka polskiego.

PRZYPISY:

1 Wszystkie przytoczone (i wiele innych) 
opinie Czytelnik znajdzie w obszernej, 
trzytomowej publikacji Wydawnictwa 
Universitas pt. Polonistyka dziś – kształ-
cenie dla jutra (Kraków 2014) stanowiącej 
trwały efekt obrad Kongresu.

2 Podstawa programowa kształcenia ogólne-
go z komentarzem. Szkoła podstawowa. Ję-
zyk polski – materiały informacyjne MEN, 
Warszawa 2017.

3 Pozostaje mieć nadzieję, że nowa formu-
ła egzaminacyjna – egzaminu po szkole 
podstawowej będzie również uwzględniać 
tę samą filozofię.

4 Więcej uwag metodycznych dotyczących 
pracy z tekstem literackim znajdzie Czy-
telnik w artykule Przerabiać, omawiać czy 
słuchać – o strategii pracy z lekturą (nie tyl-
ko obowiązkową) zamieszczonym w stycz-
niowym numerze „Hejnału Oświatowego” 
(2017, nr 1/159). 

5 Podstawa programowa…, dz. cyt.
6 Tamże.
7 Por. przyp. 3.
8 Podstawa programowa…, dz. cyt.
9 Tamże.

*  *  *

Wojciech Papaj jest nauczy-
cielem konsultantem ds. języka 
polskiego, edukacji patriotycz-
nej i nowoczesnych rozwiązań 
dydaktycznych MCDN ODN 

w Nowym Sączu. Członek Zespołu Redakcyj-
nego „Hejnału Oświatowego”.
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 Z dużym zainteresowaniem prze-
czytałam nową podstawę programową 
(nPpr) dla języka polskiego jako naj-
ważniejszego przedmiotu nauczania dla 
klas IV–VIII szkoły podstawowej. Uwagę 
moją zwróciły z jednej strony zapisy – 
hasła, dotyczące kultury języka polskiego 
(ojczystego, narodowego), z drugiej zaś 
wybór zagadnień, świadczący o szer-
szym ujęciu przez autorów nPpr kultury 
języka niż tradycyjne jej rozumienie jako 
poprawnego, zgodnego z normą skodyfi-
kowaną zachowania językowego.
 To prawda, że w praktyce szkolnej 
w działaniach dydaktycznych nauczyciela 
i podporządkowanych im czynnościach 
ucznia kultura języka była obecna od za-
wsze. Mało jednak została wyeksponowa-
na w istniejących podstawach programo-
wych, programach nauczania, a w czasie 
lekcji działalność w zakresie kultury 
języka była wprowadzana okazjonalnie, 
najczęściej podczas poprawy wypraco-
wań i wypowiedzi ustnych lub pisemnych 
uczniów. Zapisanie w nPpr zagadnień 
z zakresu kultury języka i zamieszczenie 
ich w działach: II. Kształcenie językowe, 
III. Tworzenie wypowiedzi przyczyni się 
do zaplanowanych systematycznie i celo-
wo, a nie tylko okazjonalnych czynności 
nauczyciela w pracy nad językiem ucznia. 
W ogólniejszej perspektywie te działania 
nauczyciela obejmą świadomą i celową 
uprawę (=  kulturę) języka ucznia i tym 
samym języka ojczystego.
 We współczesnej polszczyźnie (tzn. 
języku polskim w działaniu) budzi uza-
sadniony niepokój Polaków wiele zjawisk. 
Należą do nich z jednej strony ubóstwo 
słownikowe wypowiedzi, np. wyraz do-
kładnie zastępuje w wypowiedziach takie 
wyrazy, jak: tak, tak bardzo, tak tak, oczy-
wiście, naturalnie, właśnie, no właśnie; 
por. super, mega itp. Z drugiej zaś liczne 
zapożyczenia przede wszystkim z języka 
angielskiego w wydaniu amerykańskim 
w wielu dziedzinach życia spędzają sen 

Doświadczony, bardziej doświadczony,
strateg…?! Dwa spojrzenia na ZMIANĘ

EWA MADEJ
MAGDALENA JAMKA

Praca nad kulturą języka powinna przede wszystkim uwrażliwić ucznia na słowo i nauczyć szacunku do 
języka, jak wynika z zapisanych zagadnień w nowej podstawie programowej.

z powiek wrażliwym użytkownikom ję-
zyka. Poza tym język ojczysty jest lekce-
ważony licznymi wulgaryzmami, kolo-
kwializmami, używanymi w sytuacjach 
oficjalnych. Ponadto całkowity brak 
kultury osobistej i empatii widoczny jest 
w słowach, za pomocą których ranimy 
i obrażamy rozmówcę. Śmiem twierdzić, 
że polszczyzna przełomu XX i XXI w. to 
przykład braku życzliwości wobec dru-
giego człowieka. Zanika dialog między 
ludźmi. Za to są spory, kłótnie i awantury 
wyrażane za pomocą języka.

 Autorzy nPpr, proponując wiele za-
gadnień z zakresu kultury języka, tym 
samym starają się zwrócić uwagę na 
współczesne formy porozumiewania 
się między ludźmi i przywrócenie takiej 
struktury dialogu, w którym należy słu-
chać tak, by chcieć zrozumieć drugie-
go człowieka, a mówić tak, by chcieć, 
aby mnie drugi człowiek zrozumiał 
(K. Wojtyła, 1994).
 Wszyscy jesteśmy świadkami obni-
żania się poziomu kultury życia, kultury 
wszelkich form współżycia rodzinnego, 
społecznego, szkolnego, politycznego, 
a  także kultury językowych zachowań 
między ludźmi. Krótko mówiąc, obniża-
nie się poziomu kultury języka w wystą-
pieniach publicznych, a także w środkach 
społecznego komunikowania – jest fak-
tem. 
 Źródła tego stanu rzeczy tkwią 
w większości wypadków poza językiem. 
Dotyczą one gwałtownych przeobrażeń 
politycznych, ekonomicznych i społecz-
nych, a przede wszystkim kulturowych. 
Obecnie obserwujemy zmiany, które są 
największymi przeobrażeniami polsz-
czyzny w całej jej historii – jak twierdzi 

wybitny badacz współczesnej polszczy-
zny Kazimierz Ożóg. I dodaje, że nie 
było takiego drugiego okresu, w którym 
język zmieniłby się tak gwałtownie. Na-
wet okres zaborów i druga wojna świa-
towa podkreśla Profesor – nie przeorały 
tak głęboko ojczystej mowy i  świado-
mości Polaków jak okres po 1989 r. 
(K. Ożóg, 2007).
 Nowa jakość polszczyzny, po wspo-
mnianych przemianach, jest spowodowa-
na głównie czynnikami pozostającymi na 
zewnątrz języka i mającymi ścisły zwią-
zek z naszą nową kulturą, czyli kulturą 
masową (popularną). Kultura ta z jednej 
strony upowszechnia znaki różnych ty-
pów kultury: wysokiej, niskiej, elementy 
subkultur, z drugiej zaś badacze tej kul-
tury wskazują na niski poziom intelektu-
alny, estetyczny, moralny produktów tej 
kultury. Schlebia ona niskim gustom od-
biorców, pospolitości, wulgaryzacji, pry-
mitywizmowi. Dominuje w  niej zbytnia 
emocjonalność, skłonność do afektów, 
nadmierna ludyczność, chęć bawienia 
odbiorców i  ich infantylizacji (B. Myr-
dzik, J. Morawska, 2007).
 Tendencje te sprawiają, że upowszech-
nia się wśród uczniów chaotyczność 
i  fragmentaryczność w budowaniu wy-
powiedzi i jej przekazywaniu. Coraz czę-
ściej pojawiają się trudności w tworzeniu 
dłuższych tekstów przez młode pokolenie. 
Można powiedzieć, że tendencje te zabu-
rzają operacje myślowe ucznia w  proce-
sie tworzenia informacji, ich nadawania, 
a także ich odbierania. Ponadto zachwiały 
one polską normę wzorcową.
 Wydaje mi się, że dla autorów nPpr 
informacje o wpływie tendencji kul-
turowych na współczesną polszczyznę 
były ważne, skoro w celach kształcenia 
i treściach nauczania przedmiotu język 
polski dla klas IV–VIII wyeksponowa-
no jako osobne zapisy z zakresu kultu-
ry języka, wprowadzając m.in. pojęcia: 
kultura języka (we wszystkich klasach), 

Obecnie obserwujemy zmiany, które 
są największymi przeobrażeniami 

polszczyzny w całej jej historii.
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norma językowa wzorcowa i użytkowa 
języka polskiego, błąd językowy, etykie-
ta językowa/grzeczność językowa itp.). 
 Wprowadzone zapisy i sposób ich 
rozmieszczenia w nPpr pozwalają mi 
na próbę opisu szkicu edukacji języko-
wej. W centrum tego schematu znajduje 
się język w działaniu, czyli współcze-
sna polszczyzna wpisana w wypowiedź 
(tekst, komunikat). Nad całością tej 
edukacji czuwa szeroko rozumiana kul-
tura języka (por. Cele kształcenia II, III; 
Treści nauczania II, III we wszystkich 
klasach). Będzie ona towarzyszyć wszel-
kim działaniom nauczyciela i wykona-
niom językowym ucznia, podając np. 
na poziomie nauczania początkowego 
informację dziecku, że wypowiedź jego 
jest poprawna (bądź niepoprawna), po-
nieważ tak się mówi (nie mówi po pol-
sku), tak się pisze (nie pisze po polsku).
 W klasach IV–VIII będzie można 
poszerzyć zdobyte przez ucznia infor-
macje, np., że wypowiedź jego jest po-
prawna, ponieważ jest zgodna z nor-
mą językową, że wypowiedź jego jest 
sprawna tzn. zbudowana stosownie do 
celu wypowiedzi i sytuacji mówienia 
(pisania). Z haseł programowych w za-
kresie kultury języka nPpr jeszcze wyni-
ka, że ocenianie wypowiedzi (ustnych, 
pisemnych) ucznia nie może być rozpa-
trywane tylko w kategoriach poprawne/
niepoprawne. To za mało. 
 Autorzy w podanych zapisach pro-
gramowych sugerują, że poprawna wy-
powiedź ucznia to dopiero jeden ze 
składników szeroko rozumianej nPpr. Po-
zostają jeszcze cztery: wypowiedź spraw-
na, tzn. stosownie zbudowana do sytuacji 
i celu wypowiedzi; wypowiedź prawdziwa 
i  życzliwa (etyka słowa) czy wypowiedź 

ładna i stylistycznie harmonijna (estetyka 
wypowiedzi) oraz czy wypowiedź języko-
wo grzeczna (etykieta językowa). A zatem 
uczeń – opisując różne zjawiska związane 
z budowaniem wypowiedzi na „żywym 
materiale językowym” i analizując je za 
pomocą różnorodnych, wielokrotnie wy-
konywanych ćwiczeń aż do momentu 
zastosowania ich w praktyce  – dopiero 
zaczyna odkrywać na początku kształce-
nia językowego, że język jest narzędziem 
porozumiewania. W późniejszych latach 
kształcenia odkrywa język jako wartość 
i język jako źródło wiedzy o sobie, o świe-
cie, o Bogu. Tak winna rozpoczynać się 
moim zdaniem praca nad kształtowaniem 
świadomości językowej ucznia w procesie 
tworzenia wypowiedzi (tekstu, komu-
nikatu) poprawnej, sprawnej, stosownej 
i skutecznej.

 Pragnę nadmienić, że zaplanowana, 
systematyczna i celowa praca ucznia w cią-
gu procesu kształcenia językowego w szko-
le podstawowej pomaga mu rozwijać 
umiejętności posługiwania się językiem pol-
skim w mowie i piśmie (wstęp nPpr) po to, 
aby jako absolwent, posiadający przyswo-
joną wiedzę językową (gramatyka i wiedza 
o języku), umiał poprawnie, sprawnie tzn. 
szybko i funkcjonalnie formułować swoją 
wypowiedź zgodnie z tematem, sytuacją 
mówienia, z możliwościami psychicznymi 
i fizycznymi odbiorcy. Ponadto, aby to była 
wypowiedź prawdziwa, szczera, grzeczna 
i życzliwa wobec rozmówcy.  

 Na zakończenie moich rozważań 
pragnę podkreślić, że praca nad kulturą 
języka ucznia w szkole była i jest powin-
nością każdego nauczyciela, a nauczy-
ciela polonisty dzisiaj w szczególności. 
Wobec tego praca nad kulturą języka 
powinna przede wszystkim uwrażliwić 
ucznia na słowo i nauczyć szacunku do 
języka, jak wynika z zapisanych zagad-
nień w nowej podstawie programowej.
Ewa Madej

 Poloniści, podobnie do nauczycie-
li innych przedmiotów, studiują nową 
podstawę programową. Chcą, jako od-
powiedzialni ludzie, przygotować się do 
pracy tak dobrze, jak to tylko możliwe. 
W nowej podstawie dostrzeżono i skry-
tykowano wiele usterek. Na jej ostateczne 
brzmienie uczący w szkołach nie mają, 
niestety, większego wpływu. Nasuwają 
się wnioski do pracy w kolejnym roku 
szkolnym.
 Bardzo ważna będzie dokładna zna-
jomość podstawy programowej. W okre-
sie przejściowym obowiązuje kilka do-
kumentów. Nowa podstawa jest inaczej 
skonstruowana od dotychczasowej. 
W  obecnie obowiązującej duży nacisk 
położono na kształtowanie kompetencji 
społecznych uczniów. Nauczyciel miał 
swobodę w doborze materiału literac-
kiego. Proponowane lektury uwzględ-
niały zainteresowania dzieci, poziom 
ich psychofizycznego rozwoju. Uczący 
dobierał lektury do konkretnej klasy. Te-
raz dla każdego poziomu przeznaczona 
jest konkretna lektura. Zabrakło wielu 
atrakcyjnych dla dzieci propozycji. Pro-
pozycji, które umożliwiały dyskutowanie, 
zajmowanie stanowiska, a w konsekwen-
cji kształtowanie osobowości i postaw. 
Powiało starzyzną. Rozpoczynałam pra-
cę w ośmioklasowej szkole. Czy w dobie 
ogromnego postępu cywilizacyjnego 
i  cyfryzacji powinnam odtworzyć tamte 
notatki? Na to się zanosi.
 Oczywiście jest kilka interesujących 
literackich „rodzynków”. Zamierzam 
skrzętnie wybierać je z zakalcowate-
go ciasta. Podoba mi się zalecenie, aby 
w nauczanie włączyć elementy gier stra-
tegicznych. Otwiera to możliwości dla 
kreatywnych, nowoczesnych nauczycieli. 
Jak będą pracować ci, którzy nimi nie są? 
Którym nie chce się szukać i uczyć się?
 Kolejna wątpliwość rodzi się w związ-
ku wyposażeniem bibliotek. W  mojej 
nowoczesnej szkole w ubiegłym roku 

Praca nad kulturą języka ucznia
w szkole była i jest powinnością 

każdego nauczyciela, a nauczyciela 
polonisty dzisiaj w szczególności.

Fot. T. Łopuszyński

***
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkol-
nego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej… (Dz.U. 
2017 poz. 356); http://www.dziennikustaw.
gov.pl/DU/2017/356 (dostęp: 18.04.2017).

Wojtyła K.: Osoba i czyn. Kraków: Polskie 
Towarzystwo Teologiczne, 1994 (ISBN brak).

*  *  *
Ewa Madej, Magdalena Jamka są nauczyciel-
kami języka polskiego w Szkole Podstawowej 
nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 
w Krakowie.

Rola i znaczenie podstawy 
programowej kształcenia 
ogólnego w zakresie języka 
obcego na drugim etapie
edukacyjnym (kl. IV–VIII)

MARIUSZ STINIA

Realizacja wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego 
w zakresie języka obcego nowożytnego na drugim etapie edukacyj-
nym będzie kluczem do opanowania języka obcego w procesie na-
uczania w całym systemie oświaty od wychowania przedszkolnego 
do matury włącznie.

 Odnosząc się do podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego w zakresie 
języka obcego nowożytnego na drugim 
etapie edukacyjnym, należy pamiętać, 
że jakkolwiek skala wymagań oraz po-
ziom umiejętności uczniów będzie się 
podnosić na kolejnym etapie w zależno-
ści od przyjętej podstawy i typu szkoły, 
to jednak realizacja zawartych w niej 
założeń będzie decydowała o powodze-
niu lub porażce w opanowaniu języka 
w procesie nauczania w całym systemie 
oświaty od wychowania przedszkolnego 
do matury włącznie. 

 Nauczyciel liceum ogólnokształcą-
cego względnie szkoły branżowej będzie 
mógł albo rozwijać samodzielność ję-
zykową ucznia w kolejnych jego umie-
jętnościach albo próbować rozpacz-
liwie wyjść poza poziom początkowy 
w którejkolwiek z nich. Jednym z  fun-
damentów tej tezy jest miejsce etapu 
w nauczaniu języka oraz jego znaczne 
wydłużenie spowodowane zmianami 
strukturalnymi.
 Należy pamiętać, że uczeń przycho-
dząc do czwartej klasy, będzie miał za 
sobą co najmniej trzy lata nauki języka, 

szkolnym zakupiono za kwotę ponad 
10  000  zł nowe książki, w tym zestawy 
lektur zgodne z obowiązującą podstawą 
programową. Bardzo cieszyliśmy się, że 
uczniowie mogą czytać całkiem nowe lek-
tury. Teraz okazuje się, że zestawy lektur 
(po 30 egzemplarzy!) pójdą do lamusa, bo 
nie znalazły się w propozycjach do analizy 
na lekcjach. To nie może cieszyć. Będzie-
my zdobywać stare straszydła, których 
od lat nikt nie czytał. Mądry nauczyciel 
da sobie radę z każdą lekturą, mam tylko 
wrażenie, że zrazi to młode pokolenie do 
czytania. A o czytelnictwo tak bardzo wal-
czymy.
 Spodziewamy się, że podczas waka-
cji wiele czasu spędzimy, przygotowując 
się do nowego roku szkolnego. Będzie-
my studiować podstawę programową. 
Będziemy poznawać nowe podręczniki 
(oferta jest bogata, ale to co otrzymu-
jemy z wydawnictw do analizy bardzo 
może różnić się od finalnego efektu). 
To będzie bardzo trudny rok. Oby-
śmy uniknęli bałaganu i bylejakości. 
Obyśmy poradzili sobie ze zmianami, 
które nie uwzględniają możliwości na-
szych podopiecznych (np. gramatyka! 
w czwartej klasie). Nie możemy poddać 
się działaniu negatywnych myśli, ponie-
waż nie zmienią one istniejącego stanu 
rzeczy ani nie pomogą nam w pracy. 
Magdalena Jamka

 Słowa kluczowe: nowa podstawa 
programowa dla języka polskiego.

Fot. E. Demczuk



Co nowego w edukacji

9
HEJNAŁ OŚWIATOWY 6-7/164/2017

 Jak zwykle w takich razach dla na-
uczyciela bardzo istotne jest, aby czy-
tać informacje zawarte w przypisach 
małym drukiem. Z punktu widzenia 
rozpoczęcia nauczania języka obcego 
na drugim etapie edukacyjnym jest to 
informacja o  osiągniętym poziomie 
językowym, na którym uczeń powi-
nien zakończyć naukę po klasie trzeciej 
szkoły podstawowej. Autorzy podstawy 
zaznaczają wyraźnie, że dosłowne ro-
zumienie umiejętności na poziomie A1 
w rozumieniu Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego nie jest 
zalecane. Toteż proponują: „W przypad-
ku pierwszego etapu edukacyjnego zale-
cane jest nawiązanie do odpowiedniego 
Portfolio językowego opracowanego na 
podstawie wymagań opisanych w ESO-
KJ (Portfolio dla dzieci w wieku 6–10 
lat, dostępne pod adresem: https://www.
ore.edu.pl/zesp%C3%B3%C5%82-kom-
petencji-j%C4%99zykowych-i-wiedzy-o-
-kulturze/europejskie-portfolio- jezyko-
we-epj/epj-6-10-lat).
 Drugi element, mam nadzieję, przy-
najmniej w części załagodzi zaniepo-
kojenie wśród nauczycieli, którzy ze 
zdumieniem stwierdzili, że oczekiwanie 
wobec absolwentów klasy VIII są tożsa-
me (jeśli nie większe) z oczekiwaniami 
wobec absolwentów klas trzecich gim-
nazjów. Tymczasem prosty rachunek 
wskazuje na o jeden rok krótszy czas na-
uki języka. Autorzy niewątpliwie brali 

natomiast jego okres kontaktu z języ-
kiem poprzez zabawę będzie się wydłu-
żał o kolejne lata, wraz z wchodzeniem 
w drugi etap edukacyjny kolejnych 
roczników objętych zmianami doty-
czącymi zajęć z języka obcego w przed-
szkolach. Uregulowania prawne oraz 
praktyka wyboru pierwszego języka ob-
cego w  naszym regionie powodują, że 
językiem tym jest język angielski. 
 Rozpoczęcie nauczania drugiego ję-
zyka obcego nowożytnego będzie miało 
miejsce tak jak do tej pory w siódmym 
roku edukacji, z tym że w związku 
z  procesem określanym w oficjalnej 
nomenklaturze jako „wygaszanie gim-
nazjów” będzie to obecnie siódma kla-
sa ośmioklasowej szkoły podstawowej, 
a nie tak jak do tej pory pierwsza klasa 
trzyletniego gimnazjum.  Podobnie roz-
wiązano kwestie nauczania dwujęzycz-
nego, które do tej pory rozpoczynano 
w gimnazjum, przenosząc start dwuję-
zyczności na klasę siódmą. Czas pokaże, 
na ile sprawdzą się te elementy naucza-
nia języka obcego, biorąc pod uwagę ich 
krótki czas oraz atmosferę przygotowa-
nia się do bardzo ważnego egzaminu 
zewnętrznego po klasie ósmej szkoły 
podstawowej.
 W poniższej tabeli przedstawiono 
poszczególne warianty podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego w  za-
kresie języka obcego nowożytnego 
w szkole podstawowej.

Etap
edukacyjny

Język obcy 
nauczany 

jako…

Wariant
podstawy

programowej

Opis Nawiązanie
do poziomu

ESOKJ

I
(szkoła

podstawowa,
klasy I–III)

pierwszy I.1. od początku
w klasie I

A1

II
(szkoła

podstawowa,
klasy IV–VIII)

pierwszy
II.1.

kontynuacja
z klas I–III

A2+
(B1 w zakresie 

rozumienia 
wypowiedzi)

II.1.DJ dla oddziałów 
dwujęzycznych

A2+ / B1

drugi

II.2. od początku
w klasie VII

A1

II.2.DJ
od początku
w klasie VII

w oddziałach
dwujęzycznych

A1+

pod uwagę te niepokoje, zaznaczając iż: 
„W przypadku uczniów, którzy w latach 
szkolnych 2018/2019–2020/2021 ukoń-
czą klasę VIII szkoły podstawowej na 
podbudowie wymagań edukacyjnych 
określonych dla I i II etapu edukacyjne-
go (klasy I–VI) w przepisach wydanych 
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 1 września 2017 r., jako 
poziom docelowy należy przyjąć orien-
tacyjnie poziom A2/A2+”.

