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O reformie ogólnie 
Od czasu wprowadzenia „nowej” podstawy programowej w pierwszych klasach szkoły pod-

stawowej i gimnazjum minęły trzy lata. We wrześniu 2012 r. absolwenci gimnazjów rozpocz-

ną naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, a wraz z nimi do tych szkół wkroczy reforma pro-

gramowa. Czas więc przygotować się zarówno na zmiany organizacyjne, jak i programowe. 

 Celem reformy programowej jest poprawa efektów kształcenia. Dotychczas uczeń 

liceum realizował pełny cykl kształcenia ogólnego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjlanej. 

Dwukrotnie więc zapoznawał się z podobnymi (jak nie tymi samymi) treściami. Spiralny 

układ treści miał swoje uzasadnienie. Po sześcioletnim cyklu kształcenia młodzież powinna 

być lepiej przygotowana do egzaminu zewnętrznego. Jednak wyniki matur tego nie potwier-

dzały. Co więcej – braki w wykształceniu obserwowane w ostatnich latach u młodzieży aka-

demickiej są przeszkodą w płynnym kontynuowaniu nauki. Należało więc przedsięwziąć takie 

działania, które polepszyłyby efekty pracy polskiej szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej 

rozważało dwa scenariusze: podniesienie wymagań przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjal-

nych kończących się maturą lub wprowadzenie reformy programowej. W pierwszym przy-

padku drastycznie zmniejszyłoby to liczbę młodzieży przystępującej do matury, a co za tym 

idzie uzyskującej w przyszłości wykształcenie wyższe. Rozwiązanie to byłoby sprzeczne  

z obserwowaną w wielu państwach Unii Europejskiej tendencją wydłużania czasu przezna-

czonego na zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności. Jak pisze Zbigniew Marciniak 

„o poziomie wykształcenia współczesnego społeczeństwa świadczy nie tyle średni, co mini-

malny akceptowalny poziom wykształcenia” (Marciniak Z., O potrzebie reformy programo-

wej kształcenia ogólnego). Państwo powinno więc zadbać o poziom wiedzy zarówno elit, jak  

i (a może przede wszystkim) „najsłabiej wykształconych obywateli” (Marciniak Z., O potrze-

bie reformy programowej kształcenia ogólnego). Nie należy w związku z tym ograniczać 

aspiracji młodego człowieka. Alternatywą stało się wprowadzenie reformy programowej. 

„Nowa” podstawa programowa jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, w któ-

rym określono zakres celów oraz treści kształcenia ogólnego dla wszystkich etapów eduka-

cyjnych. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze-

gólnych typach szkół – Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r.). Zakres treści dobrano tak, aby prze-

ciętnie uzdolniony uczeń miał możliwość jego opanowania. Wdrażanie „nowej” podstawy 

programowej oraz towarzyszące jej zmiany w prawie oświatowym mają na celu „uczynić 
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polską szkołę skuteczniejszą, przyjazną i nowoczesną” (Preambuła do podstawy programo-

wej).  

„Nowa” podstawa programowa edukacji przyrodniczej dla III i IV eta-

pu edukacyjnego 
Podstawa programowa edukacji przyrodniczej opisana została w załączniku 4 do rozporzą-

dzenia. Można ją także znaleźć na stronie www.men.gov.pl/reformaprogramowa (lub refor-

maprogramowa.men.gov.pl) - tom 5.  

 Edukacja przyrodnicza obejmuje takie dziedziny nauki jak przyroda, geografia, biolo-

gia, chemia i fizyka. Geografia jako samodzielny przedmiot nauczania pojawia się na III i IV 

etapie edukacyjnym. Nie należy jednak zapominać, że obowiązkiem każdego nauczyciela jest 

znajomość całej podstawy programowej. Planując proces dydaktyczny w liceum powinno się 

odnosić także do treści z wcześniejszych etapów edukacyjnych (również II).  

 „Nowa” podstawa programowa ma zupełnie inną strukturę, niż dotychczas obowiązu-

jąca (Tab. 1). 

Tab. 1. Struktura podstaw programowych 

„Stara” podstawa programowa: „Nowa” podstawa programowa: 

 Cele edukacyjne 

 Zadania szkoły 

 Treści nauczania 

 Osiągnięcia 

 Cele kształcenia ogólnego 

 Umiejętności zdobywane przez ucznia  

w trakcie kształcenia ogólnego (zadnia 

szkoły) 

 Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 Treści nauczania – wymagania szczegó-

łowe 

 Zalecane warunki i sposób realizacji 

   

„Stara” podstawa programowa jest sformułowana bardzo ogólnie i mało precyzyjnie. Stąd jej 

uszczegółowienie w postaci standardów wymagań egzaminacyjnych. „Nowa” podstawa pro-

gramowa napisana została językiem efektów kształcenia. Cele kształcenia przedmiotowego 

sformułowane zostały w postaci wymagań ogólnych, zaś treści nauczania oraz oczekiwane 

umiejętności stanową wymagania szczegółowe. Tak skonstruowana podstawa programowa 
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jest zgodna z ideą europejskich ram kwalifikacji (Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

Europy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla 

uczenia się przez całe życie) i stanowi jedyny dokument będący podstawą diagnozowania 

poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na egzaminach zewnętrznych. Zapisane w „nowej” 

podstawie programowej cele kształcenia ogólnego oraz umiejętności zdobywane przez ucznia 

w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym są wspólne dla wszystkich 

przedmiotów. Bardzo ważne z punktu widzenia planowania pracy nauczyciela są zalecane 

warunki i sposób realizacji podstawy programowej, a także komentarze do podstawy progra-

mowej. Znajdziemy w nich sugestie dotyczące metod i form pracy na zajęciach edukacyj-

nych, a także materiały, które pozwolą lepiej zrozumieć ideę reformy programowej.  

