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                                                  Polkowice, dnia 20.09.2018r. 
   

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA  
zainteresowanych nauczycieli 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE  
SPRAWNIE. STOSOWNIE, SKUTECZNIE. DOBRY STYL W EDUKACJI 

POLONISTYCZNEJ  
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  

06.10.2018r. godz. 10.00-14.00 
(5 godzin dydaktycznych) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter)  
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28.09.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
Cele dotyczące wiedzy i umiejętności : 

1. Pogłębieniu własnej świadomości językowej. 
2. Zwiększeniu sprawności stylistycznej. 
3. Wzbogaceniu i usprawnieniu warsztatu metodycznego. 
4. Określić, czym jest styl językowy i jakimi właściwościami powinien się odznaczać tekst dobrze 

zbudowany pod względem stylistycznym.   
5. Odróżnić błąd stylistyczny od innych rodzajów błędów. 
6. Dokonać stosownej korekty stwierdzonych uchybień – przekształcić tekst zawierający błędy 

stylistyczne w komunikat poprawny.  
7. Podać własne propozycje zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce nauczyciela przedmiotu                     

i wychowawcy. 
Program: 

1. Czym jest styl? [1 godz.] 
 Różne znaczenia słowa styl 
 Styl a język 
 Norma stylistyczna i błąd stylistyczny 
 Styl wypowiedzi w perspektywie edukacyjnej oraz w świetle podstawy programowej MEN  

2. Trzy  stylistyczne klucze do sukcesu [1 godz.] 
 Klucz pierwszy: sprawność 
 Klucz drugi: stosowność 
 Klucz trzeci: skuteczność 

3. Trzej przyjaciele dobrego stylu [1 godz.] 
 Przyjaciel pierwszy: Jasność 
 Przyjaciel drugi: Prostota 
 Przyjaciel trzeci: Zwięzłość  

4. Odpowiednie dać rzeczy słowo – warsztaty stylistyczno-metodyczne i podsumowanie zajęć [2 
godz.] 

Korzyści: 
Nauczyciel pozyska wiedzę praktyczną, sprzyjającą pogłębieniu własnej świadomości językowej oraz 
podniesieniu sprawności stylistycznej, zdobędzie narzędzia pomocne w edukacji językowo-
stylistycznej swoich uczniów oraz będzie się mógł wymienić doświadczeniami i  spostrzeżeniami                         
z  innymi uczestnikami szkolenia. 
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Prowadzący:  
Cezary Piątkowski doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauczyciel                                 
z trzydziestoletnim doświadczeniem dydaktyczno-metodycznym, zdobywanym w szkołach 
podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, a także w kolegiach nauczycielskich i centrach 
kształcenia ustawicznego i praktycznego, dyrektor terytorialny studiów podyplomowych dla 
nauczycieli, organizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego, wieloletni sekretarz Towarzystwa Miłośników Języka 
Polskiego (oddział zielonogórski). 
      
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