 Kompleksowy charakter podstawy 
programowej do nauki języka obce-
go podkreślają szczegółowo opisane 
warunki i sposób realizacji podstawy 
programowej na drugim etapie eduka-
cyjnym. Natomiast fragment mówiący 
o tym że „język obcy nowożytny powi-
nien być przede wszystkim traktowany 
jako narzędzie umożliwiające uczniowi 
osiągnięcie różnych, właściwych dla 
danej sytuacji i motywacji, celów komu-
nikacyjnych. Założenie to nie wyklucza 
jednoczesnego dążenia do osiągania 
przez ucznia coraz wyższego stopnia 
poprawności językowej, choć z pewno-
ścią, zwłaszcza na początkowych eta-
pach procesu kształcenia językowego, 
będzie to poprawność w zakresie kilku, 
kilkunastu najprostszych struktur” na-
leży traktować jako jednoznaczne wska-
zanie pokazujące miejsce komunikacji 
oraz struktur gramatycznych w procesie 
nauczania języka obcego. Chciałbym 
zwrócić uwagę na kilka, moim zda-
niem, fundamentalnych zapisów dla 
pracy nauczyciela języka obcego na dru-
gim etapie edukacyjnym.
 Rozwijanie kompetencji w zakre-
sie języka obcego nowożytnego należy 
z  założenia traktować jako proces wie-
loletni, naznaczony nierównomiernym 
rozwojem w zakresie poszczególnych 
umiejętności, zależny od warunków, 
w których kształcenie to się odbywa. Za-
daniem szkoły jest zapewnienie takich 
warunków, w których godziny przezna-
czone na kształcenie językowe zostaną 
wykorzystane w sposób optymalny, tak 
dla języka nauczanego jako pierwszy 

Zadaniem szkoły jest zapewnienie 
takich warunków, w których

godziny przeznaczone na kształcenie 
językowe zostaną wykorzystane

w sposób optymalny.
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(wiodący), jak i dla języka nauczanego 
jako drugi (od klasy VII). 
 Położenie nacisku na kumulatyw-
ność w nauczaniu: „Zapewnienie przez 
szkołę zajęć z języka obcego nowożyt-
nego, którego uczeń uczył się na I etapie 
edukacyjnym (w klasach I–III), i  któ-
rego nauka może być również konty-
nuowana na III etapie edukacyjnym 
(w  szkole ponadpodstawowej), szcze-
gólnie w przypadku języka obcego no-
wożytnego nauczanego jako pierwszy”.
 Zwiększenie efektywności nauczania 
poprzez tworzenie grup o podobnym 
poziomie umiejętności językowych: 
„zapewnienie przez szkołę kształcenia 
uczniów w grupach o zbliżonym pozio-
mie biegłości w zakresie języka obcego 
nowożytnego. Realizacja tego wymaga-
nia może wiązać się z podziałem klasy 
na grupy bądź stworzeniem grup języ-
kowych międzyoddziałowych”.
 Niezmiennie istotna pozostaje kwe-
stia bazy: „prowadzenie zajęć z języka 
obcego nowożytnego w odpowiednio 
wyposażonej sali, z dostępem do słow-
ników, pomocy wizualnych, odtwa-
rzacza płyt CD/plików dźwiękowych, 
komputera ze stałym łączem interneto-
wym, umożliwiającej przeprowadzanie 
ćwiczeń językowych w parach i grupach”.
 Jednojęzyczność nie jest traktowana 
jako fetysz: używanie języka obcego no-
wożytnego nie tylko jako treści swoistej 
dla przedmiotu nauczania, ale również 
jako języka komunikacji podczas zajęć 
w różnych rodzajach interakcji, tj. zarów-
no nauczyciel – uczeń, jak i uczeń – uczeń.
 I wreszcie last but not least tak waż-
ne w zmieniającym się świecie kwestie 
kulturowe: „wykorzystanie zajęć z ję-
zyka obcego nowożytnego do rozwi-
jania wrażliwości międzykulturowej 
oraz kształtowania postawy ciekawości, 

szacunku i otwartości wobec innych 
kultur, niekoniecznie tylko tych związa-
nych z  językiem docelowym, np. przez 
zachęcanie uczniów do refleksji nad zja-
wiskami typowymi dla kultur innych niż 
własna, stosowanie odniesień do kultu-
ry, tradycji i historii kraju pochodzenia 
uczniów oraz tworzenie sytuacji komuni-
kacyjnych umożliwiających uczniom roz-
wijanie umiejętności interkulturowych”.

 Rozwiązania dydaktyczne nie są 
przedmiotem rozważań w niniejszym 
artykule, ważna uwaga dotycząca form 
pracy z uczniem: „Zajęcia z języka ob-
cego nowożytnego, dla których natu-
ralne i pożądane są ćwiczenia bazujące 
na pracy w parach lub w grupach, dają 
również doskonałą możliwość rozwija-
nia tzw. umiejętności miękkich, w tym 
umiejętności współpracy, oceny moc-
nych i słabych stron własnych oraz ko-
legów/koleżanek, doceniania wkładu 
pracy kolegów/koleżanek np. w ramach 
pracy projektowej”.
 Reasumując, podstawa programowa 
kształcenia ogólnego w zakresie języka 
obcego jest dokumentem, który należy 
poddawać wnikliwej i bieżącej analizie 
nie tylko jako obowiązujące prawo, ale 
również ważne narzędzie dla kształto-
wania procesu nauczania.

 Słowa kluczowe: język obcy, podstawa 
programowa, drugi etap edukacyjny, rola 
i znaczenie.
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*  *  *

Mariusz Stinia jest nauczycie-
lem konsultantem ds. nauczania 
języków obcych w MCDN ODN 
w Krakowie, germanistą.

 Reforma edukacji niesie ze sobą wie-
le zmian, które wzbudzają liczne kontro-
wersje nie tylko wśród nauczycieli, lecz 
również wśród rodziców. Zawężając tak 
rozległy temat, jako nauczyciel języków 
obcych: języka niemieckiego i angiel-
skiego, w moich rozważaniach chciałam 
się skoncentrować na wybranych aspek-
tach podstawy programowej kształcenia 
w zakresie języka obcego nowożytnego. 
Podkreślić należy, że jest ona wspólna 
dla wszystkich języków obcych i obej-
muje wychowanie przedszkolne oraz 
trzy etapy edukacyjne: I etap edukacyj-
ny (klasy od I do III szkoły podstawo-
wej), II etap (klasy od IV–VIII szkoły 
podstawowej) oraz III etap (szkoły po-
nadpodstawowe: licea ogólnokształcące, 
szkoły branżowe I i II stopnia oraz tech-
nika). 
 Obowiązkowa nauka jednego języka 
obcego rozpoczyna się już na I etapie 
edukacyjnym. Do tej pory najczęściej 
wybierany był język angielski i myślę, 
że w tej kwestii nic się nie zmieni. Nowa 
podstawa programowa zakłada, że kon-
tynuacja nauki pierwszego języka ma 
być zapewniona podczas kolejnych eta-
pów. Zatem będzie trwać przez 12 lub 
13 lat. Tak długa nauka jednego języka 

Nauczanie ję-
zyków obcych 
w świetle no-
wej podstawy 
programowej

DR MARTA KURZEJA

Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. 
Dwa języki otwierają każde drzwi po 
drodze.
F. Lewis

W artykule podjęta została pro-
blematyka dotycząca zmian w do-
bie reformy edukacji ze szczegól-
nym uwzględnieniem nauczania 
języków obcych. 

Fot. M. Grewenda

Podstawa programowa kształcenia 
ogólnego w zakresie języka obcego jest 
dokumentem, który należy poddawać 

wnikliwej i bieżącej analizie.
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będzie mieć na pewno odzwierciedle-
nie w wysokich kompetencjach języko-
wych. 
 Natomiast nauka drugiego języka 
obcego rozpocznie się na II etapie edu-
kacyjnym dopiero w klasie VII szkoły 
podstawowej. W związku z tym opraco-
wano kilka wariantów podstawy progra-
mowej, które zasadniczo różnią się mię-
dzy sobą, a różnice te wynikają z faktu 
rozpoczynania lub kontynuacji nauki 
danego języka. Każdy z tych wariantów 
nawiązuje do poziomów biegłości w za-
kresie poszczególnych umiejętności ję-
zykowych określonych w Europejskim 
Systemie Opisu Kształcenia Językowego 
(ESOKJ). Nowa podstawa programowa 
przewiduje zasadę kumulatywności, 
tzn. na wyższym etapie edukacyjnym 
obowiązują wymagania z poprzednich 
etapów. Uczniowie mają mieć zapew-
niony podział na grupy i reprezentować 
zbliżony poziom umiejętności języko-
wych.
 W porównaniu do uczniów gim-
nazjów uczniowie szkoły podstawowej 
będą uczyć się drugiego języka o rok 
krócej. Z jednej strony bardzo ważna 
jest gwarancja kontynuacji nauczania  
pierwszego języka, natomiast jako na-
uczyciel języka niemieckiego ubolewam 
nad faktem ograniczenia nauki drugie-
go języka, którym bardzo często jest 
właśnie język niemiecki, do dwóch lat. 
Postrzegam to jako marginalizację dru-
giego języka. Oczekiwałam, podobnie 
jak wielu nauczycieli języka niemieckie-
go, że drugi język zostanie wprowadzo-
ny już w klasie VI. 
 Biorąc pod uwagę specyfikę naucza-
nia języków obcych oraz związaną z tym 

neuroplastyczność mózgu, im wcześniej 
rozpocznie się naukę drugiego języka, 
tym lepiej. Prywatne szkoły podstawo-
we, które dbając o staranne wychowanie 
i indywidualny rozwój uczniów, po-
szerzą ofertę edukacyjną i wprowadzą 
wcześniej drugi język, mogą stać się 
konkurencyjne dla państwowych szkół 
podstawowych. Dla młodego Europej-
czyka biegła znajomość jednego języka 
nie jest już wystarczająca. Rada Europy 
oraz Komisja Europejska zalecają znajo-
mość przynajmniej dwóch języków na 
poziomie samodzielności. Dlatego tak 
ważną rolę odgrywa nauczanie drugie-
go języka.
 W nowej podstawie programowej 
chciałam wyróżnić dwa aspekty, które 
moim zdaniem zasługują na szczególną 
uwagę. Należą do nich: spiralność na-
uczania oraz kompetencja interkultu-
rowa.
 Istotą spiralnego nauczania są 
wielokrotne powtórzenia odnoszące się 
do danej partii materiału. W podstawie 
programowej na wszystkich etapach 
edukacyjnych kładzie się nacisk na sku-
teczne porozumiewanie się w mowie 
i w piśmie. Ma to na celu osiąganie za-
łożonych przez uczących celów komu-
nikacyjnych w różnych interakcjach. 
Biorąc pod uwagę te wymagania, trzeba 
stwierdzić, że program nauczania opar-
ty na progresji spiralnej umożliwia efek-
tywniejszą naukę języka. Zakłada on 
powracanie do przerobionego już ma-
teriału i rozszerzanie jego treści. Taka 
technika zapewnia uczącym się poprzez 
regularne ćwiczenia utrwalanie tego, 
czego nauczyli się na wcześniejszych 
lekcjach. Z pewnością łatwiej dostrzegą 
nie tylko własne postępy w nauce, ale 
również szybciej odnajdą się w nowych 
sytuacjach komunikacyjnych. 

 Nową kompetencją językową jest 
kompetencja interkulturowa. Podkre-
ślić trzeba, że język używany jest zawsze 
w kontekście społeczno-kulturowym. 
Wilczyńska (2005) rozumie pod po-
jęciem kompetencji (inter)kulturowej 
doskonałą znajomość języka obcego 
i danej kultury. Dlatego, aby nauka ję-

zyka obcego była efektywna, tak ważne 
jest włączanie treści kulturoznawczych 
na lekcji języka obcego. 
 Umiejętność posługiwania się języ-
kiem obcym pozwala zdobywać wiedzę 
o realiach życia w kraju języka docelo-
wego. Wynika z tego, że pod pojęciem 
kompetencji interkulturowej rozumie 
się nie tylko umiejętność porozumie-
wania się w języku obcym, ale przede 
wszystkim znajomość kultury własnego 
kraju i kraju języka docelowego. Rozwi-
jana jest także umiejętność porówna-
nia tych kultur.   Przypomnieć należy, 
że wiedza o kraju języka docelowego 
była zawsze elementem kształcenia ję-
zykowego, jednak traktowano ją jako 
dodatkową umiejętność osoby uczącej 
się. Według Boltena (2007) w sytuacji 
interkulturowej konieczne są czynności, 
które wywierają pozytywny wpływ na 
wiedzę, umiejętności i zdolności w  in-
terkulturowym działaniu. Należą do 
nich między innymi: dwustronna tole-
rancja, empatia, gotowość do akultura-
cji, policentryzm, świadomość synergii 
i metakomunikacja. 
 Obecnie wiedza na temat kultury 
kraju języka docelowego będzie skład-
nikiem kompetencji interkulturowej 
i  jeszcze jedną kompetencją. Informa-
cje realio- i kulturoznawcze są elemen-
tem kształtującym postawy i wartości 
uczących się. Podstawowym zadaniem 
przekazywania tych informacji w trak-
cie nauki języka obcego jest wyrabia-
nie w uczących się wrażliwości na inną 
kulturę, na wartościowanie i porówny-
wanie, na zrozumienie poszczególnych 
aspektów kultury, na uczenie tolerancji 
oraz na wewnętrzny rozwój. 
 Ważną rolę w rozwoju kompeten-
cji interkulturowej pełnią autentyczne 
materiały dydaktyczne, gdyż to przede 
wszystkim one są źródłem wiedzy na te-
mat kraju, w którym włada się językiem 
nauczanym. Zatem obok treści lingwi-
stycznych na stałe zagoszczą treści re-
alio- i kulturoznawcze, które stanowią 
integralną część w procesie nauczania 
języka obcego. Nadrzędną rolę pełni na-
uczyciel – przewodnik otwarty na inne 
kultury, dobrze przygotowany meryto-
rycznie. 
 Podsumowując, nowa podstawa 
programowa oferuje otwarty katalog 
tematów możliwych do realizacji na 
lekcjach, jak również nie narzuca listy 
struktur gramatycznych. Ta pewnego 
rodzaju swoboda w wyborze tematu 

Nowa podstawa programowa
oferuje otwarty katalog tematów 

możliwych do realizacji na lekcjach,
jak również nie narzuca

listy struktur gramatycznych. 

Fot. M. Stachurska
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Marta Kurzeja jest doktorem 
nauk humanistycznych w zakre-
sie językoznawstwa, nauczycie-
lem języka niemieckiego i  an-
gielskiego oraz dyplomowanym 
logopedą. Zainteresowania na-

ukowe dotyczą m.in. wychowania dwujęzycz-
nego w rodzinach dwu- i wielojęzycznych. Jest 
nauczycielem języka niemieckiego w Gimna-
zjum nr 10 w ZSPG nr 2 w Nowym Sączu.

*  *  *

Edukacja historyczna
w świetle nowej podstawy 
programowej historii

TERESA SZAKIEL

Praca nauczyciela to ciąg podejmowanych decyzji, wśród których 
kluczową jest wybór odpowiedniego programu umożliwiającego re-
alizację treści podstawy programowej, zgodnie ze zdiagnozowany-
mi możliwościami i potrzebami uczniów.

 Głównym celem moich refleksji 
jest podzielenie się istotnymi przemy-
śleniami nauczyciela historii na temat 
nowej podstawy programowej. Główne 
założenia podstawy programowej zo-
stały przedstawione na ogólnopolskiej 
konferencji „Wdrażanie nowej podsta-
wy programowej 2017” zorganizowanej 
przez ORE w dniu 17 marca 2017 r. Nie 
jest moim zadaniem dokonanie oceny 
porównawczej: obowiązująca podstawa 
programowa historii a nowa podstawa 
programowa, ponieważ nauczyciel staje 
przed faktem dokonanym, że ona wcho-
dzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 
zgodnie z rozporządzeniem do klasy 
IV  i VII. To praktyka szkolna dokona 
oceny.
 Nowa podstawa programowa historii 
w klasach IV–VIII łączy dotychczasowe 
treści podstawy programowej historii 
i społeczeństwa dla klas IV–VI szkoły 

podstawowej oraz historii gimnazjum. 
Jedną z istotnych zmian jest to, że na-
uczanie historii ma charakter spiralny, 
a nie jak dotychczas linearny. Uwa-
żam, że biorąc pod uwagę rozwój psy-
chofizyczny ucznia zmiana ta jest jak 
najbardziej zasadna, zwłaszcza w  przy-
padku krytycznej oceny informacji, 
możliwości ich selekcji, wyszukiwania 
czy szukania związków przyczynowo-
-skutkowych, jak również sposobie nar-
racji. 
 Podział celów kształcenia – wyma-
gania ogólne jest kontynuowany, czyli 
mamy chronologię historyczną, analizę 
i interpretację historyczną oraz tworze-
nie narracji historycznej. W zapisach 
wymagań ogólnych nie ma sformuło-
wania uczeń, tylko jest zapis ogólny i są 
zmiany w sformułowanych wymaga-
niach ogólnych, co obrazuje przykład 
umieszczony w tabelce poniżej. 

Cele kształcenia –
wymagania ogólne

Podstawa programowa
klasa IV–VI

Podstawa programowa
klasa IV–VIII

Chronologia
historyczna

Chronologia
historyczna

Uczeń posługuje się podstawowymi 
określeniami czasu historycznego: okres 
p.n.e., n.e., tysiąclecie, wiek, rok; przy-
porządkowuje fakty historyczne datom; 
oblicza upływ czasu między wydarze-
niami historycznymi i umieszcza je na 
linii chronologicznej; dostrzega związki 
teraźniejszości z przeszłością.

1. Odróżnianie przeszłości, teraźniej-
szości i przyszłości.
2. Posługiwanie się podstawowymi 
określeniami czasu historycznego: epo-
ka, okres p.n.e., okres n.e., tysiąclecie, 
wiek, rok.
3. Obliczanie upływu czasu między wy-
darzeniami historycznymi.
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szczegółowego musi mieścić się jednak 
w obrębie ogólnych zakresów tematycz-
nych. W wyborze technik i środków 
nauczania nauczyciel może wykazać 
się własną inwencją. Ważne jest, aby 
skutecznie prowadziła do realizacji celów. 
 Na efekty programu nauczania nowej 
podstawy programowej obowiązującej 
już od następnego roku szkolnego trzeba 
będzie cierpliwie poczekać. Niezależnie 
od wszelkich zmian w centrum uwagi 
pozostanie zawsze uczeń, który już od 
najwcześniejszego etapu edukacyjnego 
musi być umiejętnie i skutecznie moty-
wowany do nauki języków obcych. 

 Słowa kluczowe: reforma edukacji, 
progresja spiralna, kompetencja inter-
kulturowa. 

Nauczycielu zobacz, skorzystaj

 Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do 
zapoznania się z opisami działań innowacyj-
nych szkół stworzonych przez autorów wy-
łonionych w ramach konkursu „Już jesteśmy 
szkołą ćwiczeń!”. Poleca wyróżnione inicjaty-
wy w następujących obszarach: technologie 
informacyjno-komunikacyjne, języki obce, 
przedmioty przyrodnicze. Publikacje są do-
stępne pod adresem: https://www.ore.edu.pl/
szkola-cwiczen-materialy-do-pobrania
 Źródło: www.ore.edu.pl
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 Edukacja historyczna w nowej pod-
stawie programowej koncentruje się 
przede wszystkim na historii narodu 
i państwa polskiego, a historia powszech-
na ma być ich tłem. Chciałam zwrócić 
szczególną uwagę na cele i treści naucza-
nia historii w klasie IV.  Nauczyciel, jako 
kreator przestrzeni edukacyjnej, powi-
nien zwrócić uwagę zwłaszcza w klasie 
IV nie tylko na kształtowanie świado-
mości historycznej uczniów, ale także 
na cele o charakterze wychowawczym, 
nauczanie historii powiązać z językiem 
polskim. Innymi słowy nie tylko prze-
kazywać wiedzę z uwzględnieniem ich 
możliwości i potrzeb, kształtować posta-
wy patriotyczno-obywatelskie, szacunku 
do osiągnięć własnego narodu, ale także 
do ojczystego języka. 
 Mówiąc o nauczaniu historii w tej 
klasie, należy zwrócić szczególną uwagę 
na fakt, że niektóre treści wymagać będą 
trafnego, adekwatnego doboru celów 
i metod pracy z uczniami. Tym bardziej 
że nauczyciel staje przed dużym wyzwa-
niem związanym z rozbudzeniem cieka-
wości ucznia przedmiotem, a przez to 
rozwijaniem jego zainteresowania prze-
szłością, aby zrozumieć teraźniejszość, 
aby uczyć dla przyszłości. 
 Treści nauczania – wymagania 
szczegółowe rozpoczynają się od Ele-
mentów historii rodzinnej i regionalnej. 
Rodzi się pytanie zasadnicze: Jaka jest 
zasadność rozpoczynania nauczania 
historii od poznania losów własnej ro-
dziny na tle wydarzeń historycznych? 
Patrząc z perspektywy własnego do-
świadczenia ma to istotne znaczenie 
w rozwijaniu ciekawości poznawczej 
ucznia. Zrozumieniu, że poznanie prze-
szłości własnego narodu i  państwa to 
także zdobywanie wiedzy na temat lo-
sów własnej rodziny. Mówiąc o  wyda-
rzeniach historycznych, nie możemy 
pomijać historii rodziny na tle tych 
wydarzeń, bo przecież jej członkowie 
są także ich bohaterami. Przybliża to 
zrozumienie postaw, motywacji, a co 
za tym idzie przyczyn i konsekwencji 
omawianych faktów z przeszłości. Nie 
można pominąć również rozwoju sfery 
emocjonalnej uczniów poprzez między 
innymi wzmacnianie poczucia tożsa-
mości, więzi pokoleniowej nie tylko 
w rodzinie, ale także w społeczności 
lokalnej, budowanie postawy odpo-
wiedzialności, ale także przygotowanie 
do dbałości o szacunek do dziedzictwa 
kulturowego społeczeństwa polskiego.  

 W oparciu o własne doświadczenie 
zdobyte przy realizacji różnych projek-
tów czy konkursów z zakresu historii 
regionalnej mogę stwierdzić, że to sami 
uczniowie w wypowiedziach podkreśla-
li fakt, że ich udział w wymienionych 
przedsięwzięciach umożliwił im pozna-
nie losów swojej rodziny czy regionu, 
w  którym mieszkają. Myślę, że jest to 
ważne zagadnienie, godne uwagi. 

 W klasie IV uczniowie powinni po-
znawać historię poprzez przybliżanie 
postaci, które odegrały znaczącą rolę 
w dziejach narodu i państwa polskie-
go, bohaterów narodowych. Nauczyciel 
kształtuje, bowiem wyobraźnię uczniów 
poprzez „obrazy” z życia tych bohate-
rów mówiące o ich postawach, podej-
mowanych decyzjach, mających istotny 
wpływ na losy narodu i państwa pol-
skiego. Trzeba pamiętać, że nauczanie 
i uczenie się w klasie IV tworzy funda-
ment realizacji treści nauczania historii 
w klasach V–VIII. Zwracam także uwa-
gę na dobre opracowanie planu dydak-
tyczno-wychowawczego w tej klasie, 
bowiem zgodnie z ramowym planem 
nauczania nauczyciel ma tylko 1 godzi-
nę dydaktyczną. 

