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Ce lem wy ści gu jest zwy cię stwo. Po -
ja wia się więc klu czo we py ta nie, co
zro bić, by wszy scy ucznio wie do tar li
do me ty z jak naj lep szy mi wy ni ka mi,
czy li osią gnę li mak sy mal ny roz wój
i suk ces na eg za mi nie. Nie ma na to
jed ne go go to we go prze pi su. Prze pis
trze ba stwo rzyć sa mo dziel nie, co nie
zna czy, że nie mo żna od wo ły wać 
się do spraw dzo nych wzor ców.

Ka żdy na uczy ciel chce osią gnąć mi -
strzo stwo wna ucza niu swo je go przed -
mio tu. Stwo rze nie swe go ro dza ju dro -
go wska zu, jak pra co wać, któ ry bę dzie
efek tyw ny i efek tow ny za ra zem, ma
sens, je że li to bę dzie nasz wła sny pro -
gram, w któ rym to sam na uczy ciel
wy bie rze te roz wią za nia me to dycz ne,
któ re oka żą się naj bar dziej sprzy ja ją -
ce roz wo jo wi je go uczniów i po zwo lą
mu osią gnąć za pla no wa ne ce le.

Twór ca me to dy pro jek tu edu ka -
cyj ne go Wil liam Kil pa trick twier dził,
że uczniów nie po win no się „zmu -
szać do po dej mo wa nia nie chcia nych

przez nich dzia łań, bo ja ko nie chcia -
ne – nie przy nio są trwa łe go i za do -
wa la ją ce go efek tu”. (www.szkol nic -
two.pl). Z do ro sły mi, więc ta kże z na -
uczy cie la mi, jest tak sa mo jak z ucznia -
mi. Sa mo dziel ne stwo rze nie so bie ba -
zy (nie ustan nie wzbo ga ca nej) w po -
sta ci ca łe go ka ta lo gu me tod i tech nik
pra cy, spo so bów oce nia nia, pla nu pra -
cy, do brze za pla no wa nej ewa lu acji
przy nie sie po żą da ne efek ty w po sta -
ci sa tys fak cjo nu ją cych osią gnięć
uczniów, czy li przy czy ni się do suk -
ce su dy dak tycz ne go. Czas naj wy ższy,
że by pro gram na ucza nia prze stał być
do ku men tem mar twym, le żą cym
na pół ce u dy rek to ra i od ku rza nym,
gdy w szko le po ja wia się kon tro la.

Że by tak się sta ło, że by przede
wszyst kim mieć po czu cie, że na pi -
sa nie wła sne go pro gra mu lub rze -
tel ne i sen sow ne zmo dy fi ko wa nie
pro gra mu in ne go au to ra le ży w kom -
pe ten cjach ka żde go z nas, trze ba so -
bie zda wać spra wę z kil ku rze czy:
» Pod sta wa pro gra mo wa jest fun -
da men tem pro gra mu na ucza nia. Nie
trze ba na si łę for mu ło wać na no wo
tre ści (wy ma gań szcze gó ło wych)
i osią gnięć uczniów, po nie waż w pod -
sta wie ma my „dwa w jed nym”; tre -
ści zo sta ły sfor mu ło wa ne w ję zy ku
wy ma gań (osią gnięć). 
»Two rząc dwa roz dzia ły, czy li „Spo -
so by osią ga nia ce lów” i „Kry te ria
oce nia nia”, na uczy cie le mo gą, a na -
wet po win ni, ko rzy stać z do rob ku
do świad czo nych na uczy cie li, me to -
dy ków, na ukow ców. Na uczy ciel nie
mu si co dzien nie od kry wać Ame ry -
ki. Nie jest al fą i ome gą i nie ko niecz -
nie za raz po stu diach ma opa no wa -
ny warsz tat me to dycz ny. Prze cież ak -
tor nie jest zmu sza ny do na pi sa nia
so bie ro li, uszy cia ko stiu mu, wy ko -
na nia sce no gra fii... ❚

Co zro bić, by wszy scy ucznio wie do tar li do me ty z jak naj lep szy mi wy ni ka mi?

Pro gram, czy li cur ri cu lum
Pro gram po ła ci nie zna czy cur ri cu lum, czy li w do słow nym tłu ma cze niu „tor wy ści gu ry dwa nów”. 
Tor jest dla wszyst kich ta ki sam, a wy zna cza go pod sta wa pro gra mo wa
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Mo żli wość Po zy tyw ne aspek ty tej mo żli wo ści Ne ga tyw ne aspek ty tej mo żli wo ści 

1. Wy bór pro gra mu, któ ry na pi sał »oszczęd ność cza su »nie do sto so wa ny do po trzeb uczniów 
ktoś in ny (np. ofe ro wa ne go » zgod ność z pod ręcz ni kiem » zbyt nia uni wer sa li za cja, ogól ność za pi sów
przez wy daw nic two) »na wet w sy tu acji, gdy pro gram nie prze cho dzi  »brak in dy wi du ali za cji me tod i form pra cy ad re so wa nych 

przez pro ce du rę do pusz cze nia mi ni ste rial ne go, do kon kret nych uczniów
spo dzie wa my się, że zo stał spraw dzo ny, »nie do sto so wa ny do śro do wi ska lo kal ne go, ba zy szko ły
prze szedł we wnętrz ną ewa lu ację, np. w wy daw nic twie  » ko niecz ność re ali za cji tre ści i me tod pra cy, 

z któ ry mi się nie uto żsa mia my
» „jak wszyst ko z se cond han du nie za wsze pa su je”.