 Kształcenie ogólne (a więc i geograficzne) na III i IV etapie edukacyjnym tworzy pro-

gramowo spójną całość. W praktyce oznacza to, że przez cztery lata nauki (trzy lata w gimna-

zjum i rok w szkole ponadgimnazjalnej) uczniowie zdobywają wiedzę ogólną na poziomie 

podstawowym, a dalsze dwa lata służą jej poszerzaniu. W podstawie programowej przedmio-

tu geografia wymagania szczegółowe w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej (zakres podsta-

wowy) obejmują zagadnienia społeczno – gospodarcze oraz problemy środowiska przyrodni-

czego współczesnego świata. Przewodnim tematem w tej klasie powinna być globalizacja.  

Od nauczycieli zależy dobór tematów i ilustrujących je przykładów. Należy jednak pamiętać, 

że muszą być one aktualne i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. 

Na tym etapie kształcenia geograficznego treści nauczania nie stanowią wymagań egzamina-

cyjnych. W podstawie programowej położono szczególny nacisk na ograniczenie zakresu 

wiedzy encyklopedycznej na rzecz kształtowania umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji geograficznej. Nauczyciel nie musi więc omawiać wszystkich procesów globaliza-

cji. Ważne jest, aby młodzież (pracując np. metodą projektów) potrafiła opisywać, skategory-

zować i oceniać procesy globalne. Autorzy podkreślają, że do analizy tych procesów należa-

łoby włączyć tematykę rozwoju zrównoważonego.  

W drugim i trzecim roku nauki na IV etapie edukacyjnym może być realizowany kurs geogra-

fii w zakresie rozszerzonym. Dotyczyć on będzie uczniów, którzy zadeklarują chęć zdawania 

geografii na egzaminie maturalnym. Zakres tematyczny obejmuje treści związane z geografią 

ogólną i fizyczną, społeczno-ekonomiczną i Polski. Konstruując program nauczania lub go 

modyfikując nie należy zapomnieć, aby 1/3 czasu przeznaczyć na zagadnienia związane  

z geografią Polski.  
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Dla uczniów, którzy nie wybiorą kształcenia w zakresie rozszerzonym z przedmiotów mate-

matyczno – przyrodniczych reforma programowa przewiduje obowiązkowy uzupełniający 

przedmiot – przyroda. Będzie on realizowany w II i III klasie liceum. Treści nauczania po-

dzielono na 4 wątki przedmiotowe (fizyka, chemia, biologia, geografia) i 24 wątki tematyczne 

pogrupowane w 3 działy (Nauka i świat, Nauka i technologia, Nauka wokół nas). Podstawa 

programowa dopuszcza także realizację zaproponowanego przez nauczyciela wątku tema-

tycznego. Zgodnie z zapisami „nowej” podstawy programowej zajęcia powinny objąć co 

najmniej 4 wątki (w różnej konfiguracji). Zadaniem przedmiotu przyroda na IV etapie eduka-

cyjnym jest „utrwalenie postawy naukowej wobec świata przyrody, zaciekawienie jego bo-

gactwem i dostrzeganie holistycznego charakteru nauk przyrodniczych” (Zalecane warunki  

i sposób realizacji – podstawa programowa edukacji przyrodniczej). Rekomendowaną metodą 

pracy na zajęciach z przyrody staje się metoda projektów.  

„Nowa” podstawa programowa nie określa, które treści powinny być realizowane jako pierw-

sze. W tej kwestii nauczyciel ma dużą dowolność. Ważne jest, aby przez pierwszy rok nauki 

uczniowie zapoznali się z wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi geografii społeczno - eko-

nomicznej oraz relacji człowiek – środowisko przyrodnicze. Jeżeli natomiast wybiorą oni kurs 

rozszerzony, to dodatkowo także z treściami nauczania tego kursu. Powinniśmy pamiętać,  

iż na egzaminie maturalnym w 2015 r. będzie sprawdzana wiedza i umiejętności, które 

uczniowie nabyli podczas ośmioletniego cyklu kształcenia (II, III i IV etap edukacyjny). Dla-

tego tak istotne jest abyśmy znali całą podstawę programową geografii i przyrody.   

Z „nową” podstawą programową wiążą się zmiany w ramowym planie nauczania. Najistot-

niejszą z nich jest określenie minimalnej ogólnej liczby godzin przeznaczonych na realizację 

podstawy programowej w całym cyklu kształcenia, nie zaś (jak dotychczas) tygodniowej licz-

by godzin przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Dyrektor szko-

ły może więc planować rok szkolny nierytmicznie. Z punktu widzenia geografii byłoby  

to korzystne, gdyż pozwalałoby na prowadzenie zajęć w terenie (obserwacje przyrodnicze).  

Na realizację podstawy programowej z geografii w zakresie podstawowym ramowy plan na-

uczania przeznacza 30 godzin (1 godzina tygodniowo), zaś w zakresie rozszerzonym 240 go-

dzin (około 4 godziny tygodniowo).  

„Nowa” podstawa programowa zwiększa odpowiedzialność zarówno nauczycieli, jak  

i uczniów za efekty kształcenia. 
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