 Zaprezentowałam w skrócie, czego 
będziemy uczyć, a zatem przejdźmy do 
tego, jak będziemy uczyć?
 Analizując treści nowej podstawy 
programowej historii, nie możemy po-
minąć ich warunków i sposobów reali-
zacji. Dostarczają istotnych informacji 
nie tylko o celach kształcenia, ale o po-
dziale treści według rozdziałów na po-
szczególne klasy, jak również o potrzebie 
łączenia treści historycznych z  celami 
wychowawczymi kształtującymi hierar-
chię wartości i postaw. Pozwolę sobie 
przypomnieć o strategiach nauczania 
i uczenia, widocznym uczeniu się, któ-
re wspierają nauczyciela w  planowaniu 
pracy z uczniami. Cenne są wskazówki 
metodyczne.

 Godne uwagi jest podkreślenie, że 
nauczyciel jest twórcą wymiaru meto-
dycznego przestrzeni edukacyjnej, bo 
to on najlepiej na podstawie diagnozy 
zna możliwości i potrzeby uczniów oraz 
możliwość wykorzystania bazy szkoły. 
Wśród rozwiązań metodycznych wy-
mienia się zarówno tradycyjne metody, 
jak i aktywizujące, ukierunkowane na 
działanie uczniów wykorzystujące TIK, 
a więc takie, które kształtują umiejęt-
ności zawarte w preambule omawianej 
podstawy programowej. 

Fot. arch. redakcji
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 Autorzy podstawy programowej 
proponują, aby nauczyciele wykorzy-
stywali wycieczkę jako formę realizacji 
treści programowych. Myślę, że nam 
nauczycielom nie trzeba przypominać 
o roli wycieczki czy to do muzeum, 
czy miejsc pamięci. Zwraca się również 
uwagę na wykorzystanie spotkań ze 
świadkami historii, co przecież jest pod-
stawą historii mówionej. 
 Wzbogacając profesjonalny warsz-
tat pracy nauczyciela historii, można 
wykorzystać współpracę z fundacja-
mi (Ośrodek Karta, Ośrodek „Pamięć 
i  Przyszłość”), Instytutem Pamięci Na-
rodowej, instytucjami oświatowymi 
działającymi w środowisku lokalnym za-
interesowanymi edukacją historyczną. 

 Na zakończenie jeszcze wspomnę, 
że w preambule podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podsta-
wowej można przeczytać o roli metody 
projektu we wzbogacaniu wiedzy i roz-
wijaniu umiejętności uczniów, także 
umiejętności w zakresie wykorzystania 
technologii informacyjnej, kształtowa-
nia postaw prospołecznych. 
 Praca nauczyciela to ciąg podejmo-
wanych decyzji, wśród których kluczo-
wą jest wybór odpowiedniego progra-
mu, który umożliwi realizację treści 
podstawy programowej, zgodny ze 
zdiagnozowanymi możliwościami i po-
trzebami uczniów.
 W trakcie realizacji podstawy pro-
gramowej będzie okazja do stworzenia 
możliwości dzielenia się wiedzą, do-
świadczeniem, tworząc bank pomysłów 
na scenariusze zajęć z historii, projekty 
edukacyjne, współpracę z instytucjami 
wspierającymi nauczycieli w realizacji 
celów edukacji historycznej młodego 
pokolenia Polaków.

 Słowa kluczowe: nowa podstawa 
programowa historii.

*  *  *

Teresa Szakiel jest nauczycielem 
konsultantem ds. edukacji histo-
rycznej, obywatelskiej, regional-
nej i europejskiej MCDN ODN 
w Oświęcimiu. Członek Zespołu 
Redakcyjnego „Hejnału Oświato-

wego”. Kontakt: t.szakiel@oswiecim.mcdn.edu.pl

 Podstawą zmian jest Rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 lutego 2017 r. w  sprawie podstawy 
programowej1. Tam znajdziemy cele na-
uczania (wymagania ogólne) i treści na-
uczania (wymagania szczegółowe) oraz 
warunki i sposób realizacji przedmiotu 
wiedza o społeczeństwie. Informację 
o  liczbie godzin przedmiotu zamiesz-
czono w  rozporządzeniu w  sprawie 
ramowych planów nauczania. Zgod-
nie z  załącznikiem nr 1 do tego roz-
porządzenia, wiedza o społeczeństwie 
w szkole podstawowej będzie realizowa-
na tylko w kl. VIII w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo2.
 W ogólnych zapisach autorzy pod-
stawy programowej zaznaczają specyfikę 
tego przedmiotu: „Wiedza o  społeczeń-
stwie to przedmiot interdyscyplinar-
ny korzystający w szkole podstawowej 
z dorobku nauk społecznych (socjologii, 
nauk o polityce i elementów: nauk o po-
znaniu i komunikacji społecznej, psycho-
logii, ekonomii i nauk prawnych) oraz 
elementów nauk humanistycznych (kul-
turoznawstwa i etnologii). Przedmiot ba-
zuje także na wiedzy i  umiejętnościach 
uczniów z  zakresu języka polskiego, hi-
storii i geografii”3.
 Kluczowe w nauczaniu wiedzy 
o społeczeństwie jest wyposażenie mło-
dego człowieka w podstawowe kompe-
tencje społeczne, umiejętności i wiedzę 
niezbędne do sprawnego i  odpowie-
dzialnego funkcjonowania we współ-
czesnej rzeczywistości. 
 Zdaniem autorów, idea wymagań 
ogólnych, w porównaniu z założeniami 
dotychczasowej podstawy programo-
wej, generalnie nie zmieniła się. Jednak 
cele kształcenia przedmiotu zostały 
sformułowane nie dla sześciu, jak dotąd, 
ale dla czterech obszarów:

Nowa podstawa programowa 
wiedzy o społeczeństwie
dla szkoły podstawowej

MAŁGORZATA WOJNAROWSKA

W zreformowanej ośmioklasowej szkole podstawowej wiedza o spo-
łeczeństwie została oddzielona od historii. Będzie realizowana tylko 
w klasie ósmej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 

I. Wiedza i rozumienie.
II. Wykorzystanie i tworzenie informa-
cji.
III. Rozumienie siebie oraz rozpozna-
wanie i rozwiązywanie problemów.
IV. Komunikowanie i współdziałanie4. 
 Podstawowa zmiana w treściach, czy-
li wymaganiach szczegółowych, dotyczy 
ich liczby. W dotychczasowej podstawie 
118 wymagań szczegółowych umiesz-
czono w 31 działach. W nowej – 65 wy-
magań mieści się w 12 działach. Liczba 
godzin przedmiotu w cyklu gimnazjal-
nym i w zreformowanej szkole podsta-
wowej nie zmieniła się. Podstawową 
przyczyną zmniejszenia liczby wymagań 
szczegółowych były trudności w ich peł-
nej realizacji5.
 Oto działy programowe w nowej 
podstawie:
I. Społeczna natura człowieka.
II. Rodzina.
III. Szkoła i edukacja.
IV. Prawa człowieka.
V. Nieletni wobec prawa.
VI. Społeczność lokalna.
VII. Społeczność regionalna.
VIII.  Wspólnoty narodowe/etniczne 
i ojczyzna.
IX. Udział obywateli w życiu publicz-
nym – społeczeństwo obywatelskie.
X. Środki masowego przekazu.
XI. Demokracja w Rzeczypospolitej 
Polskiej.
XII. Sprawy międzynarodowe.
 Autorzy wykorzystali koncepcję 
kręgów środowiskowych – od poznania 
siebie i środowiska rodzinnego, poprzez 
społeczność lokalną i regionalną, wspól-
notę narodową i państwową, aż do spo-
łeczności międzynarodowej. Odchodząc 
od założeń dotychczasowej podstawy 
przyjęto, iż na kolejnym etapie kształ-
cenia (w zakresie podstawowym) treści 

Autorzy podstawy programowej 
proponują, aby nauczyciele 

wykorzystywali wycieczkę jako formę 
realizacji treści programowych. 
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należy nie tyle kontynuować, ile nabu-
dowywać. Dlatego ostatnie z wymienio-
nych kręgów znacznie więcej miejsca 
znajdą w  przygotowywanej podstawie 
dla szkoły ponadpodstawowej.
 Autorzy akcentują spójność pod-
stawy z wiedzy o społeczeństwie z tre-
ściami innych przedmiotów. Przenie-
siono większość ekonomicznych treści 
z wiedzy o społeczeństwie do przedsię-
biorczości, realizowanej w szkole po-
nadpodstawowej. Z  dotychczasowego 
przedmiotu podstawy przedsiębior-
czości przeniesiono do wiedzy o  spo-
łeczeństwie w szkole podstawowej 
treści psychospołeczne niezwiązane 
bezpośrednio z kształtowaniem po-
staw przedsiębiorczości.  Zmiana jest 
podyktowana różnym wiekiem absol-
wentów gimnazjum i  zreformowanej 
szkoły podstawowej. Pewne elementy 
edukacji ekonomicznej uczeń będzie 
poznawać o rok wcześniej niż miało to 
miejsce w okresie obowiązywania do-
tychczasowej podstawy. Część treści 
z zakresu geografii społecznej obecnych 
w dotychczasowej podstawie z wiedzy 
o  społeczeństwie powróciła do macie-
rzystego przedmiotu. Dzięki tym prze-
sunięciom poszczególne zagadnienia 
będą realizować najlepiej przygotowani 
do tego nauczyciele6.
 Dokonano też przesunięć w tre-
ściach między etapami edukacyjnymi. 
Wymagania z  działu  V. „Nieletni wo-
bec prawa” nowej podstawy (na pozio-
mie szkoły podstawowej) przesunięto 

w  większości z obecnej szkoły ponad-
gimnazjalnej. Dotąd bowiem uczeń 
przyswajał treści dotyczące karnej od-
powiedzialności nieletnich, wówczas 
gdy przestawał lub miał w  niedługim 
czasie przestać być traktowany jako 
nieletni. Do szkoły podstawowej prze-
sunięto  także niektóre treści dotyczą-
ce praw ucznia i praw człowieka (np. 
kwestię działalności Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziec-
ka oraz praw dziecka zawartych w Kon-
wencji o  prawach dziecka). Wskazane 
przesunięcia w obrębie treści nauczania 
akcentują zatem w  nowej podstawie 
rolę podmiotowości i praw młodego 
człowieka – zagadnień wprowadzanych 
wcześniej niż w poprzedniej podstawie 
i  następnie nabudowywanych na dal-
szym etapie edukacyjnym7.
 W „Warunkach i sposobach reali-
zacji” podstawy programowej z wiedzy 
o społeczeństwie czytamy, że „powinno 
się stwarzać sytuacje edukacyjne, w któ-
rych uczeń stosuje poszczególne metody 
autoprezentacji, rozwiązywania konflik-
tów i problemów, współdecydowania. 
(…) W celu rozwijania umiejętności ko-
munikacji i współdziałania powinno się 
stosować różne metody pracy grupowej, 
w tym uczniowskie projekty edukacyj-
ne (każdy uczeń powinien uczestniczyć 
w dwóch projektach) (…) Należy także 
wykorzystywać różne formy dysku-
sji. (…) Powinna być wykorzystywana 
technologia informacyjno-komunika-
cyjna. Istotne jest korzystanie ze stron 

internetowych instytucji publicznych, 
w tym organów samorządowych, orga-
nów władzy publicznej, czy organizacji 
społecznych. Niezbędna jest również 
praca z różnymi typami przekazu (np. 
interaktywnymi). W miarę możliwości 
ważne byłoby również pozyskiwanie 
informacji w toku wycieczki edukacyj-
nej (w  tym wirtualnej, wykorzystując 
dedykowane aplikacje) do wybranych 
instytucji np. do urzędu gminy (miasta/
dzielnicy). Można także – za zgodą rady 
pedagogicznej i rodziców – realizować 
niektóre treści nauczania poprzez lekcje 
organizowane we współpracy z  porad-
niami psychologiczno-pedagogicznymi, 
instytucjami oferującymi usługi porad-
nictwa zawodowego oraz organizacjami 
pozarządowymi”8. 
 Autorzy podają też konkretne za-
gadnienia, w których wskazane metody 
czy formy pracy mogą być wykorzysta-
ne. Nowością jest zatem zniesienie za-
wartej w obowiązującej podstawie ko-
nieczności realizacji poprzez tę formę 
około 20% treści nauczania. Zgodnie 
z nową podstawą programową każdy 
uczeń powinien uczestniczyć w dwóch 
projektach.
 Proponowane powyżej metody na-
uczania nie są listą zamkniętą, a decyzję 
o ich doborze podejmą sami nauczycie-
le. W komentarzu do podstawy autorzy 
zaznaczają jednak wyraźnie, że przewa-
ga metod podawczych jest nieodpo-
wiednia dla wiedzy o społeczeństwie.  
Wskazują wprost: „Nauczyciel winien 
stosować metody o  charakterze decy-
zyjnym oraz metody kształcące umie-
jętności: społeczne, twórczego myśle-
nia i rozwiązywania problemów – takie 
jak: burza mózgów, drzewo decyzyjne, 
metaplan, analiza SWOT. (…) Trafne 
wydaje się nauczanie polimetodyczne, 
co oznacza, że na jednej lekcji można 
wykorzystywać kilka uzupełniających 
się metod nauczania zapewniających 
wszechstronny rozwój uczniów”9. 
 Autorzy zalecają też korzystanie 
z  takich pomocy, jak: teksty źródłowe, 
słowniki, leksykony, mapy, wykresy, dia-
gramy i zestawienia statystyczne (w tym 
z badań opinii publicznej), prezentacje 
multimedialne, gry dydaktyczne, filmy 
itp. Wskazują jednocześnie ogromne 
możliwości, jakie stwarza korzystanie 
z otwartych zasobów edukacyjnych10.
 Chociaż nowa podstawa z wiedzy 
o  społeczeństwie dla szkoły podstawo-
wej będzie realizowana dopiero od roku 

Fot. M. Grewenda
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Małgorzata Wojnarowska jest na-
uczycielem konsultantem ds.  hi-
storii i wiedzy o społeczeństwie 
w MCDN ODN w Krakowie.

*  *  *

 Bardzo ważną rolę w poznawaniu przy-
rody odgrywają wcześniejsze doświadcze-
nia oraz refleksja nad rolą zmysłów, które 
odbierają informacje od otaczającego nas 
świata. Nauczyciel powinien stworzyć 
warunki do poznawania przyrody w sali 
lekcyjnej i w terenie, rozwijając zdolno-
ści poznawcze i umiejętności obserwacji 
u młodego człowieka. 
 Odwołując się do zapisów no-
wej podstawy programowej, czytamy: 
„Nadrzędnym celem przedmiotu przy-
roda w klasie czwartej jest przybliżenie 
uczniowi najbliższego otoczenia, stwo-
rzenie możliwości poznania składników 
krajobrazu i zależności zachodzących 
w  przyrodzie. Obszarem działania po-
winna być przede wszystkim okolica 
szkoły i miejsca zamieszkania. Osią-
gnięcie tego celu odbywa się przez ob-
serwację, badanie, doświadczenie i ko-
munikowane się z innymi”.

Proponowane w podstawie programo-
wej warunki i sposób realizacji

 Treści kształcenia i wymagań szcze-
gółowych podzielono na 7 działów te-
matycznych:
I. Sposoby poznawania przyrody.
II. Orientacja w terenie.
III. Pogoda, składniki pogody, obserwa-
cje pogody.
IV. Ja i moje ciało.
V. Ja i moje otoczenie.
VI. Środowisko przyrodnicze najbliż-
szej okolicy.
VII. Środowisko antropogeniczne i kraj- 
obraz najbliższej okolicy szkoły.
 Doboru treści dokonano tak, aby 
uczeń poznał środowisko najbliższej oko-
licy, prowadząc własne obserwacje oraz 
kształtował umiejętność dostrzegania 

O przyrodzie w nowej
podstawie programowej 
kształcenia ogólnego

JOLANTA CZUCHNOWSKA

Wędrując po zapisach nowej podstawy programowej przyrody, 
zastanówmy się, w jaki sposób młody człowiek poznaje przyrodę. 
Przyjrzyjmy się narzędziom, którymi dysponuje nauczyciel w po-
znawaniu przyrody, jej bogactwa i różnorodności. 

zjawisk i procesów zachodzących w przy-
rodzie. Na bazie tych obserwacji będzie 
dokonywał analizy i wyjaśnienia zjawisk 
przyrodniczych, rozwijając myślenie 
przyczynowo-skutkowe. Uczeń pozna 
także podstawy budowy i funkcjonowa-
nia własnego organizmu oraz utrwali na-
wyki związane z higieną ciała, unikaniem 
uzależnień i zagrożeń ze strony używek, 
a także niebezpiecznych organizmów. 
Pozwoli mu to na podejmowanie właści-
wych decyzji w życiu codziennym1.
 Realizując treści podstawy progra-
mowej, nauczyciel przyrody powinien 
prowadzić z uczniami obserwacje i do-
świadczenia, korzystać z map, plansz 
anatomicznych, atlasów, rysunków, sche-
matów, stosować metody aktywizujące 
z  wykorzystaniem komputera, dostęp-
nych zasobów elektronicznych, filmów, 
gier dydaktycznych, tablicy interaktyw-
nej, a także zaplanować zajęcia poza salą 
lekcyjną, w tym zajęcia terenowe.
 Porównując nową podstawę progra-
mową przedmiotu przyroda w szkole 
podstawowej z dotychczas obowiązują-
cą, można zauważyć różnice w zakresie: 
• liczby godzin przeznaczonych na re-

alizację poszczególnych treści; 
• liczby wymagań; 
• treści nauczania i wymagań szczegó-

łowych; 
• zakresu treści właściwych dla po-

szczególnych przedmiotów wcho-
dzących w zakres tematyczny przy-
rody2. 

 W nowej podstawie programowej 
przedmiot przyroda został zaplanowa-
ny do realizacji w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo w klasie czwartej. W związ-
ku z tym zmniejszyła się również licz-
ba umiejętności, jakie uczeń ma nabyć 
po jednym roku nauki. Przyrody może 

szkolnego 2018/2019, jednak warto jej 
się przyjrzeć już teraz, aby dobrze przy-
gotować się do zmian. Oprócz szczegóło-
wego zapoznania się z zapisami dla tego 
przedmiotu warto wcześniej przeczytać 
preambułę do podstawy, gdyż zawiera 
ona główne cele i najważniejsze umie-
jętności, które są zadaniem każdego 
nauczyciela, pracującego na tym etapie 
edukacyjnym. Gdy zaś zostanie już pod-
pisana podstawa dla szkół ponadpodsta-
wowych, nauczyciel będzie mógł zoba-
czyć obraz całości swojego przedmiotu.

 Słowa kluczowe: wiedza o społe-
czeństwie, nowa podstawa programo-
wa, wymagania ogólne, wymagania 
szczegółowe, metody nauczania.

PRZYPISY:
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-

rodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programo-
wej kształcenia ogólnego dla szkoły pod-
stawowej, w tym dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształce-
nia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 
z 2017 poz. 356) (załącznik nr 2).

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicz-
nych szkół (Dz.U. z 2017 poz. 703) (za-
łącznik nr 1).

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej…, s. 23.

4 Podstawa programowa kształcenia ogól-
nego z komentarzem. Szkoła podstawowa, 
wiedza o społeczeństwie. Materiał z kon-
ferencji przedmiotowej dla pracowników 
systemu doskonalenia – konsultantów 
i doradców metodycznych „Reforma edu-
kacji 2017” zorganizowanej 17 marca br. 
w Ośrodku Rozwoju Edukacji, s. 18.

5 Tamże, s. 20–21.
6 Tamże.
7 Tamże, s. 22.
8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-

dowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej…

9 Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
z komentarzem…, s. 23. 

10 Tamże.
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uczyć nauczyciel posiadający kwalifika-
cje do nauczania przyrody. 

 W nowej podstawie programowej za-
akcentowano następujące obszary: najbliż-
sze otoczenie i jego środowisko, zarówno 
naturalne, jak i antropogeniczne; bez-
pieczne zachowania w środowisku w przy-
padku kontaktu z organizmami oraz sub-
stancjami zagrażającymi życiu i  zdrowiu; 
ogólna budowa ciała oraz zasady higieny, 
które nie występują w podstawie progra-
mowej edukacji wczesnoszkolnej.

Propozycje prostych doświadczeń, ob-
serwacji i eksperymentów przyrodni-
czych

Kształtowanie umiejętności prowa-
dzenia obserwacji:
 Gra dydaktyczna w terenie mająca na 
celu odnalezienie i zebranie lub wskaza-
nie/opisanie przez ucznia podanych przez 
nauczyciela okazów przyrodniczych, np. 
czegoś okrągłego, czegoś puszystego, cze-
goś pięknego, czegoś twardego, czegoś co 
pachnie, czegoś czym można się odży-
wiać, czegoś wydającego odgłosy, czegoś 
czerwonego, okazu przyrody ożywionej 
i nieożywionej, próbki wody, próbki po-
wietrza, próbki gleby i in.

Rola zmysłów w poznawaniu przyrody:
1. Zmysł dotyku (badanie powierzchni 

kory różnych gatunków drzew; odczu-
wanie temperatury, trzymając palec 
jednej ręki w pojemniku z wodą zim-
ną, drugiej w pojemniku z wodą gorą-
cą, a następnie wkładając je równocze-
śnie do pojemnika z wodą ciepłą).

2. Zmysł węchu (rozpoznawanie róż-
nych substancji zapachowych – np. 
cytryna, woda toaletowa, sok mali-
nowy, świeże kwiaty, igliwie; rozprze-
strzenianie się wonnych substancji 
rozpylonych w pomieszczeniu).

3. Zmysł smaku (odczuwanie i rozpo-
znawanie różnych smaków – cukier, 
sól, gorzkie kakao, sok z cytryny).

4. Zmysł wzroku (odbieranie wrażeń 
barwnych; widzenie o zmierzchu; 
złudzenia optyczne; doświadczenie 
z pryzmatem i „camera obscura”).

5. Zmysł słuchu (proste badanie słuchu 
poprzez wypowiadanie szeptem słów 
i odgadywanie ich przez badaną oso-
bę; zabawa w „głuchy telefon”; zaba-
wa z dźwiękami różnych instrumen-
tów muzycznych i głosami zwierząt).

Przyrządy optyczne w poznawaniu 
przyrody:
 Wykorzystanie lupy i lornetki 
w  oznaczeniu charakterystycznych or-
ganizmów najbliższej okolicy (obser-
wacje kory drzewa przy użyciu lupy: 
rozróżnienie glonów, mchu i porostów 
nadrzewnych oraz innych organizmów, 
których siedliskiem jest drzewo; obser-
wacje ptaków przy użyciu lornetki, np. 
ptaki przy karmniku, ptaki pobliskiej 
łąki, parku, osiedla, okolicy szkoły).

Terenowe sposoby określania północy:
 Posługiwanie się mapą i kompasem 
oraz gnomonem. Wyznaczanie kierun-
ków głównych na mapie i w terenie. 
Oznaczanie północy bez użycia kompa-
su (mech na korze drzew, słoje drzewa, 
kształt korony drzewa, mrowisko, mech 
na kamieniach, dojrzewanie owoców na 
drzewie, topniejący śnieg).

