Blok tematyczny: Życie szkolne (szkoła i edukacja)
Temat dnia: Poznajemy system edukacji w Polsce.(2 jednostki lekcyjne)
Cele lekcji: czytanie ze zrozumieniem, udzielanie odpowiedzi na pytania, odczytywanie
informacji z wykresu, ćwiczenia w układaniu krótkich wypowiedzi
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, tekst z pytaniami sprawdzającymi jego rozumienie,
slajdy z wykresami ukazującymi schemat polskiej edukacji - załącznik 9.7 (komputer i
rzutnik do wyświetlenia slajdów)
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się ze schematem systemu
edukacji w Polsce.


Zaczniemy od przeczytania tekstu, następnie odpowiemy na pytania, by
sprawdzić, czy zrozumieliśmy tekst.

(Nauczyciel czyta na głos tekst "System edukacyjny w Polsce" i objaśnia niezrozumiałe
słownictwo, następnie uczniowie wyszukują w tekście informacji i odpowiadają na
pytania).





Po sprawdzeniu poprawności odpowiedzi, przechodzimy do przedstawienia
informacji o polskim systemie edukacji.
Dzieci w Polsce zaczynają obowiązkową edukację w szkole w wieku 7. lat, dzieci
sześcioletnie są objęte obowiązkową edukacją przedszkolną, czyli tzw.
"zerówką".
Rodzaje placówek oświatowych:

przedszkole - dzieci w wieku 3 - 6 lat;
szkoła podstawowa - uczniowie w wieku 7 -15 lat;
szkoły średnie: liceum ogólnokształcące - młodzież w wieku 15 -19 lat, technikum młodzież w wieku 15 - 20 lat; szkoły artystyczne: liceum muzyczne, plastyczne;
szkoły zawodowe - młodzież w wieku 15 - 18;
liceum lub technikum dla dorosłych;
szkoła pomaturalna;
szkoły wyższe - uniwersytet, akademia, politechnika



Wyświetlamy i analizujemy slajdy dotyczące zmian w systemie edukacji
w Polsce (załącznik).
1. slajd - Od 2017 roku zostały wprowadzone następujące zmiany w systemie
oświaty: nauczanie w szkole podstawowej trwało 6 lat, a będzie trwało 8.
Trzyletnie gimnazjum (po sześcioletniej podstawówce) zostaje wygaszone.
Nauka w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym będzie trwała
4 lata, a w czteroletnim technikum - 5 lat. W liceum lub technikum uczniowie
będą kontynuować edukację po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej.
Jest to etap kształcenia na poziomie szkoły średniej, który kończy się
egzaminem państwowym - maturą. Po zdaniu matury można studiować na
uczelni wyższej.
Uczniowie, którzy nie planują studiów, tylko chcą zdobyć praktyczny zawód,
wybierają po szkole podstawowej 3-letnią szkołę branżową
3. slajd - wykres przedstawia strukturę polskiej edukacji po zmianach od 2017 r.



Krótkie wypowiedzi uczniów na podstawie obejrzanej prezentacji - jakie
wprowadzono zmiany.
(szkoła podstawowa w przeszłości - 6 lat, obecnie - 8 lat; 3-letnie gimnazjum
przestaje istnieć; nauka w liceum trwała 3 lata, obecnie -4; nauka w technikum
trwała 4 lata, obecnie - 5; zasadnicze szkoły zawodowe zostały przekształcone
na szkoły branżowe).



Na zakończenie zajęć możemy porównać systemy edukacji w Polsce i na
Ukrainie (typy szkół, lata uczęszczania do szkoły, egzaminy)

