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                                                                                                          Polkowice, dnia 18.12.2017r. 

 

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 języków obcych klasy IV-VII szkoły podstawowej,  
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych  

 

NA WARSZTATY METODYCZNE  
 

„TEATR I DRAMA W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH” 

 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE 
 

 27 lutego 2018 roku, godz. 15:30 – 17:45 
 (3 godz. dydaktyczne) 

             

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1  
(sala konferencyjna parter) 
 

Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19.02.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 

Cele:  
 poznanie atrakcyjnych oraz skutecznych ćwiczeń i technik dramowych oraz teatralnych do 

wykorzystania w pracy z różnymi grupami odbiorców; 

 na poznanie struktury warsztatu dramowego oraz zasad doboru ćwiczeń i technik do różnego 

rodzaju grup i tematów; 

 nabycie umiejętności organizowania pojedynczych lekcji, cyklu zajęć oraz wydarzeń szkolnych 

przy zastosowaniu technik dramowych i teatralnych; 

 poznanie technik pracy z ciałem, głosem, mimiką w celu budowania historii oraz tworzenia 

postaci dramowych i teatralnych. 
 

Program: 
 Krótkie omówienie różnicy między dramą a teatrem w kontekście nauczania języków obcych. 

 Teatr na zajęciach języka – techniki pracy, rodzaje ćwiczeń, planowanie działań związanych  

z wykorzystaniem technik teatralnych, tworzenie scenariuszy , wskazanie źródeł scenariuszy, 

wykorzystywanie podręcznika do organizowania lekcji „teatralnych”, „table work” , sposoby 

prezentacji. 

 Praktyczne zastosowanie technik teatralnych na lekcji języka obcego – warsztaty  

z wykorzystaniem omówionych technik i ćwiczeń, tworzenie własnych materiałów 

dydaktycznych, podstawy dotyczące wystąpień teatralnych (techniki pracy z ciałem, głosem, 

mimiką w celu budowania historii oraz tworzenia postaci dramowych i teatralnych). 

 Drama na zajęciach języka - techniki pracy, rodzaje ćwiczeń, planowanie działań związanych  

z wykorzystaniem technik dramowych, sposoby prezentacji  - część teoretyczna połączona  

z częścią warsztatową. 
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Korzyści: 

 Rozwinięcie umiejętności  stosowania technik teatralnych i dramowych na zajęciach języka 
obcego 

 Umiejętność wykorzystania prostych tekstów z podręcznika do realizacji zadań językowo-
teatralnych lub dramowych; 

 Wzbogacenie warsztatu nauczyciela o praktyczne pomoce naukowe (scenariusze, ćwiczenia 
itp.) 

 poznanie przykładowych projektów i fragmentów scenariuszy zajęć zrealizowanych w szkole 
podstawowej, gimnazjum i liceum; 

 doświadczenie zalet  i trudności związanych z wykorzystywaniem technik dramowych  
i teatralnych poprzez udział w praktycznych ćwiczeniach; poznanie sposobów radzenia sobie  
z trudnościami; 
 

Organizator: Wiesław Ksenycz   
                        Konsultant  
 
Słowo od prowadzącej Mieczysławy Murak: 
Szanowni Państwo,  
Jestem nauczycielem języka angielskiego i historii z 14-letnim doświadczeniem zawodowym. W ciągu 
tego czasu miałam okazję rozwijać umiejętności uczniów na różnych szczeblach edukacyjnych (Szkoła 
Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące). W przeszłości pełniłam funkcję managera oraz 
dyrygenta chóru gospel Space of Grace działającego przy MOK w Głogowie. Uczestniczyłam w wielu 
warsztatach muzycznych, teatralnych, dyrygenckich i językowych, a także sama byłam instruktorem 
podczas warsztatów gospel w Gorzowie Wielkopolskim, Głogowie i Zielonej Górze. Doświadczenie 
zdobyte w tych dziedzinach zdecydowanie wpłynęło pozytywnie na moją pracę w szkole. Techniki 
teatralne i dramowe były mi bliskie od początku mojej kariery zawodowej. Zarówno moja praca 
licencjacka jak i magisterska związane były z tą tematyką. Kolejne lata pracy tylko pogłębiły moją 
fascynację nauczaniem języka poprzez teatr i dramę, a nabyte doświadczenie spowodowało że dziś  
z radością sama dzielę się moimi umiejętnościami. Od wielu lat organizuję w szkole w której pracuję 
warsztaty językowo- teatralne dla dzieci i młodzieży. Początkowo, były to wydarzenia wewnątrzszkolne, 
od kilku lat jednak, wraz z zaangażowanymi grupami, zapraszam do udziału w nich uczniów z innych 
szkół. W roku szkolnym 2015/2016 w warsztatach językowo –teatralnych zatytułowanych „Śladami 
Małego Księcia” uczestniczyło około 160 uczniów z 6 szkół powiatu polkowickiego.  Pozytywny odbiór 
oraz sugestie nauczycieli utwierdziły mnie w przekonaniu że warto podzielić się zdobytym 
doświadczeniem z innymi, stąd serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach prowadzonych przeze 
mnie w dniu 27.02.2018r.  

 
 

                                                                               
 
 

Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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