Budowa warstwowa lasu:
 Obserwacje w terenie okiem nie-
uzbrojonym oraz przy użyciu przyrzą-
dów optycznych (lupy, lornetki). Zbiera-
nie naturalnych okazów przyrodniczych 
zgodnie z instrukcją nauczyciela (liście, 
igły, kawałki kory, szyszki, nasiona, owo-
ce i in). Wykonywanie pomiarów odle-
głości taśmą mierniczą, obwodu drzewa 
metrem krawieckim. Rozpoznawanie 
gatunków drzew i krzewów przy użyciu 
prostego klucza. Dokumentowanie ob-
serwacji – sporządzanie notatek, wyko-
nywanie prostych rysunków i szkiców 
(np. odbicie powierzchni kory za pomo-
cą kartki i kredki woskowej), fotografia 
przyrodnicza przy użyciu telefonu ko-
mórkowego. Wykonanie lapbooka przy-
rodniczego, zielnika, dziennika obserwa-
cji po zajęciach terenowych w lesie.

 Ważne umiejętności osiągane przez 
ucznia podczas lekcji przyrody to dostrze-
ganie zmian zachodzących w najbliższym 

środowisku, rozwijanie myślenia przy-
czynowo-skutkowego, stwarzanie okazji 
do formułowania i zadawania pytań, po-
szukiwanie odpowiedzi, co za tym idzie 
budzenie ciekawości poznawczej i kształ-
towanie postawy badawczej. Dodatkowo 
angażowanie wszystkich zmysłów oraz 
emocji ułatwia proces uczenia się.
 Zalecane jest również stosowanie 
metody projektu, która stwarza uczniom 
warunki do indywidualnego kierowa-
nia procesem uczenia się. W  pracy sa-
modzielnej uczniowie uczą się odpo-
wiedzialności, podejmowania decyzji, 
dokonywania samooceny. W pracy gru-
powej rozwijają się umiejętności współ-
pracy, skutecznego komunikowania się, 
rozwiązywania problemów, wyrażania 
własnych opinii, aktywnego słuchania, 
poszukiwania kompromisów. Ucznio-
wie nabywają umiejętności wyszuki-
wania informacji, planowania, prze-
widywania i pokonywania trudności, 
twórczego rozwiązywania problemów 
oraz prezentowania swojej pracy.
 Zachęcam do szczegółowej analizy 
zapisów podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego oraz ich kreatywnego 
wykorzystania dla podniesienia efek-
tywności pracy dydaktycznej na lek-
cjach przyrody.

 Słowa kluczowe: nowa podstawa 
programowa przyrody.

PRZYPISY:

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształce-
nia ogólnego dla branżowej szkoły I stop-
nia, kształcenia ogólnego dla szkoły spe-
cjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policeal-
nej (Dz.U. poz. 356).

2 Podstawa programowa z komentarzem. 
Szkoła podstawowa. Przyroda. Warszawa: 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017, s. 19.

*  *  *

Jolanta Czuchnowska jest na-
uczycielem konsultantem ds. za-
rządzania oświatą, edukacji wcze-
snoszkolnej, przyrody i biologii 
w MCDN ODN w Krakowie.

Realizując treści podstawy 
programowej, nauczyciel przyrody 

powinien prowadzić z uczniami 
obserwacje i doświadczenia, a także 

zaplanować zajęcia poza salą lekcyjną.

Zalecane jest stosowanie metody 
projektu, która stwarza uczniom 

warunki do indywidualnego 
kierowania procesem uczenia się. 
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 Czy nowa podstawa programowa 
nauczania chemii, opracowana do na-
uczania tego przedmiotu na poziomie 
szkoły podstawowej jest istotnie nowa? 
No cóż, jedno pytanie może dać wiele 
odpowiedzi? Moim zdaniem tak wielu 
istotnych zmian nie ma. Pewne uszcze-
gółowienia, przesunięcia realizacji za-
gadnień omawianych na poziomie gim-
nazjum i bardzo niewiele dodatkowych 
treści. Nie będę w tym artykule oma-
wiać wszystkiego, ustosunkuję się tylko 
do niektórych zmian, moim zdaniem, 
wartych poświęcenia uwagi.
 W wymaganiach ogólnych zwróco-
no między innymi uwagę na:
1. ocenę wiarygodności danych;
2. respektowanie zasad ochrony środo-

wiska. 
 Moim zdaniem oba punkty są jak 
najbardziej na miejscu, zważywszy na 
czasy, w jakich przyszło nam żyć. 
 Natłok różnych informacji w cy-
berprzestrzeni zatraca w nas, ludziach, 
instynkt samozachowawczy! To akurat 
dobrze, kiedy będzie kładło się większy 
nacisk na umiejętność odróżniania tak 
zwanych internetowych „śmieci” od in-
formacji „godnych uwagi” i jeszcze zgod-
nych z prawdą… Uczeń czasami gubi się 
w tym wszystkim i dobrze byłoby służyć 
mu za przysłowiowe koło ratunkowe. Być 
może ten zapis w nowej podstawie pro-
gramowej pozwoli uczniowi na podej-
mowanie znacznie częściej tych właści-
wych decyzji wyboru. 
 Z kolei respektowanie normalnych 
i oczywistych zasad ochrony środowiska, 
niestety nam dorosłym sprawia po dziś 
dzień wiele problemów. Skoro nam…, 
to nie można lekceważyć tego problemu, 
gdyż to pokolenia następujące po nas 
dostają w spadku normy i zasady w pew-
nym stopniu wypracowane przez nas. 
Mówię, że w pewnym stopniu, bo te nor-
my i zasady istniały od zarania dziejów. 
Dał nam je Bóg, a my je podeptaliśmy. 

Nauka chemii w szkole podstawowej
z nową podstawą programową

LIDIA WASYŁYSZYN

„Opanowanie przez uczniów zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły pod-
stawowej wymagań szczegółowych zapewni im zdobycie wszystkich potrzebnych kompetencji kluczo-
wych, które wykorzystają w dalszej edukacji”1.

Proszę w tym miejscu osoby niewierzące 
o pewien pakiet tolerancji. Mam nadzie-
ję, że ten argument, nie będzie aż tak bar-
dzo ranił uczuć tych, którzy mają inny 
światopogląd niż mój.
 Jeśli chodzi o realizację niektórych 
treści nauczania, to mam mieszane od-
czucia. Myślę, że wprowadzenie pojęcia 
elektroujemności ułatwi uczniom zrozu-
mienie niektórych zagadnień, jak choć-
by istoty tworzenia wiązań chemicznych 
między atomami. Zawsze przysłowiowo 
dwoiłam się i troiłam, jak w sposób przy-
stępny, omijając to pojęcie, tłumaczyć 
uczniowi bądź co bądź iście abstrakcyj-
ny temat. W nowej podstawie progra-
mowej pojęcie roztworu koloidalnego 
zastąpiono słowem koloid. Myślę, że to 
dobre podejście do zagadnienia. W koń-
cu zawsze uczniów wyczulaliśmy na po-
prawne zrozumienie pojęcia roztworu 
jako mieszaniny jednorodnej. 
 To co budzi moje obawy, to wprowa-
dzenie pojęcia katalizatora. Jest to trud-
ne zagadnienie, tym bardziej że ucznio-
wi w wieku 14–15 lat brakuje wielu 

wiadomości prowadzących do jego 
zrozumienia. Zapis w nowej podstawie 
programowej nie jest na tyle przejrzysty, 
aby nauczycielowi jasno wskazać, jak 
bardzo „naukowym” językiem tłuma-
czyć te treści, czy też na ile głęboko wta-
piać się w bardzo rozległy dział chemii 
zwany Katalizą? Nie wiemy, na ile bę-
dzie to dla ucznia zrozumiałe, kiedy po-
miniemy pojęcie bariery energetycznej. 
Nie sądzę, aby przeciętny uczeń mógł 
zrozumieć jej sens i powiązanie z dzia-
łaniem katalizatora.
 Jak będzie się nam uczyć w oparciu 
o nową podstawę programową do szko-
ły podstawowej, to czas pokaże. Może 
i dobrze, że będziemy treści realizować 
tylko przez dwa lata. Układ godzinowy 
2 + 2 będzie na pewno lepszy niż te, któ-
re do tej pory funkcjonowały. Tę samą 
liczbę godzin dzielono na trzy lata. Nie-
stety na jednym z poziomów musiała 
być jedna godzina tygodniowo, a to tak, 
jakby i jej nie było. Dajmy szansę zmia-
nom. Kończąc tym samym mój artykuł, 
życzmy sobie już tylko POWODZENIA.

Fot. M. Grewenda
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 Słowa kluczowe: nowa podstawa 
programowa nauczania chemii.

PRZYPISY:
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-

rodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programo-
wej kształcenia ogólnego dla szkoły pod-
stawowej… (Dz.U. 2017 poz. 356); http://
www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356 
(dostęp: 28.04.2017).

*  *  *

Lidia Wasyłyszyn jest nauczycielem chemii 
w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, peł-
niła funkcję doradcy metodycznego nauczania 
chemii. 

 24 lutego 2017 r. w sposób oficjalny 
nauczyciele, w tym nauczyciele mate-
matyki, zostali postawieni przed faktem 
nowych podstaw programowych. Do-
tyczą one na razie „nowej” ośmiokla-
sowej szkoły podstawowej oraz szkoły 
branżowej I stopnia. Zapewne niejeden 
z nauczycieli matematyki zastanawia się 
teraz nad zadaniami, które postawiło 
przed nim Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. Rodzą się wątpliwości, obawy 
czy niepewność. Myślę, że to normalne 
uczucia w sytuacji zmiany. Ale jak wie-
le jest tej zmiany? Jak będzie wyglądać 
praca nauczyciela matematyki w nowej 
sytuacji oświatowej?
 Analizę nowej podstawy programo-
wej rozpocząłem od uważnego przeczy-
tania części ogólnej opisującej zadania 
szkoły podstawowej. Zachęcam wszyst-
kich do zapoznania się z tym fragmen-
tem (załącznik nr 2 do podstawy pro-
gramowej, s. 1–5). Jednak teraz skupię 
się dokładnie na samych treściach doty-
czących matematyki w klasach IV–VIII 
(odpowiednie fragmenty znajdują się na 
s. 150–165 załącznika nr 2).
 Szczególną uwagę poświęcam Ce-
lom kształcenia – wymaganiom ogólnym. 
W  podstawie programowej w tym wła-
śnie miejscu odnajduję główne przesłanie 
mojej pracy w szkole – tutaj szukam 
odpowiedzi na pytania: „Po co uczę 
matematyki w szkole podstawowej”, „Jak 
moi uczniowie powinni rozumieć idee 
matematyczne po ukończeniu szkoły”.
 W wymaganiach ogólnych celów 
kształcenia zauważam wiele sformu-
łowań bardzo podobnych lub traktu-
jących o analogicznych kwestiach jak 
w  starej podstawie programowej (do 
sześcioklasowej szkoły podstawowej 

Kilka refleksji na temat nowej 
podstawy programowej
matematyki dla ośmioletniej 
szkoły podstawowej

DR WITOLD PAJĄK

Nauczanie matematyki w szkole podstawowej będzie musiało być 
bardziej dogłębne i dobrze przemyślane.

i gimnazjum). Są podobne sformułowa-
nia, analogicznie pogrupowane. Są tak-
że i takie, które wyraźnie stawiają na coś 
nowego. Zwrócę uwagę na dwa najistot-
niejsze, moim zdaniem, zagadnienia:

1. I. Sprawność rachunkowa: 
Weryfikowanie i interpretowanie otrzy-
manych wyników oraz ocena sensowno-
ści rozwiązania.
 Tak sformułowane wymaganie na-
kłada na nauczyciela dodatkowy obo-
wiązek  – poniekąd każdy z nauczycieli 
zwracał na to uwagę. Jednak takie bezpo-
średnie zapisanie tego warunku w pod-
stawie programowej w sposób szczególny 
wzmacnia rangę tej umiejętności. Dodaj-
my – umiejętności bardzo trudnej, choć 
ważnej i potrzebnej. Sensowność roz-
wiązań często nie jest widoczna od razu, 
wymaga dodatkowych zabiegów, czy 
też innego spojrzenia – zatem ten zapis 
powinien zaowocować nowym spojrze-
niem na rozwiązywane zadania i proble-
my – już nie wystarczy tylko rozwiązać, 
ale będzie trzeba wynik zinterpretować 
i racjonalnie uprawomocnić. To niełatwe 
zadanie, ale w moim odczuciu jest kro-
kiem w dobrą stronę umotywowania na-
uczania matematyki w szkole.

2. IV. Rozumowanie i argumentacja: 
Rozróżnianie dowodu od przykładu. 
Dostrzeganie regularności, podobieństw 
oraz analogii i formułowanie wniosków 
na ich podstawie. Tworzenie strategii roz-
wiązania problemu, również w rozwią-
zaniach wieloetapowych oraz w takich, 
które wymagają umiejętności łączenia 
wiedzy z różnych działów matematyki.
 Autorzy tych zapisów najwyraźniej 
wzmacniają matematykę jako naukę. 

Śniadanie Daje Moc

Zapraszamy do udziału w programie Śnia-
danie Daje Moc.

 Organizator programu: Partnerstwo dla 
Zdrowia – koalicja firm: Danone, Lubella, 
Biedronka oraz Instytutu Matki i Dziec-
ka, od 2006 r. przeciwdziała niedożywie-
niu dzieci w Polsce oraz propaguje wśród 
najmłodszych zdrowe nawyki żywieniowe. 
Działania Partnerstwa obejmują dwa filary. 
Pierwszy to tworzenie produktów z misją 
społeczną. Drugi zaś to działania edukacyj-
ne – program Śniadanie Daje Moc.
 Najważniejsze cele programu:
• Zwiększanie świadomości nt. zdrowe-

go odżywiania i roli śniadania w diecie 
dziecka;

• Przyczynianie się (pośrednio) do obniżania 
poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – 
poprzez edukację oraz promocję prawidło-
wego żywienia;

• Edukacja najmłodszych przez zaangażowa-
nie rodziców i nauczycieli w kwestie prawi-
dłowego żywienia dzieci.

 Główne działania programu: 
• Kluby Śniadanie Daje Moc – kluby śnia-

daniowe zakładane w klasach, w ramach 
których nauczyciele prowadzą lekcje edu-
kacyjne na temat zdrowego odżywiania.

• 8 listopada – Dzień Śniadanie Daje Moc – 
najważniejszy dzień w programie, pod-
czas którego najmłodsi wspierani przez 
dorosłych przygotowują i jedzą wspólne 
śniadanie w klasie. 

 Patroni honorowi: Minister Edukacji 
Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
Rzecznik Praw Dziecka.
 Więcej informacji: www.sniadaniedaje-
moc.pl

Źródło:
Biuro prasowe programu Śniadanie Daje 
Moc
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Istotnie uwypuklają charakterystyczną 
dla matematyki metodę – argumento-
wanie (dowodzenie, prowadzenie rozu-
mowań, objaśnianie). To, wg mnie, jest 
słuszne, ale również niezwykle skompli-
kowane w nauczaniu szkolnym. Wyma-
gać to będzie od nauczycieli poświęcenia 
dużo większej liczby godzin na naukę 
takich rozumowań: najpierw bardzo pro-
stych, potem coraz bardziej złożonych. 
 Autorzy nowej podstawy ponadto 
zwracają uwagę na analogię – także bar-
dzo trudny, choć niezwykle kształcący 
aspekt matematyki. Wiemy dobrze, że 
nie zawsze daje się analogię zobaczyć, 
że nie wszędzie ona istnieje. Zatem już 
od szkoły podstawowej przyzwyczajanie 
uczniów do tych aspektów wydaje się 
właściwe, choć czasochłonne. Wyma-
ganie wieloetapowości również wydaje 
się z punktu matematycznego bardzo 
ważne i pożądane. Powiązywanie no-
wych treści z informacjami i treściami 
już wcześniej poznanymi także jest jak 
najbardziej wartościowe. 
 Powinny się pojawiać proste ćwicze-
nia prowadzące do nieskomplikowanych 
rozumowań (poszukiwania kontrprzykła-
dów lub uzasadniania) – głównie geome-
tryczne, ale także związane z materiałem 
liczbowym, np. 
1. Czy prawdą jest, że w każdej dziesiąt-

ce liczb (tzn. od 1 do 10, od 11 do 20, 
od 21 do 30 itd.) są dokładnie 3 liczby 
podzielne przez 3?

2. Czy prawdą jest, że w każdej dziesiąt-
ce (tzn. od 1 do 10, od 11 do 20, od 21 
do 30 itd.) są dokładnie dwie liczby 
podzielne przez 5?

 Jednak rodzą mi się wątpliwości:
1. Czy każdy uczeń szkoły podstawowej 

(czy nawet w klasach VII i VIII) bę-
dzie posiadać taką wolę uczenia się 
matematyki? – chyba bardziej praw-
dziwej i bliższej nauce niż zwykłym 
zastosowaniom. Ilu z nich będzie po-
trafiło sprostać tym ogólnym wyma-
ganiom?

2. Kształcenie takich umiejętności jak 
argumentowanie, uzasadnianie jest 
niezwykle czasochłonne, wymaga 
różnych zabiegów, a efekty nie zawsze 
są łatwe do dostrzeżenia. Czy nauczy-
ciele znajdą na to odpowiednią ilość 
czasu oraz konieczną determinację?

3. Te ogólne zapisy bardziej przesuwają 
wagę nauczania matematyki w szko-
le podstawowej z wypracowywania 
pewnych technik na rzecz pełniejsze-
go rozumienia matematyki. To do-

brze – jest to zgodne z celami naucza-
nia matematyki wyrażanymi przez 
czołowych dydaktyków tego przed-
miotu. Ale jest to niebezpieczne. Czy 
uczeń będzie potrafił „górnolotnie” 
rozmawiać o matematyce bez znajo-
mości odpowiednich narzędzi? Zatem 
ważne będą również i narzędzia.

 Analizując Cele kształcenia – wy-
magania ogólne, odnoszę wrażenie, że 
nauczanie matematyki w szkole podsta-
wowej będzie musiało być bardziej do-
głębne i dobrze przemyślane. Mam na-
dzieję, że tych założeń programowych 
nie zepsują egzaminy zewnętrzne. Jeśli 
matematyka na egzaminie zewnętrz-
nym będzie bardziej narzędziowa, to tak 
też i w większości nauczyciele zapewne 
będą podchodzić do jej nauczania. 
 Pełne rozumienie materii matema-
tycznej przez uczniów jest niezwykle 
trudne, czasochłonne i (chyba) osiągal-
ne przez bardzo niewielu uczniów. Co 
zatem z pozostałymi? Być może poka-
zanie takiej matematyki ma ich zachęcić 
do szkolnictwa z mniejszą wagą mate-
matyki, a więc szkolnictwa branżowego. 
Być może to słuszne założenie; szcze-
gólnie gdy w obecnych szkołach ponad-
gimnazjalnych wielu uczących się tam 
uczniów ma elementarne problemy ma-
tematyczne (słowo „elementarne” doty-
czy podstaw matematyki, np. z tablicz-
ką mnożenia, ze skracaniem ułamków, 
z prostymi działaniami na wyrażeniach 
algebraicznych, z potęgami itp.).
 W wymaganiach szczegółowych do-
tyczących matematyki w klasach IV–VIII 
znajduję konkretne wiadomości, które 
powinien uczeń opanować; konkretne 
treści, na których nauczyciel będzie re-
alizował wcześniej sformułowane treści 

ogólne. Wydaje się, że jest ich dość dużo, 
wiele z obecnego gimnazjum. Układ 
treści jest bardziej skonkretyzowany niż 
w  podstawie gimnazjalnej. Myślę, że 
ułatwi to właściwy odczyt treści realizo-
wanych w szkole. Ponadto w niektórych 
punktach znajdują się konkretne przy-
kłady – to również jest element pomaga-
jący nauczycielowi, lepiej kierunkujący 
jego wysiłki. Taki stopień skonkretyzo-
wania jest czytelny i nie powoduje potem 
różnych interpretacji, a także nadmier-
nych oczekiwań ze strony nauczycieli 
szczebla ponadpodstawowego.
 Wyraźnie pojawiły się nieco bar-
dziej rozbudowane elementy statysty-
ki i rachunku prawdopodobieństwa, 
w  geometrii przestrzennej postawiono 
na graniastosłupy proste i ostrosłupy 
prawidłowe, pojawiła się cecha po-
dzielności przez 4. Nie ma natomiast 
brył obrotowych, podobieństwa, potęg 
o wykładnikach całkowitych ujemnych 
i funkcji – zapewne przejmie to szkoła 
ponadpodstawowa. 
 Ponadto pojawiły się nowe nazwy 
odrębnych działów, np.: „Zaawansowa-
ne metody zliczania”, „Zadania teksto-
we”, „Obliczenia praktyczne”. Niby nic 
nowego, ale takie ich uwypuklenie (po-
przez osobny punkt) również powinno 
zwrócić uwagę nauczycielowi na właści-
we akcentowanie treści i kształtowanie 
umiejętności na lekcjach matematyki – 
odczytuję to jako nową jakość w podsta-
wach programowych.
 W podstawach programowych znaj-
duje się również komentarz pod tytułem: 
Warunki i sposoby realizacji. W tym wła-
śnie fragmencie znajduję kilka odpowie-
dzi na nurtujące mnie pytania. Dowiadu-
ję się, że:

Fot. M. Rozum
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1. jest możliwość tworzenia grup mię-
dzyoddziałowych ze względu na sto-
pień rozumienia i aspiracji matema-
tycznych uczniów. Wydaje się, że jest 
to krok w dobrym kierunku. Może 
łatwiej będzie nauczycielowi wśród 
uczniów o zbliżonych aspiracjach 
rozwijać odpowiednie kompetencje 
matematyczne;

2. zagadnienia metodologiczne mate-
matyki należy szczególnie wzmocnić 
dopiero w klasach starszych szkoły 
podstawowej (VII i VIII);

3. w klasach IV–VI tworzymy podstawy 
języka matematycznego i staramy się 
ów język łagodnie uczniowi wprowa-
dzać; częściej ów język poprawiamy, 
wzbogacamy niż wypowiadającego 
ucznia ganimy;

4. dowodzenie (argumentowanie, rozu-
mowanie) powinno być aspektem nie-
zwykłej troski ze strony nauczyciela.

 Czytając podstawy programowe, 
staram się również wyobrazić ucznia, 
który po ukończeniu szkoły podstawo-
wej zawita (np.) do liceum. Z jakimi 
kompetencjami przystąpi do nauki na 
kolejnym etapie kształcenia? Uczeń po 
szkole podstawowej, w moim odczuciu, 
powinien:
1. lepiej (niż obecnie) rozumieć metodę 

matematyki, rozumieć potrzebę do-
wodzenia i konieczność formułowa-
nia uzasadnień,

2. bardziej świadomie rozwiązywać za-
dania i problemy matematyczne, na-
stawiając się na wykorzystanie i sen-
sowność otrzymanych rezultatów,

3. „widzieć” matematykę bardziej 
„z  lotu ptaka”, dostrzegając powią-
zania (analogie) lub ich braki w po-
szczególnych działach matematyki,

4. bardziej nastawiać się na rozumienie, 
a nie na odtwarzanie treści matema-
tycznych,

5. samodzielnie, przy odpowiednim 
stopniu trudności, atakować nowe 
problemy,

6. być świadomy, czym jest matematyka 
jako nauka i czy w szkole kończącej 
się maturą będzie potrafił ten aspekt 
przedmiotu zrealizować. 

