
Miejski Dom Kultury – Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej 
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, BIBLIOTEKARZY I ANIMATORÓW KULTURY 

pt. „Język  a nowe media“ 
 

Zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, instruktorów i animatorów kultury oraz 
wszystkich zainteresowanych na warsztaty dotyczące językowych aspektów komunikacji w mediach, 
które odbędą się w sobotę 9 października 2021 r. w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz  
w Bielsku-Białej w godz. 10.00 – 15.00. 
Warsztaty są bezpłatne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.   
 
TERMIN: sobota 9 października 2021 r. godz. 10.00-15.00. 

MIEJSCE: Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz (Bielsko-Biała ul. Juliusza Słowackiego 17) 

 
 
Celem warsztatów jest przybliżenie różnych aspektów tzw. nowych mediów, wskazanie możliwości 
ich wykorzystania w dydaktyce szkolnej oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznamy zarówno 
teoretyczne tło i metody służące rozpoznawaniu oraz analizowaniu zjawisk językowych i 
gatunkowych w komunikacji internetowej, jak i praktyczne sposoby ich wykorzystania.  
 
Ramowy program spotkania: 
- język mediów i język w mediach (trendy, tendencje, tropy…), 
- poprawność językowa czy komunikatywność? 
- Ćwiczenia stylistyczne Raymunda Queneau, 
- nowe gatunki w Sieci (memy, vlogi, challenge, tuturiale...), 
- nowe technologie – przykłady dobrej praktyki (aplikacje, które można i warto wykorzystać  
   w ramach lekcji [canva, kahoot, padlet, doodle, etc...]), 
- analiza multimodalna w czasie zajęć edukacyjnych,  
- narzędzia retoryczne na lekcji (retoryka reklamy – uczeń jako świadomy twórca i odbiorca tekstów 
perswazyjnych). 
 
PROWADZĄCY:  
 

 
 
dr Jakub Pstrąg – językoznawca, wykładowca na wydziale polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
zajmuje się zagadnieniem komunikacji niewerbalnej oraz językiem polityki i zachowaniami 
medialnymi polityków. Autor książki „Werbalne i niewerbalne techniki i strategie konwersacyjnego 
oponowania na przykładzie debaty telewizyjnej". Współautor serii podręczników do języka 
polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych – „Klucz do świata" – wydawanego przez Wydawnictwo 
Szkolne PWN. Pisze o sobie: „znawca i miłośnik, z zawodu nauczyciel i wykładowca, z zamiłowania 
językoznawca, z wyboru w Krakowie, z nieznanych mi powodów – wielki szczęściarz”. 



 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach są proszone o przesłanie załączonego  
formularza zgłoszeniowego na mail: promocja.kubiszowka@mdk.bielsko.pl do 4 października 
2021 r. Ilość miejsc ograniczona. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr: 33 812 58 86 lub 509 729 123. 

 

Warsztaty są częścią projektu „Granice języka – granicami świata” realizowanego przez Miejski Dom 
Kultury w Bielsku-Białej w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty dodaj do 
ulubionych. 
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