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Wstęp
Język polski autorstwa Jolanty Kusiak jest pierwszą z dwóch części podręcznika przeznaczonego dla
uczniów szkół zawodowych. W skład pakietu edukacyjnego wchodzą także: program nauczania, publikacja dla nauczyciela (z rocznym planem dydaktycznym oraz planem wynikowym), scenariusze lekcji oraz
testy sprawdzające. Wszystkie te pozycje są ze sobą ściśle zintegrowane i pozwalają na pełne wykorzystanie nowoczesnym metod dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego w szkole zawodowej.
Podręcznik jest nastawiony na kompleksowe pogłębianie, systematyzowanie i utrwalanie wiedzy, wyniesionej z dotychczasowej edukacji oraz jej rozszerzanie według programu nauczania dla zasadniczych
szkół zawodowych. Dobór lektur dyktowała podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik pomyślany został z jednej strony jako baza przygotowania maturalnego dla uczniów, którzy nie
poprzestaną na edukacji w zasadniczej szkole zawodowej, a z drugiej – jako źródło uporządkowanej wiedzy
literackiej i językowej dla uczniów, dla których zasadnicza szkoła zawodowa będzie ostatnim etapem
kształcenia.
Układ podręcznika jest chronologiczny. Każdy rozdział rozpoczyna się wprowadzeniem do epoki literackiej, z jakiej pochodzi główna lektura. Jednocześnie proponuje się do niej kilka kontekstów, które pozwalają omówić utwór według danego motywu. Reprodukcje dzieł malarskich, przykłady architektury
i rzeźby korespondują z lekturami i ilustrują omawiane zagadnienia. Tak dobrany materiał sprzyja rozwijaniu u uczniów potrzeby aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Zalecane ćwiczenia i zadania mają rozwijać szereg umiejętności, z których dominującymi są umiejętność
poprawnego mówienia i pisania. Wyraźny nacisk położono na zdobycie praktycznych kompetencji językowych. Zagadnienia językoznawcze zawsze powiązane są z wiodącym tematem rozdziału.
Podręcznik wzbogacono o przydatne biogramy, słowniczek pojęć i trudniejszych wyrazów oraz o ciekawostki polonistyczne. Korzystanie z podręcznika ułatwiają indeksy osobowy oraz najważniejszych pojęć.
Życzymy owocnej pracy z naszą publikacją!
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