 Gdyby chociaż część z wyżej wymie-
nionych punktów udało się wypracować 
nauczycielom szkoły podstawowej, to 
będzie to niezwykłe ułatwienie pracy 
w szkołach ponadpodstawowych.
 Przewiduję, że w szkole podstawowej 
uczniowie powinni zrozumieć nie tylko 
treści szczegółowe nauczane przez na-

uczyciela, ale również właściwie ocenić 
swoje predyspozycje do dalszego kształ-
cenia matematycznego: czy może się ono 
odbywać poprzez szkołę kończącą się 
maturą, zakładając dalszą naukę na stu-
diach (czyli w liceum), czy też kształce-
nia bardziej o charakterze zawodowym 
(w technikum czy w szkole branżowej).
 Lektura nowej podstawy programo-
wej matematyki do szkoły podstawowej 
budzi refleksje (również poparte spo-
tkaniem z jednym z jej twórców):
• O wiele ważniejsze wydaje się być 

kształcenie rozumowania niż wyu-
czanie „suchych” informacji, goto-
wych schematów – bo to jest jedyne, 
co może pozostać młodemu człowie-
kowi na dorosłe życie.

• Podstawa programowa w zakresie 
klas IV–VI jest właściwie treściowo 
identyczna z podstawą starą dla tych 
klas. Wiąże się to również z wchodze-
niem nowych podręczników dopiero 
dla klasy VII (i dla IV, ale to po na-
uczaniu wczesnoszkolnym) na bazie 
poprzedniej podstawy programo-
wej – a więc w celu uniknięcia stałe-
go poprawiania i tworzenia nowych 
podręczników te tworzone dla klasy 
VII muszą być dobre również w myśl 
nowej podstawy programowej. 

• Wyraźnie w klasach IV–VI preferuje 
się działania na konkretach, a w kla-
sach VII–VIII preferuje się wprowa-
dzanie do rozumowania formalnego.

• Forma podstawy programowej jest 
czytelniejsza, bardziej skonkretyzo-
wana, a zamieszczenie przykłado-
wych zadań bardzo trafne.

 Słowa kluczowe: nauczanie mate-
matyki, podstawa programowa mate-
matyki.

BIBLIOGRAFIA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawo-
wej… (Dz.U. 2017 poz. 356); http://www.
dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356 (dostęp: 
18.04.2017).

*  *  *

Witold Pająk jest profesorem 
oświaty, doktorem nauk mate-
matycznych, nauczycielem w Po-
wiatowym Zespole nr 1 Szkół 
Ogólnokształcących im. ks. St. 
Konarskiego w Oświęcimiu.

 Od początku 2017 r. realizowane są 
zadania związane z wdrażaniem refor-
my systemu oświaty. Wśród nich jest 
m.in. poznanie i wdrażanie nowej pod-
stawy programowej kształcenia ogólne-
go. Poniżej przedstawiam ogólne zmia-
ny dotyczące podstawy programowej 
wychowania fizycznego w szkole pod-
stawowej, która będzie realizowana od 
1 września 2017 r.
 Podstawę prawną zmian stanowi 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w  spra-
wie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w  stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej (Dz.U. poz. 356 z dn. 
24.02.2017). Zgodnie z tym Rozporzą-
dzeniem od 1 września 2017 r. będzie 

Nowa podsta-
wa programo-
wa kształcenia 
ogólnego – 
wychowanie
fizyczne – 
szkoła
podstawowa

PAWEŁ WÓJCIAK

CO NOWEGO
Wprowadzane zmiany w pol-
skiej oświacie wymagają od 
wszystkich wielu działań zwią-
zanych z nowymi wyzwaniami. 
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obowiązywać realizacja nowej podstawy 
programowej m.in. w klasach I, IV i VII 
szkoły podstawowej. Realizacja nowej 
podstawy programowej dotyczy wszyst-
kich przedmiotów nauczania, również 
wychowania fizycznego. 
 Autorzy nowej podstawy programo-
wej przedmiotu wychowanie fizyczne 
na II etapie edukacyjnym podkreślają 
fakt, że „dzisiejsze wychowanie fizyczne 
musi wpisywać się w szerszą – holistycz-
ną edukację człowieka, dając mu bardzo 
stabilne i oparte na trwałych warto-
ściach przygotowanie wymagań, jakie 
stawiać będzie przed nim życie w  dy-
namicznie rozwijających się społecz-
nościach i różnorodnych warunkach 
socjalno-bytowo-kulturowych”1. 
 Rozwój cywilizacyjny, w szczegól-
ności technologii informacyjno-cyfro-
wych, wymusza zmiany w sposobach 
edukowania kolejnych pokoleń. Szkoła 
musi stwarzać uczniom warunki do na-
bywania umiejętności wykorzystywa-
nia nowoczesnych technologii, również 
w zakresie aktywności fizycznej. Nie 
można pominąć zatem wykorzystania 
różnego rodzaju aplikacji o charakterze 
dydaktycznym, multimedialne materia-
ły dydaktyczne zostały uwzględnione 
w realizacji zadań wynikających z no-
wej podstawy programowej. Dotyczą 
te kwestie umiejętności diagnozy wła-
snej ucznia, dziennej jego aktywności 
z  wykorzystaniem urządzeń monito-
rujących, aplikacji internetowych.
 W treściach nowej podstawy progra-
mowej znajdujemy zalecenia odnoszące 
się do rozwoju sprawności ukierunkowa-
nej na zdrowie. Mamy przez to możliwość 
kształtowania nawyku całożyciowej ak-
tywności fizycznej, co jest celem naczel-
nym szkolnej edukacji w zakresie wycho-
wania fizycznego. Szczególnego znaczenia 
nabierają wiadomości i umiejętności, któ-
rych wykorzystanie w życiu uzależnione 
jest od stopnia rozbudzenia świadomości 
w zakresie troski o ciało i zdrowie.
 W nowej podstawie programowej 
zmodyfikowany został podział treści 
wymagań szczegółowych. Odnoszą się 
one do zajęć zebranych w 4 blokach te-
matycznych (zrezygnowano z 6 bloków 
tematycznych), a treści zapisano jako 
kompetencje w zakresie wiedzy i umie-
jętności. Wiadomości i umiejętności, 
które mają zdobyć uczniowie w szkole 
podstawowej, zostały sformułowane 
w  języku efektów kształcenia. Określo-
no także kompetencje społeczne, jakich 

powinien nabyć uczeń na tym etapie 
edukacyjnym.
 Bloki tematyczne, w których zosta-
ły zawarte wymagania szczegółowe do-
tyczące treści kształcenia:
1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
 W tym bloku tematycznym zgro-
madzono treści związane z diagnozo-
waniem i interpretowaniem rozwoju 
fizycznego oraz sprawności fizycznej. 
Pomiar ten ma służyć wskazywaniu 
mocnych i słabych stron ucznia w zakre-
sie jego sprawności oraz planowania jej 
dalszego rozwoju. Rolą nauczyciela ma 
być wskazywanie sposobów doskonale-
nia różnorodnych obszarów sprawno-
ści – wyposażenie uczniów w narzędzia 
do jej samokontroli i samooceny, a także 
samodoskonalenia i samousprawniania.
2. Aktywność fizyczna
 W tym bloku zawarto treści dotyczą-
ce indywidualnych i zespołowych form 
rekreacyjno-sportowych. Obszar ten 
został wzbogacony o nowoczesne formy 
ruchu, aktywności fizyczne typowe dla 
innych krajów i obszarów kulturowych 
(„małe ojczyzny”) oraz wykorzystywa-
nie TIK w celu monitorowania i plano-
wania aktywności fizycznej.
3. Bezpieczeństwo w aktywności fi-
zycznej
 Blok ten zawiera treści dotyczące or-
ganizacji bezpiecznego miejsca ćwiczeń, 
doboru i właściwego wykorzystania 
sprzętu sportowego. Zwrócono uwagę 
na bezpieczeństwo ucznia, ale również 
na wspólne formy działań wszystkich 
i odpowiedzialność za zdrowie innych.
4. Edukacja zdrowotna
 Zawarte w tym bloku treści dotyczą 
zdrowia i jego diagnozowania w kontek-
ście przeciwdziałania chorobom cywiliza-
cyjnym. Podnoszą znaczenie aktywnego 

i zdrowego trybu życia w celu jak najdłuż-
szego zachowania sprawności i zdrowia.

 Uwzględniono również wszystkie 
kompetencje społeczne w całym etapie 
edukacyjnym. Dotyczą one rozwijania 
w toku uczenia się zdolności kształcenia 
własnego rozwoju oraz autonomicznego 
i odpowiedzialnego uczestnictwa w ży-
ciu społecznym.
 W nowej podstawie programo-
wej wymagania szczegółowe w zakre-
sie wiadomości i umiejętności w blo-
kach tematycznych zostały podzielone 
z  uwzględnieniem charakterystyki roz-
woju i zasady stopniowania trudności. 
Treści te stanowią minimum wymagań 
szczegółowych koniecznych do realiza-
cji w danej grupie wiekowej.
 Autorzy podstawy programowej wy-
chowania fizycznego wskazują, jako bar-
dzo ważne działania nauczycieli, odwoły-
wanie się do wiedzy dotyczącej budowy 
i fizjologii człowieka oraz wiedzy i umie-
jętności uzyskiwanych przez uczniów 
w toku nauki innych przedmiotów.
 Zajęcia obowiązkowe z wychowania 
fizycznego dla uczniów klas IV–VIII 
szkół podstawowych mają być realizo-
wane w formie:
• zajęć klasowo-lekcyjnych;
• zajęć do wyboru przez ucznia: za-

jęć sportowych, zajęć rekreacyjno-
-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub 
aktywnej turystyki (powinny się 
odbywać w grupach zainteresowań, 
w grupach międzyoddziałowych lub 
międzyklasowych).

Dzisiejsze wychowanie fizyczne musi 
wpisywać się w szerszą – holistyczną 

edukację człowieka.

Fot. M. Grewenda
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 Wymagania szczegółowe podstawy 
programowej odnoszą się do obligato-
ryjnych zajęć prowadzonych w systemie 
klasowo-lekcyjnym. W ramach obligato-
ryjnych zajęć do wyboru realizacja treści 
jest dowolna i powinna wykraczać poza 
podstawę programową w zależności od 
możliwości organizacyjnych szkoły.
 Do realizacji treści wychowania 
fizycznego należy włączać uczniów 
czasowo lub częściowo zwolnionych 
z ćwiczeń fizycznych. Dotyczy to kom-
petencji z zakresu wiedzy w każdym 
bloku tematycznym oraz wybranych 
kompetencji z zakresu umiejętności ze 
szczególnym uwzględnieniem bloku 
„Edukacja zdrowotna”.
 W dalszym ciągu proponuje się (nie 
jest to obowiązkowe) pisanie przez na-
uczycieli wychowania fizycznego wła-
snych programów nauczania dla danej 
szkoły. Takie podejście uwzględnia po-
trzeby i oczekiwania uczniów wynika-
jące z ich diagnozy, specyfiki obiektów, 
kwalifikacji nauczycieli oraz tradycji 
środowiskowych.
 Każda zmiana wywołuje obawy. Jed-
nak jesteśmy już przyzwyczajeni do czę-
stych zmian. Więc podejdźmy do nowej 
podstawy programowej jako do czegoś 
całkowicie nowego. Starajmy się nie po-
równywać „nowej” do „starej”. Dla nas 
nauczycieli dobro i rozwój dziecka po-
winny być najważniejsze. Równocześnie 
zapraszam na spotkania informacyjne 
dotyczące wdrażania nowej podstawy 
programowej w szkołach podstawo-
wych, realizowane przez Małopolskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
Harmonogram spotkań znajduje się na 
stronie internetowej: www.mcdn.edu.pl

 Słowa kluczowe: nowa podstawa 
programowa kształcenia ogólnego, wy-
chowanie fizyczne, szkoła podstawowa.

PRZYPISY:
1 M. Bronikowski, Dydaktyka wychowania 

fizycznego, fizjoterapii i sportu, Seria: Pod-
ręczniki nr 66, Poznań: AWF, 2012, s. 17.

Paweł Wójciak jest nauczycie-
lem konsultantem ds. nauczania 
technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych oraz wychowa-
nia fizycznego MCDN ODN 
w  Krakowie. Prowadzi szkole-

nia z zakresu tablic interaktywnych, cyberprzemo-
cy oraz metodyki nauczania WF.

*  *  *

Wzrokowcy, słuchowcy i… ruchowcy
 Niemal każdy uczeń i większość do-
rosłych, gdy zapytać ich, czy są „wzro-
kowcami” czy „słuchowcami”, łatwo 
odnajduje identyfikację w jednej z tych 
kategorii. Część osób świadomych, 
że istnieje jeszcze kategoria „kineste-
tycznego” stylu uczenia się (najszybsze 
i najlepsze wyniki mają być uzyskiwane 
dzięki uczeniu się w ruchu i poprzez 
działania), przypisuje sobie ten styl. Gdy 
spotykam się z nauczycielami podczas 
szkoleniowych rad pedagogicznych, do-
wiaduję się, że w niemal każdej szkole 
odbyły się już warsztaty rozpoznawania 
uczniowskich stylów uczenia się albo 
choć jeden nauczyciel szkolił się w tym 
zakresie. Prezentowane są mi kwestio-
nariusze lub wskazówki, które mają 
pomóc w „diagnozie” stylu uczenia się. 
Dużo mniej słyszę konkretnych wska-
zówek, jak realizować naczelny postulat: 
dopasowanie stylu nauczenia do stylu 
uczenia „wzrokowców”, „słuchowców” 
i „kinestetyków” podczas lekcji przed-
miotowych. 
 Co rzekomo ma oznaczać dominacja 
danego stylu uczenia się u dziecka (lub 
dorosłego)? Małgorzata Taraszkiewicz, 
zasłużona w doskonaleniu nauczycieli, 
a jednocześnie – niestety – „zasłużona” 
w popularyzacji wielu edukacyjnych 
mitów (dotyczących np. neurolingwi-
stycznego programowania [NLP], do-
minacji lewo- lub prawopółkulowej) 
stwierdza: „U każdego z nas podczas 
percepcji informacji dominującą rolę 
odgrywa jeden z kanałów zmysłowych: 
wzrokowy, słuchowy, ruchowy lub czu-
ciowy. Jeden z nich jest dominujący – 
inaczej, jest najsprawniejszy. Dla każde-
go ważny jest inny zmysł. Można więc 
mówić o wzrokowym, słuchowym lub 
kinestetyczno-czuciowym stylu uczenia 
się w tym względzie”1.
 Przyjrzyjmy się dwóm z czterech 
charakterystyk (Taraszkiewicz rozbija 

To nie w twoim stylu!… 
uczenia się

TOMASZ GARSTKA

Przekonanie, że dopasowanie stylów nauczania do stylów uczenia 
się poprawia wyniki uczniów, jest jednym z najbardziej powszech-
nych. Czy są na to dowody? 

styl kinestetyczny na dwa podtypy: ru-
chowy i czuciowy): 
• „(…) osoba o dominacji wzrokowej: 
Zawsze dba o swój wygląd. Starannie 
dobiera elementy ubrania i ozdoby. 
Lubi sprzątać, mieć porządek w pokoju 
czy domu – wszystko musi stać na swo-
im miejscu (a uszka szklanek na półce 
w prawo!). Mówi dość szybko, wysokim 
głosem. Opowiada nieco chaotycznie, 
dygresyjnie (opowiadając, ma przed 
oczami obraz sytuacji). Płytko oddycha 
[sic! – przyp. mój T. G.]. Żywo gestyku-
luje na wysokości głowy („po włosku”). 
W rozmowie jest w pełnym kontak-
cie wzrokowym z rozmówcą, chyba że 
zaczyna coś sobie wyobrażać – wtedy 
wzrok ma skierowany gdzieś w dal (i do 
góry). Także w czasie wykładów cały 
czas patrzy na wykładowcę – lepiej sły-
szy, kiedy widzi. Prowadzi bardzo sta-
ranne notatki, czytelne i kolorowe. Ład-
nie pisze. Woli pisać niż mówić. Lubi 
czytać. Jest spostrzegawcza i wrażliwa 
na kolory. Zwraca uwagę na szczegóły 
wizualne rzeczywistości. Z filmu pamię-
ta najlepiej szczegóły kostiumów, pejza-
że, wygląd postaci. Lepiej pamięta kolor 
książki niż jej tytuł. Kiedy się nudzi – 
rysuje, pisze, przegląda książkę albo za-
gapia się w okno. W czasie uczenia się 
lubi: spokój i porządek wokół siebie, ci-
szę. Ulubiona metoda uczenia się: czyta-
nie, podkreślanie, robienie kolorowych 
notatek. Pamięta, gdzie coś było napi-
sane w książce. W stresie może mieć 
kłopoty z mówieniem, raczej milknie 
i  trwa w bezruchu (wzrokowy styl re-
agowania na stres). Używa wizualnych 
słów i zwrotów: »zobacz, kolorowy«, »to 
jest niejasne«, powie też: »Zobacz, jak to 
pachnie«, albo: »Spójrz, jaka to dobra 
muzyka« (…)”2.
• „(…) osoba o dominacji kinestetycz-
nej-czuciowej: Mówi cicho, wolno, spo-
kojnie. Gestykuluje delikatnie. Sprawia 
wrażenie osoby wyciszonej i nieśmiałej 
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[sic! – przyp. mój T. G.]. Jest wrażliwa, 
empatyczna, uczuciowa, silnie wszyst-
ko przeżywa. Preferuje miejsca ciche, 
spokojne, dające poczucie bezpieczeń-
stwa. Zbyt dużo bodźców wywołuje 
u niej uczucie przytłoczenia. Słucha 
często z zamkniętymi oczami. Z filmu 
pamięta lepiej emocje. Ceni sobie naj-
bardziej spokój, przyjazne klimaty. Lubi 
się zastanawiać nad czymś, analizować, 
przemyśliwać. W stresie nie reaguje, 
jest jakby bez kontaktu, skóra blednie 
lub czerwienieje od wypieków (czucio-
wy system reagowania na stres). Używa 
słów: »Czuję, mam wrażenie, mam po-
czucie, jestem przytłoczona, chaos«”3.

Pytaj o dowody!
 W powyższym przykładzie widać, 
jak Autorka wrzuca do jednego wor-
ka charakterystyki z różnych kategorii 
(ekspresja, osobowość, pamięć, nawyki 
w uczeniu się itp.), próbując zapewne 
stworzyć „holistyczne” profile. Inspiro-
wana NLP przypisuje do każdego nawet 
zwykle używane słowa. Problem w tym, 
że nie przytacza żadnych (!) wiarygod-
nych naukowych źródeł na poparcie 
swych tez. Częstuje nas smacznymi 
anegdotami, np.: „Tony Buzan w kilka 
lat po studiach, zaszedł do biblioteki 
i poprosił o książki na temat wykorzy-
stywania mózgu. Kiedy bibliotekarka 
wskazała mu dział medyczny, odparł, 
że nie zamierza kroić swego mózgu, 
tylko go używać. Wkrótce napisał swo-
ją pierwszą słyną książkę Rusz głową – 
Move your head – wydanie pierwsze 
1974 rok”4. Jednak i te anegdoty bledną 
wobec faktów. Bowiem pierwsze nauko-
we prace odwołujące się do idei „uży-
wania mózgu” w edukacji i „rzeźbienia 
mózgu” poprzez edukację pochodzą 
z XIX w. Neurolog Henry Herbert Do-
naldson (1857–1938) napisał Rozwój 
mózgu. Studia nad systemem nerwowym 
w relacji do edukacji5 w 1895 r., a peda-
gog Reuben Post Halleck (1859–1936) 
książkę Edukacja Centralnego Ukła-
du Nerwowego: badanie fundamentów, 
zwłaszcza treningu sensorycznego i mo-
torycznego6 napisał w 1896 r.!
 Zapewne jednak wielu z nas upar-
cie trwać będzie w przekonaniu, że 
preferuje „wzrokowe” lub „słuchowe” 
uczenie się. I jest to zgodne z prawdą. 
Jednak – jak pisze prof. Philip G. Zim-
bardo: „pojęcie »stylów uczenia się« 
było atrakcyjne dla pedagogów, gdyż 
mieli oni nadzieję, że szkoły mogłyby 

ułatwić uczenie się, dostosowując spo-
sób nauczania do stylów uczenia się wy-
stępujących u uczniów. (…) Nie mamy 
żadnych dowodów, że którykolwiek ze 
stylów jest czymś więcej niż preferencją. 
(…) Nie ma też dowodów, że różne »sty-
le« są równie skuteczne w odniesieniu 
do różnych zadań (Wyobraź sobie, na 
przykład, podejście »wzrokowe« do 
nauki gry na fortepianie)”7. Cytat ten 
pochodzi z podręcznika dla studen-
tów podstawowego kursu psychologii. 
Można się tylko dziwić, że w szkołach 
przekonanie na temat roli stylów ucze-
nia się jest tak powszechne.

 Jakie są fakty? „(…) (P)rzeważnie 
korzystniejsze efekty daje odbiór wzro-
kowy w porównaniu do słuchowego, 
gdyż w większej mierze pozwala na 
samodzielną kontrolę tempa odbioru 
informacji. Czyli niezależnie od indy-
widualnych preferencji łatwiej jest od-
bierać informacje za pomocą wzroku 
(czytać, oglądać) niż na przykład za po-
mocą słuchu. Nauczanie szkolne nie jest 
i nie powinno być dostosowane do pre-
ferowanego kanału odbioru informacji, 
gdyż, jak wspomniałyśmy, większość 
uczących się takich preferencji nie ma”8. 
A co z kinestetykami? Otóż:
• wszystkie umiejętności motoryczne 

oczywiście wymagają uczenia się po-
przez trening ruchowy;

• zapotrzebowanie na ruch podczas 
uczenia się w innych dziedzinach wy-
nikać może z zapotrzebowania na sty-
mulację (jak u uczniów z ADHD) lub 
radzenia sobie ze stresem (rozładowa-
nie napięcia) i nie wiąże się ze „stylem 
uczenia się” (choć może mieć pośred-
ni wpływ na poprawę koncentracji).

Nie wylać dziecka z kąpielą!
 Podczas wrocławskiej konferencji 
„Edukacja oparta na dowodach”, która 
odbyła się w dn. 6–7.04.2017 r., miałem 
zaszczyt wygłosić wykład na temat psy-
chopedagogicznych mitów. Omawiałem 
również ten dotyczący „stylów” uczenia 
się. Prof. Włodzisław Duch, jeden z naj-
znakomitszych polskich kognitywistów 
i badacz mózgów bardzo małych dzieci 

podczas procesu uczenia się, wygłosił 
wykład, pt. „Czy neuronauki pomogą 
nam rozwinąć pełny potencjał?” W dys-
kusji po moim wystąpieniu, zwrócił uwa-
gę na to, żeby koncentrując się na funk-
cjonujących mitach, nie pominąć – ze 
szkodą dla edukacji – istotnych faktów:
• indywidualnych zdolności każde-

go z dzieci, które to zdolności mają 
charakter dziedzinowy (np. wyobraź-
nia plastyczna, myślenie analityczne 
itp.), 

• preferencji w sposobie zabierania 
się do rozwiązywania zadań czy 
problemów (np. szukanie informacji, 
próby i błędy, obserwacja itp.).

