
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

Zgodnie z art.35 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił w roku szkolnym 2016/2017 
następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach 
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości 

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez 
angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 
pracy 

 Mamy nadzieję, że prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi formy 
doskonalenia, zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, proponowane 
szkołom a także każdemu nauczycielowi i dyrektorowi, pomogą Państwu w procesie wprowadzania 

zmian, zmierzających do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. 

AD 1 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 
młodzieży 

MATERIAŁY 

Na stronie https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania: 

1. Efektywne czytanie. Wskaźnik 

2. Efektywne czytanie. Wstęp 
3. Efektywność czytania 

4. Czytam sobie w bibliotece 
5. Cyfrowa, multimedialna, konwergencyjna... książka 
6. Dyrektor szkoły sprzymierzeńcem biblioteki szkolnej, czyli biblioteka szkolna dyrektorem stoi 

7. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu - Świetlica i biblioteka szkolna miejscami 
odkrywania talentów i twórczego rozwoju uczniów 

8. Budowanie wypowiedzi ustnej na podstawie tekstu literackiego i ikonicznego. Prezentacja 

9. Budowanie wypowiedzi ustnej z zakresu kształcenia językowego opartej na tekstach 
literackich, popularnonaukowych i publicystycznych. Prezentacja 

10. Budowanie wypowiedzi ustnej na podstawie tekstu literackiego i ikonicznego. Scenariusz 

warsztatów dla nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących i techników. 

LITERATURA 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 
młodzieży 
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Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bibliotecfzny” 2010, z. 1, s. 59-71. 
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5. Boryczka B., PoTIKaj…poczytaj, czyli jak za pomocą nowych technologii wspierać czytelnictwo. 

? „Meritum. Mazowiecki kwartalnik edukacyjny” 2016, nr 2 (41), s.82-89. 
6. Bosacka M., Czytelnictwo dzieci i młodzieży w dobie nowych mediów, Wrocław 
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7. Brewczyńska M., Jak motywować uczniów do czytania za pomocą TIK, czyli jak technologia 
może stać się sprzymierzeńcem czytelnictwa. ? „Meritum. Mazowiecki kwartalnik edukacyjny” 
2016, nr 2 (41), s.77-81. 
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10. Jaroszewska M., Bakierzyńska A., Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2016 na 

temat: CZYTELNICTWO,  „Meritum. Mazowiecki kwartalnik edukacyjny” 2016, nr 2 (41), s.70-

72. 
11. Kisilowska M., E-czytanie: jak, kiedy i dlaczego czytamy teksty cyfrowe? „Meritum. Mazowiecki 

kwartalnik edukacyjny” 2016, nr 2 (41), s.14-18. 
12. Kruszyńska A., Opowieści, które zabierają gdzieś indziej, czyli kilka uwag o czytaniu i lekturach 

dzieci i młodzieży, „Meritum. Mazowiecki kwartalnik edukacyjny” 2016, nr 2 (41), s.19-25. 

13. Leszczyński G., Książkowy Wielki Post, „Meritum. Mazowiecki kwartalnik edukacyjny” 2016, nr 
2 (41), s.2-7. 

14. Leszkowicz M., Czytanie (w) przestrzeni edukacyjnej, „Meritum. Mazowiecki kwartalnik 

edukacyjny” 2016, nr 2 (41), s.40-45. 
15. Morawiec B. M., Dobre i złe strony stanu czytelnictwa w Polsce – badania, raporty i prawda, 

„Meritum. Mazowiecki kwartalnik edukacyjny” 2016, nr 2 (41), s.8-13. 
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kształtujących świat ucznia, „Meritum. Mazowiecki kwartalnik edukacyjny” 2016, nr 2 (41), 
s.33-39. 

17. Stolarczyk U., Niezwykła podróż z Sienkiewiczem. ? „Meritum. Mazowiecki kwartalnik 
edukacyjny” 2016, nr 2 (41), s.66-69. 

18. Zasacka Z. , Nastolatki i książki – od czytania codziennego do unikania, „Edukacja” 118 (2), s. 

20-35. 
19. Zawadka M.,  Olbiński R., Galeria bajek. Wiersze czytane obrazem, Wydawnictwo 

Mind&Dream, Warszawa 2015. 

AD. 2 Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i 

placówkach 

MATERIAŁY 

Na stronie https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania 
 Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie. GRY KOMPUTEROWE 
 E-learning w edukacji szkolnej. Prof. dr hab. Maciej Sysło 

LITERATURA 

1. Gasik M., Banach-Kaźmierczak A., Jak nie zostać „wykomputerowanym”? ? „Meritum. 
Mazowiecki kwartalnik edukacyjny” 2014, nr3 (34), s.73-74. 

2. Janczak D., Rudnicka I., „Edukacja na Nowo” zaczyna się od nauczyciela. ? „Meritum. 
Mazowiecki kwartalnik edukacyjny” 2014, nr 3 (34), s.75-81. 

3. Logo – zabawy z żółwiem, http://logo.oeiizk.waw.pl 

4. Mikulski K., Programowanie elementem rozwijania kompetencji cyfrowych, „Uczymy. 
Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy” 2016, nr 4 (16), s. 31-34. 

5. Olędzka K., Jochemczyk W., Czego uczymy się, programując? Refleksje o nauczaniu 

programowana w szkole podstawowej,   „Meritum. Mazowiecki kwartalnik edukacyjny” 2014, 
nr 3 (34), s.82-88 

6. Papert S., Burze mózgów – dzieci i komputery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. 

7. Janczak D., Media społecznościowe kluczem do młodzieży, „Dyrektor Szkoły” 2016, nr 6, 
s. 52-55 
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8. Kaleta W., Polska szkoła w cyfrowym peletonie?  „Dyrektor Szkoły” 2016, nr 6, s. 4-6 

9. Włodawski K., Internet trafi pod szkolne strzechy, „Dyrektor Szkoły” 2016, nr 6, s. 8-9 
10. Solecki A., Od TIK w edukacji nie ma ucieczki, „Dyrektor Szkoły” 2016, nr 6, s. 13-14 
11. Strona domowa i portal społecznościowy środowiska i języka Scratch, http://scratch.mit.edu 

12. Strona domowa Nauka programowania i kodowania dla dzieci i młodzieży: Baltie, C, 
C# https://www.sgpsys.com/pl/ 

AD.3 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości 

 MATERIAŁY 
na stronie https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania: 

1. Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców 

2. Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych 
3. Dorastanie – kryzys i powtórna szansa na rozwój 
4. Dzieci i młodzież w kryzysie 

LITERATURA 
1. Gawrońska-Tercjak M.,  Tomaszewska E., Wartość szkolnych izb pamięci i miejsc ekspozycji 

pamiątek historycznych, „Uczymy. Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy” 2016, nr 4 (16), 

s. 57-58. 
2. Kamionka G., Lekcje, które leczą – czyli młodych rozmowy o szczęściu, „Uczymy. Kujawsko-

Pomorski Przegląd Oświatowy” 2016, nr 4 (16), s. 49-50. 

3. Rakoca-Grzybowska A., Wolontariat dopełnieniem człowieczeństwa, „Uczymy. Kujawsko-
Pomorski Przegląd Oświatowy” 2016, nr 4 (16), s. 8-9. 

AD. 4 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 
poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy 

MATERIAŁY 

 na stronie https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania: 

1. Dobre praktyki w Powiecie Poznańskim. Kształcenie zawodowe dostosowane do potrzeb rynku 
pracy 
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