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Czym jest, a czym nie jest podstawa 
programowa?

Podstawa programowa określa niezbędne zakresy do spełnienia przez szkołę 

w aspektach: edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym.

Podstawa programowa jest materiałem źródłowym dla autorów programów 

nauczania, niezbędnymi treściami, które muszą się znaleźć w dokumencie pro-

gramowym, jednak nie opisuje procesu uczenia, ale wskazuje na jego istotne 

elementy. Proces uczenia opisany jest zatem w programie nauczania. Zada-

nia zapisane w podstawie programowej są kanwą do redakcji tzw. sposobów 

osiągania celów kształcenia przez dzieci przy pomocy stosownych metod. 

Podstawę programową wdrażamy, implementujemy, wybierając do realiza-

cji przystosowany do jej zapisów program nauczania.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego ma formę rozporządzenia ministra 

edukacji narodowej, co oznacza, że stanowi prawo obowiązujące w placówkach 

oświatowych. Wdrożenie tego prawa w praktykę szkolną jest obligatoryjne, 

dlatego istotne będzie, jak zinterpretujemy ten dokument i jaką procedurę 

jego implementacji zastosujemy.

Z obserwacji rzeczywistości szkolnej, a przede wszystkim z analizy podręczni-

ków wynika, że dokonywana interpretacja bywa różna – trafna, „złudnie trafna”, 

osadzona wciąż w poprzednich dokumentach albo też błędna.

Myślimy, że nie jest tak, aby recepcji jakiegokolwiek tekstu nie służyła 

rozmowa o nim; nakreślanie punktów widzenia, odbioru czy dociekanie 

rzeczywistych sensów zapisów. Uważamy więc za potrzebne i użyteczne 

zaproszenie Państwa do lektury krótkich cyklicznych „narracji o podstawie 

programowej”, a następnie wykorzystywa-

nie ich w dyskusjach szkolnych i refleksjach, 

zwłaszcza podczas wyboru, konstruowa-

nia programów nauczania czy ewaluacji 

pracy szkoły.

Struktura podstawy 
programowej

Podstawa programowa, zgodnie z definicją za-

wartą w prawie oświatowym, dzieli się na czte-

ry części: cel ogólny, zadania wychowawcze, 

treści rozumiane jako zbiór efektów kształce-

nia oraz opis warunków i sposobów realizacji 

zadań zawartych w podstawie.

Podstawa programowa z 14 lutego 2017 roku 

jest dokumentem, którego zakres obejmuje 

etapy od przedszkoli po szkoły policealne. Z za-

łożenia powinna wskazywać na spójną konty-

nuację edukacji dzieci i młodzieży.

Dla nabycia pełnej świadomości i precyzyjnej 

znajomości dokumentu nie wystarczy lektura 

zapisów dotyczącego nas etapu edukacyjne-

go; powinna ona obejmować w przypadku na-

uczycieli edukacji wczesnoszkolnej co najmniej 

zapisy w zakresie wychowania przedszkolnego 

i szkoły podstawowej (I i II etap edukacyjny).

Ryc. 1. Struktura podstawy programowej według de!nicji
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Z A JĘCIA NA CZ ASIE

EDUKACJA  
na świecie – 
wspieranie  
rozwoju poznawczego

NAUCZ YCIEL W ŚWIECIE

Najtrudniejszym zadaniem nauczycieli szkół podstawowych jest wprowadzenie 
uczniów w świat nauki, nie powodując przy tym, aby dzieci z dnia na dzień zostały 
przytłoczone ogromem nowych obowiązków i celów do zrealizowania. 
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P
ierwsze 3 lata szkoły to okres, w którym wymagamy od dziecka dosto-

sowania się do zupełnie nowych zasad współpracy, która w głównej 

mierze opierać się będzie na nauce, nie zaś, tak jak wcześniej – na za-

bawie. W wielu krajach ten moment przejścia jest trudny ze względu na prze-

ładowaną podstawę programową, zbyt liczne klasy i inne czynniki zewnętrzne 

warunkujące działalność nauczycieli. Są jednak miejsca, w których wspiera-

nie rozwoju poznawczego i podnoszenie poziomu wiedzy i zakresu umiejęt-

ności idą w parze z dostosowywaniem metodyki do zindywidualizowanych 

potrzeb i możliwości uczniów oraz ich potrzeby odkrywania świata bez ob-

ciążeń związanych z życiem szkolnym.