2. Mo dy fi ka cja cu dze go pro gra mu »mo żli wość do sto so wa nia do po trzeb i mo żli wo ści uczniów »mo żli wość wy pa cze nia idei, kon cep cji au to ra
na ucza nia »mo żli wość re ali za cji wła snych pa sji i po my słów »dzie ło ob ce go au to ra, więc mniej szy sto pień 

»do sto so wa nie do wi zji i za so bów szko ły uto żsa mie nia i od po wie dzial no ści za efek ty
»opar cie na so lid nych, spraw dzo nych pod sta wach » „jak z do mem do re mon tu, przy złym wy bo rze 
»po czu cie bez pie czeń stwa wy ni ka ją ce z prze ko na nia, ta niej wyj dzie zbu do wa nie od no wa 
że pro gram jest dzie łem ze spo łu lu dzi (np. z wy daw nic twa), niż po pra wia nie sta re go”
więc nie po wi nien za wie rać pod sta wo wych błę dów

3. Na pi sa nie wła sne go »w naj więk szym stop niu do sto so wa nie do po trzeb »du ży wkład pra cy wła snej
pro gra mu na ucza nia i mo żli wo ści uczniów »mo żli wość po peł nie nia błę dów

»mo żli wość re ali za cji wła snych pa sji i po my słów »du że po czu cie obo wiąz ku
(np. in no wa cji) »oba wa przed po peł nie niem po wa żnych błę dów
»mak sy mal ne wy ko rzy sta nie za so bów szko ły »brak wspar cia, szcze gól nie 
»pre stiż za wo do wy gdy pi sze my pro gram sa mo dziel nie
»uto żsa mie nie z dzie łem » ko niecz ność zna le zie nia od po wied nich 
»du ża od po wie dzial ność za efek ty kształ ce nia po mo cy edu ka cyj nych, np. pod ręcz ni ka
» za do wo le nie z efek tów wła snej pra cy, co zwięk sza 
mo ty wa cję i prze ciw dzia ła wy pa le niu za wo do we mu
»pro gram mo żna, a na wet trze ba, udo sko na lać i po pra wiać
» „dom wy bu do wa ny od pod staw w naj więk szym stop niu
za spa ka ja na sze po trze by, ale… »… po noć do pie ro trze ci dom jest ide al ny” 

Czas naj wy ższy, 
że by pro gram na ucza nia
prze stał być do ku men tem
mar twym, le żą cym 
na pół ce u dy rek to ra

Dobre rady...

Skąd wziąć 
pro gram 
na ucza nia?
Zgod nie z prze pi sa mi pra wa 
na uczy ciel ma trzy mo żli wo ści: 
»wy brać pro gram stwo rzo ny 
przez in ne go au to ra;
» zmo dy fi ko wać pro gram 
stwo rzo ny przez in ne go au to ra;
»na pi sać swój wła sny pro gram 
(sa mo dziel nie lub w ze spo le).
Któ ry spo sób wy brać? 
Wa dy i za le ty ka żde go po ka zu je 
ta bel ka obok – efekt pra cy 
na uczy cie li uczest ni czą cych 
w szko le niu „Kon stru owa nie 
pro gra mów na ucza nia 
kształ ce nia ogól ne go 
zgod nych z no wą pod sta wą 
pro gra mo wą” w Dę bem 
we wrze śniu 2011 r.
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I. Przy go to wa nie 
Za po zna nie się z czę ścią ogól ną
„O po trze bie re for my pro gra mo -

wej kształ ce nia ogól ne go” 
Za po zna nie się czę ścią wstęp ną
pod sta wy pro gra mo wej okre ślo -

ne go eta pu edu ka cyj ne go
Ana li za roz dzia łu „Za le ca ne wa -
run ki i spo sób re ali za cji” 
Ana li za pod sta wy pro gra mo wej
przed mio tu z eta pu ni ższe go
Ana li za pod sta wy pro gra mo wej
przed mio tu, któ re go do ty czy pro -

gram
Dia gno za ze spo łu kla so we go
uczniów
Przy go to wa nie stro ny ty tu ło wej
pro gra mu i wstę pu

Ele men ty nie zbęd ne, któ re po win -
ny się zna leźć w do ku men cie, to:
»na zwa przed mio tu lub blo ku przed -
mio tów, 
» typ szko ły i etap na uki, 
»au tor pro gra mu, 
»wła ści ciel au tor skich praw ma jąt -
ko wych, rów nież w przy pad ku mo -
dy fi ka cji,
» licz ba go dzin prze zna czo nych na re -
ali za cję pro gra mu,
»wa run ki wdro że nia pro gra mu (licz -
ba go dzin, po ziom uczniów, nie zbęd -
ne po mo ce dy dak tycz ne, kom pe ten -
cje na uczy cie la.

II. Two rze nie pro gra mu
Sfor mu ło wa nie szcze gó ło wych
ce lów kształ ce nia
Ce le wy cho wa nia

Tre ści zgod ne z tre ścia mi na -
ucza nia za war ty mi w pod sta wie

pro gra mo wej kształ ce nia ogól ne go
Na uczy ciel hi sto rii uczą cy w gim -

na zjum po prze ana li zo wa niu ce lów
i tre ści za pi sa nych w pod sta wie

stwier dza, że do ku ment ten ja sno
okre śla, cze go ma na uczyć swo ich
uczniów. Od po wia da mu chro no lo -
gicz ny układ tre ści, nie ma po trze by
więk sze go uszcze gó ła wia nia za pi -
sów. Nie ma po my słu na in ną kon -
cep cję, np. układ pro ble mo wy. Dla te -
go po sta na wia ogra ni czyć się tyl ko
do po dzia łu tre ści na po szcze gól ne
la ta. Ma ta kie pra wo.

Po lo ni sta w szko le pod sta wo wej
rów nież jest usa tys fak cjo no wa ny
swo ją pod sta wą, ale po nie waż pro -
po nu je ona tyl ko spis lek tur, a wy -
bór po zo sta wia w ge stii na uczy cie la
(i ucznia!), wy bie ra tek sty, któ re bę -
dzie oma wiać w po szcze gól nych kla -
sach. Za cho wu je ce le i tre ści z pod -
sta wy, na da je im od po wied ni układ. 

