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                                                          Polkowice, dnia 28.02.2019r.
  

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 
KURS DOSKONALĄCY 

KULTURA JĘZYKA W PRACY NAUCZYCIELA 

 
23.03.2019r. (sobota) godz. 10.00-17.00 
24.03.2019r.(niedziela) godz. 9.00-14.30 

(15 godzin dydaktycznych) 
 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.03.2019r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele szkolenia:  

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę  i umiejętności sprzyjające: 

 pogłębieniu własnej świadomości językowej,  

 zwiększeniu kompetencji w zakresie komunikacji językowej, a zwłaszcza kultury języka, 

 wzbogaceniu i usprawnieniu warsztatu metodycznego. 
Po przeprowadzonym szkoleniu, opierając się na przygotowanym przez prowadzącego materiale 
szkoleniowym, jego uczestnik będzie potrafił: 

 rozwiązać akronim PESEL i omówić zawarte w nim składniki kultury języka, 

 wskazać i objaśnić przykłady zachowań godzących w kulturę języka, uwzględniając sytuację 
komunikacyjną i zróżnicowanie polszczyzny, 

 poprawnie klasyfikować różne rodzaje błędów związanych z posługiwaniem się językiem,  

 dokonać stosownej korekty stwierdzonych uchybień – przekształcić tekst naruszający zasady 
kultury języka w komunikat spełniający wszystkie warunki kulturalnej wypowiedzi,  

 podać własne propozycje zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce nauczyciela przedmiotu  
i wychowawcy 

 
Program kursu: 
Dzień pierwszy  (23 marca 2019 r.)   

Czym jest kultura języka? [3 godz.] 

 Kultura języka a kultura narodowa, kultura osobista, kultura komunikacji… 

 Kultura języka a norma i poprawność językowa 

 Kultura języka ojczystego w perspektywie edukacyjnej oraz w świetle podstawy 
programowej MEN  

Cztery filary kultury języka [4 godz.] 

 Filar pierwszy: poprawność językowa 

 Filar drugi: sprawność stylistyczna 

 Filar trzeci: estetyka wypowiedzi 

 Filar czwarty: etyka porozumiewania się 
I jeszcze jeden składnik… Rozwiązujemy akronim PESEL [1 godz.] 

 Dzień drugi (24 marca 2019 r.)   
Warsztaty metodyczne [6 godz.] 

 Od teorii do praktyki: PESEL  w nauczaniu  
Próba podsumowania [1 godz.] 
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Korzyści ze szkolenia: 
Uczestnik: 

 pozyska wiedzę sprzyjającą pogłębieniu własnej świadomości językowej oraz podniesieniu 
sprawności komunikacyjnej nauczyciela, 

 zdobędzie narzędzia pomocne w edukacji językowej swoich uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury ojczystego słowa,  

 będzie się mógł wymienić doświadczeniami i  spostrzeżeniami     z  innymi uczestnikami 
szkolenia 

 
Koszt kursu: 150 zł. 

 
Informacja o trenerze realizującym szkolenie. 
 
dr 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 

 
                                                                 Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

 


