4. Język polski
Ćwiczenia redakcyjne z języka polskiego przed maturą (esej)
– webinarium
Numer formy

V.4.1

Adresat

Zainteresowani nauczyciele szkoły ponadpodstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik szkolenia zapozna się z projektami ćwiczeń proponowanych przez ORE do pracy z uczniami nad rozwojem umiejętności
redakcyjnych w zakresie eseju. Otrzyma materiały do przeprowadzenia analizy z uczniami. Uzupełni warsztat pracy o koncepcje
metodyczne dotyczące eseju.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Mariola Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Wokół gatunku. Przykładowe ćwiczenia rozwijające umiejęt-

Liczba godzin

4

Termin

październik 2022 r. – Microsoft Teams

ność czytania esejów
 Metody kształcenia sprawności językowej – rozwijanie umiejętności redakcyjnych, praca nad tekstem uczniowskim

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Kreatywny polonista – kreatywny uczeń
Numer formy

V.4.2

Adresat

Zainteresowani nauczyciele szkoły ponadpodstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy warsztatu będą mogli zapoznać się różnymi sposobami
pracy, które pobudzają kreatywność, a także samodzielność
uczniów i uczennic podczas lekcji języka polskiego. Pomysły na
lekcje zostały przygotowane w myśl filozofii edukacji 4K (kreatywność, kooperacja, krytyczne myślenie i komunikacja), jednocześnie
są osadzone w realiach szkoły publicznej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Aleksandra Stępień.

Zakres treści

 Prezentacja wybranych działań, wspólne tworzenie propozycji
zajęć
 Jak przygotować ciekawe zajęcia języka polskiego w szkole
ponadpodstawowej niskim kosztem?
 Jak aktywizować pracę uczniów, uwzględniając wymagania
podstawy programowej oraz przygotowanie do matury?

Liczba godzin

5

Termin

luty 2023 r.

Odpowiedzialna

Anna Walkowiak

Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

2

Lekcje języka polskiego
jako przestrzeń do psychologicznego wspierania młodzieży
Numer formy

V.4.3

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy warsztatu będą mogli zapoznać się z propozycją wykorzystania psychoedukacji na lekcjach języka polskiego
w szkole ponadpodstawowej. W części warsztatowej zostaną zaprezentowane przykładowe lekcje, uwzględniające wiedzę psychologiczną jako kontekst interpretacyjny tekstów oraz przestrzeń do
wzmacniającej autorefleksji młodzieży.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Aleksandra Stępień.

Zakres treści

 Koncepcja psychoedukacji w szkole
 Biblioterapia, czyli uzdrawiająca siła literatury
 Przykłady lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej,
odwołujących się do wiedzy psychologicznej na temat depresji,
żałoby, samotności, pytań o tożsamość, etc

Liczba godzin

5

Termin

październik 2022 r.

Odpowiedzialna

Anna Walkowiak

Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

3

O wychodzeniu z ławki na lekcjach języka polskiego
Numer formy

V.4.4

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy warsztatu będą mogli zapoznać się z różnymi pomysłami na lekcje języka polskiego, które zakładają pracę poza
szkolną ławką. Omówione zostaną koncepcje pracy w kręgu,
w różny sposób zaaranżowanej przestrzeni klasy, podczas spaceru
oraz w przestrzeni miejskiej. Wszystkie pomysły na realizację zajęć
uwzględniają teksty z podstawy programowej dla szkoły ponadpodstawowej. W części warsztatowej uczestnicy będą mogli zmierzyć
się osobiście z wybranymi zadaniami oraz przygotować własne
koncepcje zajęć.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Aleksandra Stępień.

Zakres treści

 Sposoby unikania nudy na lekcjach języka polskiego w szkole
ponadpodstawowej
 Zalety fizycznego zaangażowania (obecności) młodzieży
w zajęcia z tekstem kultury
 Różne formy zajęć poza szkolną ławką i poza salą lekcyjną

Liczba godzin

5

Termin

październik 2022 r.