Na uczy ciel ma jed nak też pra wo
wy kra czać po za pod sta wę pro gra -
mo wą. W ta kim wy pad ku po wi nien

do pi sać w swym pro gra mie ce le i tre -
ści, o któ re chce ją po sze rzyć (np.
w kla sie „dzien ni kar skiej”, „te atral -
nej”, „eko lo gicz nej”, w kla sie dla
uczniów uzdol nio nych spor to wo czy
też uzdol nio nych ma te ma tycz nie…).
Mu si jed nak prze ana li zo wać sy tu -
ację i mieć pew ność, że re ali za cja
do dat ko wych tre ści nie od bę dzie się
kosz tem ce lów i tre ści za pi sa nych
w pod sta wie i bę dzie z ni mi spój na. 

Za pi sy w pro gra mie – pro ce du -
ry osią ga nia ce lów, któ re mo żna

scha rak te ry zo wać za po mo cą na stę -
pu ją cych okre śleń:
»po ma ga ją ce zre ali zo wać za pi sa ne
w pod sta wie ce le i tre ści
„Mo ty wa cja i wy daj ność bły ska wicz nie
wzra sta ją, kie dy ucznio wie osią ga ją wy -
zna czo ne ce le” (Bet tie Youngs)
» ró żno rod ne
„Po nie waż umysł nie mo że sku piać się
na wszyst kim, ma ło in te re su ją ce, nud ne
i mo no ton ne lek cje po pro stu nie zo sta ną
za pa mię ta ne” (La na El li son)
» ak ty wi zu ją ce (co nie zna czy, 
że me to dy po da ją ce są nie do pusz -
czal ne) 
„Na uczy cie lo wi wy da je się, że wie mnó -
stwo rze czy, któ re sta ra się wtło czyć
uczniom do gło wy. Fi lo zof pró bu je zna leźć
od po wiedź na py ta nie wspól nie z ucznia -
mi” (Jo ste in Ga ar der, „Świat Zo fii”)
» kształ cą ce umie jęt no ści po nad -
przed mio to we, w tym umie jęt ność
współ pra cy w ze spo le
„Sztu ka na ucza nia jest sztu ką wspól ne -
go od kry wa nia” (Mark van Do ren) 

»przy dat ne i uży tecz ne
»mo ty wu ją ce uczniów do pra cy
„To, czy spraw dza się suk ce sy czy błę dy,
ma na praw dę ogrom ne zna cze nie. Suk -
ces ob li gu je do te go, że by na stęp nym ra -
zem wy paść jesz cze le piej” (Mar tin V. Co -
ving ton, Ka ren Man he im Te el)
»an ga żu ją ce ró żne zmy sły (po li sen -
so rycz ne), wy ko rzy stu ją ce ruch, in -
te li gen cje wie lo ra kie, tech no lo gię
kom pu te ro wą
„Sły szę i za po mi nam, wi dzę i pa mię tam,
ro bię i ro zu miem” (Kon fu cjusz)
» dzia ła ją cy na emo cje, po tra fią ce
za cie ka wić
„Prze cięt ny na uczy ciel mó wi, do bry na -
uczy ciel tłu ma czy, wy bit ny na uczy ciel po -
ka zu je, wiel ki na uczy ciel in spi ru je” (Wil -
liam Ar thur Ward) 
»do sto so wa ne do po trzeb uczniów,
za pew nia ją ce pra cę z ucznia mi słab -
szy mi lep szy mi, czy li in dy wi du ali -
za cję
„Jak ry bak idzie na ry by, to za bie ra ze so bą
przy nę tę, któ ra sma ku je ry bie, a nie ry ba -
ko wi” (Alek san der Ka miń ski)
» roz wi ja ją ce kre atyw ność
„Kre atyw ność to wy my śla nie, eks pe ry -
men to wa nie, wzra sta nie, ry zy ko wa nie,
ła ma nie za sad, po peł nia nie błę dów i do -
bra za ba wa” (Ma ry Lou Co ok) 

Krok piąty (mo że być, ale nie
mu si). Po dział przed mio tu

na dzia ły lub umie jęt no ści
Prze ana li zo wa nie swo je go przed -
mio to we go sys te mu oce nia nia

W pro gra mie po win ny zna leźć się
za pi sy na te mat: 

» spo so bów in for mo wa nia ucznia
o je go po stę pach oraz uza sad nie nie
oce ny
» oce nia nia ró żnych prze ja wów ak -
tyw no ści ucznia
» sys te ma tycz no ści i czę sto tli wo ści
oce nia nia
»kry te riów oce nia nia 

III. Ewa lu acja pro gra mu 
na ucza nia

Ewa lu acja na eta pie two rze nia
pro gra mu

Au tor pi szą cy pro gram za czy na
pro ces ewa lu acji już w chwi li, kie dy
przy stę pu je do dzia ła nia. Au to ewa -
lu acja słu ży te mu, by na eta pie two -
rze nia wy eli mi no wać jak naj wię cej
błę dów. Te mu słu ży też re cen zja pro -
gra mu rze tel nie prze pro wa dzo na
przez in ne go na uczy cie la przed mio -
tu lub me to dy ka.

Ewa lu acja wtrak cie re ali za cji pro -
gra mu (ewa lu acja for ma tyw na)

Na uczy ciel za ka żdym ra zem, gdy
ba da osią gnię cia swo ich uczniów,
do ko nu je po śred nio ewa lu acji pro -
gra mu. W wy pad ku osią gnię cia nie -
sa tys fak cjo nu ją cych wy ni ków trze -
ba na bie żą co pod jąć de cy zję o wpro -
wa dze niu zmian, np. do da niu lub
usu nię ciu pew nych me tod/ tech nik
pra cy, zwięk sze niu licz by go dzin, zre -
zy gno wa niu z tre ści wy kra cza ją cych
po za pod sta wę, je że li ta kie zo sta ły
do da ne. 

