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Od podstawy programowej
do standardów kształcenia

W

prowadzenie nowej matury w
2005 roku zrewolucjonizowało pro−
ces rekrutacji na wyższe uczelnie. Szkoły
wyższe nie chciały początkowo rezygno−
wać z egzaminów wstępnych, próbując
zmienić ich formułę, jednak w 2006 roku
Ministerstwo Edukacji ograniczyło możli−
wości przeprowadzania takich „testów
kompetencji” tylko do nielicznych przypad−
ków. Co roku egzamin maturalny zmienia
niektóre ze swoich założeń. Jest to nieunik−
nione, ponieważ w Polsce nie ma długolet−
nich doświadczeń w konstrukcji i ocenie
egzaminów zewnętrznych. Dochodzi do
tego aspekt związany ze „zdawalnością”
tego egzaminu. W roku 2005 maturę zdało
86,5% zdających, a w roku 2006 – tylko
79%. Występuje więc z pewnością silna po−
kusa, aby utrzymywać jak najwyższą zda−
walność. Z jednej strony stwarza to szansę
większej części populacji na podjęcie stu−
diów, ale z drugiej skutecznie obniża po−
ziom wiedzy obecnych maturzystów. W
tym roku czekają nas kolejne zmiany. Stwa−
rza to problemy przy konstrukcji algoryt−
mu otrzymywania punktów w procesie re−
krutacji, który musi działać poprawnie nie
tylko w stosunku do tegorocznych maturzy−
stów, ale również do osób, które zdawały
ten egzamin w latach ubiegłych. Chociaż
w założeniach egzaminy maturalne są kon−
struowane tak, aby zachować porównywal−
ność między latami, to w praktyce tworze−
nie egzaminów zachowujących ten sam po−
ziom trudności jest właściwie niemożliwe.
Tym bardziej, że ulegnie zmianie podsta−
wa programowa, na której ma być oparty
egzamin. Przykładem może być matema−
tyka. Z projektów publikowanych dotych−
czas na stronach Ministerstwa Edukacji Na−
rodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyj−
nej wynika, że zniknie wiele realizowanych
do tej pory pojęć. Dla przykładu podam
pełen zakres zagadnień do realizacji na po−
ziomie podstawowym i rozszerzonym z
działów Funkcje i Ciągi (tab.1).
Oznacza to, że nie powinniśmy oczeki−
wać, iż uczniowie w toku nauki w szkole
ponadgimnazjalnej będą mieli szansę po−
znać (nawet w profilu rozszerzonym) po−
jęcie granicy ciągu i funkcji, ciągłości czy
pochodnej funkcji, a tylko na poziomie roz−
szerzonym uczeń zapozna się z pojęciem
logarytmu. Taką wiedzą będą dysponować
przyszli maturzyści, czyli kandydaci na stu−
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dia. Założono, że skoro obecnie matury z
matematyki obawia się większość maturzy−
stów, to ograniczenie podstawy programo−
wej spowoduje, iż obecnie realizowany
w szkołach materiał nauczania będzie le−
piej opanowany przez uczniów, a co za tym
idzie, więcej osób będzie zdawało ten
przedmiot. W ramach działań operacyjnych
programów Unii Europejskiej mają być
podjęte kroki wspierające matematykę w
szkołach. Będzie to m.in. badanie osiągnięć
matematycznych uczniów w grupach repre−
zentatywnych (tzw. Polska PISA), badania
wyjaśniające przyczyny niepowodzeń z
matematyki ukazywanych w egzaminach
Tabela 1

