
 

 

 

 
 

VII Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego 
 

Doradcy metodyczni języka polskiego oraz konsultanci RODN „WOM” w Katowicach serdecznie zapraszają 

nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz lekcji. Szczególnie oczekujemy na 

scenariusze lekcji, akcji szkolnych, happeningów związanych z upowszechnianiem czytelnictwa (priorytet MEN). 
 

Cele konkursu: 
1) promowanie twórczych nauczycieli, 

2) zachęcenie nauczycieli do przygotowywania i upowszechniania własnych scenariuszy lekcji, 

3) wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania, 

4) uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach, 

5) wykorzystywanie nowoczesnych programów edukacyjnych,  

6) popularyzacja czytelnictwa. 
 

 

Udział w konkursie: W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel języka polskiego z województwa śląskiego. 

Warunkiem jest przesłanie w formie elektronicznej karty zgłoszenia oraz scenariusza lekcji pod adresem: 

konkurs1@onet.eu do 7 kwietnia 2017 r. 

W temacie korespondencji i załączniku należy podać nazwę szkoły i miejscowość (załącznik wyłącznie w formacie 

„Dokument programu Word”). Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa, nauczyciel wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie oraz publikację opracowanego scenariusza lekcji wraz z załączonymi do niego materiałami. Uczestnik 

konkursu wypełnia formularz konkursowy zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu 

komórkowego lub stacjonarnego, adres e-mail, nazwę i adres szkoły, wydawnictwo i tytuł podręcznika, z którego 

korzysta.  
 

Schemat scenariusza: 

 temat lekcji, 

 cel ogólny, 

 cele szczegółowe, 

 metody i formy pracy, 

 materiały i środki dydaktyczne, 

 przebieg lekcji, 

 komentarz nauczyciela, 

 bibliografia. 

Do scenariusza należy dołączyć dodatkowe materiały opracowane przez nauczyciela (np. karty pracy, plansze, 

prezentacje, zestawy zadań i inne materiały wykorzystane na lekcji). Uczestnik przesyła jeden scenariusz lekcji. 

Należy zamieścić informację, dla której klasy jest on przeznaczony. Scenariusz nie może być wcześniej nigdzie 

publikowany. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.  

Komisja konkursowa 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r. na podstawie następujących kryteriów: 

 dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości uczniów, 

 logiczna, przejrzysta struktura scenariusza, 

 innowacyjność w doborze metod i środków dydaktycznych, 

 oryginalność scenariusza, 

 atrakcyjność sformułowania tematu. 

Uwaga: Scenariusze naruszające prawo autorskie nie będą brane pod uwagę! 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RODN „WOM” w Katowicach do dnia 22.04.2017 r.  

Decyzja komisji jest ostateczna. 

Wszelkie pytania proszę przesyłać pod adresem: doradcajezykapolskiego@onet.eu 
 

Wyróżnione scenariusze lekcji zostaną opublikowane w „Forum Nauczycieli”, a ponadto wraz z innymi, 

zakwalifikowanymi przez komisję konkursową, ukażą się w wersji elektronicznej na stronie RODN „WOM” w 

Katowicach. 
 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie! 
 

Alina Zarzycka − koordynator zespołu doradców języka polskiego, Iwona Kruszewska-Stoły – konsultant RODN 

„WOM” w Katowicach 
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