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1. Pytanie: jak ucGymy fiGyki?

2. Odp: w GróŜnicowany sposób, 

cGytaj: źle!

3. DlacGego?

4. Winna jest reforma.

5. Nic nie moŜna Grobic?

6. Niewiele, cGyli wiele
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In the UK we have two systems:

The system in England and Wales follows the National Curriculum which sets 

out the science to be covered from age 5 to age 16.

From age 5 to age 11 pupils are in primary school and taught science typically 

1 hour per week. From age 11 to 14 pupils in secondary school are typically 

taught science (biology chemistry and physics) for 3 hours per week.

From age 14 to 16 in secondary school the majority of pupils take a course in

science (generally known as dual science) for 4/5 hours per week. Some will 

take individual courses in biology, chemistry and physics in 5/6 hours per week

(these are often the most able pupils who need to cover about one third more 

than those taking 'science'). Finally some may take a course in 'single science‘

which is half of the dual science and contains equal measures of biology, 

chemistry and physics, this is generally about 3 hours per week.

Single science is taken by either the less able or pupils who are outstanding in,

for example, music or languages to allow more curriculum time for their other

studies.

Similar systems are in place in both Ireland and Scotland - however the detailed 

content does differ.

Hope this helps

Gren

Wielka Brytania

Uwaga: wiek sGkolny 5 lat!



IGabel Martin (WürGburg)

Uwaga: jednolity cykl, 9-letni cykl sGkoły średniej



Liceo-ginnasio

Uwaga: 5 letnie liceum!



Belgia Uwaga: 2+4 lata sGkoły średniej!



•ex-NRD  10+2

•ex-ZSRR    10+0

•Włochy  5+3+5

•RFN 4+9 (6+3)

•Belgia 6+6 (4+2)

•Francja  6+4+2 (+2!)

•Polska ?









“Ta reforma była najgłupsGa, jaką moŜna sobie tylko 

wyobraGić. Katorga dla naucGyciela, głupota G punktu 

widGenia ucGnia, stres dla wsGystkich”

NaucGycielka mianowana G 20 letnim staŜem, 

GimnaGjum PublicGne w woj. warsGawskim, 

v-ce dyrektor.

(wrGesień 2005)



Niestety, nowy system edukacyjny w Polsce, G 

decydującymi sGcGeblami 2x3 de facto uniemoŜliwi 

realiGację długich kulturotwòrczych cykli 

programowych - matematyki, historii cGy łaciny. 

Likwidację cztcrolctnicgo liccum, naleŜy uGnać Ga 

główny mankamcnt nowego systemu edukacyjnego. 

GK
adresat: prGewodnicGący Konferencji Rektoròw

Akademickich SGkół Polskich

stycGeń 2002



GK, 15/10/1997

T.W.

A propos bloku „prGyroda”



“NajgorsGą rGecGą jaką moŜna Grobić, 

to próbować reformować nieudane reformy”

Prof. Lev Pitajevski



- w wieku 6 lat “idGie się” do sGkoły

- liceum trwa 4 lata

- treści gimnaGjum beG Gmian

- nieco więcej pracy (Gmiana programu)

tylko w 1 i 2 klasie 

- “normalne” Liceum



- wystawy “Gabawek”

Festiwal Nauki, WarsGawa, 18-25 wrGeśnia 1998 r.



- wystawy

- wypoŜycGalnie “Gabawek”



MOSEM – tcaching clcctromagnctism via minds-

on cxpcrimcnts
GrGegorG KarwasG, AndrGej Karbowski, GrGegorG Osiński, PrGemek MisGta, 

JóGefina Turło, Kasia PrGegiętka, Waldek Krychowiak, KrGyś SłuŜewski

Institute of Physics, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

Marisa Michelini, LorenGo Santi, Rossana Viola, Alberto Stefanel

Physics Education Research Group, University of Udine 

Wim Peeters

University of Antwerp, Belgium

Josef Trna

Pedagogical Faculty, University of Brno

TomasG GrecGyło, Ewa Dębowska

Institute of Experimental Physics, University of Wrocław

Vegard Engstrom

Simplicatus A.S.,  NO-2006 Løvenstad, Norway



http://dydaktyka.fiGyka.umk.pl/Supercomet.html



• 3. Permanent magnets

3.2. Magnetic construction sticks and balls

3.3. Set of toy magnets (illustrating multipoles) + 

fluxdetector

3.6. Tile of 5 magnetic rings around a stick

3.7. Magnets floating on water

3.8. Attracting force: measurement with springs

3.12. “Ski jumping” in a magnetic field



1. Polski system sGkolny jest nieadekwatny:

2. w swej strukturGe prGypomina system sGwedGki i angielski

3.  ale w SGwecji i Anglii nakłady na sGkolnictwo 

są najwyŜsGe w Europie, w Polsce najniŜsGe

4.   Proponuje sie “małą” reformę w Polsce: 

obowiąGek sGkolny od 6 lat i liceum cztcrolctnic,

5. a naucGanie fiGyki poGostaje pochodną całości systemu

http://modern.pap.edu.pl



Do promowania G poŜytkiem około nauk wyGwolonych i 

umiejetności najbardGiej prGesGkadGało, Ge tę facultatum

uwaŜano jako najniŜsGą od trGech innych, mniej jesGcGe w 

tej mierGe sGkodGiła sama opinia, więcej nierówne 

ocGywiście straty. Zawszc nauczycicl filozofii był ubogi i 

jeŜeli chciał prGejść do miernego prGynajmniej sposobu 

Ŝycia, musiał filoGofią lub matcmatykę porzucić, a udać

się do teologii lub prawa.   

Hugo Kołłątaj, Stan Oświecenia w Polsce (1750-1764) 


