Komentarze do posta Marcina Stiburskiego z dnia 12 maja 2020 roku:
Magdalena Stupkiewicz
Być może z perspektywy nauczyciela jednego czy dwóch przedmiotów sama podstawa nie jest
przeładowana bo to kwestia jak sobie rozplanuje własną pracę ... problem pojawia się po stronie
ucznia i rodziców kiedy dziecko jest zawalone lekcjami z różnych przedmiotów przez różnych
nauczycieli, z których każdy ma przekonanie, że to właśnie ich przedmiot jest najważniejszy i stawia
wszystkim wysokie wymagania. Gdybym miała z moim dzieckiem przerabiać podstawę z matematyki
i polskiego to byśmy jeszcze jakoś ogarnęli A innych rzeczy uczylibyśmy się w sposób naturalny i
zgodny z zaineresowaniami i uzdolnieniami dziecka. W przypadku natłoku materiału ze wszystkich
przedmiotów robi się poważny problem.
Elżbieta Tambor-Bobakowska
Nie jest przeładowana - od lat tego doświadczam. Tylko po pierwsze realizujmy PP, a nie
podręczniki i zeszyty ćwiczeń, po drugie odpuśćmy sobie stratę czasu w postaci lekcji typu:
powtórzenie+sprawdzian+omówienie sprawdzianu=strata co najmniej trzech lekcji x każdy dział masakrycznie dużo lekcji. Obecność sprawdzam ja - bo znam uczniów i wiem kogo nie ma więc nie
czytam listy, nie zadaję zadań domowych, więc nie tracę czasu na ich sprawdzanie. Jak się uczy PP
realizując przy okazji na wszystko jest czas! Matematyka dla jasnego obrazu.
Iwona Klauzo
Do czasu na realizację podstawy programowej należy dodać na każdej lekcji: czas na sprawdzenie
obecności, pracy domowej. Dodatkowo dodać godziny na sprawdziany, kartkówki, omówienia i
poprawy, lekcje które przepadają z powodu np. choroby nauczyciela itp. W takim systemie czas
szybko ucieka, a realizacja podstawy staję się bardzo trudna. Podstawa nie jest przeładowana
najlepiej widać to na przykładzie klasycznego ED ( nie obecnego proponowanego przez szkoły)
gdzie rok szkolny można już skończyć pod koniec maja i nie ma potrzeby ciągłej weryfikacji wiedzy
ucznia. Według mnie powinno paść tutaj też pytanie: czy podstawa jest odpowiednio
skonstruowana, odpowiednia do wieku itp.
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