Rola publicznych placówek doskonalenia
nauczycieli we wdrażaniu podstawy
programowej obowiązującej
od roku szkolnego 2017/2018

ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (1)

Obowiązek organizowania i prowadzenia doskonalenia
zawodowego nauczycieli* m.in. w zakresie:
• wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa
oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
• realizacji podstaw programowych,
w tym opracowywania programów nauczania.
* Zgodnie z przepisami § 17 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1591)

ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (2)

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2016/2017*:
• Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.
• Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
• Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
• Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez
angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy.

• Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy
programowej.
*Zmiana z 24 stycznia 2017 r.

ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (3)

Niezbędne jest uzupełnienie planów pracy publicznych
placówek doskonalenia nauczycieli o zadania*
uwzględniające nowy kierunek polityki oświatowej
państwa i zmiany w systemie oświaty.

* Zaplanowanie m.in. form doskonalenia zawodowego przygotowujących nauczycieli do wdrożenia
nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych

ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (4)
Najważniejsze terminy/harmonogram działań:
• do 20 marca 2017 r.
Przekazanie przez placówki doskonalenia nauczycieli do kuratoriów oświaty
zmienionych planów pracy wraz z harmonogramami.
• do 30 marca 2017 r.
Zaopiniowanie przez koordynatorów ds. wdrażania podstawy programowej
przy KO przedstawionych planów pracy wraz z harmonogramem.
• do sierpnia 2017 r.
Realizacja szkoleń przez placówki doskonalenia nauczycieli:
o I etap – do 23 czerwca 2017 r. (nauczyciele szkół podstawowych),
o II etap – do sierpnia 2017 r. (nauczyciele gimnazjów rozpoczynający pracę w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2017/2018).

ROLA I ZADANIA OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI (1)
Cykl konferencji przygotowujących publiczne placówki doskonalenia nauczycieli do organizacji
i prowadzenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli* w zakresie wdrażania nowej
podstawy programowej:
•

dyrektorzy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli – 27 lutego

•

języki obce, języki mniejszości narodowych lub etnicznych – 2 marca

•

kształcenie zawodowe – 7 marca

•

język polski – 9 marca

•

kształcenie specjalne – 13 marca

•

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie – 17 marca

•

fizyka, chemia, przyroda, biologia – 20 marca

•

etyka, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
– 24 marca

•

muzyka, plastyka, technika – 31 marca

•

matematyka, informatyka – 6 kwietnia

•

wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – 7 kwietnia

* Zgodnie z przepisami § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1591)

ROLA I ZADANIA OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI (2)
Program konferencji przedmiotowych przewiduje:
• omówienie najważniejszych zmian w kształceniu ogólnym,
specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania
i profilaktyki;
• wystąpienia autorów podstaw programowych z poszczególnych
przedmiotów;
• sesje pytań i odpowiedzi.
Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą
sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej ORE
i udostępniane uczestnikom kolejnych konferencji.

ROLA I ZADANIA OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI (3)
ORE we współpracy z ekspertami MEN przygotuje materiały metodyczne pomocne
przy wdrażaniu nowej podstawy programowej.
Pakiet materiałów będzie składał się z części opracowanych do każdego przedmiotu.
W każdej części znajdzie się:
• wstęp do podstawy programowej,
• podstawa programowa danego przedmiotu,
• komentarz do podstawy:
o

ogólne założenia zmian,

o

porównanie poprzedniej i obecnej podstawy oraz uzasadnienie zmian,

o

wnioski i rekomendacje dla nauczycieli.

Do każdej części pakietu zostanie opracowana także prezentacja.

DODATKOWE INFORMACJE
Materiały metodyczne:
https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/
Pytania:
reforma2017.ogolne@ore.edu.pl
reforma2017.zawodowe@ore.edu.pl
reforma2017.specjalne@ore.edu.pl