Ewa lu acja na ko niec eta pu kształ -
ce nia (ewa lu acja su ma tyw na)

Ewa lu acja su ma tyw na to osta tecz -
na i ca ło ścio wa oce na pro gra mu. Ma
okre ślić, ja kie zmia ny wie dzy i umie -
jęt no ści uczniów za szły w cza sie re -
ali za cji pro gra mu, czy zo sta ły osią -
gnię te za mie rzo ne ce le. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nej ewa -
lu acji po dej mu je my de cy zję, czy pro -
gram ma być kon ty nu owa ny czy prze -
rwa ny. Je że li kon ty nu owa ny, to co
na le ży w nim ulep szyć, zmie nić. ❚
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Jak przy go to wać pro gram na ucza nia?

Plan na ucza nia nie jest w myśl
roz po rzą dze nia czę ścią pro -
gra mu, je go po sia da nia nie na -
rzu ca ta kże ża den prze pis pra -
wa oświa to we go, ale wy da je
się, że w pro ce sie pla no wa nia
pra cy na uczy cie la jest ele men -
tem nie zbęd nym. 

Głów nym ce lem pla nu pra cy jest
za pla no wa nie czyn no ści ucznia
i swo ich wła snych tak, by uczeń
opa no wał w trak cie lek cji wy ma -
ga nia za pi sa ne w pod sta wie pro -
gra mo wej. Plan na ucza nia na le ży
trak to wać ja ko swe go ro dza ju har -
mo no gram re ali za cji ce lów i tre ści
z pod sta wy oraz ewen tu al nie tre -
ści, o któ re na uczy ciel po sze rzył
pod sta wę. Plan na ucza nia to do ku -
ment ży wy, któ ry po wi nien być uzu -
peł nia ny i mo dy fi ko wa ny przed ka -
żdą lek cją i po niej. Mo żna ko rzy -
stać z pro po zy cji wy daw nictw, ale
ko niecz nie na le ży je mo dy fi ko wać.
Ja ko do ku ment ży wy, któ ry mo że
być uzu peł nia ny i ko ry go wa ny

przy ka żdych za ję ciach, plan nie
mo że być two rzo ny z du żym wy -
prze dze niem, przedpo zna niem kla -
sy i na ca ły rok szkol ny. Bar dzo wa -
żne jest, by na uczy ciel miał świa -
do mość, że nie ma i nie mo że być
jed ne go uni wer sal ne go pla nu na -
ucza nia dla wszyst kich na uczy cie li
przed mio tu okre ślo ne go eta pu edu -
ka cyj ne go.

Wy bór pod ręcz ni ka i in nych po -
mo cy, z któ re go au tor pro gra mu
i je go ucznio wie bę dą ko rzy stać
Na uczy ciel nie ma obo wiąz ku ko -
rzy stać z jed ne go pod ręcz ni ka.
Mo że tre ści na ucza nia wy bie rać
z wie lu, mo że sam je two rzyć, nie
wska zu jąc uczniom żad ne go pod -
ręcz ni ka. W prak ty ce na uczy ciel
naj czę ściej wska zu je uczniom pod -
ręcz nik, któ ry we dług nie go naj le -
piej bę dzie go wspie rał w re ali za -
cji wy ma gań za pi sa nych w pod -
sta wie. Wy bór pod ręcz ni ka, któ ry
w naj więk szym stop niu po mo że
w re ali za cji za mie rzo nych ce lów,

w któ rym me to dy pra cy bę dą po -
dob ne do tych opi sa nych w pro -
gra mie na ucza nia, jest za da niem
trud nym i od po wie dzial nym. 

Wy daw nic twa na wy raź ną proś -
bę na uczy cie li two rzą pla ny pra -
cy/roz kła dy ma te ria łów (na zew nic -
two nie jest ujed no li co ne). Au to ra -
mi są cza sa mi au to rzy pod ręcz ni -
ków, cza sa mi pra cow ni cy re dak -
cji, cza sa mi na uczy cie le pra cu ją cy
z ty mi pod ręcz ni ka mi. Trze ba wy -
raź nie za zna czyć, że plan na ucza -
nia wy daw cy pod ręcz ni ka to pro -
po zy cja, któ rą na le ży trak to wać ja -
ko po moc przy two rze niu wła sne -
go pla nu, po nie waż nie ma i nie
mo że być jed ne go, uni wer sal ne go
pla nu dla wszyst kich na uczy cie li.
W prak ty ce pla ny stwo rzo ne przez
wy daw nic twa od no szą się
do wszyst kich tre ści za war tych
w pod ręcz ni ku, a tym cza sem:
» na uczy ciel nie ma obo wiąz ku
omó wić wszyst kich tre ści z pod -
ręcz ni ka (np. z ję zy ka pol skie go nie
mu si prze ana li zo wać wszyst kich

utwo rów za miesz czo nych w pod -
ręcz ni ku, z ma te ma ty ki – roz wią -
zać wszyst kich za dań), ma na to -
miast obo wią zek zre ali zo wać w ca -
ło ści pod sta wę pro gra mo wą. 
»ka żdy na uczy ciel ma pra wo wy -
brać z pod ręcz ni ka ma te riał,
na pod sta wie któ re go bę dzie re -
ali zo wał pod sta wę pro gra mo wą.
Ma więc pra wo z nie któ rych te -
ma tów, tek stów czy za dań zre zy -
gno wać, a in ne do dać.

Za sad ne by ło by więc prze ana li -
zo wa nie przez na uczy cie li wy bra -
nych pod ręcz ni ków pod ką tem wy -
ma gań wy kra cza ją cych po za pod -
sta wę, szcze gól nie je że li pra cu ją
oni z bar dzo sła bym ze spo łem kla -
so wym, dla któ re go do bre opa no -
wa nie wszyst kich wy ma gań za war -
tych w pod sta wie nie jest ła twe.