W niniejszym artykule chciałabym skupić się na najciekawszych metodach 

i technikach stosowanych w zakresie poszczególnych obszarów rozwoju po-

znawczego w Finlandii, Holandii, Indiach czy Kolumbii.

Rozwój mowy

Jednym z ciekawszych rozwiązań w Indiach, które ma służyć rozwojowi mowy 

dzieci, jest wprowadzenie metody storytelling już na etapie przedszkolnym 

oraz stosowanie jej przez cały okres uczęszczania do szkoły podstawowej 

(najczęściej proces ten zachodzi w języku ojczystym i języku obcym, tj. re-

jonowym i np.: języku angielskim lub hindi). Podczas specjalnie przygoto-

wanych zajęć, w całości poświęconych metodzie, uczniowie zapoznają się 

z zasadami tworzenia dłuższych wypowiedzi, np.: opowieści, uczą się, czym 

jest uważne słuchanie, wzmacniają koncentrację i rozbudowują zakres słow-

nictwa. Ponieważ w większości szkół w tym państwie już od 3. roku życia 

wprowadzany jest drugi język, zwiększanie zakresu słownictwa i praca nad 

wypowiedziami ustnymi są niezwykle ważne. Przykładowy plan takiej lekcji 

wyglądałby następująco: uczniowie wraz z nauczycielem siadają w kręgu. 

Na początku zajęć prowadzący zazwyczaj pyta, jakie historie poznali na po-

przedniej lekcji oraz kto miał okazję przemawiać. Następnie nauczyciel opo-

wiada dzieciom nie krócej niż przez 5 minut. W tym czasie często kilkukrotnie 

powtarza nowo wprowadzone wyrazy i aktywizuje uczniów, prosząc o po-

wtórzenie wyrazu lub pytając czy znają jego znaczenie. Według nauczycieli, 

z którymi miałam okazję współpracować, 5 minut jest optymalnym czasem 

na utrzymanie pełnej koncentracji uczniów i zawarcie od kilku do kilkuna-

stu nowych słów lub wyrażeń wplecionych w ciekawą dla dzieci opowiast-

kę. Po tej części uczniowie poddają się re+eksji, określają, czy historia im się 

podobała, czy zakończenie ich zaskoczyło lub zadają pytania. Kończąc tę 

część zadania, to nauczyciel zadaje pytania odnośnie treści opowiadania, 

w jak największym stopniu wykorzystując nowe wyrażenia – pamiętając, 

by nowe zwroty zostały zawarte w treści kilku pytań oraz starając się tak 

poprowadzić rozmowę, aby znalazły się one 

w odpowiedziach.

Kolejną częścią zajęć jest opowieść jednego 

z uczniów – są oni informowani z tygodnio-

wym wyprzedzeniem o konieczności przygo-

towania historii, którą chcieliby się podzielić 

z innymi. Jej charakter jest dowolny, może być 

ona zarówno abstrakcyjna, jak i realistyczna,  

na przykład stworzona na podstawie własnych 

doświadczeń. Najczęściej to dzieci zgłaszają się 

do przygotowania materiału na następne za-

jęcia. Bardzo ważne jest, aby w tym czasie na-

uczyciel pilnował, by uczeń zachował podobną 

formułę wypowiedzi – powtórzenia ważnych 

elementów, wprowadzanie nowości, spójność, 

aktywizowanie słuchaczy oraz re+eksje i pyta-

nia sprawdzające uważność.

