Kalendarium działalności Stowarzyszenia Polonistów
wrzesień 2019 – lipiec 2020
21 IX 2019r. – wystąpienie przewodniczącej Stowarzyszenia Polonistów na
XXV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej i wygłoszenie referatu pt.
Stowarzyszenie Polonistów jako łącznik między OKE a środowiskiem
nauczycielskim. Celem wystąpienia było zapoznanie z różnymi formami działań
Stowarzyszenia, wykazanie jego roli w środowisku oświatowym i zachęcenie
polonistów do współpracy w obszarze diagnostyki oświatowej.
27 IX 2019r. – XVII ~ Cerkiewny ~ Salon Polonistyczny w Cerkwi Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny. Odwiedzenie wnętrza cerkwi przy ul. Szpitalnej
w Krakowie poprzedzone wykładem ks. proboszcza Jarosława Antosiuka.
01 X 2019r. – etap szkolny VII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku
o historii”. Opracowanie materiałów (regulamin, poradnik koordynatora, formularz)
oraz tekstów dyktand na każdym etapie.
3-4 X 2019r. – udział członków Stowarzyszenia Polonistów w Międzynarodowym
Sympozjum poświęconym twórczości Czesława Miłosza w piętnastą rocznicę
śmierci poety, CZESŁAW MIŁOSZ I WIEK XXI Kraków; organizatorzy: Ośrodek
Badań nad Twórczością Czesława Miłosza, Wydział Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Krakowskie Biuro Festiwalowe.
28 X 2019r. – etap wojewódzki VII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku
o historii” – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego
w Krakowie. Realizacja programu etapu wojewódzkiego: program artystyczny dla
uczestników (wysłuchanie koncertu w wykonaniu uczniów).
14 XI 2019r. – gala VII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” –
duża aula Polskiej Akademii Umiejętności (m.in. wystąpienie przewodniczącej
Stowarzyszenia, wręczenie nagród laureatom oraz drobnych upominków
nauczycielom-opiekunom naukowym laureatów konkursu).
14 XI 2019r. – promocja płyty z filmowym reportażem pt. Meldunek filmowy
kaprala Wojtka przygotowanym w ramach projektu Stowarzyszenia
Polonistów. Materiał dedykowany prof. Wojciechowi Narębskiemu powstał
w Programie „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski w Warszawie. Spotkania
uczniów i nauczycieli połączone z promocją płyty odbyły się w Krakowie, Kielcach,
Katowicach, Rzeszowie i Wrocławiu.

30 XI 2019r. – spotkanie z ekspertem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Krakowie Panią Marią Michlowicz, na którym omówiony został pierwszy
sprawdzian ósmoklasisty przeprowadzony w kwietniu br. Analiza wyników
pierwszego egzaminu ósmoklasisty; wnioski i rekomendacje.
styczeń 2020r. – ogłoszenie Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego dla
dzieci i młodzieży i grup rodzinnych pn. „Beyzym – kto to taki?” (Stowarzyszenie
Polonistów jako partner Konkursu).
17 I 2020r. – XVIII Salon Polonistyczny w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Prezentacja działalności
i wykorzystania nowych technologii w nauczaniu; zwiedzanie biblioteki.
22 I 2020r. – udział członków Stowarzyszenia Polonistów w seminarium w ramach
projektu UE "Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja" (Wydział Polonistyki
UJ) - wykład dr hab. Małgorzaty Wójcik-Dudek z Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach pt. „Literatura dziecięca i młodzieżowa o Zagładzie”.
29 I 2020r. – promocja książki pt. „Współczesny museion. Edukacja kulturowa
z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły”. Udział członków Stowarzyszenia
Polonistów w publikacji książki.
15 II 2020r. – seminarium w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie
Pedagogicznym w Krakowie Nauczanie metodą multimedialnych modułów
tematycznych. Cele – szanse – zagrożenia. Teoria i praktyka.
27 II 2020r. – udział przedstawiciela Stowarzyszenia Polonistów w jury regionalnych
eliminacji XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha
Korfantego.
luty – marzec 2020r. – przygotowanie publikacji „Po polsku o historii” w ramach
konkursu grantowego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie: Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz
pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.
luty – marzec 2020r. – przygotowanie dokumentacji do konkursu grantowego
w ramach projektu Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2020 roku
pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”. Warunkiem koniecznym
składanych przez organizację pozarządową wniosków jest współpraca uczniów
z wybranym studenckim kołem naukowym. Przygotowane zostały dwa wnioski.
W kwietniu, z powodu ogłoszenia stanu epidemiologicznego, konkurs został
odwołany.

marzec 2020r. – udział w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Koło
Studentów Językoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Miesiąca
Języka Ojczystego (upowszechnienie programu warsztatów).
kwiecień – maj 2020r. – przygotowanie przez członków Stowarzyszenia
Polonistów, w ramach przykładu dobrej praktyki, artykułu do „Hejnału Oświatowego”
Nr 6-7/194/2020 pt. „Zostawić po sobie ślad…” poświęconego m.in. inicjatywom
Stowarzyszenia Polonistów.
kwiecień – czerwiec 2020r. – udział przedstawicieli Stowarzyszenia Polonistów
w organizacji jubileuszu urodzin prof. Wojciecha Narębskiego.
22 V 2020r. – XIX Salon Polonistyczny (on-line) poświęcony e-nauczaniu oraz
propagowaniu czytelnictwa.
czerwiec 2020r. – udział członków Stowarzyszenia Polonistów w jury Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego dla dzieci i młodzieży i grup rodzinnych
pn. „Beyzym – kto to taki?”. Wyłonienie laureatów.
08 VII 2020r. – podsumowanie pracy Stowarzyszenia Polonistów w roku szkolnym
2019/2020. Propozycje na następny rok.
Przez cały rok szkolny odbywały się liczne spotkania robocze (od marca do
czerwca on-line) członków zarządu i komisji rewizyjnej przygotowujące
i koordynujące powyższe działania. Ponadto za pomocą strony internetowej,
FB a także mailowo przekazywano informacje o różnorodnych przedsięwzięciach edukacyjnych zarówno Stowarzyszenia, jak i partnerów (w tym
szczególnie Wydziału Polonistyki UJ) oraz innych podmiotów.