War to też pa mię tać, że:
» Na uczy ciel mo że oma wiać te -
ma ty w in nej ko lej no ści niż za pro -
po no wa na przez au to ra pla nu. Ko -
lej ność na rzu ci np. na ję zy ku pol -

skim wy bór lek tur, któ re na uczy -
cie le bę dą oma wiać z ucznia mi. 
» Ró żna mo że być licz ba go dzin
po świę co nych na kształ ce nie okre -
ślo nej umie jęt no ści opi sa nej w pod -
sta wie – na le ży to do sto so wać
do mo żli wo ści kla sy, z któ rą pra -
cu je na uczy ciel.
»Wy daw ni cze pla ny na ucza nia po -
wsta ją w opar ciu o tek sty i od no -
szą ce się do nich ćwi cze nia oraz
za da nia, któ re po ja wi ły się w pod -
ręcz ni ku. Na uczy cie le po win ni wzbo -
ga cić pro po zy cje au to ra pla nu oswo -
je po my sły za dań re ali zo wa nych
na lek cjach. Mo gą się po ja wić zu -
peł nie in ne me to dy pra cy i in ne
środ ki dy dak tycz ne, niż prze wi dzie -
li to au to rzy pod ręcz ni ków. Na uczy -
cie le oczy wi ście ma ją mo żli wość
in ne go sfor mu ło wa nia te ma tów lek -
cji, część tych te ma tów mo że być
au tor stwa uczniów.

MAR LE NA DER LU KIE WICZ

Przy kła do we pro gra my na ucza nia mo żna
po brać ze stro ny www.ore.edu. pl/s/157

Pro gram na ucza nia a plan na ucza nia i pod ręcz nik

Krok pokro ku
Co po win no się zna leźć w pro gra mie na ucza nia?

Przed sta wia my to krok po kro ku
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Do trzech ra zy sztu ka, czy li o tym, jak po wsta ją pro gra my au tor skie… 

GA BRIE LA OL SZOW SKA

Pierw szy raz 
na pi sa łam pro gram...
…zwa ny wte dy mo że na wy rost od ra -
zu au tor skim do kl. IV szko ły pod sta -
wo wej, zdo by wa jąc – zgod nie z ów -
cze snym pra wem – po zy tyw ną opi -
nię do rad cy me to dycz ne go i zgo dę
dy rek to ra szko ły na ucze nie hi sto rii
oraz po zy tyw ną opi nię ra dy pe da go -
gicz nej. Był rok 1996. Pro gram no sił
ty tuł „O, ko cham Kra ków”. Ów cze -
sna szko ła, w któ rej pra co wa łam, le -
ża ła w cen trum Kra ko wa, nie da le ko
Bar ba ka nu, hi sto ria ta kże znaj do wa -
ła się w za się gu nóg, więc uczy li śmy
się na uli cach mia sta. 

Od ro ku pra co wa łam w pro gra -
mie Kre ator pod opie ką prof. Ja na
Po two row skie go i Mo rag Charl -
wo od i sta wa łam się co raz od wa -
żniej sza, do ra sta łam do ro li na -
uczy cie la ję zy ka pol skie go, wy cho -
dzi łam bez ża lu z ro li fi lo lo ga. Mia -
łam od no we go ro ku otrzy mać wy -
cho waw stwo w kla sie IV i, co by ło
wte dy na tu ral ne, aż sześć go dzin
ję zy ka pol skie go. Mo że tro chę
na wy rost po pro si łam dy rek tor
szko ły o mo żli wość na ucza nia hi -
sto rii, ra zem z go dzi ną wy cho waw -
czą da wa ło to kon takt z dzieć mi
przez osiem go dzin w ty go dniu. 

Ję zyk pol ski pod po rząd ko wa łam
hi sto rii, któ ra wy zna cza ła rytm pra -
cy, te ma ty kę wy cie czek, gier i za -
baw. Hi sto ria nie by ła ja kimś na tręt -
nym ata ko wa niem dzie ci da ta mi – to
by ły opo wie ści, ga wę dy, a przede
wszyst kim wy pra wy. Ko rzy sta łam
ze sta rej ksią żki z ga wę da mi hi sto -
rycz ny mi dla dzie ci. O tek sty z ję zy -
ka pol skie go nie by ło trud no. Czyż
nie jest pięk nie po czy tać pio sen kę
o Wi cie Stwo szu Gał czyń skie go

przed oł ta rzem w Ba zy li ce Ma riac -
kiej? Pro gram był wpi sa ny w mo je
mia sto, trze ba by ło go od szu kać. 

Przed miot, któ ry re ali zo wa li śmy
na praw dę, choć wpi sy wa łam w dzien -
nik – „ję zyk pol ski”, „hi sto ria” czy
„go dzi na wy cho waw cza”, na zy wał -
by się edu ka cją re gio nal ną.

Dru gie po dej ście 
do pi sa nia pro gra mu...
…wy ro sło z nie umie jęt no ści pra cy
z ów cze sny mi pod ręcz ni ka mi. Wię -
cej kse ro wa łam, niż ko rzy sta łam z go -
to wych roz wią zań dy dak tycz nych.
Po co więc by ło się mę czyć z pod -
ręcz ni ka mi da lej? Był rok 1998. Ża -
den z ów cze snych do stęp nych czte -
rech pod ręcz ni ków mi nie od po wia -
dał. Lu bi łam in ne tek sty, opra co wa -
nia dy dak tycz ne al bo mnie dra żni ły,
al bo śmie szy ły. Obec ność py tań
pod tek sta mi za bi ja ła we dług mnie
ak tyw ność i cie ka wość dzie ci. Do dziś
uwa żam, że pod ręcz nik po lo ni ście
w szko le nie jest nie zbęd ny. To by ło
wa żne od kry cie i do świad cze nie.

Wy bra łam tek sty, któ re lu bi łam iktó -
re by ły we dług mnie no śne dy dak tycz -
nie. Pod pa trzy łam struk tu rę pro gra -
mu mi ni ste rial ne go, od two rzy łam in -
tu icyj nie kom po nen ty pro gra mu. Spi -
sa łam po my sły i po rząd ko wa łam. 

Pro gram no sił ty tuł „Na dro gach
i bez dro żach kul tu ry”. Po mysł był
tech nicz nie pro sty – ksią żka po wsta -
wa ła sys te ma tycz nie z za pi sów lek -
cyj nych i tek stów przy no szo nych
w okre ślo nym ryt mie. Se kwen cję upo -
rząd ko wał do ku ment zwa ny pro gra -
mem. Po wstał se gre ga tor. 

