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Lekcja polskiego
Od października do stycznia będziemy gościć w naszym liceum studentów polonistyki
(drugiego roku drugiego stopnia) Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opiekę metodyczną nad
adeptkami profesji nauczycielskiej sprawują Panie: dr Elżbieta Mazur i dr hab. prof. UR Alicja
Jakubowska-Ożóg.

Współpraca ta sięga wielu lat wstecz, a obecnie kontynuowana jest przez nasze polonistki,
Gretę Konefał ( dwie grupy studentów) i Lidię Kwolek ( jedna grupa).

Obie strony mogą wiele na tym zyskać, ponieważ wspólna praca prowadzi do wzajemnej
wymiany doświadczeń i otwiera na nowe propozycje. Uczyć się, jak uczyć trzeba ciągle w
zawodzie nauczyciela. Nie można poprzestać na tym, co się wie i umie, ponieważ to nie zawsze
wystarcza. Młodzież należy, może bardziej niż kiedyś, zachęcać do nauki i indywidualnego
rozwoju. Pozytywna i silna motywacja to początek drogi do sukcesu. Zaangażowanie w proces
uczenia się do dla uczniów punkt wyjścia. Pomocne w kształtowaniu takiej postawy mogą
okazać się lekcje prowadzone zarówno przez nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem, jak
również ciekawe propozycje stosowane przez studentów.

Pod opieką merytoryczną i metodyczną szukają oni najlepszych rozwiązań, by lekcja była nie
tylko udana, ale i interesująca z punktu widzenia ucznia. Wzajemna współpraca nigdy nie
zawodzi i przynosi dobre efekty.

Tak jest na przykład na lekcjach języka polskiego w klasie IIa o rozszerzeniu humanistycznym.
Jedna ze studentek, p. Karolina Krzanowska doskonale odnalazła się w roli nauczyciela, który
objaśnia uczniom, jak różnicują się style wypowiedzi w zależności od ich funkcji itp. Umiała
zaciekawić uczniów oraz przekonać ich, aby spróbowali własnych sił w tworzeniu tekstów,
odpowiadających określonym regułom. Okazało się także, że dużo ją łączy z naszą szkołą. –
Dobrze wspominam moją naukę w III LO oraz wszystkich nauczycieli, których poziom wiedzy
zawsze podziwiałam. Uczyć w szkole, w której samemu było się uczniem, to trudne, ale
jednocześnie ciekawe zadanie. Miałam szansę znaleźć się z „drugiej strony” i spróbować
nauczyć czegoś innych – mam nadzieję, że mi się udało (śmiech).
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Bez wątpienia! Zdjęcia z lekcji prowadzonej przez p. Karolinę można zobaczy w galerii klasy IIa.
Zapraszamy.
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