Konferencjanauczycielijęzykapolskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 25 września 2017 roku
zorganizowało konferencję metodyczną dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów
szkół zatytułowaną Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego w roku szkolnym
2017/2018. 
Licznie przybyli nauczyciele spotkali się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w
Bydgoszczy.
Podczaskonferencjiomówiononastępującezagadnienia:
1. Zmianyorganizacyjno-programowewszkołachodwrześnia2017roku.

2. KierunkipolitykioświatowejpaństwaorazpriorytetyKujawsko-PomorskiegoKuratora
Oświatynarokszkolny2017/2018.

3. WykładWarunkiisposobyrealizacjinowejpodstawyprogramowejzjęzykapolskiego.
Rekomendacjedlanauczycieli–
drWiolettaKozak,CentralnaKomisjaEgzaminacyjna.

4. Planowanie pracy zgodnie z założeniami reformy edukacji i kierunkami polityki oświatowa
państwa.

5. Doskonaleniewarsztatupracypolonisty–ofertaszkoleniowadlanauczycieli.
6. Omówienieorganizacjirokuszkolnego(konkursy,egzaminyzewnętrzne,komunikaty).
Niezwykle istotnym elementem spotkania był wykład dr Wioletty Kozak kierownika Wydziału
Matur z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Prelegentka zaprezentowała przesłanki
wpływające na przyjętą koncepcję podstawy programowej z języka polskiego. W latach 2010–2015
przeprowadzono szereg ogólnopolskich badań dotyczących jakości nauczania języka polskiego na
różnychetapachkształcenia.Pokazałyone,że:

1.
Uczniowiekończącyposzczególneetapykształceniamajądużebrakiwwiadomościach
iumiejętnościachwewszystkichobszarachkształcenia.
2. Najsłabszą stroną badanych jest umiejętność formułowania argumentów i tworzenia
logicznej,
spójnejorazpoprawnejpodwzględemjęzykowymwypowiedzi.
3. Niskie kompetencje literackie badanych, regres czytelnictwa mimo luźnej puli lektur
obowiązkowych i zwiększenia propozycji książek bliskich tematycznie wiekowi
rozwojowemuucznióworazniskipoziomkompetencjijęzykowychuczniów.
DrKozakzwróciłauwagęnanowąstrukturępodstawyprogramowejzjęzykapolskiego,
ze szczególnym podkreśleniem roli samokształcenia w procesie edukacji.

W Preambule

wyeksponowanazostałarolajęzykapolskiego:
Językpolskijestkluczowymprzedmiotemnauczania–poznawaniewybitnychutworów

literackichsprzyjarozwojowiosobowemuucznia,wprowadzagowświatkultury
polskiej
i europejskiej. Zakres znajomości języka ojczystego i sprawność w posługiwaniu 
się nim ułatwia
przyswajanie wiedzy z innych dziedzin (przedmiotów) i jest dla każdego 
ucznia podstawą
sukcesuszkolnego.
Cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) 
przedmiotu
językpolskizostałysformułowanedlaczterechobszarów,tj.kształcenia
literackiego
i kulturowego, kształcenia językowego, tworzenia wypowiedzi i 
samokształcenia, a ich realizacja
w klasach IV ‒ VIII szkoły podstawowej wymaga 
zintegrowania, które ma służyć osiągnięciu
przez ucznia szkoły podstawowej 
umiejętności celowego i świadomego posługiwania się językiem
polskim.
Nauczyciel polonista jest zobowiązany

do stosowania takich

rozwiązań metodycznych, które

zapewniąintegracjękształcenialiterackiego,językowegoikulturowegoorazrozwójintelektualny
iemocjonalnyuczniomoróżnymtypieinteligencji.

Nowa podstawa programowa kładzie szczególny nacisk na kształcenie językowe,
podkreślając tym samym centralną rolę języka w działaniach podejmowanych w szkolnej
dydaktyce.

Przed
nauczycielamistojądużewyzwania.Zmieniasięnietylkopodstawaprogramowa,
ale również egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności ósmoklasistów. Prelegentka
zaprezentowała przykładowe wiązki zadań dla uczniów klas IV i VII oraz VIII lustrujące
możliwości, jakie może dać praca z tekstem nieliterackim w zakresie integracji kształcenia
literackiego

i

kulturowego

oraz

językowego,

retoryki,

tworzenia

wypowiedzi

i

samokształcenia. Omówiła również propozycje rozwiązań metodycznych dotyczących
pracy na lekcji. Niezwykle ciekawa była również część poświęcona tworzeniu wypowiedzi
argumentacyjnej.

Licznie zgromadzeni nauczyciele (ponad 160 osób) brawami nagrodzili wystąpienie dr
Kozak.
Po zakończeniu części oficjalnej długo jeszcze trwały dyskusje w kuluarach, co świadczy
o
dużym
zainteresowaniusprawamizwiązanymizreformąprogramową.

Konferencja została zorganizowana przez Iwonę Rostankowską kierownika Pracowni
Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli
w Bydgoszczy oraz Małgorzatę Acalską i Annę Nakielską-Kowalską doradczynie
metodycznejęzykapolskiegowMiejskimOśrodkuEdukacjiNauczycieliwBydgoszczy.
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