
Kierunki polityki oświatowej 

państwa 2015/2016 



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  

w roku szkolnym 2015/2016 

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych 
ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez 
zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie 
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. 

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 



Priorytet 3 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 



Priorytet 3 

Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

Wpisuje się w wieloletni  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

 Program będzie realizowany w latach 2016-2020 przez MEN oraz MKiDN. 

 MEN uruchomiając program wspiera kompetencje czytelnicze, zachęca 

nauczycieli do podejmowania działań, które rozbudzą w uczniach 

zainteresowania czytelnicze, a ponadto będą kształtować umiejętności 

informacyjne. 

 Pogram został podzielony na trzy priorytety. MEN będzie realizował jeden z nich 

(Priorytet III) „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i 

pedagogicznych”. Celem jest upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej 

oraz wzrost czytelnictwa uczniów. 



Priorytet 3 

Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

Partnerzy wspierający szkołę przy realizacji priorytetu: 

 

 biblioteki pedagogiczne , 

 placówki doskonalenia nauczycieli, 

 poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

 

Wskazane powyżej instytucje – na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb, 

analizy dostępnych wyników badań i prowadzonej ewaluacji pracy szkoły – planują i 

organizują różne formy wspomagania. 



Priorytet 3 

Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

Przykładowe działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa:  

 

  Konkursy 

  Kampanie społeczne  

  Akcje na rzecz czytelnictwa 

  Narzędzia TIK  w upowszechnianiu czytania 

  Aktywizujące metody pracy z uczniem 



Konkurs 

Książki naszych marzeń 

II edycja konkursu dla szkół (termin zgłoszenia 

do 14.10.2015).  

Zadanie szkoły: 

 stworzenie przez uczniów listy książek,       o 

przeczytaniu, których  marzą, 

 nagranie krótkiego filmu (do 60 sek.),         w 

którym przekonają, że to właśnie ich szkoła 

powinna dostać książki, 

wysłanie swojego filmu na stronę 

men.gov.pl/knmzgloszenie 



Kampania społeczna 

 

 

Ja czytam 

Kampania społeczna, której celem jest 

rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży przez 

organizację w szkołach  

Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych. 



 Kampania społeczna 

Zaczytani 

„Oddaj książkę, stwórz bibliotekę, 

zainspiruj innych” , to ogólnopolska 

kampania społeczna, dzięki której 

powstają biblioteki w szpitalach, 

domach dziecka, hospicjach oraz 

promujemy czytelnictwo. 



Akcja na rzecz czytelnictwa 

Cała Polska czyta dzieciom  

Celem akcji jest wspieranie zdrowia 

emocjonalnego – psychicznego, 

umysłowego i moralnego, dzieci  

młodzieży poprzez działania oświatowe, 

edukacyjne, promocyjne i lobbingowe. 



 Akcja na rzecz czytelnictwa 

Narodowe Czytanie 

W 2012 r.  Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Bronisław Komorowski 

zainicjował ogólnopolską akcję 

„Narodowe Czytanie Pana Tadeusza”. 

Akcja ta otworzyła cykl ogólnopolskich 

spotkań i wspólnego czytania 

największych dzieł polskiej literatury. 



Narzędzia TIK  w upowszechnianiu czytania 

 

 
 

 

Storyjumper: http://www.storyjumper.com 

Aplikacja umożliwiająca tworzenie, 

udostępnianie e-książeczek. 

Korzystając z wybranego szablonu 

dodajemy tekst, wstawiamy własne 

obrazki lub zdjęcia opisujące naszą 

historyjkę, albo korzystamy z galerii 

ilustracji StoryJumper’a. Na zakończenie 

tworzymy okładkę i zapisujemy całą 

pracę. 



Narzędzia TIK  w upowszechnianiu czytania 

Padlet:  http://pl.padlet.com/ 

Nazywany również tablicą lub kartką 

strony internetowej, jest narzędziem, za 

pomocą którego można uporządkować 

informacje na określony temat. To 

rodzaj wirtualnej „ściany”, na której 

można zawieszać np. recenzje książek, 

obrazki, zdjęcia. 



Narzędzia TIK  w upowszechnianiu czytania 

Pinterest: www.pinterest.com 

To jedna wielka tablica. Nazwa Pinterest 

wywodzi się z dwóch słów: „pin” 

(przypiąć) i „interest” (zainteresowania). 

Możemy ją traktować jako własny zbiór 

wizualnych zakładek, lub tworzyć 

wspólne tablice. Serwis jest bardzo 

prosty i intuicyjny w obsłudze. Interfejs w 

języku polskim. Może nam posłużyć do 

promocji książek i czytania.  



Narzędzia TIK  w upowszechnianiu czytania 

 

ToonDoo: 

http://narzedziaetwinning.blogspot.com/

2012/09/toondoo.html 

 

Jest narzędziem online do tworzenia 

komiksów i książeczek komiksowych. 

Aplikacja jest łatwa w użyciu oraz 

posiada bogatą bibliotekę grafiki i 

funkcji.  



Narzędzia TIK  w upowszechnianiu czytaniu 

Prezi: www.prezi.com  

Aplikacja Prezi umożliwia tworzenie 

atrakcyjnych prezentacji multimedialnych 

wykorzystujących grafikę wektorową. W 

odróżnieniu od dobrze znanego programu 

PowerPoint, gdzie pokaz tworzy cykl slajdów, 

w Prezi cała prezentacja znajduje się na 

jednym nieograniczonym obszarze, na którym 

w bardzo prosty sposób umieszczamy treści 

do przedstawienia. 



Aktywizujące metody pracy z uczniem 

Lapbooks  

Jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w 

której możemy umieścić wiadomości na wybrany 

temat. Teczka pełni funkcję interaktywnej 

przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, 

słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko 

umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o 

przeróżnych kształtach i na karteczkach. 

Przypomina papierowy teatrzyk mieszczący się 

na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa. 



Aktywizujące metody pracy z uczniem 

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) 

„Papierowy teatr”, nazywany również „teatrem 

obrazkowym” albo „teatrem narracji”. Większość 

kamishibai to bajki, baśnie lub opowiadania 

składające się z 10-16 pięknie ilustrowanych 

kart z tekstem na odwrocie. Ich prezentowaniu 

towarzyszy wyjątkowy nastrój, powstający za 

sprawą przenośnego teatru, przy pomocy 

którego ilustrowane opowiadania są 

przedstawiane. 



Aktywizujące metody pracy z uczniem 

Picturebook  

Książka obrazkowa, pozwala stworzyć 

własną historię. W książce obraz odgrywa 

kluczową rolę. Umiejętne opowiadanie 

tekstu potęguje zaciekawienie słuchaczy z 

każdą następną stroną. Obrazy w 

picturebookach mają mnóstwo 

szczegółów, są niezwykle sugestywne, 

przyciągają uwagę odbiorcy. Picturebooki 

poruszają aktualne problemy społeczne, 

wychowawcze oraz przekazują treści 

ponadczasowe.  



Aktywizujące metody pracy z uczniem 

Booktalking  

Gawędy o książkach, to metoda 

stosowana w amerykańskim 

bibliotekarstwie. Polega na krótkim 

zareklamowaniu kilku wybranych 

książek, w taki sposób, by słuchacze 

chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją 

samodzielnie. Booktalking to również 

dzielenie się ze słuchaczami swoim 

entuzjazmem do książek i zachęcanie 

do czytania dla przyjemności. 

 



Oprac. Anna Chudzińska 
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