W ramach ćwiczeń do kolejnych wystąpień oraz 

wskazania jak można znaleźć inspirację, cała 

grupa bierze udział w ostatniej części lekcji me-

todą storytelling: opisywanie obrazka lub two-

rzenie zakończenia do obejrzanego materiału.

Zajęcia te są prowadzone w przyjaznej, nie-

zobowiązującej atmosferze. Jako jedne z nie-

wielu w Indiach nie są oceniane i nie wchodzą 

w skład listy przedmiotów opisywanych na 

świadectwach szkolnych.

Mowa pisana

Holendrzy wiedzą, że autore+eksja i rozbudza-

nie emocjonalnego stosunku do zdobywanej 

wiedzy stanowią fundament efektywnego ucze-

nia się. Dlatego właśnie te dwa procesy stano-

wią nieodłączny element działań uczniów już  

na etapie szkoły podstawowej. Rozwiązanie, 

które warto w tym przypadku naśladować, nie 

tylko rozwija opisane wyżej mechanizmy, ale 

również umiejętność tworzenia pisemnych wy-

powiedzi.

Stosowanie tego rodzaju pracy w szkołach 

w Holandii najprawdopodobniej opiera się 

na założeniach opracowanych przez francu-

skiego pedagoga: Celestyna Freineta. Zasa-

dy swobodnego tekstu pisanego i mówionego 

w dużej mierze pokrywają się z działaniami 

Według nauczycieli, z którymi miałam okazję 
współpracować, 5 minut jest optymalnym czasem 
na utrzymanie pełnej koncentracji uczniów i zawar-
cie od kilku do kilkunastu nowych słów lub wyrażeń 
wplecionych w ciekawą dla dzieci opowiastkę.
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holenderskich nauczycieli, którzy jednak nie 

stosują w swojej pracy wspólnej selekcji naj-

lepszych tekstów czy zbiorowej korekty opi-

sów. Tworzenie pamiętników to zajęcie w pełni 

skoncentrowane na jednostce i jej odczuciach, 

zatem nie można ich oceniać czy klasy�ko-

wać jako lepsze czy gorsze od innych. Jeśli zaś 

chodzi o element nauczania i korygowania 

błędów, treści są sprawdzane w formie pracy 

zindywidualizowanej. Odwrotnie niż w Polsce, 

w tekście znajdziemy podkreślone wyłącznie 

poprawne (gramatycznie, stylistycznie, inter-

punkcyjnie, a także merytorycznie, jeśli tekst 

dotyczy jakiegoś zakresu przyswajanego wcze-

śniej materiału) fragmenty – podejście to czę-

sto nazywane jest metodą zielonego ołówka. 

Ma ona na celu wzmocnić poczucie własnej 

wartości oraz utrwalać poprawne elementy 

pracy, nie zaś koncentrować uwagę dziecka na 

błędach i pomyłkach. Po sprawdzeniu ucznio-

wie samodzielnie poprawiają teksty i poszuku-

ją odpowiedzi na swoje pytania w słownikach, 

podręcznikach przedmiotowych lub Internecie.

Uczniowie wielu holenderskich placówek już 

w pierwszej klasie podstawowej zakładają pa-

miętniki – zeszyty, w których pod koniec dnia 

opisują (lub na początku przygody z pisaniem 

również rysują) swoje wrażenia oraz przemy-

ślenia. Najczęściej temat takich rozważań jest 

dowolnie wybrany przez ucznia, jednak zdarza 

się, że nauczyciele proszą o zwrócenie uwagi 

na jakiś konkretny element dnia lub ćwiczenie. 

Zależnie od planu zajęć, tworzenie wypowie-

dzi pisemnej przypada na pierwsze pół godziny 

po przerwie obiadowej lub ostatnie 30 minut 

zajęć danego dnia.