 Nie da się wszystkiego nauczyć le-
piej, dostosowując „styl nauczania” do 
„stylu uczenia się”. Nie można jednak 
pomijać roli indywidualnego stylu na-
uczyciela, który zaraża pasją i rozpala 
zainteresowania uczniów (lub zniechę-
ca do nauki i gasi zapał). Jak również 
nie można zaniedbać rozpoznawania 
i  rozwijania indywidualnych zdolności 
uczniów, zamiast wiary, że neuropla-
styczność mózgu każdemu pozwoli być 
Einsteinem. Trzeba pamiętać również, 
że warto i należy nauczać skutecznych 
strategii uczenia się.
 Na zakończenie zacytuję badacza 
popularnych psychologicznych mitów, 
prof. Scotta O. Lilienfelda. Napisał on: 
„Wszystko wskazuje zatem, że mimo 
swej popularności wiara, iż to dopaso-
wanie stylów nauczania do stylów ucze-
nia się jest kluczem sukcesu w nauce, to 
kolejny mit, miejska legenda z zakresu 
psychologii edukacyjnej”9.

Nauczanie szkolne nie jest i nie 
powinno być dostosowane do 

preferowanego kanału odbioru 
informacji, gdyż, większość uczących 

się takich preferencji nie ma.
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warzystwo Wiedzy Powszechnej. Oddział 
Regionalny w Szczecinie, 2010, s. 86.

2 Tamże, s. 90.
3 Tamże, s. 92.
4 Tamże, s. 84.
5 H. H. Donaldson, The Growth of the Brain: 

A Study of the Nervous System in Relation 
to Education, London: Walter Scott, 1895.

6 R. P. Halleck, The Education of the Central 
Nervous System: A Study of Foundations, 
Especially of Sensory and Motor Training, 
New York: Macmillan, 1896.

7 P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann, 
Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 2. Mo-
tywacja i uczenie się, Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, 2010, s. 171.

8 M. Ledzińska, E. Czerniawska, Psycholo-
gia nauczania. Ujęcie poznawcze, Warsza-
wa: Wyd. Naukowe PWN, 2011, s. 240.

9 S. O. Lilienfeld, S. J. Lynn, J. Ruscio, B. L. Beyer-
stein, 50 wielkich mitów psychologii popularnej, 
Warszawa: Wyd. CiS, 2011, s. 166.

Tomasz Garstka – psycho-
log, członek Klubu Sceptyków 
Polskich – organizacji non 
profit, która działa na rzecz 
krzewienia rzetelnej empi-
rycznej wiedzy naukowej 
i  związanej z nią działalności 

praktycznej oraz demaskowania działalności 
pseudonaukowej. Jego książka Psychopedago-
giczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm 
w edukacji i wychowaniu? (Warszawa, 2016), 
zwyciężyła w głosowaniu Czytelników w kon-
kursie „Książka dla Trenera”. Szkoleniowiec 
Fundacji Wsparcie i Rozwój.

*  *  *

 Słowa kluczowe: style uczenia się, 
style nauczania, dowody.

Edukator Zawodowy wraca

 Zapraszamy do lektury wortalu interne-
towego Edukator Zawodowy. Znaleźć w nim 
można wiele materiałów dotyczących reformy 
kształcenia zawodowego, współpracy szkół 
z  pracodawcami, poradnictwa zawodowego 
czy aktualności z rynku pracy. Na stronach 
portalu widnieją informacje, które mogą po-
móc w wyborze drogi kształcenia oraz w wy-
borze lub zmianie drogi zawodowej. 
 Twórcy wortalu liczą, że Edukator Zawo-
dowy stanie się miejscem wymiany poglądów, 
dzielenia się dobrymi praktykami, doświad-
czeniami zawodowymi, przemyśleniami i uwa-
gami dotyczącymi kształcenia zawodowego. 
Czytelnicy mogą np. opisywać doświadczenia 
szkoły we współpracy z pracodawcami czy za-
chęcać do lektury publikacji.
 Więcej na: www.edukator.ore.edu.pl

 Z. Krygowska stwierdza, że Rozu-
mienie przez uczniów pojęć matematycz-
nych i umiejętność posługiwania się nimi 
w  toku rozwiązywania problemów – to 
jeden z najważniejszych celów nauczania 
matematyki. (…) Można wyróżnić dwie 
zasadnicze drogi wprowadzania nowego 
pojęcia i włączania go w zespół innych 
pojęć już uczniowi znanych: 1. Wprowa-
dzenie nowego pojęcia przez definicję po-
daną przez nauczyciela lub podręcznik; 
zilustrowaną odpowiednimi przykładami. 
2.  Wprowadzenie nowego pojęcia przez 
taką organizację aktywności ucznia, że on 
sam to pojęcie przy dyskretnej pomocy na-
uczyciela konstruuje i następnie definiuje 
(Z. Krygowska, s. 79).
 J. Konior wyróżnia następujące pod-
stawowe ogniwa procesu opracowywania 
definicji: 1. Motywacja, 2.  Redagowanie 
tekstu definicji, 3. Analiza tekstu definicji, 
4. Przykłady, 5. Zadania związane z kon-
strukcją przykładów, 6.  Kontrprzykłady, 
7.  Rozpoznawanie desygnatów w kontek-
ście, 8. Zadania wymagające podania desy-
gnatów spełniających dodatkowe warunki, 
9. Rozpoznawanie skrajnych przypadków, 
10. Próby innych określeń. 11. Uwagi me-
todologiczne na temat definicji (J. Konior, 
s. 32–37).
 Możemy zadać sobie pytanie: Po co 
definiujemy? W najogólniejszym skró-
cie możemy powiedzieć, że definiowa-
nie pojęć jest związane z:
• skrótem (zamiast wypowiadać dłu-
gie formuły, umawiamy się co do nowej 
nazwy na takie sformułowania, np. po-
chodna funkcji – zamiast podawać, że 
interesuje nas współczynnik kierunkowy 
stycznej w pewnym punkcie, mówimy 
krótko „pochodna funkcji w punkcie”),
• nowym pojęciem kształtowanym i wpro-
wadzanym (np. kwadrat – szczególnie 
w początkowym etapie kształcenia),
• elementem języka matematycznego 
(nowym słowem, np. sinus).
 W toku pracy z uczniami spotykamy 
wielokrotnie definicje błędne. Do naj-
częstszych należą:

Definiowanie pojęć matema-
tycznych

DR WITOLD PAJĄK

Definiowanie pojęć jest procesem planowym, trwającym od samego 
początku, czasem bardziej lub mniej świadomym.

• Definicja „pozorna” (np. „Styczna to 
prosta, która się styka”), 
• Definicja „za szeroka” (np. „Trapez to 
figura o czterech bokach”), 
• Definicja „za wąska” (np. „Trójkąt 
równoramienny to trójkąt o wszystkich 
bokach równych”),
• Definicja „nadmierna” (np. „Trójkąt 
równoramienny to trójkąt, który ma 
dwa boki równe i dwa kąty równe”).

Definiowanie w szkole
 W szkolnej praktyce definiowania 
pojęć możemy w rozmaity sposób je 
podawać. Od formy i sposobu podania 
zależeć będzie późniejsze operowanie 
i rozumienie pojęcia przez uczniów. Dla 
przykładu rozważmy pojęcie kwadratu:
• To figura opisana nierównością:

• To prostokąt o równych bokach.
• To romb o wszystkich kątach we-
wnętrznych równych.
• To czworokąt powstały w wyniku na-
stępującej konstrukcji…
• To część wspólna dwóch prostopad-
łych pasów o tej samej szerokości.
• To zbiór
 Przyjęcie którejkolwiek z powyż-
szych definicji może mieć konsekwen-
cje. Nie wszystkie są łatwe, dobrze 
„widoczne”; niektóre wymagają sporej 
wiedzy, w celu ich zrozumienia. Ponad-
to określone w definicji warunki po-
wodują, że wszystko czego tam nie ma, 
należy udowodnić lub przynajmniej być 
świadomym tej konieczności. Forma 
definicji (w tym użycie symboliki mate-
matycznej, długość definicji) może po-
wodować większą lub mniejszą niechęć 
ucznia do jej zapamiętania, stosowania, 
a nawet rozumienia.
 Definiowanie szkolne musi być zgod-
ne z prawdą matematyczną, uczniowie 
później będą tymi definicjami operować, 
nimi się posługiwać, na ich podstawie 
rozstrzygać pewne wątpliwości – zatem 
staranność w doborze definicji jest nie-
zwykle istotna.

 |x+y| + |x-y|  2

{(x, y): x[-1, 1], y[-1, 1]}
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 Definiowanie pojęć jest procesem, 
na pewno nie kończy ani nie zaczyna się 
na podaniu definicji. Przy definiowaniu 
wyróżniam przynajmniej trzy główne 
etapy:
• Wstępny 
kształtowanie pojęcia – przykłady, róż-
ne konteksty; jest to etap czasochłonny, 
ale ważny, bo tworzy pierwsze repre-
zentacje omawianego pojęcia – to one 
najprawdopodobniej najsilniej zapadną 
uczniowi w pamięć i najczęściej potem 
właśnie do nich będzie powracał.
• Podanie definicji:
- od razu na lekcji przez nauczyciela lub
- przez uczniów po etapie wstępnym lub
- jako praca z tekstem na lekcji lub
- jako praca z tekstem w domu.
• Zastosowanie definicji: 
- np. przy konstrukcji innych pojęć, 
- przy rozstrzyganiu spornych sytuacji.

Jak kontrolować definicje?
 Wymieniłbym następujące elementy 
kontroli:
• Wymaganie znajomości definicji; sły-
szy się czasami, że jest to element zbęd-
ny, bo „zaśmieca” głowę ucznia. Pewnie 
tak jest, gdy uczymy recytacji definicji. 
Natomiast, gdy potrzebujemy wiary-
godnego źródła rozstrzygania, to defini-
cja jest jedynym takim matematycznym 
narzędziem.
• Sprawdzian z definicji. Poniżej przy-
kładowe pytania:
1. Czy następujące określenie jest prawi-
dłową definicją:
a) Funkcja homograficzna to iloraz 
dwóch funkcji liniowych niedający się 
sprowadzić do funkcji liniowej.
b) Kwadrat to czworokąt o połowiących 
się przekątnych, wszystkich bokach rów-
nej długości, wszystkich kątach o mierze 
90o oraz równych przekątnych.
c) Styczna to prosta mająca dokładnie 
jeden punkt wspólny z wykresem funkcji.
2. Jakie pojęcie zostało zdefiniowane 
w następujący sposób:
a) To część wspólna dwóch wzajemnie 
prostopadłych pasów o tej samej szero-
kości.
b) To liczba, której rozwinięcie dziesiętne 
jest nieskończone i nieokresowe.
c) To uporządkowana para punktów. 
3. Uzupełnij określenie, aby stało się pra-
widłową definicją:
a) Liczba wymierna to taka liczba, któ-
rą można zapisać w postaci .................. 
ułamka zwykłego, w którym ................ 
i ................... to liczby całkowite oraz 

.................. jest różny od zera.
b) Ciąg to taka ...................., której dzie-
dziną jest ................ liczb ................... .
c) Sinusem dowolnego kąta nazywamy 
..................... drugiej ................... dowol-
nego punktu leżącego na ...................... 
ramieniu kąta (ale nie w ....................) do 
odległości tego punktu od ........................... 
układu współrzędnych.

• Właściwie dobrane wymagania eduka-
cyjne. Poniżej przedstawiam wymaga-
nia edukacyjne różnych autorów, które 
znalazłem w literaturze dydaktycznej.

 Do najczęstszych trudności uczniów w 
posługiwaniu się definicjami zaliczyłbym:
• Brak systematyczności,
• Nierozumienie symboliki,
• Nierozumienie pojęć wcześniejszych,
• Zbyt złożone definicje,
• Za mało czasu na ćwiczenia.

Przykłady problemów dydaktycznych
1. Definiując pojęcia, stosujemy czasami 
zaprzeczanie, np.:
• Funkcja ograniczona – funkcja nie-
ograniczona,
• Zbiór skończony – zbiór nieskończony.

Aktywność /
Ocena ROZUMIENIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH1

dopuszczający

Uczeń potrafi podać definicję pojęcia i wymienić poszczególne wa-
runki definicyjne; wskazać kilka przykładów pojęcia; w pewnym 
zbiorze obiektów wskazać te z nich, które nie są desygnatami pojęcia; 
wskazać kilka kontrprzykładów pojęcia.

dostateczny

Uczeń potrafi podać przykłady pojęcia przy z góry nałożonych do-
datkowych warunkach; podać kontrprzykłady przy tego rodzaju 
ograniczeniach; rozstrzygnąć, czy tzw. obiekt graniczny jest, czy nie 
jest desygnatem pojęcia.

dobry

Uczeń zna stosunki zachodzące między zakresem danego pojęcia 
i zakresami pojęć bliskoznacznych względem niego; potrafi wskazać 
pojęcie nadrzędne i podrzędne; umie dokonać klasyfikacji zakre-
su pojęcia nadrzędnego względem danego pojęcia, tak aby jednym 
z członów podziału był zakres danego pojęcia; nie natrafia na trud-
ności w rozwiązywaniu zadań przy różnych sposobach zapisu. 

bardzo dobry

Uczeń stanowczo reaguje na mylne sugestie dotyczące pojęcia; 
w  różnych sytuacjach zadaniowych, w których posługuje się poję-
ciem, potrafi on usunąć z pola uwagi nieistotne elementy, odróżnić 
je od elementów w danej sytuacji istotnych.

celujący
Uczeń spontanicznie zauważa istotną matematycznie strukturalną 
analogię danego pojęcia z innym pojęciem, tzn. potrafi wskazać spo-
sób przyporządkowania odpowiednich elementów obu pojęć.

Aktywność /
Ocena DEFINIOWANIE, POSŁUGIWANIE SIĘ DEFINICJĄ2

dopuszczający
Uczeń rozpoznaje przykłady zdefiniowanego pojęcia, potrafi samo-
dzielnie je podawać; potrafi w określeniu wydzielić część definiującą 
oraz definiowaną.

dostateczny
Uczeń potrafi przy pomocy definicji rozpoznać obiekt spełniający 
warunki definicyjne oraz odrzucić obiekt, który ich nie spełnia. Zna 
warunki poprawnej definicji.

dobry
Uczeń potrafi zredagować definicję pojęcia rozumianego w sposób 
intuicyjny; potrafi skonstruować obiekt na podstawie odpowiedniej 
definicji. Umie ocenić, czy definicja jest poprawnie zbudowana.

bardzo dobry
Uczeń umie podać różne definicje tego samego pojęcia, wskazując 
na ich różnice; potrafi rozpoznawać przykłady pojęcia w różnych 
kontekstach.

celujący Uczeń potrafi uzasadniać równoważność definicji.
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 Ale przy funkcji parzystej i funkcji 
nieparzystej językowe (gramatyczne) 
zaprzeczenie może prowadzić do bardzo 
poważnego błędu. Staram się uczniom 
wskazywać również i takie przykłady.
2. W nauczaniu szkolnym spotykamy to 
samo pojęcie w różnych kontekstach, np.:
• Figura ograniczona, zbiór ograniczo-
ny, funkcja ograniczona, ciąg ograni-
czony;
• Funkcja rosnąca, ciąg rosnący;
 W mojej praktyce szkolnej staram 
się wskazywać takie pojęcia – to rodzi 
spójne spojrzenie na matematykę.
3. Również staram się budować hierar-
chię pojęć, np.:
• Od odcinka do kwadratu.
• Potęga: o wykładniku naturalnym, cał-
kowitym, wymiernym, niewymiernym.
• Liczby: naturalne, całkowite, wymier-
ne, niewymierne, rzeczywiste.
 Takie hierarchie nie są łatwe dla 
ucznia, ale ich wskazywanie ukazuje 
uporządkowany charakter matematyki.
4. W naszym nauczaniu szkolnym nie 
wszystko się definiuje, czasem do końca 
pozostajemy przy potocznym lub intu-
icyjnym rozumieniu pojęć, np.: para-
metr, liczba.
 Definiowanie pojęć jest proce-
sem planowym, trwającym od samego 
początku, czasem bardziej lub mniej 
świadomym. Uczymy definiowania, gdy 
prosimy uczniów o wskazywanie przy-
kładów, o pokazywanie kontrprzykła-
dów, o nauczenie się definicji, o jej prze-
czytanie, o wskazanie części definiującej 
i części definiowanej itp. – uczymy defi-
niowania permanentnie.

LITERATURA POLECANA:
J. Konior, Materiały do studiowania dy-
daktyki matematyki, t. IV, Płock: Wyż-

sza Szkoła im. P. Włodkowica, 2002, 
s. 11–120. 
Z. Krygowska, Zarys dydaktyki mate-
matyki, cz. 3, Warszawa: WSiP,1977, 
s. 79–99. 
W. Pająk, Kształcenie umiejętności de-
finiowania, „Matematyka” 2007, nr 7, 
s. 413.
H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teo-
ria i zastosowania w dydaktyce szkolnej, 
Warszawa: WSiP, 2005, s. 72–89. 

 Słowa kluczowe: definicje, definio-
wanie pojęć matematycznych.

10 marca 2017 r. odbyło się piąte, przed-
ostatnie z zaplanowanych, spotkanie 
w ramach Oświęcimskiej Akademii Ma-
tematycznej. Powyższy tekst to główne 
tezy wygłoszonego wykładu. Nie obej-
muje on przedstawionych w trakcie 
spotkania fragmentów lekcji, w których 
uczniowie wspólnie z nauczycielem opra-
cowywali nowe pojęcie.

PRZYPISY:

1 Na podstawie artykułu: Z. Dyrszlag, O po-
ziomach i kontroli rozumienia pojęć ma-
tematycznych w procesie dydaktycznym, 
Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Seria B: 
Studia i Monografie, Opole 1978.

2 Na podstawie artykułu: J. Konior, Opra-
cowywanie definicji pojęć matematycz-
nych w nauczaniu szkolnym, Materiały do 
studiowania dydaktyki matematyki, t. IV, 
Płock 2002.

Witold Pająk jest profesorem 
oświaty, doktorem nauk mate-
matycznych, nauczycielem w Po-
wiatowym Zespole nr 1 Szkół 
Ogólnokształcących im. ks. St. 
Konarskiego w Oświęcimiu.

*  *  *

Techniki 
sprzyjające 
wprowadza-
niu strategii 
oceniania 
kształtującego. 
Cz. X

DANUTA STERNA

Zapraszam nauczycielki i na-
uczycieli do przygody z ocenia-
niem kształtującym. W książce 
Ocenianie kształtujące w praktyce 
zajęłam się elementami OK. Tym 
razem piszę o strategiach, które 
wyjaśniają, dlaczego warto stoso-
wać ocenianie kształtujące w na-
uczaniu oraz o technikach sprzy-
jających wprowadzaniu strategii. 
Moim celem jest zachęcenie na-
uczycieli do wypróbowania OK. 

 Przedstawiam kolejne, zebrane z róż-
nych źródeł, techniki pomocne we wpro-
wadzaniu strategii dobrego nauczania 
i uczenia się. Zanim wybierzesz i wypró-
bujesz którąś z nich, zdecyduj, jaką stra-
tegią będziesz się zajmować, co chcesz 
osiągnąć, jakie masz kryteria sukcesu. 
Wybierz z tego zestawu odpowiadającą 
ci technikę, a następnie monitoruj jej sto-
sowanie i efekty. Jeśli nie spełnia twoich 
oczekiwań, zmień ją. Pamiętaj jednak, że 
korzystanie z  jakiejkolwiek techniki nie 
przyniesie efektów, jeśli używasz jej spo-
radycznie. Musisz dać sobie i uczniom 
więcej czasu, aby zaczęła działać. Każdą 
omawianą technikę opatruję numerami 
strategii, w  realizacji których powinna 
okazać się pomocna. W artykule podaję 
też różne metody pomagające uczniom 
się uczyć.

TECHNIKA: Wyzwanie
OPIS: Nauczyciel przedstawia zadania Fot. M. Grewenda
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TECHNIKA: Poprawianie i rozwija-
nie
OPIS: Nauczyciel poświęca część lekcji 
na poprawianie przez uczniów ich wła-
snych prac. Uczniowie otrzymują od 
nauczyciela informację zwrotną i reali-
zują zawarte w niej wska zówki. Poprawa 
następuje w obecności i przy wsparciu 
nauczyciela. Przydatne okażą się tu na 
pewno korektory.
 Dobrze by było, aby nauczyciel po-
kazał uczniom, że informację zwrotną 
warto traktować jako przewodnik, jak 
uczeń ma się dalej rozwijać (czwar-
ty element informacji zwrotnej). Aby 
przewodnik ten był czytelny, powinien 
za wierać konkretne, zrozumiałe dla 
ucznia wskazówki. Metodę tę można 
również stosować w ocenie koleżeń skiej, 
ale wcześniej należy ustalić z uczniami, 
czym ona się różni od innych rodzajów 
wskazówek (zalecenia do poprawy, upo-
mnienie itp.).
 Nauczyciel stara się umożliwić 
uczniom dalszą pracę z wykorzystaniem 
komentarzy, dać im szansę zastosowa-
nia wskazówek zawartych w informacji 
zwrotnej. Może np.:
• poświęcić czas (na lekcji lub poza 

nią) na indywidualną rozmowę 
z  uczniem na temat udzielonej mu 
informacji zwrotnej,

• prowadzić z uczniem pisemny dialog 
w jego zeszycie na temat udzielonej 
mu informacji zwrotnej.

WSPOMAGA STRATEGIE: III i V.
 Poprawa pracy może być wykona-
na w domu, ale wówczas nauczyciel nie 
może służyć uczniowi pomocą na bieżą-
co, a także nie ma pewności, czy uczeń 
zrobi ją samodzielnie. W klasie uczeń 
może skorzystać ze wsparcia nauczycie-
la i innych uczniów.
 Najtrudniejszy jest ostatni element 
informacji zwrotnej, czyli dawanie 
uczniowi wska zówek do dalszej pracy, 
które popchną go do przodu. Należy go 
wprowadzać stopniowo i jak najbardziej 
zindywidualizować.

TECHNIKA: Ocena koleżeńska
OPIS: Istnieją różne formy oceny kole-
żeńskiej
 Nauczyciel, przygotowując uczniów 
do udzielania so bie wzajemnie takiej 
oceny, powinien przekazać im następu-
jące zasady:
• Ocena koleżeńska dotyczy pracy 

ucznia, a nie jego osoby.
• Ocena koleżeńska odnosi się tyko do 

ustalonych wcześniej kryteriów suk-
cesu.

• Ocena koleżeńska ma formę infor-
macji zwrotnej, a nie stopnia.

 Oceny koleżeńskiej uczniowie mu-
szą się nauczyć. Warto rozpocząć od 
prostszych form, np. od techniki „Dwie 
gwiazdy i jedno życzenie” (patrz poni-
żej).

Dwie gwiazdy i jedno życzenie
OPIS: Uczniowie dokonują oceny kole-
żeńskiej, przypisując pracy kolegi dwie 
gwiazdy i jedno życzenie.
• Dwie gwiazdy to dwie dobre strony 

pracy.
• Życzenie to coś, co można by zrobić 

lepiej, inaczej
 Technika ta stanowi wstęp do szer-
szej oceny koleżeńskiej. Zamiast pisać 
czteroelementową informację zwrotną, 
uczniowie skupiają się na odnalezie-
niu w pracy kolegi dwóch pozytywów 
i jednej rzeczy do zmiany. Uczy to kon-
centrowania się na pozytywach, a jed-
nocześnie jest formą wzajemnego na-
uczania.

