
 Szanowni Państwo,  

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wspólnie z Warmińsko-Mazurską 
Biblioteką Pedagogiczną im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie organizujemy konferencję i warsztaty pod 
tytułem: Sienkiewicz na nowo czytany, podsumowujące obchody roku Sienkiewicza w naszym regionie. 
Byłoby nam niezmiernie miło, gdyby nauczyciele języka polskiego z Państwa szkoły/placówki zechcieli 
zaszczycić swoją obecnością nasze przedsięwzięcie, tym bardziej, że wpisuje się ono w dwa spośród czterech 
kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 – Upowszechnianie 
czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz Kształtowanie postaw. 
Wychowanie do wartości.  

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny. 

Program konferencji: 

 godz. 13.00 - wykład Trzy mity Sienkiewicza – dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. Uniwersytetu 
w Białymstoku;  

 godz. 13.50 – wykład Kto zabił Sienkiewicza? - prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski;  

 godz. 14.30 – przerwa kawowa;  

 godz. 14.45 – prezentacja doświadczeń Sienkiewicz we współczesnej szkole podstawowej  
- dr Paweł Pietrzyk, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, w Szkole 
Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie;  

 godz. 15.00 – prezentacja doświadczeń Sienkiewicz we współczesnym gimnazjum - Regina 
Komarzewska-Skolimowska, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 23 i XII Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. i G. Dietrichów w Olsztynie;  

 godz. 15.15 - prezentacja doświadczeń Sienkiewicz we współczesnej szkole ponadgimnazjalnej -
Wiesława Zielińska, nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza 
w Olsztynie; 

Termin i miejsce: 7 listopada 2016 r.; I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. Adama Mickiewicza, 
ul. Mickiewicza 6 (aula). 

Warsztaty: 

Analiza możliwości zastosowania w praktyce szkolnej, zgodnie z obowiązującą podstawą programową 

kształcenia ogólnego, nowych tendencji w odczytaniu twórczości H. Sienkiewicza, zaprezentowanych 

podczas konferencji. Zaprojektowanie na podstawie dwóch tekstów literackich scenariuszy zajęć 

edukacyjnych, z wykorzystaniem nowych tendencji w odczytaniu twórczości H. Sienkiewicza.  

Przy rekrutacji na warsztaty brane będą pod uwagę trzy elementy:  

 uczestniczenie w konferencji 7 listopada 2016 r.; 

 bycie czynnym zawodowo nauczycielem języka polskiego; 

 kolejność zgłoszeń.  

Termin i miejsce: 19 listopada (sobota) 2016 r.:  

 grupa I (szkoła podstawowa – 20 osób) – godz. 9.00 - 12.15;  

 grupa II (gimnazjum i ponadgimnazjalna – 20 osób)– godz. 12.30 – 15.45; Warmińsko-Mazurska 
Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, ul. Natalii Żarskiej 2; 

Zgłoszenia (zawierające: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr grupy warsztatowej) 

z dopiskiem: Sienkiewicz – konferencja lub Sienkiewicz – konferencja i warsztaty przesyłać na adres: 

tanski@wmodn.olsztyn.pl do 2 listopada 2016 r. 

Serdecznie zapraszamy 

Organizatorzy 

mailto:tanski@wmodn.olsztyn.pl