Analiza i synteza słuchowa 
i wzrokowa

Finowie rozumieją, jak ważny jest sprawny roz-

wój analizy i syntezy w procesie efektywnego 

uczenia się. Pierwsze 3 lata pracy szkolnej to dla 

dzieci czas poświęcony głównie na zrozumienie 

zasad obowiązujących w danej placówce, nabywanie umiejętności samodziel-

nego uczenia się podejmowania współpracy. Postawy i kompetencje wypra-

cowywane w tych latach zaważą na dalszych latach nauki, dlatego stanowią 

fundament edukacji w tym kraju. Zamiast koncentrować się na jak najszybszym 

odnotowywaniu postępów i zwiększaniu zakresu wiedzy (na przykład poprzez 

uczenie się na pamięć), nauczyciele poświęcają 80% czasu szkolnego na roz-

budzanie ciekawości, wzmacnianie samodzielności, niezależności, wewnętrz-

nej dyscypliny, dociekliwości i, co najważniejsze – wytrwałości i determinacji 

w osiąganiu założonych celów (sisu – jest to termin oznaczający przekraczanie 

zdolności umysłowych lub �zycznych; koncept – aspekt kulturowy, istniejący ja-

ko integralny proces ukazujący w jaki sposób funkcjonuje naród �ński. Sisu jest 

nieodłącznym elementem kształcenia szkolnego i wychowania).

Jednym z tamtejszych ćwiczeń kształtujących analizę i syntezę informacji 

jest prowadzenie eksperymentów. Są one prowadzone na wszelkich możli-

wych zajęciach. Stałym pytaniem nauczycieli w tamtejszych placówkach jest  

„co by się stało, gdyby…” – w ten sposób zachęcają uczniów do obserwacji 

otaczającego je świata oraz wyciągania wniosków. Tematy najczęściej wyni-

kają z codziennych aktywności uczniów, np.: rzucanie do celu kulą śnieżną 

lub „niezbitą” masą śniegową podczas wspólnych przerw na zewnątrz lub po-

sadzenie dwóch kwiatów w szkolnym ogródku – jeden z nich jest ucięty po-

nad powierzchnią, zaś drugi przesadzony z korzeniami. Są też eksperymenty,  

do których uczniowie przygotowują się wcześniej z rodzicami: ich zadaniem 

jest przeprowadzenie rozmowy z rodzicem bądź starszym rodzeństwem 

i znalezienie jak największej ilości informacji na dany temat. W przypad-

ku tej formy realizacji ćwiczenia, zajęcia zaczynają się od burzy mózgów 

i przeprowadzenia wywiadu wśród uczestników zajęć, podczas którego we-

ry�kujemy poziom wiedzy oraz określamy założenia doświadczenia i jego 

możliwe wyniki przeprowadzenia. Po fakcie uczniowie dyskutują i ocenia-

ją przebieg działań oraz opracowują wnioski w oparciu o sformułowane 

wcześniej hipotezy.

Wydawanie osądów i tworzenie opinii

W każdym z wymienionych wcześniej krajów zauważyłam, że zdanie uczniów 

jest w nauczaniu bardzo ważne. W wielu sytuacjach są oni pytani „co sądzą na 

dany temat” kilkanaście razy w ciągu dnia, a ich perspektywa, niezależnie od 

tego, czy jest negatywna czy pozytywna, stanowi ważny element lekcji i za-

wsze zostaje w pełni wysłuchana przez nauczycieli. Integralnym elementem 

tworzenia opinii jest również umiejętność jej uzasadnienia oraz zdolność jej 

przedstawienia w sposób nie obrażający czyichś uczuć lub nie narzucający in-

nym własnego zdania.