Trze ci pro gram...
…o cha rak te rze mi ni ste rial nym, a więc
w pew nym sen sie ogól nie do stęp nym,
pt. „Do Ita ki”, pi sa ny był we współ -
pra cy z au to ra mi pod ręcz ni ka i po -
wsta wał rów no le gle do nie go. Dziś
wiem, że ta kie uję cie w li te ra tu rze fa -
cho wej na zy wa się pro gra mem du -
żym (peł nym). U źró deł sta nę ły okre -
ślo ne i ja sno wy ar ty ku ło wa ne za ło -
że nia, na zwij my je po tocz nie, fi lo zo -
ficz ne. Od kry ciem teo re tycz nym był
dla mnie kon struk ty wizm pe da go -
gicz ny. Uzna li śmy w ze spo le au tor -
skim, że wa żne jest nie tyl ko „co”
i „jak”, ale przede wszyst kim – „kto”.
W szko le wa żny jest na uczy ciel i uczeń
oraz je go mo żli wo ści od bio ru. Szko ła
na ni ższym eta pie kształ ce nia win na
przy go to wać do od bio ru dzieł po wa -
żnych i wa żnych, kla sy ki. Naj pierw
więc trze ba po ka zać np., jak jest zbu -
do wa na li te ra tu ra, wa żne są też ele -
men ty kul tu ro znaw stwa.

Istot na by ła więc pod sta wa pro -
gra mo wa z re for my Mi ro sła wa Hand -
ke go z ro ku 1999 i zde cy do wa na po -
sta wa wier no ści wo bec niej. Wy da je
mi się z per spek ty wy cza su, że nasz
pro gram naj le piej, jak po tra fi li śmy to
uwzględ nić, za uwa żył i brał pod uwa -
gę w ogó le tzw. kom pe ten cje klu czo -
we, wpi sa ne wte dy w tzw. za da nia
ogól ne szko ły. Wie le pro gra mów opu -
ści ło ten istot ny frag ment pod sta wy.

Im puls
Na ko niec mu szę przy znać, że był jesz -
cze je den im puls – wy kład prof. Dy la -
ka w Ja chran ce w 1998 ro ku, w któ -
rym pre zen to wał frag men ty swo je go
dok to ra tu bę dą ce go pod sta wą do póź -
niej sze go opra co wa nia pt. „Wstęp
dokon stru owa nia pro gra mów na ucza -
nia” z 2000 ro ku. Za koń cze nie te go
dzieł ka po wta rzam so bie i in nym jak
man trę, gdy ko muś to wa rzy szy lęk
przed wła snym, oso bi stym i wol nym
dzia ła niem: „Wszel kie uto pie, ta kże te
w edu ka cji, pro wa dzić mo gą do to ta li -
ta ry zmu. Aby być uto pi stą, mu sisz wie -
dzieć, co jest naj lep sze: ale ka żdy kto
wie, co jest naj lep sze, osta tecz nie bę -
dzie skłon ny na rzu cać swo je »naj lep -
sze« in nym, któ rzy ró żnią się w spo so -
bie my śle nia” (Karl Pop per).

Nie bój się – Twój pro gram jest
lep szy od ka żde go nie -Two je go. Mo -
że być na wet nie do sko na ły, ale jest
Ci bli ski, Ty go ro zu miesz naj le piej.
Masz do te go pra wo. Masz obo wią -
zek wo bec sie bie i uczniów, oprócz
te go war to. Bę dziesz sku tecz niej szy.

Pro gra mów na ucza nia win no być
wie le i na praw dę jest ty le, ilu na uczy -
cie li – oni wie dzą, co dla nich i dla ich
uczniów jest naj lep sze, i nie mu szą te go
na rzu cać in nym na uczy cie lom w żad -
nym do ku men cie o cha rak te rze pań -
stwo wym. Ró żni my się w spo so bie my -
śle nia i to jest cen ne. Naj cen niej sze. ❚

Trzy krot nie pod cho dzi łam do za gad nie nia pi sa nia 
pro gra mu wła sne go, za ka żdym ra zem de cy zja za pa da ła

z nie co in nych po wo dów, efek ty by ły ta kże ró żne

Nie bój się – Twój pro gram
jest lep szy od ka żde go 
nie -Two je go. Mo że być 
na wet nie do sko na ły, 
ale jest Ci bli ski, 
Ty go ro zu miesz naj le piej

Za da nia dy rek to ra zwią za ne z do -
pusz cza niem pro gra mów na ucza -
nia znaj du ją się w dwóch do ku -
men tach – w Usta wie o Sys te mie
Oświa ty oraz w Roz po rzą dze niu
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
z dnia 21 czerw ca 2012 ro ku
w spra wie do pusz cze nia do użyt -
ku w szko le pro gra mów wy cho -
wa nia przed szkol ne go i pro gra -
mów na ucza nia oraz do pusz cza -
nia do użyt ku szkol ne go pod ręcz -
ni ków (Dz.U. poz. 752). 

Pierw szy z tych do ku men tów jest
bar dziej ogól ny, a za pi sy zwią za ne
z in te re su ją cym nas te ma tem za war -
te zo sta ły w art. 22a: 

„Na uczy ciel ma pra wo wy bo ru
pod ręcz ni ka spo śród pod ręcz -

ni ków do pusz czo nych do użyt ku
szkol ne go. 

Na uczy ciel przed sta wia dy rek -
to ro wi szko ły pro gram wy cho -

wa nia przed szkol ne go lub pro gram
na ucza nia. Dy rek tor szko ły, po za -
się gnię ciu opi nii ra dy pe da go gicz nej,
do pusz cza do użyt ku w da nej szko le
za pro po no wa ny przez na uczy cie la
pro gram wy cho wa nia przed szkol ne -
go lub pro gram na ucza nia”.

