Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji
„Dzielimy się doświadczeniami”
Tytuł/nazwa
projektu/przedsięwzięcia

Potyczki językowe

Nazwa szkoły/placówki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława
Dąbrowskiego w Rawiczu

Adres szkoły/placówki

1. Rawicz
2. rawicki
3. 63-900
4. Rawicz
5. Wały Dąbrowskiego 29
6. +48 65 546 44 82
7. lo1@powiatrawicki.pl
8. www.1lorawicz.pl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gmina,
powiat,
kod pocztowy,
miasto,
ulica,
telefon,
email,
8. strona internetowa.

Autor projektu/przedsięwzięcia
(imię, nazwisko, stanowisko)

Anna Noga, nauczyciel języka polskiego

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu,
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy,
cele projektu, czas realizacji...).
„POTYCZKI JĘZYKOWE” – przybliżają język polski, pokazują jego różne możliwości
poprzez zabawę uruchamiającą wśród uczniów logiczne myślenie; uczniowie w grupach 3osobowych mieszanych (uczeń z naszej szkoły i po jednym uczniu z klas gimnazjalnych
zaproszonych do współpracy) wspólnie pracują nad rozwiązaniami poszczególnych zadań
(np. podawanie słów z jak największą ilością polskich głosek typu: ś, ć, ż, ą, ó…; tworzenie
słów z rozsypanych liter; kalambury, wielosłowia; poprawne czytanie tzw. „łamańców
językowych”, itp.). 3 najlepsze drużyny otrzymują nagrody książkowe oraz dyplomy.
Pozostali uczniowie nie biorący czynnego udziału i tworzący widownię (z klas, które
przyszły na „potyczki”) także mogą indywidualnie włączyć się do rywalizacji (dla nich
przygotowane są drobne upominki książkowe). „Potyczki językowe” są sposobem na
zachęcenie uczniów do przyjścia do naszej szkoły na profil humanistyczny lub każdy inny
(akcja promocyjna szkoły) oraz uczczenia Dnia Języka Polskiego. Dzięki pracy uczniów w
3-osobowych grupach tworzy się więź uczniów (większość gimnazjalistów przychodzi
później do naszej szkoły i jako jej uczniowie zgłaszają się do następnej edycji). „Potyczki”
angażują też uczniów klasy humanistycznej (pomagają w realizacji projektu, biorą udział w
ocenianiu zadań).
2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

www.ko.poznan.pl
kancelaria@ko.poznan.pl

tel. 061 85 41 726
fax 061 85 23 169

„Potyczki” wpisują się w akcję promocyjną szkoły, część uczniów, biorących w niej udział,
decyduje się na wybór naszej szkoły (różne profile); propagują język polski i pokazują jego
możliwości; rozwijają logiczne myślenie wśród uczniów i współpracę między nimi.

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

rozwiązań

Nagrody książkowe można finansować z Funduszu Rady Rodziców, a kupować w
księgarniach „taniej książki” (wyszukiwać ciekawe leksykony etc.); zadania można czerpać
z zagadek logicznych i je przeobrażać; dostosować do poziomu uczniów (ale nie dawać
zbyt łatwych zadań); do realizacji wystarczy projektor multimedialny, by wyświetlać
wszystkie zadania oraz przekserowane pojedyncze zadania dla poszczególnych grup.
„Potyczki” najlepiej przeprowadzić na 2 godzinach lekcyjnych.

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi,
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).
http://www.1lorawicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1173:potyczkijezykowe-2018&catid=94&Itemid=559
http://www.1lorawicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=719:jezyk-polski-jest-ea&catid=94&Itemid=559

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych
materiałów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
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