zewnętrznych, wprowadzenie diagnostycz−
nego testu z matematyki na poszczególnych
etapach kształcenia (w poszczególnych kla−
sach – od szkoły podstawowej do matural−
nej). Mimo iż rektorzy szkół wyższych
ustalili z ministrem Romanem Giertychem
wprowadzenie od 2010 roku obowiązko−
wej matury z matematyki, jednak jak wska−
zują dotychczasowe działania Ministerstwa
Edukacji Narodowej (np. niespodziewane
wprowadzenie „amnestii maturalnej”, czy
zakaz zmian w tegorocznych algorytmach
przyjęć na studia), być może nie jest to prze−
sądzone. Z fizyką, która jest bardzo często
brana pod uwagę w algorytmach przyjęć
na studia, sprawa wygląda o wiele gorzej
niż z matematyką. Źródła tego problemu
można się dopatrywać w tym, że fizyka w
szkołach ponadpodstawowych jest przed−
miotem wręcz niszowym. W liceum na
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poziomie podstawowym program przewi−
duje 3 godziny na cały 3−letni cykl, tj. po
jednej godzinie tygodniowo w każdym
roku szkolnym. Efektem jest to, że fizykę
na maturze, jako przedmiot obowiązkowy,
wybrało w 2005 roku 5,6%, a w 2006 roku
– 6,3% zdających (tab. 2).
Jak widać, w tej chwili statystyki nie są
dla uczelni technicznych korzystne. Coraz
mniejsza część populacji zdających decy−
duje się na zdawanie egzaminu z matema−
tyki. Wynika z tego, że uczniowie niewy−
starczająco opanowali realizowany w szko−
le materiał i obawiają się egzaminu z tego
przedmiotu. Na pocieszenie można dodać,
że medialna reklama technicznych kierun−
ków kształcenia w aspekcie perspektywy
zdobycia dobrze płatnej pracy – zarówno
w Polsce, jak i za granicą – może zacznie
w końcu przynosić oczekiwane przez nas
efekty. Niestety, jak już wspomniałam, nie
oznacza to jednak, że maturzyści będą le−
piej przygotowani do podjęcia studiów.
Tutaj pojawia się następne zagadnienie
dotyczące szkół wyższych – tzw. standardy
kształcenia ustalane przez Radę Główną
Szkolnictwa Wyższego. Kierunki studiów
chcące otrzymać bądź utrzymać akredyta−
cję, będą musiały je realizować. Jest to za−
gadnienie dotyczące nie tylko polskiej edu−
kacji na poziomie wyższym. Kwestia stan−
dardów kształcenia jest żywo dyskutowana
na forum europejskim (omawiano to np. na
Konwencji Uczelni Europejskich w Grazu).
Obecnie preferuje się podejście polegające
na myśleniu w kategoriach efektów kształ−
cenia. Chodzi o ustalenie zakresu wiedzy i
umiejętności ogólnych związanych z kon−
kretnym kierunkiem studiów, a nie o defi−
niowanie minimów programowych. Celem
są efekty kształcenia, a każda uczelnia musi
stworzyć swój program studiów, dobierając
odpowiednie techniki nauczania. Stwarza to
możliwości wdrażania nowatorskich kon−
cepcji dydaktycznych, które mają doprowa−
dzić do osiągnięcia określonych celów
kształcenia, i w efekcie uzyskanie przez ab−
solwentów porównywalnych kwalifikacji.
W systemie sprawdzania jakości takiego
kształcenia będą brane pod uwagę oceny
wewnętrzne (z udziałem studentów) i ze−
wnętrzne programów studiów, a nawet prze−
widziano udział ekspertów zagranicznych.

W rezultacie renomę zdobędą uczelnie naj−
lepiej przygotowane do kształcenia studen−
tów nie tylko w aspekcie naukowym, ale
i dydaktycznym.
A jak to wygląda w praktyce, jeśli cho−
dzi o matematykę? Dotychczasowe propo−
zycje standardów z matematyki nie zawsze
są spójne, a przewidywane minima godzin
na ich wprowadzenie nie są możliwe do re−
alizacji – niezależnie od podjętych starań
dydaktycznych. Taka jest opinia środowi−
ska matematyków – nauczycieli akademic−
kich – prezentowana na przykład na Ogól−
nopolskiej Konferencji Nauczania Matema−
tyki w Uczelniach Technicznych (Pismo
PG 9/2006).
Po pierwsze – jak widać z tabeli zawie−
rającej propozycje nowych wymagań ma−
turalnych – propozycje materiału do reali−
zacji nie przystają do wiedzy i umiejętno−
ści, jakie są wymagane od przyszłych stu−
dentów. Podam przykłady standardów
kształcenia na poziomie studiów pierwsze−
go stopnia dla dwóch kierunków studiów z
proponowaną minimalną liczbą 120 godzin
na ich realizację (tab. 3)
Oznacza to, że student pierwszego roku,
który nie miał okazji poznać w szkole na
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przykład pojęcia wektora (jest on tylko na
poziomie rozszerzonym) będzie musiał w
ciągu dwóch czy trzech semestrów opano−
wać materiał znacznie przekraczający obec−
ne wymagania. Bez zwiększenia liczby go−
dzin z matematyki nie będzie to możliwe.
Część realizowanego materiału była do tej
pory rodzajem powtórki ze szkoły. Teraz
będzie to wprowadzenie całkiem nowych
treści – abstrakcyjnych i bardzo różnych od
tych, z którymi uczeń miał do czynienia do
tej pory. Jeżeli w szkole uczeń nigdy nie
zetknął się z granicą funkcji, to pojęcie po−
chodnej, która jest granicą ilorazu różnico−
wego, czy rozumienie całek niewłaściwych,
będą stwarzały bardzo wiele problemów
podczas realizacji materiału. Zadaniem wy−
kładowcy nie jest nauczenie mechaniczne−
go wykonywania rachunków – do tego w
tej chwili używa się komputerów – ale na−
uczenie studentów zapisu językiem mate−
matyki zagadnień technicznych. A to wy−
maga kształtowania wyobraźni matema−
tycznej, a nie mechanicznego opanowania
wzorów.
Po drugie, jeżeli nie przewidziano zajęć
laboratoryjnych (lub ćwiczeń w pracowni
informatycznej), trudno będzie w praktyce
zrealizować zagadnienie – komputerowe
pakiety statystyczne. W wymienionym wy−
żej programie dla technologii chemicznej
znajduje się krótkie hasło – statystyka. Jak
jednak realizować ten temat bez wprowa−
dzenia podstawowych pojęć z rachunku
prawdopodobieństwa czy rozkładów naj−