Informacja zwrotna od kolegi
 Ocena koleżeńska w formie infor-
macji zwrotnej powinna zawierać trzy 
elementy:
• co uczeń zrobił dobrze,
• co należy poprawić,
• jak należy to poprawić,
 Udzielanie informacji zwrotnej nie 
jest łatwe; trzeba się stopniowo przygoto-
wać zarówno do jej formułowania i prze-
kazywania, jak i do korzystania z niej.

 Pomocne może być opracowanie 
uczniowskiego schematu oceniania.
OPIS: Uczniowie indywidualnie lub 
w grupach tworzą schemat oceniania. 
Następnie używają go, dokonując samo-
oceny lub oceny koleżeńskiej.
 Przed stworzeniem schematu oce-
niania warto porozmawiać z uczniami 
na temat celów jego opracowania, róż-
nic między informacją zwrotną a osą-
dzaniem, zasad wza jemnego komuni-
kowania się, standaryzacji oceniania 
itp.

do wykonania jako wyzwanie lub szansę 
na sprawdzenie się, a nie jako obowiązek 
lub ciężar. Zadanie tego typu powinno 
stworzyć wyjątkową i pełną emocji sy-
tuację, która będzie wymagała od ucznia 
odwagi i wysiłku dla przezwyciężenia 
przeszkód i osiągnięcia sukcesu. Na-
uczyciel dzięki takiemu podejściu może 
zarazić uczniów entuzjazmem i sprawić, 
że bardziej zaangażują się w pracę.
 Wyzwanie nie może przytłoczyć 
uczniów. Nauczyciel powinien wybrać 
odpowiedni jego poziom oraz moment 
zmierzenia się z nim, tak aby uczniowie 
byli gotowi je podjąć. Nie można narzu-
cać uczniom wyzwania, gdyż przyjęte 
wbrew własnej woli będzie raczej obcią-
żeniem i balastem. Wyzwanie powinno 
mobilizować do wysiłku i wyzwalać nową 
energię, a nie obezwładniać. Uczniowie 
są z reguły zadowoleni, jeśli stawiamy 
przed nimi ambitne zadanie. Ważne, aby 
mogli liczyć na pomoc nauczyciela i nie 
bali się ewentualnej porażki. Pomocne 
może być dawanie zadań do wyboru, tak 
aby uczeń mógł zdecydować, który po-
ziom będzie dla niego wyzwaniem.
 Dobry nauczyciel wierzy w swoich 
uczniów i ich możliwości oraz ocze-
kuje od nich wspaniałych efektów. Nie 
zakłada, że brakuje im chęci do nauki, 
ale oczekuje od każdego z nich działań 
najlepszych, na jakie ich stać. Nawet gdy 
ktoś nie wykona zadania, nauczy ciel 
wierzy, że miał ku temu ważne powody 
i  spodziewa się, że następnym razem 
zrobi to najlepiej, jak potrafi. 
 Uczeń powinien mieć tego świado-
mość, nie powinien jednak sądzić, że na-
uczyciel pozwoli mu na regularne niewy-
konywanie prac. Dzięki takiemu podejściu 
uruchamia się zasada samospełniającej 
się przepowiedni – uczniowie podejmują 
trudniej sze zadania i osiągają lepsze rezul-
taty. Zaczynają odpowiadać na pozytywne 
oczekiwania wobec nich. Jeśli nie wierzy-
my w możliwości uczniów i straszymy ich 
niezdanymi egzami nami, spada ich moty-
wacja do nauki, a za nią efekty.
WSPOMAGA STRATEGIE: I, III i V.
 Cele stawiane uczniom powinny za-
chęcać ich do nauki i wysiłku oraz oso-
biście angażować każdego z nich. Dlate-
go korzystne jest planowanie ambitnych 
celów wraz z uczniami, by mogli stać się 
dumni z podejmowanych wyzwań. Mo-
tywującej informacji zwrotnej powinna 
towarzyszyć wiara w możliwości ucznia, 
a pomoże mu to się uczyć i wziąć za sie-
bie odpowiedzialność.
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 Sprawdzoną formą schematu oce-
niania jest formularz z następującymi 
rubrykami:

 Uczniowie w pierwszej kolumnie 
wpisują, co podlega ocenie, a w pozo-
stałych odnoszą się do poszczególnych 
punktów kryteriów sukcesu (nacobezu).

Ocena koleżeńska z listą kontrolną
OPIS: Uczniowie dokonują oceny ko-
leżeńskiej pracy kolegi, używając do-
kładnej listy kontrolnej, przygotowanej 
wcześniej razem w klasie. Lista taka 
musi zawierać konkretne punkty, np.: 
„Czy podano tytuł?” „Czy praca ma co 
najmniej pięć paragrafów?” itd. Lista 
kontrolna nie powinna zawierać osobi-
stych uwag oceniającego. Może być uży-
wana do wielu prac lub można tworzyć 
osobne listy dla każdej pracy. Oceniona 
praca z komentarzem wraca do autora, 
który ją poprawia, a następnie oddaje do 
oceny nauczycielowi.
WSPOMAGA STRATEGIE: III, IV i V.
 Jeśli nauczyciele mają trudności 
z  ocenianiem, to tym bardziej mają je 
uczniowie przy ocenie koleżeńskiej. 
Jeśli ustalimy z uczniami cel, zasady 
i  sposoby oceniania, staną się oni od-
powiedzialnymi oceniającymi, którzy 
pomagają sobie wzajemnie w nauce.
 Warto poznać korzyści oceny kole-
żeńskiej zarówno dla uczniów, jak i dla 
nauczyciela. Warto ją wprowadzić przy 
małych pracach (np. kartkówkach) lub 
fragmentach lekcji i stopniowo dołączać 
kolejne elementy informacji zwrotnej.

TECHNIKA: Kanapka informacji 
zwrotnej

OPIS: Informacja zwrotna może być 
podana w formie „kanap ki”, która skła-
da się z trzech warstw:
• komentarza dotyczącego pozytywów,
• konstruktywnej krytyki wraz z wyja-

śnieniem, co i jak na leży poprawić,
• komentarza dotyczącego pozytywów.

Kryteria 
sukcesu 

(poszcze-
gólne 

punkty)

Dobrze
i dlaczego?

Niedobrze 
i jak trzeba 
poprawić?

 Bardzo ważne jest pokazywanie 
uczniom postępu, który poczynili. Na-
uczyciel powi nien pamiętać o tym w in-
formacji zwrotnej. Może to robić np. 
przez:
• nawiązywanie do poprzednich prac 

ucznia,
• powoływanie się na informację 

zwrotną do wcześniejszych prac 
ucznia, znajdu jących się w jego ze-
szycie,

• nawiązywanie do mocnych stron 
ucznia i jego poprzednich osiągnięć.

• wskazywanie uczniowi miejsc, w któ-
rych poczynił postępy,

• nawiązywanie do celów, które uczeń 
sobie postawił i które udało mu się 
osiągnąć.

 Porównując poprzednie prace ucznia, 
nauczyciel może zastosować technikę:
Plus, minus, równo: + - =
OPIS: Nauczyciel komentuje pracę ucznia 
przy pomocy jednego z trzech znaków: 
„+”, „-” „=”, porównując ją do poprzed-
nich jego prac. Jeśli praca jest lepsza niż 
poprzednia (uczeń zrobił postęp) – otrzy-
muje „plus”, jeśli jest na tym samym po-
ziomie, to znak „równo”, a jeśli jest gorsza 
od wcześniejszej, to „minus”. W pracy 
z młodszymi uczniami zamiast tych zna-
ków można użyć strzałek. Nauczyciel po-
winien zdecydować się na jeden rodzaj 
oznaczeń, aby uczniowie mogli poznać 
ich znaczenie i do nich się przyzwyczaić, 
a dzięki temu się doskonalić.
WSPOMAGA STRATEGIĘ: III.
 Forma kanapki jest bardzo dobrze 
przyswajana przez przyjmującego in-
formację zwrot ną. Zaczynamy od pozy-
tywów i na nich kończymy. Jednak nie 
mogą one być w formie ogólników typu: 
„dobra robota”. Nauczyciel powinien 
uzasadnić każde docenienie, bo tyl ko 
wtedy uczeń w nie uwierzy i stanie się 
ono dla niego wzmocnieniem. Ucznio-
wie szybko rozpoznają fałsz ogólniko-
wej pochwały. Dobrze, jeśli nauczyciel 
nie chwali ucznia, ale go docenia. To 
samo dotyczy „środka kanapki” – po-
winna być pełna konkretów i wskazó-
wek, jak poprawić pracę. 
 Nauczyciel nie może liczyć na to, że 
uczeń sam się domyśli, co i jak trzeba 
poprawić; uczeń się uczy, wykorzystu-
jąc wskazówki nauczyciela. Użyteczne 
mogą być sformułowania:
• Podoba mi się..., gdyż...
• Zastanów się, czy nie byłoby lepiej...
• Następnym razem spróbuj...

 Tylko uczeń doceniany może robić 
postępy. Pokazywanie progresu wymaga 
od na uczyciela kontrolowania na bieżą-
co, w jakim miejscu jest uczeń. Nauczy-
ciel musi wiedzieć i pamiętać, z  czym 
uczeń ma problemy, w czym jest dobry 
(mocne strony) i co udało mu się już 
przyswoić. Ułatwieniem dla nauczyciela 
jest stosowanie zeszytu prac uczniow-
skich lub portfolio, w którym uczeń 
przechowuje wszystkie swoje zadania 
wraz z komentarzem nauczyciela.

TECHNIKA: Głośne myślenie
OPIS: Nauczyciel głośno myśli, rozwią-
zując jakiś problem.

 Uczniowie często nie zdają sobie 
sprawy, na czym polega przemyślenie 
problemu. Obserwując najszybszych 
kolegów, dochodzą do mylnego prze-
konania, że do odpo wiedzi dochodzi się 
szybko, łatwo i bez popełniania błędów. 
Kiedy więc coś im się nie udaje, szyb-
ko tracą wiarę w siebie. Stają się bierni, 
niezdolni do myślenia, próbują wszyst-
ko opanować pamięciowo. Śledząc tok 
rozumowania nauczy ciela, który głośno 
komentuje rozwiązywanie problemu lub 
zadania, przekonują się, że dochodzenie 
do prawidłowej odpowiedzi jest zazwy-
czaj procesem powolnym i skompli-
kowanym, rzadko szybkim i prostym.
 Głośne myślenie pokazuje uczniom 
proces dochodzenia do właściwego roz-
wiązania drogą kolejnych prób, pomy-
łek, korekt swojego sposobu rozumowa-
nia i innych eta pów, przez które trzeba 
przejść w toku myślenia. Technika ta 
dodaje otuchy uczniom, którzy niechęt-
nie przyznają się do tego, że czegoś nie 
rozumieją. Ponadto uczy ona umie-
jętności rozwiązywania rzeczywistych 
problemów, które pojawiają się w życiu.
WSPOMAGA STRATEGIE: III i IV.
 Pokazywanie uczniom, jak zazwyczaj 
przebiega proces myślowy, wpływa na 
ich spo sób rozumowania, dodaje odwagi 
i zachęca do podejmowania ryzyka.

TECHNIKA: Docenienie
OPIS: Każdemu uczącemu się potrzeb-
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cy wszystkich uczniów jako grupy. Oto 
przykłady takiego docenienia:
• Możemy sobie pogratulować sposo-

bu, w jaki udało nam się przeprowa-
dzić dzisiejszą lekcję.

• Robicie wielkie postępy. Praca 
z wami jest dla mnie przyjemnością.

• Tak świetnie ze sobą współpracuje-
cie! Powiedziałam dzisiaj dyrektoro-
wi, że jesteście wyjątkowi.

• Pracujecie dzisiaj tak dobrze, że mam 
dla was miłą niespodziankę.

• Co za wspaniała grupa! Mimo że ma-
teriał jest trudny, doskonale dajecie 
sobie radę. Podziwiam waszą wy-
trwałość.

• Zrobiliśmy to w bardzo dobrym cza-
sie! Jesteście świetnym i zgranym ze-
społem! 

 Pochwały i nagrody skierowane do 
grupy, która na nie uczciwie zapracowa-
ła, nie wywołują zazdrości. Nikt nie czu-
je się pominięty, przeciwnie – wzmacnia 
się więź między uczniami.
WSPOMAGA STRATEGIĘ: III.
 Docenienie jest niezbędnym elemen-
tem pełnej informacji zwrotnej, a taka po-
maga uczniowi się uczyć i rozwijać.

 Słowa kluczowe: ocenianie kształtu-
jące, techniki dobrego nauczania i ucze-
nia się.
 Artykuł przygotowany z wykorzy-
staniem publikacji Uczę (się) w szko-
le, wydanej przez CEO w ramach współ-
finansowanego przez EFS wspólnego 
projektu ORE i CEO „Wdrożenie pod-
stawy programowej kształcenia ogólne-
go w przedszkolach i szkołach”.

Danuta Sterna jest matema-
tyczką, autorką książek i blo-
gerką edukacyjną, wykładowcą 
akademickim, nauczycielką 
w szkołach warszawskich i dy-

rektorką szkoły. Od 2000 r. pracuje w Centrum 
Edukacji Obywatelskiej (CEO), obecnie jest 
szefową ekspertów prowadzonego wspólnie 
przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności programu Szkoła Ucząca Się. Autor-
ka m.in. książek Ocenianie kształtujące w prak-
tyce, Uczę (się) w szkole. Poza promowaniem 
i  upowszechnianiem oceniania kształtującego 
propaguje w Polsce metodę projektu i uczniow-
skiego portfolio.

*  *  *

 Metoda projektu jest od wielu lat 
stałym elementem pracy z dziećmi 
w naszym przedszkolu. Temat projektu 
badawczego „Instrumenty muzyczne” 
został przyjęty do realizacji po wcze-
śniejszym rozpoznaniu zainteresowań 
i predyspozycji dzieci. Wynikał także 
z  założeń koncepcji pracy przedszkola 
i był realizowany we wszystkich sześciu 
oddziałach przedszkolnych. Główne 
zadania były przeprowadzane wspól-
nie w całym przedszkolu. Natomiast 
w poszczególnych oddziałach dzieci 
pod kierunkiem nauczycieli wybierały 
szczegółowe tematy, a ich wykonanie 
było zróżnicowane w zależności od za-
kresu wiadomości, poziomu trudności, 
możliwości metodycznych i organiza-
cyjnych.
 Przed rozpoczęciem pracy nad 
projektem nauczyciele poszczególnych 
oddziałów poszukiwali odpowiedzi na 
pytania: Czy temat nie jest zbyt abs-
trakcyjny? Czy jest oparty w sposób 
konkretny na wcześniejszych doświad-
czeniach dzieci? Czy dzieci będą miały 
szansę aktywnego działania? Ponieważ 
projekt obejmował swoim zasięgiem 
całe przedszkole, konieczne było opra-
cowanie planu działania, wyznaczenie 
celów, ustalenie terminów, osób odpo-
wiedzialnych, wykorzystanie zasobów 
własnych zarówno materialnych, jak 
i tych opartych na doświadczeniach 
i pasjach zespołu nauczycieli, rodziców. 

Metoda
projektu uczy
poznawać
i rozumieć 
muzykę

JOWITA JABŁOŃSKA
JOANNA MURCZAK

ANNA HABELA

Realizacja projektu „Instrumenty 
muzyczne” w Miejskim Przed-
szkolu nr 20 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Nowym Sączu.

ne jest docenienie, bez niego trudno się 
uczyć. Należy jednak odróżnić chwale-
nie od docenienia. Chwalenie jest zwy-
kle niekonkretne i dotyczy człowieka. 
Docenia jąc ucznia, mówimy o kon-
kretnej pracy. Uczniowi trudno uwie-
rzyć w ogólniki, wyczuwa fałsz, dlatego 
musi wiedzieć, co nauczyciel docenia 
i dlaczego. Nauczyciele często uważa-
ją, że najlepszym sposobem docenie-
nia jest nagroda w postaci stopnia, ale 
wtedy nacisk położony jest na nagro-
dę – zapłatę, a nie na doskonałą pracę. 
Najlepiej, gdy nauczyciel docenia pracę 
ucznia, używając komunikatu „ja”, np. 
„Bardzo mi się podoba sposób, w jaki 
sfor mułowałeś swoją odpowiedź, Szym-
ku”. Uczeń powinien poczuć autentycz-
ność naszego docenienia.
 Oto kilka przydatnych wyrażeń:
• Podoba mi się sposób, w jaki to po-

wiedziałaś.
• Bardzo mi się podoba, że zdecydo-

wałaś się zaryzykować.
• Dziękuję, że spróbowałeś.
• Miło mi...
 Najlepiej, gdy nauczycielowi udaje 
się docenić każdego ucznia (oczywiście 
każdego za co innego); w każdym można 
znaleźć coś godnego uznania, choć zwy-
kle wymaga to wnikliwej obserwacji.

 Powinniśmy również pamiętać 
o udzieleniu wsparcia uczniowi w trud-
nych dla niego sytuacjach, np. kiedy 
traci on wiarę w swoje możliwości. Na-
uczyciel może wówczas pomóc ucznio-
wi, wyrażając zrozumienie i empatię.
 Oto kilka przykładów:
• Mnie też się zdarzyło popełnić taki 

błąd.
• Wiele osób czuje to samo co ty.
• Domyślam się, że martwicie się o ten 

raport.
• Rozumiem, dlaczego to zrobiłaś.
• Myślę, że wiem, jak się czujesz.
• Czuję, że się smucisz.
• Rozumiem, dlaczego tak postąpiłeś.
• Wierzę, że następnym razem ci się uda.
 Dzięki takiemu komunikatowi uczeń 
wie, że nauczyciel rozumie jego trudno-
ści i chce mu pomóc. Wadą docenienia 
może być to, że jednych uczniów spoty-
ka ono często, a innych rzad ko. Pewnym 
rozwiązaniem może być docenianie pra-

Każdemu uczącemu się
potrzebne jest docenienie,
bez niego trudno się uczyć. 
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Ważne było również poszukanie wspar-
cia osób z zewnątrz oraz wykorzystanie 
zasobów środowiska lokalnego.
 Celem projektu było: rozwijanie 
dziecięcej wrażliwości na piękno otacza-
jącego świata; rozwijanie zainteresowań 
muzyką oraz kształtowanie trwałych 
nawyków obcowania z nią; zaspokajanie 
potrzeb ekspresji twórczych; rozwijanie 
podstawowych kompetencji muzycz-
nych, m.in. słuchu muzycznego, poczucia 
rytmu, umiejętności gry na instrumen-
tach perkusyjnych konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych; zapoznanie 
z konwencjonalnymi i niekonwencjonal-
nymi instrumentami muzycznymi (wy-
gląd, technika gry); tworzenie własnych 
instrumentów muzycznych; gra na pro-
stych instrumentach; stwarzanie sytuacji 
umożliwiających rozwijanie talentów 
artystycznych; udział dzieci w uroczysto-
ściach przedszkolnych.
 Po wyborze tematu głównego przy-
stąpiono do sprecyzowania, które z za-
gadnień będą realizowane wspólnie 
w całym przedszkolu i jak będzie prze-
biegało ich wprowadzanie w życie w po-
szczególnych oddziałach przedszkol-
nych ze względu na różnice wiekowe 
dzieci. Przedszkolaki miały możliwość 
dokonania wyboru tematu szczegóło-
wego, co sprawiło, że realizacja projek-
tu, choć pod tą samą nazwą, miała inny 
przebieg i była zróżnicowana w  po-
szczególnych grupach.
 Gr. I, II i III wybrały zagadnienia 
związane z podziałem instrumentów 
na grupy, techniką gry na wybranych 
instrumentach, rozpoznawaniem ich 
brzmienia. Gr. IV szczegółowo opraco-
wała temat: Bębenek. Gr. V szczegółowo 

opracowała temat: Gitara. Gr. VI praco-
wała wokół tematu: Tamburyno.
 Takie same działania we wszyst-
kich oddziałach obejmowały: opraco-
wanie wspólnie z dziećmi wstępnego 
planu działania, czyli siatki pojęciowej, 
tj. graficznego przedstawienia powią-
zań między propozycjami i pytaniami 
dzieci (z  odwołaniem do treści, celów, 
pojęć wynikających z tematu oraz pytań 
dzieci). Dzieci chciały uzyskać odpo-
wiedzi na następujące pytania: „Co to 
jest muzyka?” „Gdzie mieszka muzy-
ka?” „Z  czym kojarzy Ci się muzyka?” 
„Jak powstaje muzyka?” „Skąd pocho-
dzi muzyka?” „Jak zapisywać muzy-
kę?” „Kto pisze muzykę?” „Jak grać na 
instrumentach muzycznych?” „Czym 
różnią się od siebie instrumenty?”
 W dalszej części realizacji projektu na-
uczycielki zapisywały wypowiedzi dzieci 
wynikające z ich doświadczeń i  kontak-
tów związanych z muzyką. Stawiane były 
hipotezy, czyli próby odpowiedzi na pyta-
nia badawcze. Założenia metody projektu 
zaprezentowano rodzicom w listopadzie 
podczas otwartego spotkania edukacyj-
nego (zajęcia otwarte z udziałem dzieci 
i rodziców). Zaproszono rodziców do 
włączenia się w realizację projektu, pro-
ponując im udział w konkursie plastycz-
no-technicznym i  literackim Zadaniem 
dzieci i rodziców było skonstruowanie 
niekonwencjonalnego instrumentu per-
kusyjnego oraz wymyślenie opowiadań, 
rymowanek, wierszy o gitarze. Rodzice 
i dzieci zostali poproszeni o przynoszenie 
do przedszkola różnych przedmiotów bę-
dących źródłem dźwięków. W ten sposób 
została utworzona kolekcja „Instrumen-
tów” w „Skrzyni dźwięków”. 

 Rodzice z ochotą włączyli się w pro-
ponowane działania. Wiktoria i jej ta-
tuś skonstruowali gitarę ze styropianu. 
Ewka i rodzice zrobili komplet grzecho-
tek z materiału przyrodniczego. Natal-
ka z mamusią zrobiła bębenek z pusz-
ki, balona i rurki do napojów. Cyprian 
z rodzicami stworzyli tamburyn z kap-
sli i drutu. Wierszyki o gitarze napisali: 
Ola z mamą, Jakub z rodzicami, Dawid 
z mamusią, Natalka z mamą. Książecz-
kę o gitarze samodzielnie ilustrowaną 
i pięknie oprawioną napisali Tomek 
i Jakub. Prace zostały wysłane na ogól-
nopolski konkurs plastyczno-literacki 
„Moja książeczka”, organizowany przez 
Przedszkole Bajka w Giżycku.

