Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
www.kpcen-torun.edu.pl

Toruń, 29.09.2014
Konferencja MÓJ UCZEŃ MA 6 LAT
Co nowego w podstawie programowej?
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół
I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna to proces rozłożony na 3 lata,
w czasie którego dziecko ma być stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzone z
kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VI szkoły
podstawowej.
W klasach I – III szkoły podstawowej konieczne jest uwzględnienie przez nauczycieli i
specjalistów pracujących z dziećmi w młodszym wieku szkolnym ich indywidualnych
możliwości intelektualnych, emocjonalnych, społecznych i psychofizycznych.
Edukacja wczesnoszkolna opisana jest poprzez:
1) zestaw celów kształcenia i wynikających z nich ogólnych zadań szkoły;
2) wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej.
Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły
podstawowej, ustalono tak, aby nauczyciel mógł je zrealizować w przeciętnych warunkach
edukacyjnych. Jest to ważne założenie, gdyż wiadomości i umiejętności ukształtowane w
klasach I-III szkoły podstawowej stanowią bazę i punkt wyjścia do nauki w klasach IV-VI
szkoły podstawowej. W sprzyjających warunkach edukacyjnych można kształcenie
zorganizować tak, aby uczniowie w ciągu I etapu edukacyjnego nauczyli się znacznie więcej.
Należy jednak mieć na uwadze, że niektórym uczniom trzeba udzielić adekwatnej do ich
potrzeb pomocy, żeby mogli sprostać wymaganiom określonym w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.
Bez zmian
 Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej
 Najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia
 Zadania szkoły
 Cele kształcenia edukacji wczesnoszkolnej
– wymagania ogólne
Zmiany
 Rezygnacja z wymagań szczegółowych
po klasie I.
 Rezygnacja z treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności
korzystania z podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych
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 Zalecane warunki i sposób realizacji.
3. Planując proces nauczania, nauczyciel, biorąc pod uwagę zróżnicowane możliwości
uczniów, decyduje o doborze metod nauczania i środków dydaktycznych oraz tempie
realizacji treści nauczania. Czas trwania zajęć edukacyjnych powinien wynikać z możliwości
psychofizycznych uczniów oraz ze sposobu realizacji poszczególnych treści nauczania.
Oznacza to, że nauczyciel nie powinien planować i przeprowadzać zajęć edukacyjnych w
systemie 45-minutowych lekcji. Ponadto, przy zachowaniu ustalonego z dyrektorem szkoły
tygodniowego i dziennego czasu pracy danego oddziału, nauczyciel powinien każdego dnia
przeprowadzać różnorodne zajęcia edukacyjne.
6. W klasach I–III szkoły podstawowej prace domowe powinny być dostosowane do
możliwości ucznia, a nauczyciel powinien monitorować czas, jaki uczeń poświęca na ich
wykonanie. Uczniom korzystającym z zajęć świetlicowych szkoła powinna zapewnić warunki i
możliwość odrabiania zadań domowych.
7. W klasach I–III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi.
Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych i języka obcego nowożytnego można powierzyć nauczycielom posiadającym
odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej mogą być realizowane z udziałem
specjalisty z zakresu zdrowia publicznego lub dietetyki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej.
9. Edukacja matematyczna.
W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności
umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki oraz budowanie podstawowych intuicji
matematycznych. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe,
w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami, klockami.
Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych, sprawności
rachunkowych i pojęć geometrycznych. W klasie I szkoły podstawowej uczniowie około jednej
trzeciej czasu przeznaczonego na edukację matematyczną mogą zajmować się rysowaniem i
pisaniem, siedząc przy stolikach.
W klasach II i III szkoły podstawowej czas poświęcany na pisanie i rysowanie może być
stopniowo wydłużany; nie powinien jednak w całości wypełniać czasu przeznaczonego na
edukację matematyczną. Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną
matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub
obiektami zastępczymi, potem przedstawiają rozwiązanie w dogodny dla siebie sposób, np.
ustnie lub za pomocą rysunku, a podczas zajęć rozmawiają o proponowanych rozwiązaniach
zadania.
10. Wiedza przyrodnicza powinna być rozwijana głównie z wykorzystaniem aktywizujących
metod nauczania i różnych, dostępnych źródeł informacji oraz w oparciu o obserwacje,
badania i dziecięce eksperymentowanie. Edukacja przyrodnicza powinna być realizowana
przede wszystkim w naturalnym środowisku poza szkołą. W sali lekcyjnej powinny być kąciki
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przyrody. Jeżeli w szkole nie ma warunków do prowadzenia hodowli roślin i zwierząt, trzeba
organizować dzieciom zajęcia w ogrodzie botanicznym, w gospodarstwie rolnym itp.
11. Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami,
prowadzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Nie oznacza to jednak rezygnacji z
metod nauczania zakładających prezentowanie poprzez zabawę i w sposób prosty działania
urządzeń komputerowych bez ich wykorzystania. Należy zadbać o to, aby w sali lekcyjnej było
kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku,
możliwości i potrzeb uczniów. Komputery w klasach I-III szkoły podstawowej są
wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty,
rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy, w tym
zabawy logiczne, mogące być wstępem do nauki programowania), utrwalają umiejętności
(programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp. Uczniom klas I-III
należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas
zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu.
13. Edukacja muzyczna.
Oprócz zajęć typowo muzycznych zaleca się włączanie muzyki do codziennych zajęć
szkolnych, np. jako tła tematu przy organizacji aktywności ruchowej, w celu wyciszenia, dla
pobudzenia wyobraźni, koordynacji działań zespołowych.
Programy nauczania
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.811)
 Definicja programu
„13b) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu
realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w
podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
 Wejście w życie ustawy nie skutkuje koniecznością zmian obowiązujących w
przedszkolach i szkołach zestawów programów nauczania, dopuszczonych do użytku
przez dyrektora przedszkola/szkoły na dotychczasowych zasadach – nowe przepisy:
1. zmniejszają wymagania formalne wobec programów nauczania,
2. zwiększają zakres autonomii szkoły w tym zakresie.
Programy nauczania
 92 modelowe programy nauczania opracowane dla ORE, w tym 4 programy dla I
etapu edukacyjnego, http://www.ore.edu.pl/s/686,
 2 programy nauczania na stronie MEN:
http://naszelementarz.men.gov.pl/programy-nauczania
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Oferta KPCEN w Toruniu
 Nasz elementarz - jak pracować z nowym podręcznikiem dla klasy pierwszej ?
 Wymieńmy doświadczenia- o metodach i formach pracy w klasie I – seminarium.
 Diagnoza możliwości oraz potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia klasy I z
zastosowaniem Skali Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP).
 Konsultacje zespołowe
 Konsultacje indywidualne

4

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
www.kpcen-torun.edu.pl

Dziękuję za uwagę i zapraszam do skorzystania z naszej oferty
Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl
tel. 881 934 256
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