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Pozornie zapowiada siê wyj¹tkowo spokojny rok
dla szkolnej polonistyki. Wygasaj¹cy system kszta³cenia
oparty na starej podstawie programowej powoli ustêpu-
je zmianie, któr¹ wprowadza podstawa programowa
z 23 grudnia 2008 roku. Uczniowie, którzy powinni byæ
uczeni zgodnie z wymaganiami szczegó³owymi oraz wa-
runkami ich realizacji, s¹ ju¿ w klasie pi¹tej szko³y pod-
stawowej oraz drugiej klasie szko³y ponadgimnazjalnej.
Mimo, i¿ od 2015 roku dziel¹ nas dwa lata, niewiele cza-
su pozosta³o na przygotowanie absolwentów do dalsze-
go kszta³cenia, w którym j. polski odgrywa znacz¹c¹
rolê. Znaczenie nauki jêzyka ojczystego dla rozwoju cz³o-
wieka podkre�laj¹ dokumenty UE dotycz¹ce kompeten-
cji kluczowych, dzia³ania  Rady Jêzyka Polskiego czy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od pewnego czasu obserwujemy, ¿e, po okresie re-
gresu, j. polski powoli odzyskuje nale¿ne mu miejsce
w�ród przedmiotów szkolnych. Wskazuj¹ na to nie tyl-
ko zmiany w strukturze matury ustnej z j. polskiego, lecz
tak¿e wypowiedzi autorytetów dydaktyk ró¿nych przed-
miotów sygnalizuj¹cych potrzebê  wzmocnienia umie-
jêtno�ci uczniów w pos³ugiwaniu siê jêzykiem ojczystym
na wszystkich przedmiotach nauczania.

Dostrzegaj¹c potrzebê wzmocnienia szkolnej polo-
nistyki, w bie¿¹cym roku szkolnym zapraszamy do
wspó³pracy przy realizacji dzia³añ wzmacniaj¹cych
kompetencje nauczycieli w pos³ugiwaniu siê jêzy-
kiem polskim. Nauczyciele uczestnicz¹cy w ubieg³o-
rocznych spotkaniach uznali, ¿e doskonalenie w³asnej
polszczyzny jest bardzo wa¿ne. Tym bardziej, ¿e od ja-
kiego� czasu zanurzeni jeste�my w jêzyku, który w ni-
czym nie przypomina piêkna polszczyzny. Wiêcej, ko-
nieczno�æ formu³owania ró¿norodnych dokumentów
szkolnych wymusza na polonistach pos³ugiwanie siê biu-
rokratycznym slangiem, co niesie za sob¹ zagro¿enie
zubo¿enia jêzyka mówionego i pisanego nauczyciela
polonisty.

O potrzebie od�wie¿ania, dbania i wzbogacania w³a-
snego jêzyka mówili�my podczas czerwcowej konferen-
cji po�wieconej znaczeniu jêzyka ojczystego w rozwoju
kompetencji kluczowych dzieci i m³odzie¿y.

Kontynuuj¹c wyznaczone na niej kierunki, w br.
szkolnym  proponujemy cykl spotkañ z jêzykoznawcami
oraz zachêcamy do prowadzenia zajêæ przeznaczonych
dla uczniów uczestnicz¹cych w ogólnopolskim  konkur-
sie Ojczyzny Polszczyzny ( http://www.ojczyznapolsz-
czyzna.pl) organizowanym od 2002 roku pod honoro-
wym patronatem prof. Jana Miodka, którego g³ównym
celem jest rozwijanie sprawno�ci jêzykowej dzieci (szko-
³a podstawowa) i m³odzie¿y (gimnazjum i szko³a ponad-
gimnazjalna).

Warto�æ Dodana szkolnej polonistyki

Równie wa¿ne s¹ potrzeby polonistów zwi¹zane
z rozwijaniem u uczniów zainteresowañ i szeroko rozu-
mianych uzdolnieñ humanistycznych. W czasach globa-
lizacji, technizacji i wszelkich innych nacji, ta sfera dzia-
³añ nauczyciela j. polskiego staje siê coraz wa¿niejsza.
Umiejêtno�æ pobudzania ucznia do refleksji nad sob¹
i �wiatem, który go otacza, stworzenie warunków po-
zwalaj¹cych na wyciszenie wewnêtrznych i zewnêtrz-
nych szumów ograniczaj¹cych jego mo¿liwo�ci wnik-
niêcia we w³asne wnêtrze, stanowi immanentn¹ cechê
ka¿dego polonisty, bez wzglêdna na czas i miejsce, w któ-
rym przysz³o mu pracowaæ.

Zachêcam do udzia³u w proponowanych przez
nasz dzia³ doskonalenia (www.odn.slupsk.pl) kur-
sach i warsztatach, które pomagaj¹ w rozwijaniu
uzdolnieñ artystycznych uczniów wszystkich typów
szkó³ oraz w tych formach doskonalenia, które
pozwol¹ prowadziæ lekcje, podczas których ucznio-
wie pracowaæ bêd¹ w ciszy i skupieniu. Niedawno
opublikowane wyniki najnowszych badañ towarzysz¹-
cych miêdzynarodowemu badaniu osi¹gniêæ piêtnasto-
latków PISA odnosz¹ siê tak¿e do metod i form pracy
na lekcji. Wiêkszo�æ, spo�ród badanych uczniów, prefe-
ruje spokój i ciszê na lekcji. Ponadto, w raporcie z ba-
dañ PISA podano, ¿e wiedza i umiejêtno�ci polskich piêt-
nastolatków wyra�nie wzros³y w porównaniu z wynikami
uzyskanymi przez uczniów badanych w poprzednich la-
tach. Polscy uczniowie osi¹gnêli w Europie: 5 miejsce
w czytaniu, 6 miejsce w naukach przyrodniczych, 11
miejsce w matematyce (www.men.gov.pl). Uzyskany
wynik z j. polskiego jest efekt starañ nauczycieli syste-
matycznie monitoruj¹cych postêpy uczniów, wykorzy-
stuj¹cych wyniki egzaminów zewnêtrznych w celu roz-
wijania umiejêtno�ci ucz¹cych siê dzieci i m³odzie¿y.
W doskonaleniu jest to najbardziej newralgiczny obszar.
Poloni�ci, podobnie jak i inni nauczyciele, mog¹ korzy-
staæ z ró¿norodnych form wzbogacaj¹cych ich warsztat
pracy w tym zakresie � pocz¹wszy od kursów przygo-
towuj¹cych do stosowania oceniania kszta³tuj¹cego,
poprzez warsztaty po�wiecone monitorowaniu realiza-
cji podstawy programowej, po szkolenia zwi¹zane z Ma-
tur¹ 2015 oraz Edukacyjn¹ Warto�ci¹ Dodan¹.

¯yczê Pañstwu, aby rok szkolny 2013/2014 sprzy-
ja³ spokojnej oraz skutecznej pracy nad rozwojem uczniów
i samorozwojem, aby ukoñczone formy doskonalenia
przyczyni³y siê do wzrostu warto�ci polonistyki w Pañ-
stwa szkole. ö
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