XXVI Tydzień
Kultury Języka.
(5 –10 marca 2018 r.)

"Oracja i czytelnictwo
zawsze w
modzie"

Od poniedziałku rozpoczyna się XXVI Tydzień
Kultury Języka.
Z tej okazji szkoły i instytucje oświatowe oraz
ośrodki kultury przygotowały mnóstwo ciekawych
zajęć i wydarzeń dla uczniów oraz wszystkich
zainteresowanych piękną polszczyzną.
Motywem przewodnim Tygodnia jest hasło
"Oracja i czytelnictwo zawsze w modzie".
Rozwijanie kompetencji oratorskich to jedno z
głównych założeń nowej podstawy programowej z
języka polskiego.
Najsłabszą stroną jest umiejętność formułowania
argumentów i tworzenia logicznej, spójnej oraz
poprawnej pod względem językowym wypowiedzi.
Czytelnictwo i upowszechnianie czytelnictwa to
również niezwykle cenne umiejętności i
doświadczenia.
Bycie świadomym i zadowolonym odbiorcą
kultury oraz refleksyjnym czytelnikiem wiąże się z
zaspokajaniem potrzeby informacji, kultury i
przyjemności.

Tydzień Kultury Języka to także czas
poświęcony pamięci wspaniałych postaci
kultury.
Rok 2018 został ustanowiony Rokiem
Zbigniewa Herberta – wybitnego polskiego i
europejskiego poety oraz intelektualisty.
Będzie to czas na spotkanie z jego poezją i
mądrością.

Główna idea projektu polega na stwarzaniu
możliwości uczestnictwa, jak największej
liczbie odbiorców, w tym szczególnie
uczniów ze wszystkich poziomów
edukacyjnych, w ciekawych spotkaniach z
językiem polskim.
Spotkania te organizowane są przez szkoły,
instytucje edukacji, kultury i nauki.
Ich wartością jest różnorodność form:









konkursy,
zabawy,
turnieje,
spotkania z autorytetami,
warsztaty,
spektakle,
wykłady, recitale i koncerty,
prezentacje pasji i talentów.

Każde spotkanie z językiem dostarcza
konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w
obszarach pisania, mówienia, słuchania,
wyrażania własnych emocji i opinii,
kształtuje postawy poprzez stwarzanie
szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i
w działaniach, które umożliwiają rozwój

człowieka bez względu na wiek i osiąganie
samorealizacji.
Cele Projektu:
uświadomienie roli języka ojczystego w
życiu człowieka i narodu,
 stworzenie możliwości aktywnego
uczestnictwa w propozycjach
różnorodnych form Tygodnia,
 przygotowanie do świadomego
uczestnictwa w kulturze poprzez
prezentację różnych form ekspresji
kulturalnej,
 propagowanie kultury języka w różnych
sytuacjach życiowych,
 kształtowanie estetyki i formy
wypowiedzi w sytuacjach codziennych i
publicznych.


Adresaci Projektu:
Uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych
województwa świętokrzyskiego, nauczyciele,
studenci, mieszkańcy Kielc.

Zaplanowano mnóstwo ciekawych wydarzeń w
kieleckich ośrodkach kultury, teatrach, muzeach,
bibliotekach, szkołach [programy na kolejne dni
poniżej].
Odbędą się:
 konkursy ortograficzne, recytatorskie,
krasomówcze dla uczniów,
 zajęcia z udziałem aktorów,
 warsztaty literacko-plastyczne, teatralnoliterackie,
 zajęcia edukacyjne, w tym z poprawnej
pisowni, retoryki,
 wykłady dla wszystkich zainteresowanych,
 spektakle.
W bogatym programie znajdą się miedzy
innymi:
- wykład profesor Marzeny Marczewskiej,
językoznawczyni o polskich dialektach i gwarach
- spotkanie z Janem Karpielem-Bułecką muzykiem, animatorem i popularyzatorem kultury
Podhala (poniedziałek 11:30-13, Wojewódzka
Biblioteka Publiczna),
- spektakle dla uczniów w Młodzieżowym Domu
Kultury (w wybrane dni po godzinie 18),

- warsztaty artystyczne z dziełami Herberta i
aktorką Beatą Pszeniczną
(środa, Ziemowit 9:30-11),
- wykłady o języku Internetu profesor Joanny
Senderskiej
(środa, Muzeum Dialogu Kultur 11-12),
- VIII Seminarium "Gdy pasja w duszy gra" dla
uczniów wszystkich szkół (czwartek, Kieleckie
Centrum Kultury 13-16),
- warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów o tym, czy warto czytać książki w
dobie Internetu w Kieleckim Parku
Technologicznym (czwartek 8,30, 10:30),
- spektakl "Bida z nendzom bez świot
pendzom" w Kieleckim Centrum Kultury (piątek,
godzina 19).
Czytaj więcej:
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci
/kielce/a/xxvi-tydzien-kultury-jezyka-sprawdzprogram-wydarzen-pod-haslem-oracja-iczytelnictwo-zawsze-w-modzie,12972020/
Informacje zebrała i opracowała: Beata Zacharska-Guz

Patronat honorowy sprawują:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kielc,
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo
Naukowe, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego o.
Kielce.

Patronat medialny sprawują:
Radio „Kielce” SA, TVP „Kielce”, „Echo Dnia”, „Gazeta
Wyborcza”.

