
  

Odpowiadać za słowo 

Przegląd edukacyjnych 
programów partii politycznych 



  

Rozwój systemu edukacji 

W społecznym dialogu 
Wyrównywanie szans 

edukacyjnych 
Jakość edukacji, 

autonomia szkół, 
Rady Oświatowe 

Obniżenie wieku 
szkolnego

Debata społeczna  

Komisja Edukacji 
Narodowej  

Badania

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych 



  

Rozwój systemu edukacji – 
cd.

W społecznym dialogu
Wizja edukacji dla 

wiedzy i rozwoju 
Budowanie 

społeczeństwa 
obywatelskiego   

Umiejętność 
samodzielnego 
myślenia

W społecznym dialogu

Obniżenie wieku 
szkolnego  

Nowe technologie 

Kształcenie na odległość 



  

Rozwój systemu edukacji – cd.

Edukacja powszechna i 
bezpłatna

Rozwój małych szkół

Edukacja obywatelska
Współpraca, dialog
Programy nauczania
Wyrównywanie szans
Obniżenie wieku szkolnego 
4 – letnie liceum

Słuchając ludzi
Edukacja priorytetem polityki
Przywrócenie kanonu lektur – odejście od dobrowolności
Język angielski od pierwszej klasy



  

Wychowanie i opieka

System 
stypendialny 

System 
stypendialny 

Koloryt lokalny 
  

System stypendialny
Otwartość i tolerancja 
Mądry patriotyzm
Umiejętność dyskusji 

system 
stypendialny 
inicjatywy lokalne 
biblioteki 
publiczne
dofinansowanie 
internatów 
duch patriotyzmu 
przygotowanie do 
życia w rodzinie 

Stypendia
Zajęcia pozalekcyjne
Opieka psychologiczna w 
szkole



  

Wychowanie i opieka c.d.

System stypendiów 
Powszechne wzorce 

wychowania Kontynuowanie 
programu „Zero 
tolerancji”

Wzmacnianie Rad 
Rodziców 



  

Finanse

Bon oświatowy  Zwiększenie nakładów  

Nakłady na oświatę na 
poziomie 5 % PKB Wzrost nakładów 

Zmienić 
subwencję 
oświatową 

Roman 
Giertych 



  

Wynagrodzenia nauczycieli 

Wzrost wynagrodzeń według 
opracowanych wskaźników

Szybkie rozwiązanie 
problemu emerytur 
pomostowych

Wzrost 

Podwyżka o 
5-7% + inflacja 

Ustalić standardy zatrudniania 
nauczycieli

Szybkie rozwiązanie problemu 
emerytur pomostowych 

Wzrost adekwatny do 
wzrostu nakładów na oświatę

Consensus społeczny w 
sprawie emerytur 



  

Status zawodowy nauczycieli 

Karta Nauczyciela
Pracownik służby 

cywilnej  

Zwiększyć 
atrakcyjność 
zawodu

Stworzyć system 
oceny nauczycieli

Parasol ochronny nad 
dobrym nauczycielem 

Związanie awansu 
zawodowego z 
jakością pracy 

Wzmocnić 
prestiż 



  

Edukacja przedszkolna 

Upowszechnienie
subwencja oświatowa 

na nauczycieli 
wychowania 
przedszkolnego 

Konieczność upowszechnienia 

Alternatywne formy wychowania 
przedszkolnego

Upowszechnienie 
bezpłatnego 
wychowania 
przedszkolnego 



  

Szkolnictwo zawodowe 

Powiązanie szkolnictwa zawodowego z 
rynkiem pracy

Likwidacja liceów profilowanych



  

Inne tematy 

• Odbiurokratyzowanie szkoły
• Szkolenia dla nauczycieli – brak opinii 

Samoobrony    
• Jak najmniej polityki w edukacji – 

veto LPR
• Pakt dla edukacji 
• Realizacja postulatów wyborczych 