Tabela 3
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częściej spotykanych w zastosowaniach
zmiennych losowych? W efekcie jedno
hasło oznacza kilka poprzedzających wpro−
wadzenie go godzin wykładów i ćwiczeń.
Zauważmy również, że część realizowane−
go materiału, to zagadnienia wykraczające
poza możliwości opanowania przez studen−
ta pierwszego roku (na przykład programo−
wanie dynamiczne czy optymalizacja jed−
no− i wielokryterialna). Realizacja tych za−
gadnień z pewnością jest konieczna, ale w
praktyce jest chyba możliwa na drugim czy
trzecim roku, gdy student zacznie nabierać
pewnej dojrzałości w matematycznym opi−
sie zjawisk.
Po trzecie, w teorii nacisk miał być po−
łożony nie na program, a na osiągnięte
efekty kształcenia i umiejętności, a tymcza−
sem w standardach kształcenia pod bardzo
długim spisem zagadnień koniecznych
do realizacji (czyli de facto minimum pro−
gramowym) znajduje się niezależnie od
kierunku krótkie stwierdzenie typu:
efekty kształcenia – umiejętności i kom−
petencje: posługiwanie się podstawo−
wym aparatem matematycznym
lub
efekty kształcenia – umiejętności i kom−
petencje: stosowanie aparatu matema−
tycznego do analizy i opisu obiektów i
procesów technicznych.
Wiadomo jednak, że każdy kierunek stu−
diów ma swoją specyfikę. Innych umiejęt−
ności powinno się oczekiwać od absolwen−
ta kierunku elektrotechnika, a innych od ab−
solwenta transportu. Przecież tematy – rów−
nania różniczkowe zwyczajne czy cząst−
kowe – powinny kształcić inny rodzaj
umiejętności u studentów inżynierii lądo−

wej niż elektroniki (inne typy równań leżą
w zakresie zainteresowania i stosowania w
danej dziedzinie). Standardy kształcenia z
matematyki nie są definiowane przez ma−
tematyków, tylko przez specjalistów z da−
nego kierunku studiów, więc skoro już
wyznacza się program, to określenie pozio−
mu umiejętności matematycznych absol−
wenta może być odzwierciedleniem fak−
tycznego zapotrzebowania na określony
zakres wiedzy.
Tutaj widać wielką różnicę pomiędzy
ustalaniem maturalnej podstawy programo−
wej z matematyki a standardami kształce−

nia. W wymaganiach egzaminacyjnych
przedstawiony jest spis umiejętności (zwe−
ryfikowany przez niższe stopnie edukacji),
jakie powinien posiadać uczeń, przystępu−
jąc do matury. Standardy kształcenia na tym
nie bazują. Szkoły wyższe próbują ratować
sytuację zajęciami wyrównawczymi dla
studentów pierwszego roku lub wprowa−
dzaniem tak zwanego roku zerowego, któ−
ry ma niwelować braki wiedzy z matema−
tyki i fizyki. Oprócz tego system szkolnic−
twa na poziomie ponadgimnazjalnym ma
dużą zaletę – docenia lepiej przygotowaną
od strony dydaktycznej kadrę, a wyniki pra−
cy nauczycieli są corocznie weryfikowane
przez system egzaminów zewnętrznych.
Inaczej jest na wyższych uczelniach.
Dydaktyka jest często niedoceniana – a
przecież studia, to obecnie w dużej mierze
kontynuacja nauki szkolnej. Zwłaszcza
że zmiany dokonujące się w systemie edu−
kacji na poziomie szkół wyższych wymu−
szają poważne potraktowanie tej dziedzi−
ny – łączącej w sobie wiedzę z danego
przedmiotu z dogłębną znajomością psy−
chologii i pedagogiki. Na zakończenie po−
nownie nawiążę do nauczania matematy−
ki. Wobec coraz niższego poziomu wiedzy
kandydatów na studia i coraz mniejszej
liczby godzin z matematyki, bez dydakty−
ki matematyki na poziomie akademickim
nie da się efektywnie kształcić przyszłych
inżynierów.
Anita Dąbrowicz−Tlałka
Studium Nauczania Matematyki
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Lekcja matematyki w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Strzepczu. Szkoła, w której
najwięcej osób w kraju zdaje maturę z języka kaszubskiego
Fot. Jolanta Cierocka – dyrektor szkoły

