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Raport specjalny

Podr�czniki do j�zyka polskiego w swietle
nowej podstawy programowej
Reforma 2019- wyzwania

Co to oznacza w praktyce?

Nowa podstawa programowa z j�zyka
polskiego w branzowych szkolach
I stopnia i nowa siatka godzin

Podr�czniki uzywane w branzowych
szkolach muszq bye dostosowane do
zapis6w nowej podstawy programowej.

Tresci z nowej podstawy znacznie
wykraczajq merytorycznie poza
dotychczasowq podstaw�

Zagadnienia z nowej podstawy programowej
muszq bye realizowane w latwy, przyst�pny,
a zarazem przyjazny dla ucznia spos6b.

Realizacja obowiqzkowych lektur
podanych w podstawie programowej

Nauczyciel jest zobowiqzany
do om6wienia wskazanych lektur.

Wym6g zapoznania ucznia z kontekstem
historyczno-literackim epoki

Uczniowie muszq znae podstawowe
cechy omawianego okresu literackiego.

Przygotowalismy nowct seri� do j�zyka polskiego ,,To si� czyta!".

Podr�czniki realizujq wszystkie zagadnienia z podstawy programowej, poukladane w prosty,
jasny i przejrzysty spos6b oraz dostosowane do moi:liwosci percepcyjnych uczni6w. Nowa seria
sklada si� z 3 podr�cznik6w, po 1 dla kai:dej klasy, dzi�ki czemu tresci nauczania sq optymalnie
dostosowane do liczby godzin j�zyka polskiego realizowanej w danej klasie.

W podr�czniku zadbalismy o:

• czytelnq i powtarzalnq struktur� kai:dej lekcji;
• uj�cie minimum tresci w danej jednostce lekcyjnej;
, graficzne wyr6znienia wai:nych zagadnieri;
, urozmaicone ewiczenia i polecenia o r6i:nym poziomie trudnosci.
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Starannie wybralismy fragmenty lektur, dbajctc o to, by byty one kluczowe
dla problematyki danego utworu, a zarazem bliskie uczniom.

Dodatkowo kazdy rozdzial rozpoczynamy tekstem wsp6/czesnym, wprowadzajqcym
w tematyk� poruszanq w danym rozdziale.

Tresci historyczno-literackie zostaty przedstawione w lekki i czytelny spos6b,
bezposrednio przy utworach z epok.

Jednoczesnie w podr�czniku wyr6i:nilismy strony ,,Kilka s16w o epoce", na kt6rych przed
stawiamy najwazniejsze konteksty spoleczne i artystyczne epok w formie zwi�zlych notek.
Nauczyciele mogq z nich skorzystae w zalei:nosci od potrzeb i w dowolnym momencie,
a uczniowie powr6cie np. podczas przygotowania do sprawdzian6w.

Mlodsi uczniowie w zreformowanej szkole

Brak egzaminu maturalnego
w brani:owej szkole I stopnia

Metody pracy i materialy edukacyjne
powinny uwzgl�dniae moi:liwosci
percepcyjne mlodszych uczni6w.

Trzeba zainteresowac uczni6w przedmiotem,
np. pokazac im, i:e na j�zyku polskim moi:na
omawiac teksty kultury, w kt6rych poruszane
sq problemy bliskie wsp6/czesnemu czlowiekowi,
szczeg6Inie mlodziei:y.

Wprowadzamy rozwictzania dostosowane do percepcji mtodszego ucznia, m.in.:

• tresci w kazdej klasie podzielilismy na kr6tkie rozdzialy, zlozone z niezbyt obszernych lekcji;
• kai:dy temat zbudowalismy wedlug stalej struktury;
• do om6wienia wybralismy kr6tkie i ciekawe teksty;
• wybrane zagadnienia przedstawiamy za pomoeq infografik i schemat6w;
• teksty i polecenia do zadari sformulowalismy prostym, zrozumialym dla ucznia j�zykiem.

W podr�czniku znalazty si� wsp6kzesne i ciekawe teksty literackie oraz om6wienia
film6w i seriali, z kt6rymi uczniowie spotykajct si� na co dzien.

Tematyk� kai:dego rozdzialu zaczynamy od om6wienia fragmentu z literatury
wsp6/czesnej, a nast�pnie przechodzimy do lektur i tekst6w, kt6re do nich nawiqzujq,
oraz opracowari wybranych dziel kinematografii.

