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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 
nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej 

 
                                                                   na kurs doskonalący: 

„WSPIERAJMY NASZYCH UCZNIÓW, CZYLI JAK ZASPOKAJAĆ 

POTRZEBY EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA 

POLSKIEGO” 

 
        07 marca 2017r. godz.15.15 – 17.30 (3 godziny dydaktyczne) 

       14 marca 2017r. godz.15.15 – 17.30 (3 godziny dydaktyczne) 

           spotkanie realizowane e-learningowo (3 godziny dydaktyczne) 
       28 marca 2017r. godz.15.15 – 17.30 (3 godziny dydaktyczne) 

(razem 12 godzin dydaktycznych) 
 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28.02.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
 nabycie umiejętności analizowania potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów w zakresie nauki 

języka polskiego 
 doskonalenie sprawności dobierania efektywnych metod i technik pracy  
 rozwijanie umiejętności motywowania uczniów do doskonalenia umiejętności polonistycznych 
 zwiększenie własnej skuteczności w obszarze indywidualizacji nauczania języka polskiego 
 inspirowanie do pracy nad rozwijaniem zainteresowań i wspieraniem uzdolnień 
 wymiana doświadczeń nauczycieli 

Program: 
1. Spotkanie: 
 Trudności w nauce czytania 
 Problemy uczniów w formułowaniu wypowiedzi ustnej i pisemnej. 
 Sposoby udzielania pomocy uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 
 Modele oceniania postępów w nauce języka polskiego 

2. Spotkanie: 
 Zróżnicowane sytuacje edukacyjne na lekcjach języka polskiego 
 Analiza przypadków 
 Motywowanie uczniów do pokonywania trudności w nauce czytania i pisania 
 Efektywne metody i techniki pracy – przygotowanie do tworzenia banku pomysłów 

3. Spotkanie – e-learningowo: 
 Opracowanie listy proponowanych metod i technik pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi 
 Interesująca lekcja – zaproponowanie scenariusza zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

indywidualizacji nauczania języka polskiego 
4. Spotkanie: 

 Prezentacje zaproponowanych przez uczestników rozwiązań metodycznych 
 Praca nad rozwijaniem zainteresowań i wspieraniem uzdolnień polonistycznych 
 Podsumowanie rozważań nad aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami nauczyciela języka polskiego 
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Korzyści ze szkolenia: 
 nabycie wiedzy i/lub porównanie własnych doświadczeń –  związanych z wypracowaniem 

skutecznych rozwiązań metodycznych w zakresie pracy z uczniami ze SPE – z materiałem 
zaprezentowanym na spotkaniach 

 inspiracja do wzbogacenia warsztatu pracy we wskazanym obszarze, poszerzenie wiedzy dot. 
wspierania uzdolnień, 

 poddanie refleksji stosowane dotychczas metody i techniki pracy na lekcjach języka polskiego, 

 nawiązanie relacji z innymi nauczycielami w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń. 

 
Koszt : 100 zł 
 
Prowadzący: Dorota Szmidt 
 
Kwalifikacje i doświadczenie: 
 
 Od 2007 r. doradca metodyczny PODM w Polkowicach w zakresie języka polskiego  w szkole 

podstawowej oraz biblioteki szkolnej i wspierania uzdolnień w pozostałych typach szkół. 
 Mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. 
 Nauczyciel dyplomowany. 
 Koordynator prac nad redagowaniem „Biuletynu PODM w Polkowicach. 
 Nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Parchowie. 
 Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) z doświadczeniem w zakresie organizacji szkoleń dla 

nauczycieli i kontaktów z ekspertami-trenerami. 
 Koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli wspierających rozwój kompetencji 

czytelniczych uczniów. 
 
   

                                                       
                                   Serdecznie zapraszamy 

                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