Odpowiedzialna

Anna Walkowiak

Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

4

Jak przygotować uczniów i siebie do nowej matury?
– webinarium
Numer formy

V.4.5

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Cykl spotkań webinaryjnych będzie przeprowadzony w formie
World Cafe, czyli swobodnej, moderowanej rozmowy i wymiany doświadczeń. Podczas spotkań będzie okazja do wymienienia się
koncepcjami i refleksjami na temat matury w nowej formule.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Aleksandra Stępień.

Zakres treści

 Czy uczyć do matury, czy pomimo matury?
 Na co szczególnie zwrócić uwagę w podstawie programowej
i informatorze maturalnym?
 Jak wspierać samodzielność uczniów w przygotowaniu do egzaminu?

Liczba godzin

3x 3h

Termin

wrzesień 2022 r. – Microsoft Teams
listopad 2022 r. – Microsoft Teams
luty 2023 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna

Anna Walkowiak

Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

5

Sposób na lektury,
czyli jak ciekawie omawiać nieciekawe teksty
– webinarium
Numer formy

V.4.6

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

W obliczu trudnej refleksji o tym, że młodzież nie czyta lektur szkolnych niemal wcale, a z ich treścią zapoznaje się wyłącznie poprzez
streszczenia, poloniści stają bezradni i sfrustrowani. Podczas webinarium spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak pracować z lekturami, które uczniów nie ciekawią oraz wymienimy się pomysłami
na lekcje projektowe z grami, inscenizacjami, głośnym czytaniem,
tłumaczeniem etc. tekstów lektur z kanonu.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Aleksandra Stępień.

Zakres treści

 Biblioterapia
 Trudności z listą lektur (skoro nie zachwyca…)
 Pomysły na uatrakcyjnienie lekcji (projekt, gra szkolna lub miejska, inscenizacja, itp.)

Liczba godzin

3

Termin

kwiecień 2023 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna

Anna Walkowiak

Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

6

Terapeutyczny potencjał lekcji języka polskiego
– webinarium
Numer formy

V.4.7

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Współczesna młodzież bardzo często mierzy się z różnymi trudnościami natury psychicznej, często mówi się o niej jako o pokoleniu
płatków śniegu. Nierzadko za jedno ze źródeł problemów młodych
ludzi wskazywana jest opresyjna szkoła. Podczas webinarium
uczestnicy dowiedzą się, jak budować na lekcjach języka polskiego
w szkole ponadpodstawowej atmosferę wspierającą nie tylko rozwój intelektualny, ale także emocjonalny uczniów i uczennic.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Aleksandra Stępień.

Zakres treści

 Siła relacji w budowaniu poczucia własnej wartości uczniów
 Biblioterapeutyczna siła literatury
 Narzędzia pracy terapeutycznej na przykładzie postaci
literackich
 Wspieranie autoświadomości oraz refleksji nad swoim życiem
i doświadczeniem w kontekście czytanych przez uczniów
lektur

Liczba godzin

3

Termin

wrzesień 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna

Anna Walkowiak

Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

7

Spotkania w ramach sieci nauczycieli polonistów
– webinarium
Numer formy

V.4.8

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Cykliczne spotkania polonistek i polonistów szkół ponadpodstawowych, podczas których zostanie stworzona bezpieczna przestrzeń
do wymiany refleksji i doświadczeń. W atmosferze wzajemnego
wsparcia, zrozumienia i wolności od krytycznej oceny nauczyciele
i nauczycielki będą mogli czerpać od siebie inspiracje do pracy
z młodzieżą.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Aleksandra Stępień.

Zakres treści






Liczba godzin

3x 4h

Termin

październik 2022 r. – Microsoft Teams
grudzień 2022 r. – Microsoft Teams
kwiecień 2023 r. – Microsoft Teams
czerwiec 2023 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna

Anna Walkowiak

Odpłatność

Forma bezpłatna

Czym jest dobrostan nauczyciela polonisty?
Jak sprawdzać, żeby tyle nie sprawdzać?
Jak dbać o swoje zasoby?
Jak budować swoją filozofię pracy?

