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                                                  Polkowice, dnia 22.10.2018r. 

   
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 szkół podstawowych 

NA  WARSZTATY METODYCZNE 
 

„I zazdrościła młodzież wieszczów sławie…” – kształtowanie patriotycznych 
postaw uczniów na lekcjach języka polskiego 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 

27.11.2018r. godz. 15.30-17.45 
(3 godziny dydaktyczne) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter)  
Zapisy:  
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21.11.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania – PODM 
 
Cele szkolenia: 

1. Inspirowanie do wzmacniania u uczniów więzi z historią narodu i jego dorobkiem kulturalnym, 
2. Poddanie pod rozwagę uczestników zagadnień związanych z kształceniem postawy szacunku 

dla tradycji literackiej, 
3. Skłonienie do refleksji nt. metod rozwijania u uczniów zdolności posługiwania się językiem 

polskim w celu wyrażania poczucia wspólnoty rodzinnej, narodowej i kulturowej, 
4. Stworzenie sytuacji poznawczej sprzyjającej wymianie doświadczeń. 

 Program: 
1. Głos w dyskusji nad potrzebą kształtowania postaw patriotycznych uczniów w kontekście 

zapisów w nowej podstawie programowej, 
2. Ćwiczenia warsztatowe – tworzenie banku dobrych praktyk w zakresie metod rozwijania  

u uczniów umiejętnego posługiwania się językiem polskim w aspekcie utożsamiania się  
z historią i tradycjami narodu, 

3. Propozycje zadań ujmujących tematykę więzi kulturowych, 
4. Dyskusja nt. możliwości realizacji zaproponowanych rozwiązań metodycznych, wymiana 

doświadczeń, 
5. Omówienie bieżących zagadnień istotnych dla nauczycieli. 

 

Korzyści: 

Nabycie wiedzy i/lub porównanie własnych doświadczeń – związanych z wypracowaniem skutecznych 
metod pracy w zakresie kształtowania postaw patriotycznych – z materiałem zaprezentowanym na 
warsztatach; Poddanie refleksji stosowane dotychczas rozwiązania metodyczne, inspiracja do 
wzbogacenia ich zasobów; Nawiązanie relacji z innymi nauczycielami w zakresie współpracy  
i wymiany doświadczeń 
 
Prowadzący:  

Dorota Szmidt doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  

          
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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