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                                                  Polkowice, dnia 26.04.2019r. 

   
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  SEMINARIUM 

 
 

BEKA CZY HEJT? KULTURA KOMUNIKACJI JAKO PRZEDMIOT DZIAŁAŃ 
WYCHOWAWCZYCH. 

 

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  
 
 

25.05.2019r. godz. 9.00-17.00 
(5 godziny dydaktycznych) 

 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1  
(sala szkoleniowa parter)  
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.05.2019r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania – PODM 
 
Koszt:  100 zł 
 
Cele szkolenia: 
Celem seminarium jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności sprzyjające: 

 pogłębieniu własnej świadomości pedagogicznej w zakresie kultury komunikacji, 

 zwiększeniu kompetencji w zakresie analizy zjawisk współczesnej kultury masowej,  

 wzbogaceniu i usprawnieniu warsztatu metodycznego w zakresie przeciwdziałania postawom 
antyspołecznym, w tym tzw. mowie nienawiści  

Po przeprowadzonym szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił: 

 wyjaśnić, czym jest kultura komunikacji i w jaki sposób może się ona przejawiać, 

 wskazać i wyjaśnić różnice między beką i hejtem, 

 zanalizować memy internetowe pod kątem ich zgodności z  kulturą komunikacji, 

 skuteczniej diagnozować zjawiska mowy nienawiści, nietolerancji i dyskryminacji oraz 
wyczulać na nie, przy użyciu poznanych narzędzi, swych uczniów  

 
Program: 
Czym jest kultura komunikacji i jak jest wyrażana? [1 godz.] 

 Istota kultury komunikacji 

 Werbalne i pozawerbalne sposoby komunikowania się ludzi 

 Internet –  współczesny „poligon komunikacyjny” 

 Stereotyp jako „turkuć podjadek”  kultury komunikacji 
Czym się różni  beka od hejtu? [1 godz.] 
Beka czy hejt? Analiza memów internetowych  [2 godz.] 
Jak wyczulić naszych uczniów na przejawy mowy nienawiści, nietolerancji i dyskryminacji? [1 godz.] 
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Korzyści: 

Uczestnik: 

 pozyska wiedzę przydatną do diagnozowania i analizowania zjawisk (w tym także zagrożeń) 

kultury masowej, takich jak memy internetowe, hejt, beka, 

 zdobędzie narzędzia pomocne w wyczulaniu uczniów na mowę nienawiści i dyskryminujące 

uprzedzenia zawarte w stereotypach,  

 będzie się mógł wymienić doświadczeniami i  spostrzeżeniami z  innymi uczestnikami 

seminarium 

 
 
Prowadzący:  

 

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 

http://www.polkowice.edu.pl/

