Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
w sprawie projektu rozporządzenia określającego podstawę programową
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Opracowanie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół było koniecznością, ze względu na fakt, że aktualnie obowiązująca podstawa nie
gwarantuje zadowalających efektów kształcenia.
Według licznych opinii starą podstawę programową należało zmienić między innymi
z niżej wymienionych powodów:
-

przestała spełniać swoją rolę, gdyż była adresowana do zdecydowanie odmiennej
populacji uczniów: była tworzona przy założeniu, że do szkół kończących się maturą
uczęszcza około 50% rocznika uczniów, natomiast dziś do tego typu szkół uczęszcza
ponad 80% każdego rocznika uczniów;

-

wbrew tradycji czteroletniego cyklu kształcenia ogólnego w polskiej szkole,
próbowała dwukrotnie pomieścić pełny cykl kształcenia ogólnego w trzyletni okres
realizacji: najpierw w gimnazjum, a potem w liceum;

-

jest zbyt encyklopedyczna, z perspektywy łatwo dziś dostępnych źródeł informacji;

-

jest nieprecyzyjna w opisie treści i dlatego wymagała dodatkowego opisu
standardów wymagań egzaminacyjnych, co łącznie dało bardzo niejasny i często
sprzeczny obraz tego, co ma umieć uczeń.

Bardzo pozytywnie ocenić należy decyzję, że wymagania opisane są na dwóch
poziomach: szczegółowym i ogólnym. Wymagania szczegółowe opisują treści kształcenia:
konkretne wiadomości oraz umiejętności, jakie uczniowie mają opanować. Wymagania
ogólne opisują cele kształcenia w zakresie danego przedmiotu: są to ogólne klasy
umiejętności, kształtowane podczas pracy nad wymaganiami szczegółowymi.
Wielką zaletą nowej podstawy programowej jest przedstawienie dla każdego przedmiotu,
w miejsce mało precyzyjnego opisu tego, czego trzeba uczyć, pełnej listy wymagań, które
powinien spełniać przeciętnie zdolny uczeń na koniec każdego etapu kształcenia.
Podkreślić należy, że proponowana podstawa programowa określa zestaw postaw, które
szkoła

powinna

kształtować

u

uczniów,

takich

jak:

uczciwość,

wiarygodność,

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, przedsiębiorczość, kreatywność,
gotowość do pracy zespołowej, kultura osobista. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest
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kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego
narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
Wdrożenie do praktyki opiniowanego rozporządzenia otworzyłoby bardzo ważny etap
w rozwoju kształcenia w polskim systemie oświaty i wychowania. Do najważniejszych
decyzji zaliczyć należy uznanie: języka polskiego, matematyki, języków obcych za
fundamentalny obszar wiedzy wspólnej dla wszystkich zdających maturę.
Nowa podstawa programowa przywiązuje szczególną uwagę do:
-

poszerzonego nauczania matematyki. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że usunięcie
matematyki z zestawu obowiązkowych egzaminów maturalnych spowodowało
ogromne szkody w zasobach kapitału intelektualnego Polaków,

-

kładzie ona również zwiększony nacisk na umiejętność wykorzystywania wiedzy do
identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków
opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa,

-

cieszy fakt, że nowa podstawa programowa przedmiotów eksperymentalnych została
uzupełniona o wymagania doświadczalne,

-

bardzo pozytywnie należy ocenić wprowadzenie nauczania pierwszego języka
obcego od I klasy szkoły podstawowej oraz drugiego języka obcego od I klasy
gimnazjum.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że nowa podstawa programowa traktuje

okres nauki w gimnazjum i liceum łącznie, jako spójny programowo obszar kształcenia.
Wszyscy uczniowie przechodzą jednakowy, czteroletni kurs kształcenia ze wszystkich
przedmiotów tradycyjnie obecnych w szkole.
Jeszcze raz zauważyć należy, że każdy uczeń aż do matury uczy się języka polskiego,
języków obcych oraz matematyki jako trzech fundamentalnych obszarów wiedzy w zakresie
których będzie potem zdawał obowiązkową część matury.
Każdy uczeń w ciągu ostatnich dwóch lat liceum lub trzech lat technikum przechodzi
głęboki kurs w zakresie trzech wybranych przedmiotów maturalnych. Przedmioty te
oferowane są w dużym wymiarze godzin.
Taki program, dający możliwość efektywnego kształcenia niemal całej populacji na
poziomie średnim, jest zbieżny z rozwiązaniami przyjętymi w większości krajów zachodnich.
Przedstawiony model jest dobrą drogą do uzyskania solidnego przygotowania kandydatów na
studia wyższe.
Oceniając bardzo pozytywnie ten dokument, należy stwierdzić, że wprowadzenie
w życie projektu rozporządzenia określającego podstawę programową wychowania
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przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół otworzy nowy etap
w polskim systemie kształcenia oświaty i wychowania. W fazie wdrażania i funkcjonowania
przyjęte rozwiązania muszą być oceniane i w sposób ciągły udoskonalane.
W załączeniu przesyłamy:
Opinię dotyczącą podstawy programowej kształcenia ogólnego – przygotowaną przez
nauczycieli Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej, kierowanego
przez Pana Tomasza Kozerę. Uwagi dotyczą takich przedmiotów jak: język polski,
matematyka, fizyka, historia i WOS oraz biologia.
Uwagi do projektu podstawy programowej z matematyki dla gimnazjum i liceum –
opracowane przez mgr Małgorzatę Żuber - Zielicz Przewodniczącą Mazowieckiego
Stowarzyszenia na rzecz Uzdolnionych, Przewodniczącą Komisji Edukacji i Rodziny Rady
m. st. Warszawy oraz mgr. Włodzimierza Zielicza – nauczyciela i autora podręczników.
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