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                                 Polkowice, dnia 19.10.2017r. 
 

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 języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum 
 

NA WARSZTATY METODYCZNE 

„TWORZENIE WYPOWIEDZI- JAK KSZTAŁCIĆ 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW WEDŁUG NOWEJ 

PODSTAWY PROGRAMOWEJ”  
 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE 
 

  14 listopada 2017 roku, godz. 15:30 – 17:45 
 (3 godz. dydaktyczne) 

 
Prowadzący: Dorota Szmidt  
                                 doradca metodyczny 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 
(sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.11.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
           (do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
 poddanie pod rozwagę uczestników propozycji metod i technik pracy nad kształceniem 

umiejętności wyrażania myśli, opinii, uczuć i przeżyć, 
 skłonienie do refleksji nt. rozwiązań metodycznych uwzględniających możliwości i potrzeby 

edukacyjne uczniów w procesie nabywania i/lub rozwijania kompetencji z zakresu tworzenia 
wypowiedzi, 

 stworzenie sytuacji poznawczej sprzyjającej wymianie doświadczeń. 
Program:  
 jak nauczać wyrażania i interpretowania komunikatów w mowie i na piśmie w sposób 

zrozumiały dla odbiorcy, uporządkowany pod względem logicznym i kompozycyjnym, 
rzeczowy oraz poprawny językowo, 

 o uczeniu umiejętności dobierania słów, które pozwalają adekwatnie wyrażać przeżycia i 
stany emocjonalne, 

 ćwiczenia warsztatowe – opracowanie propozycji zadań dla uczniów w zakresie tworzenia 
tekstu, 

 dyskusja nt. możliwości realizacji zaproponowanych rozwiązań metodycznych, wymiana 
doświadczeń, 

 omówienie bieżących zagadnień istotnych dla nauczycieli. 
Korzyści: 
 nabycie wiedzy i/lub porównanie własnych doświadczeń –  związanych z wypracowaniem 

skutecznych rozwiązań metodycznych, dotyczących kształcenia kompetencji uczniów z 
zakresu tworzenia wypowiedzi – z materiałem zaprezentowanym na warsztatach, 

 poddanie refleksji stosowane dotychczas metody i techniki, inspiracja do wzbogacenia ich 

zasobów, 

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

 
                                                                 Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
 

http://www.polkowice.edu.pl/
mailto:podm@polkowice.edu.pl
http://www.polkowice.edu.pl/

