KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY
PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH
TEPIS
zaprasza na cykl trzech webinariów pt.:

Płeć w polszczyźnie
Daty (soboty): 25 września oraz 2 i 9 października 2021 r.
w godz.: 10.00-13.00
Miejsce: Platforma ClickMeeting

Zakres szkolenia:
Kategoria płci w języku od co najmniej 120 lat stanowi ważny temat społeczny.
Dyskutowany jest zarówno stan samego języka, jak i jego wpływ na otaczającą nas
rzeczywistość. Ostatnie zmiany kulturowe (m.in. rezygnacja z binarnego podziału w
obrębie płci) wymagają nowego, krytycznego spojrzenia na sposób naszej
komunikacji. Jak mówić i pisać, by nie wykluczać? Czy możliwa jest pełna symetria
rodzajowa w polszczyźnie? Za pomocą jakich środków językowych możemy nie
wskazywać na płeć? Odpowiedzi na te oraz inne pytania poszukiwać będziemy w
oparciu o analizę systemu naszego języka – zarówno tego współczesnego,
jak i tego dawnego.
25.09.2021 1. Gdzie w języku odbija się płeć?
Pytania: Skąd wzięła się kategoria rodzaju? Ile jest rodzajów w języku polskim? Jak
polszczyzna wyraża rodzaj? Czy rodzaj gramatyczny zawsze odpowiada kategorii
płci? Co się stanie z rodzajem gramatycznym w przyszłości?
10.00–11.00 – wykład Płeć a rodzaj gramatyczny (cz. I)
11.00–11.15 – przerwa
11.15–12.00 – wykład Płeć a rodzaj gramatyczny (cz. II)
12.00–13.00 – dyskusja
02.10.2021 2. Czy język polski jest seksistowski?
Pytania: Czym jest asymetria rodzajowo-płciowa i gdzie ją można ją zaobserwować?
Skąd ta nierówność w języku? Czy język ma wpływ na rzeczywistość? Czy język polski

jest seksistowski? Czy wyrównanie asymetrii rodzajowo-płciowej jest możliwe (i
potrzebne)?
10.00–11.00 – wykład Czym jest androcentryzm językowy? O asymetrii rodzajowopłciowej w polszczyźnie (cz. I)
11.00–11.15 – przerwa
11.15–12.00 – wykład Czym jest androcentryzm językowy? O asymetrii rodzajowopłciowej w polszczyźnie (cz. II)
12.00–13.00 – dyskusja
09.10.2021 3. W poszukiwaniu języka neutralnego
Pytania: Jaki obraz płci zakodowany jest w polszczyźnie? Jak mówić i pisać, by nie
wkluczać? Za pomocą jakich środków językowych możemy nie wskazywać na płeć?
10.00–10.30 – wykład Nijaki – nie wiadomo jaki? O językowym obrazie płci w
polszczyźnie
10.30–11.00 – dyskusja
11.00–11.15 – przerwa
11.15–12.00 – wykład W poszukiwaniu języka neutralnego
12.00–13.00 – dyskusja i ćwiczenia na tekstach
Prowadzący: 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.
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Zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na adres: tepis@tepis.org.pl
Webinaria będą nagrywane. W związku z możliwością obejrzenia webinarium w późniejszym
terminie nie zwracamy wpisowego osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w nim na
żywo. Rejestracja oznacza zgodę na nagrywanie.

PT TEPIS ● www.tepis.org.pl ●tel. 514 434 476
Biuro Rady Naczelnej ● ul. E. Plater 25 lok. 44 ● 00-688 Warszawa
Organizacja pożytku publicznego KRS 0000077499 ● NIP: 525-20-30-523 ● REGON: 011133480
Konto bankowe: mbank 72 1140 2004 0000 3102 8148 3027

Kwestie organizacyjne:
 Opłata obejmuje min. materiały szkoleniowe, opiekę techniczną przed webinarium i w
czasie jego trwania oraz dostęp do platformy edukacyjnej.
 Zgłoszenia prosimy kierować na adres: tepis@tepis.org.pl. Liczba miejsc ograniczona.
 Wpłaty – po potwierdzeniu przez biuro TEPIS przyjęcia zgłoszenia - prosimy przekazywać

na nowe konto PT TEPIS: mbank 72 1140 2004 0000 3102 8148 3027








Webinaria odbywają się na platformie ClickMeeting. Przypominamy, że 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. Po potwierdzeniu uczestnicy otrzymują link do webinarium. Jest
to wiadomość automatyczna z platformy. Uwaga: brak wiadomości z linkiem należy
zgłosić najpóźniej dzień przed szkoleniem na adres tepis@tepis.org.pl
Webinaria będą nagrywane. W związku z możliwością obejrzenia webinarium
w późniejszym terminie nie zwracamy wpisowego osobom, które nie będą mogły
uczestniczyć w nim na żywo.
Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymają automatycznie certyfikaty ClickMeeting.
Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na dane szkolenie – szkolenie
nie odbędzie się i zostanie zaproponowany inny termin.
Termin wnoszenia wpłat i przyjmowania zgłoszeń: 5 dni przed terminem webinarium
lub do wyczerpania miejsc.
Prawa autorskie autorów tekstów i materiałów: Organizatorzy zastrzegają sobie prawa
autorskie do udostępnianych tekstów i innych materiałów. Uczestnicy, zapisując się na
szkolenie, zobowiązują się do niepublikowania ani nieudostępniania ich osobom
trzecim.
Webinaria organizowane na zasadach non profit

Serdecznie zapraszamy
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