Realizacja projektu 
 Realizacja projektu w jednym z od-
działów obejmowała przykładowo na-
stępujące działania: wycieczkę do sklepu 
muzycznego „Amadeusz”; gromadzenie 
różnych instrumentów muzycznych oraz 
przedmiotów nietypowych służących do 
poszukiwania źródeł dźwięków (tzw. 
„skrzynia dźwięków”); zapraszanie gości 
i ekspertów z zakresu muzyki; poznawa-
nie różnych instrumentów, obserwacja 
gry na instrumentach, techniki wydo-
bywania dźwięków itp.; zorganizowanie 
uroczystości z okazji dnia 11 Listopa-
da; uczestniczenie dzieci w  koncertach 
i  warsztatach muzycznych pod hasłem: 
„Z muzyką za pan brat”; udział w spo-
tkaniu pod hasłem „Młody muzyk” (wy-
konywanie utworów muzyki klasycznej 
przez absolwentów naszego przedszkola 
oraz uczniów Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia im. F.  Chopina 
w  Nowym Sączu w klasie gitary kla-
sycznej); zorganizowanie spotkania ro-
dzinnego pod hasłem „Mój tata jest mu-
zykiem” (wspólne śpiewanie piosenek 
biesiadnych wykonywanych z  akompa-
niamentem gitary); udział dzieci w kon-
cercie pt. „O czym grają dudy, jak dźwię-
czą trombity” z cyklu ,,Mała Akademia 
Folkloru”; przeprowadzenie dla dzieci 
spotkania z  „Muzyką Afryki” (wspólne 
muzykowanie na niekonwencjonalnych 
instrumentach perkusyjnych); zorga-
nizowanie przedszkolnego „Przeglądu 
kolęd i  pastorałek” (z udziałem dzieci 
przedszkolnych oraz uczniów i nauczy-
cieli PSM I i II stopnia i Prywatnej Kato-
lickiej Szkoły Muzycznej); zorganizowa-
nie konkursu pt. „Wesołe instrumenty 
muzyczne – czyli w świecie dźwięków” 
wykonane przez dzieci i rodziców.Wykonywanie instrumentów muzycznych z nietypowych materiałów, fot. B. Chruślicka
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 W salach poszczególnych oddziałów 
przedszkolnych wydzielono kąciki pro-
jektowe, w których dzieci gromadziły ko-
lekcje przedmiotów wykorzystywanych 
do zabaw i doświadczeń akustycznych 
oraz różnego typu instrumenty muzycz-
ne: strunowe, dęte, perkusyjne. Wypo-
sażenie tych „kącików” było na bieżąco 
wzbogacane o nowe instrumenty i przed-
mioty będące źródłem dźwięków.

Wiersze o gitarze
Sebastian Pociecha z mamusią i siostrą

Co to jest? Strun ma sześć 
Gdy gitara moja ładnie gra
Radość dla przyjaciółka ma
Z nią jest git, śpiewasz hit
Przebój za przebojem
Grają struny moje.

Jakub Jurkowski z tatusiem

Aleksandra Gwiżdż z mamusią

Gdy gitary dźwięk usłyszę
To w mym sercu czuję ciszę
Bo gitara pięknie gra
Tańczę wtedy raz i dwa
Zawsze o gitarze marzę
By z gitarą pójść na plażę
Tam wśród morza fal
Puścić nuty w dal. 

 Realizacja projektu badawczego była 
na bieżąco dokumentowana, a osiągnię-
cia dzieci systematycznie eksponowano. 
Działania te motywowały dzieci do ak-
tywności na odpowiednio wysokim po-
ziomie, co jest niezwykle ważne w odnie-
sieniu do dzieci 3–4-letnich przy realizacji 
projektów badawczych trwających dłużej.
 Wśród eksponowanych efektów pra-
cy w poszczególnych oddziałach znalazły 
się: zbiór wierszy o tematyce muzycz-

nej pt. „Nasze wierszowanie” – wiersze 
tworzone wspólnie przez dzieci i rodzi-
ców; nietypowe instrumenty perkusyj-
ne – konkurs pt. „Wesołe instrumenty 
muzyczne” wykonane przez rodziców 
i dzieci; plakaty wykonane przez dzieci 
techniką collage na konkursy „Muzyka 
jest wokół nas”, „Instrumenty”; prace 
plastyczne pt. „Malowanie muzyki” – 
stanowiące ilustracje do wysłuchanych 
utworów muzycznych; mapa skojarzeń 
do określeń: „Muzyka”, „Instrumenty 
muzyczne”, „Tamburyn” itp.; siatki tema-
tyczne dla poszczególnych instrumen-
tów: gitara i tamburyno, bębenek. 
 Trzeba zaznaczyć, że powodzenie 
projektu i jego wymierne efekty mają 
związek z dużym zaangażowaniem ro-
dziców i pracowników przedszkola 
w jego realizację.
 Kolejnym etapem wdrażania projek-
tu była prezentacja jego efektów podczas 
uroczystości zorganizowanej z  okazji 
Dnia Babci i Dziadka w formie koncertu 
muzycznego wykonanego przez dzieci dla 
babć i dziadków w dniu ich święta. Dzieci 
zaprezentowały także piosenki ilustrujące 
ruchem ich tematykę, tańczyły do utwo-
rów muzycznych oraz wykonały instru-
mentacje z układem ruchowym do utwo-
ru „Polka Trisch Trasch” – J. Straussa. 

Ewaluacja projektu
 W proces ewaluacji realizowanego 
projektu zaangażowana została cała spo-
łeczność przedszkola, tj. dzieci, nauczy-
ciele oraz rodzice. Do oceny efektów jego 
realizacji wykorzystano różne techniki 
umożliwiające określenie stopnia zado-
wolenia dzieci z udziału w projekcie, ta-

Zabawy z muzyką, fot. A. Pogwizd

kie jak: karta ewaluacyjna realizowanego 
projektu badawczego „Gitara” (zadaniem 
dzieci było pokolorowanie postaci gita-
rzysty, w przypadku gdy dobrze oceniają 
swój udział w projekcie); karta ewalu-
acyjna „Samoocena dziecka”; karta ewa-
luacyjna wdrażanego projektu „Instru-
menty muzyczne” (zadaniem dzieci było 
pokolorowanie instrumentu muzycznego 
na odpowiedni kolor w zależności od 
tego, czy były zadowolone z udziału w za-
jęciach stanowiących realizację projektu); 
quiz wiadomości na temat instrumentów 
muzycznych; konkurs w zakresie rozwią-
zywania zagadek muzycznych; zabawa 
dydaktyczna „Prawda – fałsz”.
 Podsumowaniem realizacji projektu 
była ocena przez dzieci atrakcyjności 
prowadzonych zajęć poprzez podniesie-
nie ręki z odpowiednim piktogramem. 
Wszystkie przedszkolaki jednogłośnie 
zdecydowały, że przedstawiane zagad-
nienia bardzo im się podobały, wybiera-
jąc „buzię uśmiechniętą”.
 Zebrano również wypowiedzi ustne 
dzieci stanowiące podsumowanie reali-
zowanych zagadnień. Dzieci najczęściej 
wskazywały, iż podobało się im: „granie 
na instrumentach”, „wykonywanie róż-
nych instrumentów”, „udział w zaba-
wach muzycznych”. 
 Informacje zwrotne uzyskane od 
rodziców podczas bieżących rozmów 
wskazują, że rodzice w pełni akceptują 
wdrażanie w przedszkolu projektów ba-
dawczych, uznając je za metodę umożli-
wiającą rozwijanie wszechstronnej wie-
dzy i umiejętności dzieci.  
 Temat realizowanego projektu cie-
szył się już od samego początku wiel-
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kim zainteresowaniem ze strony dzieci. 
Wszystkie postawione cele dydaktycz-
ne zostały osiągnięte. Przedszkolaki 
wzbogaciły podstawową wiedzę na te-
mat muzyki i instrumentów, rozwinę-
ły wiedzę i  wyobraźnię muzyczną oraz 
aktywność i ekspresję artystyczną. Pod-
czas realizacji projektu dzieci chętnie 
angażowały się w wykonywanie prac 
plastycznych, uczestniczyły w zabawach 
muzyczno-rytmicznych i zajęciach dy-
daktycznych, prezentując w nich zdoby-
tą wiedzę i umiejętności.

 Zaangażowanie ze strony rodziców 
było bardzo duże, a ich współudział nieza-
stąpiony. Chętnie pomagali w  zorganizo-
waniu i doposażeniu kącika muzycznego, 
wykonali wspólnie z  dziećmi nietypowe 
instrumenty wg własnego pomysłu. Naj-
większym uznaniem wśród dzieci cieszyło 
się wspólne muzykowanie na wykonanych 
instrumentach perkusyjnych. Z wielką ra-
dością dzieci wystąpiły z programem arty-
stycznym dla rodziców i dziadków pod-
czas „mini koncertu”. Realizacja projektu 
dostarczyła wszystkim jego uczestnikom 
niezapomnianych wrażeń, a także posze-
rzyła ich kompetencje muzyczne.
 Projekt „Instrumenty muzyczne” 
może być realizowany w każdej grupie 
wiekowej – również z małymi dziećmi. 
Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, anga-
żują się bardzo w realizację projektu, 
włączając w niego czynnie swoich naj-
bliższych. Realizacja projektu potwier-
dziła powiedzenie: „muzyka łagodzi 
obyczaje”. Dzieci podczas zajęć były bar-
dziej spokojne, skupione i wyciszone. 
 Metoda projektu pozwala realizo-
wać cele wychowania przedszkolnego 
zawarte w podstawie programowej oraz 
przyczynia się do pełniejszej realizacji 
programów edukacyjnych w  poszcze-
gólnych grupach przedszkolnych. Sto-
sowana jest w naszym przedszkolu od 
kilku lat, przynosząc pozytywne efekty 
edukacyjne. Kontynuacją wdrożonego 
projektu jest realizacja w kolejnym pół-
roczu innowacji pedagogicznej progra-
mowo-metodycznej z zakresu edukacji 
muzycznej pn. „Nutka i Bemolek zapra-
szają do świata muzyki”. 
 Konkurs dotyczący tworzenia wła-
snych instrumentów muzycznych był 

Fot. A. Pogwizd

przysłowiowym hitem projektu i cie-
szył się dużym powodzeniem. Rodzice 
i dzieci wykazali się niezwykłą kreatyw-
nością i pomysłowością. Wystawa in-
strumentów muzycznych wykonanych 
z niekonwencjonalnych materiałów zo-
stała zaprezentowana w MCDN ODN 
w Nowym Sączu.
 Konsultacja merytoryczna: Alicja 
Kolbusz nauczyciel konsultant ds. wy-
chowania przedszkolnego, edukacji 
wczesnoszkolnej oraz edukacji arty-
stycznej MCDN ODN w Nowym Sączu.

 Słowa kluczowe: metoda projektu, 
projekt „Instrumenty muzyczne”.
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*  *  *
Jowita Jabłońska – nauczyciel wychowania 
przedszkolnego, nauczyciel mianowany, do-
datkowe uprawnienia – kwalifikacje w zakresie 
zarządzania oświatą. Joanna Murczak – na-
uczyciel wychowania przedszkolnego i eduka-
cji wczesnoszkolnej. Anna Habela – nauczyciel 
wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplo-
mowany, dodatkowe uprawnienia: pedagogika 
specjalna – oligofrenopedagogika, edukacja 
wczesnoszkolna.

 Celem tegorocznej edycji konkursu 
było upowszechnianie przykładów do-
brej praktyki pedagogicznej w  zakresie 
propagowania zdrowego stylu życia 
i  aktywności fizycznej dzieci i  mło-
dzieży oraz promowanie kreatywnych 
nauczycieli podejmujących różnorodne 
działania edukacyjne służące wszech-
stronnemu rozwojowi psychomoto-
rycznemu młodych ludzi i  kształtowa-
niu prawidłowych postaw wobec zajęć 
ruchowych. 
 Zdaniem Komisji Europejskiej Pań-
stwa Członkowskie oraz Unia Europejska 
muszą podjąć działania mające na celu 
propagowanie aktywności fizycznej, aby 
odwrócić, spowodowaną wieloma czyn-
nikami, tendencję do jej zmniejszania 
się (Biała Księga „Europejska strategia 
dla problemów zdrowotnych związanych 
z odżywianiem się, nadwagą i otyłością”, 
2007). 
 Konkurs adresowany był do na-
uczycieli publicznych i niepublicznych 
przedszkoli i szkół z województwa ma-
łopolskiego.

Kreatywny 
Nauczyciel:
znamy już
finalistów
tegorocznej 
edycji
konkursu 

DARIA GRODZKA

W Małopolskim Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli 24 kwiet-
nia 2017 r. została rozstrzygnię-
ta VIII edycja Regionalnego 
Konkursu „Kreatywny Nauczy-
ciel”, pod honorowym patrona-
tem Marszałka Województwa 
Małopolskiego i  Małopolskiego 
Kuratora Oświaty. 

Metoda projektu pozwala realizować 
cele wychowania przedszkolnego 

zawarte w podstawie programowej. 
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Inspiracja: Konferencja 
TEDxKazimierz 2017

DARIA GRODZKA

Już po raz trzeci w Krakowie (22 kwietnia) odbyła się konferencja 
TEDxKazimierz, a jej motywem przewodnim była inspiracja. Wy-
darzenie było wspierane przez województwo małopolskie w ramach 
programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. 

 Uczestnicy konferencji wysłuchali 
inspirujących wystąpień, m.in. Bro-
oke Allena, emerytowanego finansisty 
z  Wall Street („A pledge for all na-
tions”), Jamie Milesa, młodego biznes-
mena („What have cartoons ever done 
for us?”), Dawida Ostręgi, przedsiębior-
cy, sportowca, harcmistrza („Never miss 
a chance to teach”), Julii Chojnackiej, 
współzałożycielki i prezesa Regionalne-
go Centrum Wolontariatu w Krakowie 
(„Wolontariat – daj się zainspirować!”), 
dr Agnieszki Wilczyńskiej, lidera Pro-
jektu Bohaterskiej Wyobraźni, realizo-
wanego we współpracy z  prof. Philipem 
Zimbardo („Czy każdy może być Boha-
terem?”). 
 J. Chojnacka przekonywała, że war-
to pomagać, podejmować nowe wyzwa-
nia i inspirować ludzi do aktywnych 
działań. D. Ostręga podkreślał, że na-
wet jedna chwila, jedna rozmowa może 
zmienić czyjeś życie. Po wystąpieniach 
prelegentów miała miejsce część arty-
styczna (m.in. wystąpił zespół muzycz-
ny Słowiany) i warsztatowa (w tym zaję-
cia z jogi śmiechu). 

 TED (Technology, Entertainment 
and Design – Technologia, Rozrywka 
i  Design) to znane na całym świecie 
konferencje, na których w formie krót-
kich i energicznych wystąpień prezento-
wane są wartościowe idee.
 TEDxKazimierz to organizacja 
non-profit, będąca lokalnym odpo-
wiednikiem konferencji TED. Została 
ona powołana do życia w 2015 r. przez 
Richarda Lucasa, angielskiego przed-
siębiorcę i działacza społecznego, który 
od ponad 20 lat mieszka w Krakowie. 
Obecnie jest to stowarzyszenie prowa-
dzone przez grupę miłośników Kazi-
mierza, którzy popularyzują ideę TED.
 Więcej informacji: https://www.
tedxkazimierz.com/

 Słowa kluczowe: TED, Konferencja 
TEDxKazimierz.

*  *  *
Daria Grodzka jest nauczycielem konsul-
tantem MCDN, redaktor naczelną „Hejnału 
Oświatowego”.

Fot. arch. redakcji

 Do Konkursu mogły przystąpić in-
dywidualnie lub zespołowo osoby fi-
zyczne będące autorami działania edu-
kacyjnego, zgodnego z celem i tematyką 
Konkursu. 
 Komisja konkursowa wyłoniła lau-
reatów w dwóch kategoriach. 

W kategorii przedszkoli:
I miejsce: Beata Grabowska, Wioletta 
Urban, Małgorzata Półtorak – Przed-
szkole Samorządowe w Mietniowie za 
przedsięwzięcie Tańczymy, śpiewamy, 
zdrowo się odżywiamy
II miejsce: Iwona Duran, Ewa Gieracka, 
Elżbieta Ptak – Samorządowe Przed-
szkole nr 131 w Krakowie za przedsię-
wzięcie Zdrowie w „pigułce” – Aktywne 
Zielone Przedszkole… i nie tylko
III miejsce: Aneta Bogacz – Niepublicz-
ne Przedszkole „Mały Bystrzak” w An-
drychowie za przedsięwzięcie Rozwój 
i pomaganie przez ćwiczenia i bieganie

W kategorii szkół:
I miejsce: Ewelina Wnęk, Agnieszka La-
soń-Leonardi – Zespół Szkół nr 5 Szkoła 
Podstawowa nr 109 w Krakowie za przed-
sięwzięcie Aktywność fizyczna i zdrowy styl 
życia to przyjemność dla każdego
II miejsce: Jolanta Kucharska, Mał-
gorzata Juda-Brańka, Krystyna Dzier-
żewicz, Mateusz Miś, Robert Czub  – 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych nr 5 w  Krakowie za 
przedsięwzięcie Aby się chciało troszczyć 
o ducha i ciało
III miejsce: Joanna Piecha – Miejskie 
Gimnazjum nr 2 w  Oświęcimiu i Be-
ata Biela – Miejskie Przedszkole nr 16 
w  Oświęcimiu za przedsięwzięcie Pro-
jekt współpracy w ramach promocji zdro-
wego stylu życia między Miejskim Gim-
nazjum nr 2 a  Miejskim Przedszkolem 
nr 16 w Oświęcimiu w latach 2014–2017

 O terminie i miejscu uroczyste-
go wręczenia nagród poinformujemy 
w późniejszym czasie.

Zwycięzcom gratulujemy,
a wszystkim uczestnikom

dziękujemy za udział w konkursie.

 Słowa kluczowe: konkurs „Kre-
atywny Nauczyciel”.

*  *  *
Daria Grodzka jest nauczycielem konsul-
tantem MCDN, redaktor naczelną „Hejnału 
Oświatowego”.



II Nowe Ogólnopolskie
Forum Bibliotek Pedagogicznych
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie ma zaszczyt zaprosić na II  Nowe Ogólnopolskie Forum Bi-
bliotek Pedagogicznych, które odbędzie się w dniach 8-9 czerw-
ca 2017  r. Temat konferencji brzmi: Rola biblioteki pedagogicznej 
w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji.

 Przyszłość technologii informacyj-
no-komunikacyjnych w edukacji zależy 
od nauczycieli. Wdrażanie nowych tech-
nik do nauczania ma ogromne znacze-
nie dla adaptacji młodego pokolenia do 
współczesnego świata. Żadna technolo-
gia nie zastąpi relacji nauczyciel – uczeń, 
jednak by stała się sprzymierzeńcem 
edukacji, nauczyciel powinien doskona-
lić swoje kompetencje cyfrowe, stając się 
specjalistą w wykorzystywaniu nowych 
technologii w procesie nauczania i ucze-
nia się. Podczas konferencji spróbujemy 
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
biblioteka pedagogiczna wspiera nauczy-
cieli w zaspokajaniu potrzeb edukacyj-
nych i podejmowaniu nowych wyzwań 
w tym zakresie. Będziemy szukać odpo-
wiedzi w następujących obszarach:
• metody i narzędzia pracy na odle-

głość;
• Otwarte Zasoby Edukacyjne i ich 

wykorzystanie;
• prowadzenie sieci współpracy i sa-

mokształcenia nauczycieli skoncen-
trowanych na nowych technologiach;

• portale społecznościowe i ich wyko-
rzystanie w edukacji i informacji;

• biblioteka pedagogiczna jako dro-
gowskaz dla nauczycieli w drodze do 
nowej edukacji;

• popularyzacja nowoczesnych metod 
nauczania wykorzystujących kompe-
tencje cyfrowe w tym m.in.: WebQuest, 
e Portfolio, Flipped Classroom, BYOD, 
Scratch;

• nowoczesne technologie w kształ-
ceniu kompetencji informacyjnych, 
czytelniczych i medialnych;

• wpływ technologii informacyjno-
-komunikacyjnych na kształtowanie 
społeczeństwa informacyjnego;

• nowoczesne technologie w edukacji 
uczniów z niepełnosprawnościami.

 Do udziału w konferencji zachęca-
my nauczycieli, bibliotekarzy, biblio-
logów, informatologów, pedagogów, 
doktorantów oraz specjalistów wszyst-
kich dziedzin, których obszarem zain-
teresowania są zmiany we współczesnej 
edukacji. Więcej informacji na stronie: 
https://www.pbw.edu.pl/2-nofbp-za-
proszenie

Organizatorzy

W następnym numerze:
Nowe trendy w polskiej edukacji
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 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa 
odbędzie się w dniach 2–12 lipca w Krakowie. 
Podczas trwających 10 dni obrad przedstawiciele 
21 państw członkowskich Komitetu Światowego 
Dziedzictwa UNESCO będą podejmować decy-
zje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym 
świecie. W roli obserwatorów obecne będą rów-
nież delegacje rządowe z blisko 170 Państw-Stron 
Konwencji oraz przedstawiciele organizacji po-
zarządowych afiliowanych przy UNESCO. Prze-
wodniczącym 41.  sesji jest Prof. Jacek Purchla, 
przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNE-
SCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum 
Kultury.
 Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa 
UNESCO to coroczne, międzyrządowe spotka-
nia 21 państw członków Komitetu dotyczące 
stosowania w praktyce Konwencji UNESCO 
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i  naturalnego. Obrady Komite-
tu mają ściśle ustalony program. Od 1977 r. 
odbywają się w różnych miastach na świecie. 
Polska jako Państwo-Strona Konwencji, czło-
nek Komitetu, ma zaszczyt organizować i prze-
wodniczyć 41. sesji, która będzie miała miejsce 
w  Krakowie. Przedmiotem spotkania, podob-
nie jak w ubiegłych latach, będą decyzje doty-
czące wpisania nowych dóbr kultury i przyrody 
na Listę światowego dziedzictwa oraz przegląd 
i ocena ochrony dóbr już wpisanych.
 Program 41. sesji obejmuje obrady ple-
narne Komitetu oraz wydarzenia równoległe: 
Forum Młodych Profesjonalistów oraz – orga-
nizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski 
i UNESCO – Forum Zarządców Miejsc Świato-
wego Dziedzictwa oraz Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Opracowując program wyda-
rzeń równoległych, organizatorzy kierowali się 
ideą wspólnej odpowiedzialności za ochronę 
dóbr kultury i przyrody, która wywodzi się 
bezpośrednio z treści Konwencji. Światowe 
dziedzictwo to bezcenna wartość stanowiąca 
wspólne dobro całej ludzkości – należy do nas 
wszystkich, co czyni nas wszystkich (przedsta-
wicieli rządu, ale także społeczności lokalnych) 
odpowiedzialnymi za jego przetrwanie dla 
przyszłych pokoleń.
 Szczegółowe informacje dotyczące 41. sesji 
dostępne są na stronie wydarzenia: www.41whc-
krakow2017.pl  Obrady Komitetu Światowego 
Dziedzictwa będą transmitowane na żywo online 
na stronie UNESCO: http://whc.unesco.org/en 

 Słowa kluczowe: 41. sesja Komitetu Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO, Kraków.

 Źródło: http://www.mkidn.gov.pl/

41. sesja Komitetu
Światowego Dziedzictwa

UNESCO w Krakowie

Polska będzie gospodarzem 41. sesji Ko-
mitetu Światowego Dziedzictwa. Uro-
czyste podpisanie porozumienia z UNE-
SCO w kwestii organizacji wydarzenia 
nastąpiło 19 kwietnia 2017 r. w Paryżu. 

Fot. arch. redakcji
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