
 

 Program warsztatów metodycznych dla nauczycieli                 
języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 

 
 

1. Autor: Róża Połeć 

2. Nazwa formy: Projekt: „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość”. Doskonalenie             

nauczycieli powiatu wrzesińskiego. 
3. Liczba godzin:  4     

4. Data zajęć: 20.11.2013r. 
5. Temat zajęć: Rozwijanie sprawności komunikacji werbalnej uczniów a analiza i inter-

pretacja dzieła literackiego. 
 

6. Cele zajęć:  

Uczestnicy po zajęciach potrafią: 

− wybrać odpowiednią metodologię kształcenia językowego, 

− przygotować ćwiczenia analityczne, transformacyjne i syntetyzujące służące rozwi-

janiu kompetencji komunikacyjnej uczniów, 

− zastosować w pracy z uczniem metody i formy wspomagające poszukiwanie 

prawdy tekstu oraz określanie wartości estetycznych zawartych w dziele literackim. 

 
7. Metody i techniki pracy: wykład, praca w grupach, ćwiczenia analityczne i transforma-

cyjne, konstruowanie kart pracy dla ucznia. 

 

8. Materiały dydaktyczne: prezentacja multimedialna, arkusze papieru na plakaty. 

 
 

9. Literatura: 

− Koc K., Sztuka mówienia, słuchania, pisania, czytania /w:/ Innowacje i metody.         
W kręgu teorii i praktyki, pod. red. Kwiatkowska - Ratajczak M.,Poznań 2011, t.1, 
s.151 – 176. 

 
−  Kowalikowa J., Kształcenie językowe. Teoria dla praktyki, Polonista w szkole. 

Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Kraków 2004, s.122-124. 
 

− Wantuch W., Czytanie ze zrozumieniem. Jak budować pytania i polecenia,                      
/w:/ Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki, pod. red. Kwiatkowska - Rataj-
czak M., Poznań 2011, t.1, s.386-398. 

 
− Kwiatkowska – Ratajczak M., Metody kształcenia sprawności językowej /w:/ Inno-

wacje i metody. W kręgu teorii i praktyki, pod. red. Kwiatkowska - Ratajczak M., 
Poznań 2011, s.367 – 371. 

 
− Bobiński W., W poszukiwaniu prawdy tekstu (o próbach nie tylko szkolnych), /w:/ 

Wartościowanie a edukacja polonistyczna, Kraków 2008, s. 176 – 201. 
 

  



 
10. Przebieg zajęć: 

I. Wprowadzenie. 

- Uczyć języka czy wiedzy o języku? 

- Co utrudnia komunikację? 

II. Wykład i dyskusja. 

- Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna. 

- Spory o wybór kształcenia językowego – wybór odpowiedniej metodologii. 

III. Warsztaty. 

- Przykłady integrowania literatury i języka na lekcjach języka polskiego. 

- Metody rozwijania sprawności komunikacyjnej i metody kształcenia językowego. 

- Prawda tekstu a korespondencyjna teoria prawdy i teorie fenomenologów. 

- Hermeneutyczny prymat pytań. 

IV. Prezentacja pracy grup. Podsumowanie. 

- Przykłady dobrej praktyki. 
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