Szcze gó ło wo kwe stie zwią za ne
z do pusz cza niem do użyt ku szkol ne -
go pro gra mów na ucza nia zo sta ły
przed sta wio ne w Roz po rzą dze niu Mi -
ni stra Edu ka cji Na ro do wej z 21 czerw -
ca 2012 r. W Roz po rzą dze niu wy -
mie nio ne zo sta ły ele men ty, któ re po -
win ny się zna leźć w pro gra mie na -
ucza nia, aby mógł on zo stać do pusz -
czo ny do użyt ku w szko le. Za pi sy do -
ty czą ce do pusz cza nia pro gra mów na -
ucza nia za wie ra ją się w pa ra gra fie 4
Roz po rzą dze nia:

4.1. Pro gram na ucza nia ogól ne -
go obej mu je co naj mniej je den

etap edu ka cyj ny i do ty czy edu ka cji

wcze snosz kol nej, przed mio tu, ście żki
edu ka cyj nej, blo ku przed mio to we go
lub ich czę ści i mo że być do pusz czo -
ny do użyt ku w da nej szko le, je że li:

sta no wi opis spo so bu re ali za cji
ce lów kształ ce nia i za dań edu -

ka cyj nych usta lo nych w pod sta wie
pro gra mo wej kształ ce nia ogól ne go,
okre ślo nej w prze pi sach w spra wie
pod sta wy pro gra mo wej wy cho wa -
nia przed szkol ne go oraz kształ ce nia
ogól ne go w po szcze gól nych ty pach
szkół;

za wie ra:

a) szcze gó ło we ce le kształ ce nia i wy -
cho wa nia,
b) tre ści zgod ne z tre ścia mi na ucza -
nia za war ty mi w pod sta wie pro gra -
mo wej kształ ce nia ogól ne go,
c) spo so by osią ga nia ce lów kształ ce -
nia i wy cho wa nia, z uwzględ nie niem
mo żli wo ści in dy wi du ali za cji pra cy

w za le żno ści od po trzeb i mo żli wo -
ści uczniów oraz wa run ków, w ja -
kich pro gram bę dzie re ali zo wa ny,
d) opis za ło żo nych osią gnięć ucznia,
a w przy pad ku pro gra mu na ucza nia
ogól ne go uwzględ nia ją ce go do tych -
cza so wą pod sta wę pro gra mo wą kształ -
ce nia ogól ne go – opis za ło żo nych osią -
gnięć ucznia z uwzględ nie niem stan -
dar dów wy ma gań bę dą cych pod sta -
wą prze pro wa dza nia spraw dzia nów
i eg za mi nów, okre ślo nych w prze pi -
sach w spra wie stan dar dów wy ma -
gań bę dą cych pod sta wą prze pro wa -
dza nia spraw dzia nów i eg za mi nów,
e) pro po zy cje kry te riów oce ny i me -
tod spraw dza nia osią gnięć ucznia;

jest po praw ny pod wzglę dem
me ry to rycz nym i dy dak tycz nym.

4.2. Przed do pusz cze niem pro -
gra mu na ucza nia ogól ne go

do użyt ku w da nej szko le, dy rek tor
szko ły mo że za się gnąć opi nii:

na uczy cie la mia no wa ne go lub
dy plo mo wa ne go, po sia da ją ce go

wy kształ ce nie wy ższe i kwa li fi ka cje
wy ma ga ne do pro wa dze nia za jęć
edu ka cyj nych, dla któ rych pro gram
jest prze zna czo ny, lub

kon sul tan ta lub do rad cy me to -
dycz ne go, lub
ze spo łu na uczy ciel skie go, ze spo -
łu przed mio to we go lub in ne go

ze spo łu pro ble mo wo -za da nio we go,
o któ rych mo wa w prze pi sach w spra -
wie ra mo wych sta tu tów pu blicz ne go
przed szko la oraz pu blicz nych szkół.

4.3. Opi nia, o któ rej mo wa
w ust. 2, za wie ra w szcze gól no -

ści oce nę zgod no ści pro gra mu na -
ucza nia ogól ne go z pod sta wą pro -
gra mo wą kształ ce nia ogól ne go i do -
sto so wa nia pro gra mu do po trzeb
i mo żli wo ści uczniów, dla któ rych
jest prze zna czo ny.

PIOTR MUL KOW SKI
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Pro gra my na ucza nia w pra wie oświa to wym

Co wy ni ka zprze pi sów?

Pisz, nie bój się
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PIOTR MUL KOW SKI

Przede wszyst kim – nie znie chę -
cać na uczy cie li do pi sa nia pro gra -
mów. Sa mo przed się wzię cie jest dla
przy szłe go au to ra pro gra mu bar dzo
pra co chłon ne, a dy rek tor, któ ry nie
bę dzie sprzy jał re ali za cji te go trud -
ne go za da nia, sta no wi do dat ko wą
ba rie rę. 

Nie bądź my nad mier nie ry go ry -
stycz ni do ku men ta cyj nie, nie

cy ze luj my po szcze gól nych za pi sów
i nie sta raj my się zna leźć w nich te -
go, co nie za wsze jest za war te. Ja ko
przy kład mo że po słu żyć ter min „zgod -
ność”. Nie ozna cza on iden tycz no -
ści. Zgod ność to „har mo nia, współ -
brz mie nie, to żsa mość, zbie żność, ze -
stro je nie, do pa so wa nie, syn chro ni -
za cja, po kry wa nie się itp.”. Dla te go
je że li za pis z Roz po rzą dze nia MEN
w spra wie do pusz cza nia do użyt ku
w szko le pro gra mów stwier dza, że
pro gram za wie ra w so bie „tre ści
zgod ne z tre ścia mi na ucza nia za -
war ty mi w pod sta wie pro gra mo wej
kształ ce nia ogól ne go”, to pa mię taj -
my o tym, iż wy ma ga na jest zgod -
ność, a nie iden tycz ność.

