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Cel projektu: uwrażliwienie uczniów na język polski jako
najważniejszy element narodowej tożsamości i uspołecznienia
człowieka.
Przebieg realizacji projektu:
Scenariusz projektu został wymyślony i stworzony przez polonistkę,
Krystynę Sikorę. Do jego realizacji autorka zaprosiła czterech innych
nauczycieli języka polskiego.
Spotkanie poprzedził krótki pokaz multimedialny, zawierający ważne,
historyczne wyjaśnienia, dotyczące genezy Dnia Języka Ojczystego.
Prezentację przygotowała sześcioosobowa grupa uczniów z klasy
humanistycznej z edukacją dziennikarską.
Projekt został pomyślany jako rywalizacja dwuosobowych drużyn
z klas pierwszych, drugich i trzecich (35 klas). Zespoły pisały krótkie
dyktando ortograficzne, rozwiązywały ćwiczenia językowe
i gramatyczne, prezentowały w poprawnym czytaniu walory dykcji
oraz pisały laudację (w stu słowach) na cześć obchodzonego święta
jubilata – języka ojczystego. Każda z konkurencji była punktowana.
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali dyplomy, nagrody książkowe,
a pozostali – słodycze.
Nagrody zostały sfinansowane przez Samorząd Uczniowski oraz
podarowane przez wicedyrektor Barbarę Brożek.
W przerwie przeznaczonej na poprawę prac i podsumowanie
punktów, zaprezentowali się nauczyciele i grupa pięciu uczniów
w programie artystycznym, wcześniej nagranym i emitowanym
w szkolnej sali kinowej, gdzie odbywało się spotkanie. Nauczyciele
czytali wiersze wybrane z „Księgi parodii” Danuty Sykuckiej i zbiorów
poetyckich Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, natomiast
uczniowie nagrali widowisko telewizyjne w serii Kobra - „Zginiesz ty
i pchły twoje”.
Zastosowane metody edukacyjne: słowne, pisemne, aktywizujące.

Liczba uczestników: w projekcie wzięło udział 70 uczestników
konkursu (dwuosobowe zespoły z każdej z 35 klas), 15 uczniów
głównie z klas humanistycznych przygotowujących prezentację
otwierającą spotkanie, nagrywających spektakl z serii „Kobra”,
występujących w przedstawieniu, nagrywających nauczycieli
czytających poezję), 12 nauczycieli II LO uczestniczących w nagraniu.
W spotkaniu wzięła udział dyrekcja szkoły i psycholog szkolny.
Rezultaty projektu

Projekt spodobał się uczestnikom, drużyny bardzo emocjonalnie
podeszły do rywalizacji, jednocześnie zakres wymaganych
umiejętności uświadomił zebranym, że „mówić poprawnie po polsku”
to bardzo trudna sprawa.

Od 2017 roku projekt stał się imprezą cykliczną, wpisaną w działalność Zespołu
Przedmiotowego Polonistów.

