Pytania i odpowiedzi dotyczące

nowej podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie
1. Czy dotychczasowe kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie (WOS) nadal
będą uznawane?
Nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania WOS-u, zachowają je
(zob. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
2. Czy 2 godziny przewidziane na realizację wiedzy o społeczeństwie muszą być
zrealizowana dopiero w klasie ósmej, czy można zrealizować je wcześniej
(w kontekście przygotowania uczniów do konkursów przedmiotowych)?
Liczba godzin wiedzy o społeczeństwie przypisana jest tylko do klasy VIII i tak musi
być realizowana. Wynika to z „ramówki” MEN:
 Ramowe plany nauczania – rozporządzenie podpisane
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
3. Dlaczego podstawa programowa dla szkoły podstawowej nie obejmuje treści
dotyczących współczesnej gospodarki, jej funkcjonowania, rynku (w tym rynku
pracy), funkcjonowania w warunkach konkurencji, przygotowania do wejścia na
rynek pracy? Te treści są bardzo ważne dla uczniów i rodziców.
Ograniczenie treści w szkole podstawowej (w porównaniu do gimnazjum) nie dotyczy
tylko kwestii ekonomicznych. Wynika ono z dyskusyjnej możliwości pełnej realizacji
dotychczas obowiązującej podstawy dla gimnazjalnego etapu kształcenia w czasie
dwóch godzin lekcyjnych w cyklu. Konieczna stała się zatem redukcja liczby wymagań
szczegółowych i stworzenie warunków, w których będzie realne ich osiągnięcie
(zamiast 118 wymagań szczegółowych umieszczonych w 31 modułach – 65 wymagań
w 12 modułach).
Należy także podkreślić, że w podstawie programowej z WOS-u dla szkoły
podstawowej znajdują się pewne elementy edukacji gospodarczej (podpunkty 2.3,
2.4, 3.4, 3.5, w części 6.1, 9.3, 9.4).
Pamiętajmy również, że absolwent szkoły podstawowej będzie o rok młodszy niż
dzisiejszy absolwent gimnazjum. Stąd uczeń będzie realizować pewne elementy tej
edukacji i tak rok wcześniej niż w poprzedniej podstawie.

Większość treści gospodarczych z dotychczasowej podstawy programowej WOS-u dla
gimnazjum znajdzie się w podstawie programowej z podstaw przedsiębiorczości (PP)
w szkole ponadpodstawowej. Treści społeczne z przedmiotu PP zostały z kolei
w większości przeniesione do WOS-u. Pewne elementy z edukacji gospodarczej
(z punktu widzenia obywatela i polityk publicznych) będą obecne też na WOS-ie
w szkole ponadpodstawowej w zakresie rozszerzonym, gdzie – podobnie
jak w przypadku zakresu podstawowego – zwiększono liczbę godzin w cyklu
(odpowiednio z 6 do 8 i z 1 do 2).
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