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JJJęęęzzzyyykkk   pppooolllssskkkiii   
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 

TYTUŁ: Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej  
w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE) 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

TREŚCI:  Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Olgierd Neyman 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Lekturowy zawrót głowy – jak "oswoić" lektury szkolne? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Przegląd metod i technik pracy wspierających aktywność uczniowską na lek-

cjach związanych z omawianiem lektur szkolnych (np.:  lapbook,  escape ro-
om, stacje zadaniowe, sketchnotki, itp.) 

 Prezentacja zestawów ćwiczeń, zadań i gier wspierających odczytywanie,  
rozumienie i interpretowanie lektury 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: "O (nie)trudnej sztuce argumentowania" – jak ćwiczyć z uczniami 
wypowiedzi argumentacyjne? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Istota wypowiedzi argumentacyjnych zawarta w zapisach podstawy progra-

mowej i kryteriach egzaminacyjnych 

 Różne rodzaje argumentów oraz konstrukcja – problem, stanowisko, argu-
ment, przykład  – ćwiczenia dla uczniów 

 Wypowiedzi argumentacyjne typu egzaminacyjnego – przykłady tematów, 
zastosowanie kryteriów egzaminacyjnych do oceniania szkolnego 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 
TYTUŁ: "Ach, tworzyć, tworzyć" – jak ćwiczyć z uczniami wypowiedzi  

twórcze typu egzaminacyjnego? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Istota wypowiedzi twórczych zawarta w egzaminacyjnych kryteriach ocenia-

nia. Przykłady ćwiczeń rozwijających twórcze pisanie 

 Budowanie tematów twórczych typu egzaminacyjnego. Posługiwanie się  
w praktyce kryteriami egzaminacyjnymi 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Korespondencja tekstów kultury jako sposób na atrakcyjne nau-
czanie literatury 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Teksty literackie a inne teksty kultury, w tym teksty ikoniczne (film, obraz, 

grafika, komiks i inne) 

 Teksty kultury popularnej jako tło do tekstów kultury wysokiej 

 Pomysły sytuacji dydaktycznych wykorzystujących korespondowanie różnych 
tekstów kultury 

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 
TYTUŁ: Kostka do gry na zajęciach polonistycznych. Kształtowanie  

kompetencji kluczowych przez zabawę 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie elementów gry na zajęciach języka polskiego 

 Zabawa z kostką pretekstem do realizacji  treści programowych z języka polskiego 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego 

TYTUŁ: Język polski inaczej, czyli komputer, komórka i sketchnoting  
na lekcji 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
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TREŚCI:  Lekcje wyprzedzające 

 Stacje zadaniowe 
 Alternatywne sposoby sprawdzania wiedzy 
 Mapy myśli/sketchnotki. Lapbooki 
 Wykorzystanie gier planszowych w procesie edukacyjnym 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego, inni zainteresowani nauczyciele szkoły podstawo-

wej i ponadpodstawowej 
TYTUŁ: Co zamiast szkolnego „kija i marchewki” na przykładzie  

lekcji języka polskiego? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Praca w „kulturze błędu” 

 Konstruktywny proces dydaktyczny zamiast transmisyjnego 
 Budowanie relacji 
 Praktykowanie dialogu komunikacyjnego 
 Przykłady alternatywnych metod pracy na lekcji 
 Przykłady alternatywnych metod sprawdzania wiedzy 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego 

TYTUŁ: Romantyzm inaczej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Jak mówić (uczyć) o bohaterze romantycznym w XXI wieku? 

 Bohater romantyczny a popkultura 
 Biografia twórcy romantycznego jako klucz do lektury 
 Propozycje scenariuszy lekcji związanych z lekturami romantycznymi 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego, inni zainteresowani wykorzystaniem teatru (dra-

my) jako metody pracy z uczniami 
TYTUŁ: Animacja teatralna w procesie dydaktycznym 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Tekst (materiał dydaktyczny) jako treść, forma i życiowe doświadczenie 
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 Praca z tekstem jako tworzywem teatralnym 
 Emisja głosu i oswajanie przestrzeni scenicznej 
 Teatr jako zespół i proces grupowy w integracji klasy 
 Wykorzystanie teatru w metodyce przedmiotowej 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Innowacyjne techniki IT w nauczaniu języka polskiego i historii 

zgodnie z nową podstawą programową 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji języka polskiego i historii 

z wykorzystaniem e-podręczników, filmów z Internetu, interaktywnych zaso-
bów edukacyjnych uwzględniających zapisy nowej podstawy programowej 

 Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami 
dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z uczniem zgodnie z nową 
podstawą programową 

 Tablica interaktywna i przykłady wykorzystania darmowego oprogramowania 
działającego na wszystkich tablicach z wbudowanymi gotowymi ćwiczeniami 
multimedialnymi 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Jak ciekawie omówić lekturę? Sposoby pracy z tekstem 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Proces omawiania lektur szkolnych – inspiracje metodyczne 

 Przykłady dobrych praktyk 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Po co uczniom mitologia? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Metody i techniki pracy sprzyjające zainteresowaniu uczniów mitologia 

 Ślady mitologii we współczesnym świecie – nazewnictwo, frazeologia, sym-
bolika. Propozycje zestawów ćwiczeń i zadań dla uczniów 
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Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego, zainteresowani wychowawcy 

TYTUŁ: Uczeń – orator. Ćwiczenie ustnych wypowiedzi i rozwijanie  
umiejętności wystąpień publicznych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Co chcę powiedzieć – w poszukiwaniu tematu 

 Jak chcę powiedzieć – rodzaje argumentów, tropy i figury retoryczne 
 Podstawy sztuki żywego słowa. Kodeks dobrego mówcy 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 