Nie pod ci naj my skrzy deł tym,
któ rzy ma ją ocho tę i za ra zem

kom pe ten cje, by two rzyć pro gra my
na ucza nia. Czę sto po zo sta ją oni w sy -
tu acji ma ło kom for to wej w gro nie
na uczy ciel skim – pi sa nie au tor skich
pro gra mów na ucza nia ni gdy nie bę -
dzie zja wi skiem ma so wym. I pa mię -
taj my, nie jest pro ble mem, gdy na -
uczy ciel jest lep szy od dy rek to ra w tej
dzie dzi nie. ❚

Obok – przy kła do wy wnio sek, kar ta oce -
ny for mal nej i de cy zja o do pusz cze niu pro -
gra mu do użyt ku w szkole

1

2

Dy rek tor szko ły a pro gra my na ucza nia

Nie pod ci naj my
skrzy deł

Kie dy przed sta wia my za da nia dy rek to ra wy ni ka ją ce 
z Roz po rzą dze nia MEN w spra wie do pusz cza nia

do użyt ku w szko le pro gra mów, warto pa mię tać o kil ku
spra wach, któ re w tym Roz po rzą dze niu za pi sa ne nie są, 

ale po win ny być wzię te pod uwa gę przez oso bę kie ru ją cą szko łą

Karta oceny formalnej dokonanej przez dyrektora

WNIO SEK DO DY REK TO RA SZKO ŁY
O DO PUSZC ZE NIE DO UŻYT KU PRO GRAM NA UC ZA NIA

Na pod sta wie art. 22a ust. 2 usta wy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o sys te mie
oświa ty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 ze zm.), w związ ku z § 2 ust. 2 Roz po rzą -
dze nia MEN z dnia 21 czerw ca 2012 r. w spra wie do pusz cze nia do użyt -
ku w szko le pro gra mów wy cho wa nia przed szkol ne go i pro gra mów na -
ucza nia oraz do pusz cza nia do użyt ku szkol ne go pod ręcz ni ków (Dz.U.
poz. 752) wnio sku ję o do pusz cze nie pro gra mu na ucza nia
Na zwa pro gra mu .............................................................................................................
Przed miot .................................................................................................................................
Etap edu ka cyj ny ................................................................................................................
Rok szkol ny ..........................................................................................................................
Au tor (au to rzy) pro gra mu ................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ro dzaj pro gra mu:
»wła sny
»wła sny – opra co wa ny ze spo ło wo
»opra co wa ny przez in ne go au to ra – mo dy fi ko wa ny*
»opra co wa ny przez in ne go au to ra
*Pro gram jest mo dy fi ko wa ny w na stę pu ją cych ele men tach (naieży wymienić)

..........................................................................
pod pis na uczy cie la

wzór

Wa run ki for mal ne wy ni ka ją ce Okre śle nie
z Roz po rzą dze nia MEN speł nie nia

sta no wi opis spo so bu re ali za cji ce lów kształ ce nia i za dań tak/nie 
edu ka cyj nych usta lo nych w pod sta wie pro gra mo wej 
kształ ce nia ogól ne go al bo w do tych cza so wej 
pod sta wie pro gra mo wej kształ ce nia ogól ne go 

za wie ra: 

szcze gó ło we ce le kształ ce nia i wy cho wa nia tak/nie 

tre ści zgod ne z tre ścia mi na ucza nia za war ty mi tak/nie 
w pod sta wie pro gra mo wej kształ ce nia ogól ne go

spo so by osią ga nia ce lów kształ ce nia i wy cho wa nia, tak/nie
z uwzględ nie niem mo żli wo ści in dy wi du ali za cji pra cy 
w za le żno ści od po trzeb i mo żli wo ści uczniów 
oraz wa run ków, w ja kich pro gram bę dzie re ali zo wa ny

opis za ło żo nych osią gnięć ucznia, a w przy pad ku pro gra mu tak/nie 
na ucza nia ogól ne go uwzględ nia ją ce go do tych cza so wą 
pod sta wę pro gra mo wą kształ ce nia ogól ne go 
– opis za ło żo nych osią gnięć ucznia z uwzględ nie niem 
stan dar dów wy ma gań bę dą cych pod sta wą 
prze pro wa dza nia spraw dzia nów i eg za mi nów, okre ślo nych 
w prze pi sach w spra wie stan dar dów wy ma gań bę dą cych 
pod sta wą prze pro wa dza nia spraw dzia nów i eg za mi nów

pro po zy cje kry te riów oce ny i me tod spraw dza nia tak/nie 
osią gnięć ucznia

jest po praw ny pod wzglę dem me ry to rycz nym tak/nie
i dy dak tycz nym

Opi nia Ra dy Pe da go gicz nej                                       Da ta:                                      po zy tyw na/ne ga tyw na 
De cy zja dy rek to ra szko ły:

..............................................................................
pod pis dy rek to ra 

Pro ce du ra do pusz cza nia
pro gra mów na ucza nia
do użyt ku szkol ne go 

Wnio sek na uczy cie la* – opi nia
Ra dy Pe da go gicz nej** – de cy zja

dy rek to ra o do pusz cze niu do użyt ku
szkol ne go***.

Wnio sek na uczy cie la* – opi nia in -
ne go na uczy cie la, do rad cy me to -

dycz ne go lub ze spo łu* – opi nia Ra dy
Pe da go gicz nej** – de cy zja dy rek to ra
odo pusz cze niu doużyt ku szkol ne go***. 

I

II

*dy rek tor szko ły usta la, ja kie in for -
ma cje znaj dą się we wnio sku i w opi -
nii, ja ką ma ją one for mę, kie dy są skła -
da ne,

**Ra da Pe da go gicz na wy ra ża opi nię
w for mie uchwa ły, mi ni mum do ku -
men ta cji to za pis w pro to ko le z po -
sie dze nia RP,

***do pusz cze nie do ku men to wa ne
w for mie przy ję tej w szko le, np. za -
rzą dze nie, ad no ta cja na wy dru ku pro -
gra mu. ❚

Warto wiedzieć
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