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Abstrakt: 

 

wykorzystywany w strategiach perswazyjnych stosowanyc

 
 

  
 

LANGUAGE PERSUASIVE STRATEGY IN SCHOOL PROMOTION EVENTS 
 
Abstract: When promoting a school, persuasive messages are created to portray a positive 
image of the school, to persuade people to study at a particular educational institution. The 
article of a linguistic nature shows how the selection of lexical and grammatical means is in-
volved in the strategies used in advertising and how the language of promotional materials 
influences the building of trust, the design of positive images convincing to act and develop. It 
also shows that created and repeated connotations of words, word associations influence not 
only the decisions of the receivers, but also the creators of the messages, who, by participating 
in school promotion events, learn practically by convincing others. 
 
Keywords: school promotion, linguistic persuasive strategies, advertising techniques. 
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smak i dotyk.  

 

technik reklamy z ZSP nr 2 w Si
2020-

 
-  

 (sjp.pwn.pl) promocja, to 

w Nowym dykcyonarzu, czyli  
-francusko-  autor-

stwa Mic Promocya  
Dzisiejsza forma  
ka promovere   

 
Samuela Lindego z 1858 r. i Maurycego Orgelbranda z 1861 r.: to  

- 
na dopiero w  ,  -
wiedzkiego z 1908  , znaczy 

1. 
 Rzeczownik promocja, promotio, promota zna-

 
tylko o 

. Dodatkowo promocja  
 (Doroszewski SJP). Po przemia-

promocja, wadzaniem 

 
1 O promocji , w: 

roku 2002, https://obcyjezykpolski.pl/o-promocji-lacinskiej-i-angielskiej (14.03.2022)
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. promocja  ma 

 (obcyjezykpolski.pl). 
P

rowaniem (Korolko 1990: 28)
 

 -123). W perswazyjnym akcie 
 (Osika 2005). W przypadku 

 i przekonuje kandy-

 

 -78).   

wyboru danej 

 
Kluczowe jest w tym procesie wykorzystanie kodu werbalnego i niewer-

balnego. Tworzenie pozytywnej atmosfery oraz rzeczowe wypowiedzi  

-123).  
Informacje sta  
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 odbiorca ko-

munikatu  

Nasza oferta jest najlepsza. Ten kierunek mo-

 
Wykorzystanie czasownika w pierwszej osobie liczby mnogiej lub w drugiej 

 . 
Filozof Luis Castellanos,  badania w zakresie neurobiologii  

i  

 (Osika 2005). Komunikat jest jednak prze-
 

 (Cialdini 2007). 

a jedno miejsce na dany profil jest atutem. 

 (Sobkowiak 1995: 65). dku rekru-
 

i zainteresowanych rozwijaniem pasji w danej dziedzinie. 

i -123)

 -123). 
perswazji przydatne podczas promocji: 

 
1.  
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2. 
kierunku; 

3. 
 

4. -  
5. 

 
 

 rwellem i Schmitem: 66-
67)
jak: bez  

szk

 

 (Awdiejew 2004: 72-73)
wykorzystywane w argumentacji logicznej i aksjologicznej (Habrajska 2005: 91-
126). fragmenty realnej 

 (Jakobson 1989: 81-83). Dodatkowo podczas promo-

 

  
 

. 

talnego uczestnictwa w opisywanych zdarzeniach; 

menty sensu, 

 
  
mocnych fun  
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na sto procent  oraz 
natychmiast, w tej chwili : 78). 

-by, - -no: 
. 

 , na przy-

 Kolejne, 
operatory modalne, przedstawione 
informacyjno-  (Ha-
brajska: 103-106)

 prawdopodobnie,  na przy-
  

 operatory emotywno-

 
 (Habrajska: 105): ; Co powie-

ia:  
 

.  

(Habrajska: 105)
czego potwierdz

 

i uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych. 
 przez zastosowanie 

 
-80): 

 
 

 (Kaczmarek 2005: 51-80). 
Awdi
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 (Awdiejew: 79): absolut-
 oraz fraz: 

 
  oraz:  zawsze; przez 

  -80) zastoso-
, 27 

miejsce, 139 miejsce.  
 

Po raz  czasopisma 
Wysoki poziom nauczania, sukcesy wyniki 

konkursach, zdane egzaminy 
nr 2 Srebrnej Tarczy 2022. 

27 miejsce 
wieckim i 139 miejsce w kraju. Na takich 
jak: 

  
acy  te cechy  w pracy naszej 

 
 

 2 
 

rankingu, wysoki poz

pandemicznych  . W wielu ulotkac
 wysoka 

  
Inna metoda polega w, 

, 
kawe, nowy,   
sze, lepsze  najlepsza, 
wzmacnia pozytywn . W podobnej funkcji wy-

,  

2 Adamiak B., Srebrna Tarcza dla Technikum nr 2 w Siedlcach, zsp2siedlce.pl/ (12.05.2022)
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.  
 

 
 

Ekonomik najlepszym technikum w Siedlcach 
a Zawodowa  
  

  
Ekonomik, to   
Ma   
Ciekawe wydarzenia 
Nowy kierunek 

  
Lepsza  

 tarcza, srebrna tarcza,  tarcza 
Fachowa wiedza 

 projekty 
  

 

zastosowanie 

 
 

Ekonomik  numer jeden w Siedlcach 
 

W roku szkolnym 2021/20  
600, w VILO  116 

 
 

jno-   
 

  
 

nauczania o metodach promocji  

Ekologiczne, 
nieni z teorii. 

. 
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rodne projekty: Zawodu mistrzowie  
 

chowicach oraz z Amerykanami z Global Volunteers. 

w tworzonych grach, quizach wirtualnych o szkole czy na spotkaniach online 
. 

 
-mailowo uczniom z Turcji, Grecji, Litwy oraz Polonii kanadyjskiej 

 W tym przypadku procesowi po-
-

 -
25). Poprzez zastosowanie j

atrakcyjnej formy nauki. Poprzez elementy roll-
pr  (Surdyk 2002: 95). 

wsparcie nauczycieli, zastosowan
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