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Zbliża się dziesiąta rocznica powołania Komisji PAU do Oceny Podręczników 
Szkolnych, co skłania do zastanowienia się nad rzeczywistymi rezultatami pracy 
recenzentów i członków tej Komisji. Patrząc od strony formalnej − są to oceny 
blisko 500 podręczników do różnych przedmiotów szkolnych, przedyskutowane 
na posiedzeniach komisji i publikowane w kolejnych tomach niniejszego wydaw-
nictwa. A co można powiedzieć o prawdziwych sukcesach tej ogromnej pracy? 

Moje spostrzeżenia, dotyczące przede wszystkim przedmiotów ścisłych, 
prowadzą do raczej optymistycznych wniosków, bo chociaż nie osiągnęliśmy 
wszystkich wytyczonych celów, to jednak nie były to wysiłki daremne. 

Po pierwsze, nauczyciele mają teraz dostęp do niezależnych merytorycznych 
ocen, które ułatwiają im selekcję najlepszego podręcznika z danego przedmiotu, 
podręcznika dostosowanego do konkretnych oczekiwań. Bez takiego przewodni-
ka byłby to wybór niełatwy, gdyż w ciągu ostatnich lat nie tylko wzrosła liczba 
podręczników, ale zmieniła się ich szata graficzna, zostały uzupełnione i obudo-
wane materiałem pomocniczym w rodzaju: płyt CD, filmów edukacyjnych, prze-
wodników dla nauczyciela, wybranych scenariuszy lekcji, zeszytów ćwiczenio-
wych dla uczniów itp. To bogactwo strony zewnętrznej utrudnia nauczycielom 
dotarcie do rzeczywistej zawartości dostępnych podręczników.

Merytoryczną ocenę podręczników szkolnych zaczęliśmy od określenia kry-
teriów oceny podręczników w aspekcie jakości zawartych w nich treści, metod 
dydaktycznych i wartości edytorskich [1], dokonaliśmy przeglądu błędów logicz-
nych spotykanych w podręcznikach [2] i próbowaliśmy scharakteryzować dobry 
podręcznik szkolny [3,4].

Najmniej uwag krytycznych wzbudziła strona edytorska, natomiast zarówno 
metody dydaktyczne, jak i treści nauczania wywołały żywe dyskusje. W naukach 
ścisłych staraliśmy się promować te podręczniki, które odchodzą od pamięciowych 
i mnemotechnicznych metod nauczania, unikają wprowadzania zbyt wielu szcze-
gółowych informacji i pozwalają na dostrzeżenie roli praw przyrody w otaczającym 
nas świecie. 

W recenzjach merytorycznych, zwłaszcza podręczników z zakresu nauk 
ścisłych, zwracaliśmy szczególną uwagę na aktualność informacji i unikanie błę-
dów merytorycznych. Specyfiką tych nauk jest bowiem bardzo szybki postęp, 



pociągający za sobą konieczność nieustannego modyfikowania treści podręczni-
ków. Stanowi to dla autorów poważne wyzwanie, gdyż na ogół nie prowadzą oni 
badań naukowych i nie śledzą aktualnych doniesień w literaturze światowej; 
toteż niełatwo im poprawnie ocenić niektóre informacje zawarte w poprzednich 
podręcznikach jako przestarzałe lub nieprawdziwe. Wprowadzanie nowych za-
gadnień stwarza konieczność ich zrozumiałego i ciekawego przedstawienia. Chęć 
ułatwienia i uatrakcyjnienia tych informacji zachęca do stosowania różnych przy-
bliżeń i modeli, i tu niestety bardzo łatwo można popełnić błąd. Na przykład, 
chcąc unaocznić strukturę molekularną materii, niektórzy autorzy podręczników 
chemii rysują modele cząsteczek w postaci różnych zespołów kolorowych kul. 
Ten sposób jest bardzo dobry dopóty, dopóki nie próbuje się przedstawiać w ten 
sposób cząsteczek, które nie istnieją, jak to ma miejsce w przypadku związków 
o wiązaniu jonowym.

Niektóre niedopuszczalne przybliżenia albo błędne określenia istnieją w pod-
ręcznikach od wielu lat i można je traktować jak typową „prawdę szkolną”. Nie-
stety, prawda ta ma niewiele wspólnego z prawdziwą wiedzą i w tej dziedzinie 
ciągle jeszcze Komisja PAU ma dużo do zrobienia. Nie sprzyja temu nowa Pod-
stawa programowa, która w przypadku chemii jest zbyt szczegółowa i wiele jej 
sformułowań może prowadzić do błędnej interpretacji, na przykład: „uczeń roz-
różnia pojęcia wodorotlenek i zasada” albo: „uczeń definiuje pojęcie masy ato-
mowej jako średnią mas danego pierwiastka z uwzględnieniem jego składu izo-
topowego”.

Zastanawiając się nad obecnością błędów merytorycznych w podręcznikach, 
nie można pominąć roli rzeczoznawców powołanych przez ministerstwo: liczba 
błędów wskazanych w naszych recenzjach pokazuje, że albo nie czytają oni sta-
rannie recenzowanych podręczników, albo brakuje im odpowiedniej wiedzy. Nie-
stety, dotyczy to podręczników ze wszystkich przedmiotów szkolnych. 

Pomimo wymienionych problemów coraz więcej podręczników zasługuje 
na rekomendację Komisji PAU i na wyróżnienie Prezesa PAU. Należy więc wy-
razić zadowolenie, że w ciągu ostatnich lat ranga podręcznika szkolnego wyraźnie 
wzrosła, podręcznik stał się istotną podstawą nauczania, do czego w jakimś stop-
niu przyczyniły się działania Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych. 
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