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

8

Wieczorne rozmowy humanistów o ...
– webinarium
Numer formy

V.4.9

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Planuje się dwa spotkania webinaryjne. Celem ich jest rozszerzenie
wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
uzupełnienie warsztatu pracy o ciekawe propozycje i dzielenie się
pomysłami. Będą okazją do spotkań wirtualnych ze specjalistami z
danej dziedziny, pogłębiania wybranych aspektów aktualnych nurtów pedagogiki.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia moderują doradcy metodyczni Pracowni Humanistycznej.

Zakres treści

 Aktualne problemy nurtujące nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Liczba godzin

2x3h

Termin

październik 2022 r., kwiecień 2023 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

9

Polonistyczne spotkania World Cafe
– webinarium
Numer formy

V.4.10

Adresat

Nauczyciele języka polskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Planuje się dwa spotkania webinaryjne. Podczas spotkań opracowywane będą materiały do wykorzystania na lekcjach. Udział
w spotkaniach wezmą doświadczeni praktycy uczący w szkole
podstawowej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści

 Aktualne problemy nurtujące nauczycieli przedmiotów
humanistycznych

Liczba godzin

2 x 3h

Termin

listopad 2022 r., maj 2023 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

10

Praca z lekturą nie musi być nudna
Numer formy

V.4.11

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, szczególnie nauczyciele języka
polskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia wzbogacą warsztat pracy nauczyciela
w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć tak, aby
osiągnąć sukces edukacyjny.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści

 Sposoby na uporządkowanie wiadomości na temat lektury
oraz przygotowanie materiałów do powtórek
 Zainteresowanie uczniów książkami – propozycje
 Rozwijanie umiejętności kluczowych

Liczba godzin

3

Termin

październik 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

11

Streszczenie tekstu nieliterackiego
Numer formy

V.4.12

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Podczas tego szkolenia będzie można dowiedzieć się, jak napisać
streszczenie tekstów nieliterackich (np. artykułów z gazet), w jaki
sposób przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści







Liczba godzin

3

Termin

wrzesień 2022 r.

Streszczenie jako forma wypowiedzi o skondensowanej treści
Cechy streszczenia
Streszczenie jako proces wieloetapowy
Od tekstu bazowego do streszczenia
Najczęstsze błędy

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

12

Opowiedz mi historię, czyli jak nauczyć ucznia pisania opowiadania
Numer formy

V.4.13

Adresat

Nauczyciele języka polskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia wzbogacą swój warsztat pracy o materiały
związane z redagowaniem opowiadania twórczego i propozycjami
ćwiczeń. Poznają inspirujące sposoby na rozbudzenie mocy twórczej uczniów.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści

 Struktura opowiadania twórczego
 Propozycje redagowania opowiadania twórczego z wykorzy-

staniem lektur obowiązkowych

 Metody i techniki tworzenia opowiadania w praktyce

edukacyjnej
 Rozwijanie umiejętności pisania twórczych opowiadań
 Opowiadanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty
Liczba godzin

3

Termin

listopad 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

13

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
Numer formy

V.4.14

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

W szkole można rozwijać kreatywność i talenty uczniów. Szkolenie
przeznaczone jest dla wychowawców i nauczycieli, którzy szukają
innowacyjnych metod i narzędzi, pozwalających uczniom na wspaniałą przygodę i bardziej efektywną naukę.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści






Liczba godzin

5

Termin

październik 2022 r.