W szkole Pushpalata w południowych Indiach, na etapie wczesnoszkolnym, 

prowadzone są comiesięczne sprawdziany wiadomości (dzieci rozpoczynają 
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swoją przygodę ze szkołą w wieku 3 lat i już w tym wieku uczą 

się pisać i czytać, w wieku 7 lat nie stanowi to już dla nich wy-

zwania). Oprócz zadań sprawdzających wiedzę lub umiejęt-

ności zawierają szereg pytań dotyczących zachowań i opinii 

uczniów związanych z danym tematem. Podczas omawiania 

treści książki możemy się spotkać z pytaniem: „jak myślisz, dla-

czego główny bohater tak postąpił?” lub „czy według Ciebie 

można było rozwiązać tę sprawę inaczej?”. Z kolei rozwiązu-

jąc zadania matematyczne uczniowie wyrażają również swoje 

zdanie w ich kwestii: „w jakich sytuacjach w życiu możesz po-

służyć się zdobytą wiedzą?”, „jak sądzisz, jak wyglądałoby two-

je życie bez matematyki/ bez znajomości jakichkolwiek zasad 

matematycznych? Po sprawdzianach nauczyciele odnoszą się 

do najciekawszych zapisów. Zdarza się również, że wdają się 

w dyskusję z uczniami starając się uargumentować inne sposo-

by myślenia w kontekście ich wypowiedzi. Te elementy spraw-

dzianów nie są oceniane i nie rzutują na ogólną ocenę ucznia. 

Pozwalają jednak nauczycielom na bieżąco obserwować i ak-

tualizować postawy uczniów oraz to w jakim kierunku zmierza-

ją ich myśli, wnioski mogą wykorzystać w procesie planowania 

kolejnych aktywności.

Myślenie konkretno-wyobrażeniowe 
i słowno-logiczne

Ten zakres rozwoju bardzo ciekawie wspierany jest w szkołach 

w Kolumbii. Już w wieku 5–6 lat dzieci są przyzwyczajane do 

obserwowania otaczającego je świata w szczególny sposób – 

na zasadzie porównań. Dzięki takim zabiegom nauczycie-

le starają się jak najszybciej wypracować u uczniów procesy 

myślowe mające na celu łączenie nowych informacji z tymi, 

które już zostały zachowane w pamięci długotrwałej. Przy-

kładem takich działań jest element zapoznawania dzieci z na-

zwami owoców i warzyw oraz określenie, w jakich porach 

roku one dojrzewają. Podczas takiej lekcji usłyszymy wiele 

pytań wspomagających zapamiętywanie i myślenie konkret-

no-wyobrażeniowe, jak na przykład: „czy ten owoc przypomi-

na jakiś inny owoc lub warzywo?”, „jakie inne warzywa mają 

kolor zielony?”, „co przypomina wam ten kształt?”, „jakie inne 

owoce mogą mieć podobny smak?” i tak dalej. Części z po-

równaniami i poszukiwaniami pasujących/uzupełniających 

informacji przeznacza się znacznie większą ilość czasu, ufa-

jąc, iż mimo mniejszej liczby powtórzeń nowych treści, dzieci 

bardzo efektywnie je przyswajają potra!ąc odnaleźć podo-

bieństwa i różnice w ich kontekście.

Zainspirowani?

Wszystkie przedstawione w artykule pomysły zostały wyselek-

cjonowane na podstawie ich użyteczności w naszych warun-

kach pracy. W polskich szkołach wiele się mówi o braku czasu, 

nadprogramowych obowiązkach i rosnącej ilości dokumenta-

cji do wypełnienia – bez wątpienia są to czynniki wpływające 

na jakość naszych działań. Dlatego, wybierając treści, koncen-

truję się na tym, aby w jak największym stopniu pomagały one 

skupić się na uczniu, nie generując dodatkowej pracy ani nie 

wybiegając poza podstawę programową.

Zaproponowane ćwiczenia i metody pokazują, jak w sposób 

zintegrowany wspierać wszystkie sfery rozwojowe dziecka, 

w tym poznawczą. Myślę, że poprzez włączanie do szkół me-

todyki, która nie wyklucza żadnej ze sfer, możemy wynieść 

kształcenie na zupełnie inny poziom. Niezależnie od tego, ja-

ką podstawę programową realizujemy.

 Joanna Obuchowska 
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