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Wyróżnienie Komisji PAU
do Oceny Podręczników Szkolnych
– 2011
Wyróżniony w tym roku przez Polską Akademię
Umiejętności podręcznik przeznaczony jest do nauczania łaciny w szkołach ponadgimnazjalnych. Opracowanie
autorstwa Stanisława Wilczyńskiego, Ewy Pobiedzińskiej i Anny Jaworskiej składa się z dwóch tomów:
Porta Latina. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury
antycznej oraz Porta Latina. Preparacje i komentarze.
Zostało ono opublikowane przez Wydawnictwo Szkolne
PWN. Część pierwsza zawiera łacińskie teksty, ćwiczenia, sentencje i słownik, w części drugiej obok informacji
leksykalnych i gramatycznych znajdują się także objaśnienia uzupełniające z dziedziny historii, filozofii, literatury antycznej i życia codziennego starożytnych Greków
i Rzymian.
Wnioskując o wyróżnienie tego podręcznika, recenzenci podkreślili, że cechuje go nowoczesne ujęcie
niełatwych treści kształcenia i właściwe dostosowanie
do specyfiki szkolnego nauczania języka łacińskiego
i kultury antycznej. Co równie istotne, jego zawartość
odpowiada aktualnemu stanowi badań z zakresu językoznawstwa oraz dydaktyki języka łacińskiego, a także

Wydarzenia

szeroko rozumianej wiedzy o antyku. Na uznanie zasługuje zwłaszcza interesujący dobór tematyki dotyczącej
kultury starożytnej. Zapoznając z tą tradycją, książka
sprzyja kształtowaniu postaw obywatelskich, wyjaśnia
początki takich pojęć jak: państwo, prawo, obywatel i ukazuje kształtowanie się różnych instytucji publicznych.
Podręcznik dostarcza także wiedzy niezbędnej
do rozbudzenia świadomości językowej, gdyż nauka
fleksji i składni łacińskiej umożliwia pogłębienie refleksji
nad językiem polskim (jak również innymi współczesnymi językami). Objaśniając słownictwo, autorzy konsek
wentnie wskazują zapożyczenia łacińskie, które weszły
do naszej mowy. W ten sposób uwidoczniają jej korzenie
i nadal aktualne związki z językiem starożytnych Rzymian, a także z łaciną chrześcijańskiego średniowiecza.
Dzięki tym walorom uczniowie mają szansę uzmysłowić
sobie znaczenie znajomości łaciny i kultury antycznej
dla współczesnego Polaka i Europejczyka.
GRZEGORZ CHOMICKI
sekretarz Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

Wydawnictwo PAU poleca...
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Posiedzenie naukowe
Komisji Spraw Europejskich PAU
Jerzy Bahr,
Okruchy Wschodu
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IN MEMORIAM

Posiedzenie naukowe
Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Janusz Barański,
Muzeum Etnograficzne dzisiaj

Zapraszamy na posiedzenia,
które odbędą się w gmachu PAU
przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.
Informacje na temat posiedzeń i konferencji
można znaleźć na stronie internetowej PAU
(www.pau.krakow.pl).
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