Czym jest kreatywność?
Sposoby na ćwiczenie swojej kreatywności
Uczeń jako współtwórca swojej wiedzy
Korzystanie z nowych technologii

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

14

Gra miejska z polszczyzną w tle
Numer formy

V.4.15

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest szerzenie idei tworzenia gier miejskich.
Uczestnicy szkolenia wzbogacą warsztat pracy w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia gier, mini-gier miejskich,
szkolnych.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści

 Po co chcemy zrealizować grę miejską?
 Założenia gry, tematyka, cele
 Adresaci – uczestnicy gry
 Przygotowanie scenariusza

Liczba godzin

3

Termin

marzec 2023 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

15

Kursy e-learningowe
Co to jest krytyczne myślenie i jak go uczyć
na lekcjach języka polskiego?
Numer formy

VI.3.17

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka polskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego rozwijanie krytycznego myślenia w szkole jest niezbędne. Poznają wybrane narzędzia
i techniki.
Kurs trwa cztery tygodnie. Szkolenie składa się z trzech modułów.
Dodatkowy tydzień przeznaczony jest na czynności organizacyjne
i podsumowanie szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli z materiałami, wykonanie zadań, udział
w wymianie doświadczeń na forum.
Moderatorem kursu jest Aleksandra Stępień.

Zakres treści

 Podstawy krytycznego myślenia. Koncepcje Edwarda de
Bono, Davida Khanemana i prof. Roberta DiYanniego
 Ćwiczenia wspomagające krytyczne myślenie w edukacji polonistycznej (do wykorzystania w pisaniu rozprawki, eseju
maturalnego)
 Przykładowe wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia na
lekcjach języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

listopad 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

16

Cyfrowy polonista, czyli co nam zostało po edukacji zdalnej?
Numer formy

VI.3.18

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka polskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy będą mogli poddać refleksji i podsumować zalety oraz
wady edukacji w trybie zdalnym, następnie rozpoznać potrzeby
uczniów, którzy po czasie pandemii zmienili swój sposób funkcjonowania w szkole.
Kurs trwa cztery tygodnie. Szkolenie składa się z trzech modułów.
Dodatkowy tydzień przeznaczony jest na czynności organizacyjne
i podsumowanie szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli z materiałami, wykonanie zadań, udział
w wymianie doświadczeń na forum.
Moderatorem kursu jest Aleksandra Stępień.

Zakres treści

 Narzędzia do pracy zdalnej
 TIK w pracy zdalnej na lekcjach języka polskiego
 Narzędzia edukacji cyfrowej, które można adaptować do
pracy stacjonarnej

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

listopad 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

17

Wprowadzenie historyczne jako przygotowanie uczniów
do omówienia lektury na języku polskim
Numer formy

VI.3.23

Adresat

Nauczyciele języka polskiego, zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest zaproponowanie rozwiązań metodycznych
umożliwiających nauczycielom języka polskiego przygotowanie
uczniów do właściwego odbioru lektury osadzonej w realiach
historycznych.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorami kursu są Katarzyna Jacewicz i Tomasz Skonieczny.

Zakres treści

 Realia starożytnego Rzymu („Quo vadis”)
 Walka Polaków o niepodległość („Reduta Ordona”, „Śmierć
pułkownika”)
 Sytuacja Polaków pod rozbiorami („Syzyfowe prace”)
 Bohaterstwo członków ruchu oporu („Kamienie na szaniec”)

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

listopad 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Wykorzystanie murali w nauczaniu historii, religii
oraz języka polskiego, angielskiego i niemieckiego
Numer formy

VI.3.24

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest zaproponowanie rozwiązań metodycznych
prowadzących do wykorzystania mody na naścienną sztukę uliczną
do celów edukacyjnych.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorami kursu są doradcy metodyczni Pracowni Humanistycznej CEN w Koszalinie.

Zakres treści

 Geneza murali (graffiti, hasła, napisy i reklamy)
 Google Maps jako narzędzie do oznakowania i opisania mu-

rali związanych z nauczanym przedmiotem
 Wykorzystanie murali w pracy z uczniami na poszczególnych
przedmiotach
 Inne pomysły na wykorzystani murali (np. projekt, gra
terenowa)
Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

listopad 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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