KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS
zaprasza na cykl sześciu webinariów pt.
„Język polski dla tłumaczy”

Daty: 20 i 27 maja i 3 czerwca 2020 r. – po dwa webinaria w każdą środę (o godz. 18:00 i 19:30)
Miejsce: platforma ClickMeeting
Program szkolenia:
20 maja 2020 r.
18.00–19.15 Poprawność ortograficzna: pisownia wielkimi i małymi literami, pisownia łączna
i rozdzielna, użycie łącznika.
19.30–20.45 Poprawność interpunkcyjna: składniowy charakter polskiej interpunkcji, znaki
interpunkcyjne i ich funkcje, zastosowanie znaków interpunkcyjnych.
27 maja 2020 r.
18.00–19.15 Poprawność fleksyjna: odmiana nazw własnych osobowych, odmiana nazw
pospolitych (rzeczowników, przymiotników i zaimków).
19.30–20.45 Poprawność leksykalna: konstrukcje redundantne, łączliwość leksykalnosemantyczna, szablon językowy, wyrazy modne, wyrazy mylone (paronimy).
3 czerwca 2020 r.
18.00–19.15, 19.30–20.45 Poprawność składniowa: związek zgody, związek rządu, skróty
składniowe, wyrazy funkcyjne (zaimki, przyimki, spójniki), szyk wyrazów, imiesłowowe
równoważniki zdań, budowa zdania złożonego.

Webinaria poprowadzi Mateusz Adamczyk - doktorant w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki
Teoretycznej i Leksykologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi
zajęcia z kultury języka polskiego, stylistyki oraz kultury żywego słowa dla studentów I i II roku
studiów polonistycznych. Sekretarz naukowy Zespołu ds. Kultury Języka i Polityki Językowej
Narodowego Centrum Kultury. Juror konkursów ortograficznych (m.in. Dyktanda
mazowieckiego, Rymoliryktanda) oraz popularyzator wiedzy o polszczyźnie - prowadzi
wykłady o poprawności językowej. Współpracował m.in. z Fundacją PRO.PL, Fundacją Języka
Polskiego, Mazowieckim Instytutem Kultury czy Instytutem Badań Literackich PAN. Prowadzi
kanał na YouTubie, na którym omawia ciekawostki związane z językiem oraz szeroko pojętą
komunikacją.

Webinaria będą mieć charakter warsztatowy: z krótkimi wykładami prowadzącego i dużą
liczbą ćwiczeń, a uczestnicy będą mieć możliwość zabierania głosu i zadawania pytań (tryb
spotkania, nie „klasyczne” webinarium z czatem tekstowym), dlatego liczba uczestników
jest ograniczona.
Wpisowe:

dla członków
PT TEPIS
jeden dzień szkoleniowy
(2 webinaria)
cały cykl (6 webinariów)

dla członków BST, LST,
STP, ZTTP i słuchaczy
studiów podyplomowych

80 zł
200 zł

dla osób
niezrzeszonych

90 zł
235 zł

100 zł
270 zł

Zgłoszenia prosimy kierować na adres tepis@tepis.org.pl
Wpłaty prosimy przekazywać na konto PT TEPIS: 43 1020 1026 0000 1802 0214 2495, PKO BP
II O/Warszawa. W tytule prosimy o wskazanie, czy wpłata dotyczy całego cyklu, czy
określonego dnia szkoleniowego.
Terminy przyjmowania zgłoszeń i wpłat:
18.05.2020 r. – na webinaria 20 maja lub cały cykl
25.05.2020 r. – na webinaria 27 maja
01.06.2020 r. – na webinaria 3 czerwca
Kwestie organizacyjne:
Uczestnicy rejestrują się samodzielnie na stronie https://pttepis.clickmeeting.com/
Biuro PT TEPIS potwierdza rejestracje po zaksięgowaniu wpłat na rachunku lub na podstawie
potwierdzeń przelewu. O przyjęciu decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
Po potwierdzeniu uczestnicy otrzymują link do webinarium. Jest to wiadomość automatyczna z
platformy. Uwaga: brak wiadomości z linkiem należy zgłosić najpóźniej dzień przed szkoleniem.
Webinaria nie będą nagrywane! Udział w nich będzie możliwy tylko na żywo.
Prawa autorskie autorów tekstów i materiałów:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawa autorskie do udostępnianych tekstów i innych
materiałów, uczestnicy zobowiązują się nie publikować ich ani nie udostępniać osobom
trzecim.
Webinaria organizowane na zasadach non profit
Serdecznie zapraszamy!

