
Projekt współfinansowany  
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań 

 

Program warsztatów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego 
 w ramach realizacji działania VI. „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim”  

Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI  
„Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” 

 współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
 

Miejsce przeprowadzenia warsztatu: Sala 224 

 I piętro w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
ul. Jagiellońska 25 

 
 

Moduł 
Tematyka Czas trwania Stosowane metody 

1. 1.  

2.  

3. 1.1. Nauczyciel w 

środowisku 

wielokulturowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Wybrane 

elementy 

metodyki 

nauczania języka 

polskiego jako 

obcego 

 

 

 

1. Specyfika pracy w środowisku 
wielokulturowym. Kompetencje 
nauczycieli a wielokulturowość 

2. Język ojczysty - język obcy - język drugi. 
Język edukacji szkolnej 

3. Specyfika zajęć adresowanych do 
uczniów w różnym wieku szkolnym 
i rozwojowym: 

- kompetencje językowe uczniów w wieku 
5-9 lat 

- kompetencje językowe uczniów w wieku 
10-13 lat 

- kompetencje językowe uczniów w wieku 
powyżej 14 lat 

 
1. Systemy językowe języka polskiego 
a) nauczanie wymowy i intonacji 
- fonetyka 
- "miejsca trudne" 
- techniki nauczania wymowy 
b) nauczanie pisowni 
- alfabet 
- pismo a mowa 
- techniki nauczania pisowni 

9:00-10:30 

(90 minut) 

Wykład 

Dyskusja 

Praca w grupach 

(30 minut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja 

Praca w grupach 

Tworzenie własnych 

materiałów 

(60 minut) 

Przerwa kawowa 10:30-10:40 Sala 223 

2. Wybrane 

elementy 

metodyki 

nauczania języka 

polskiego jako 

obcego 

 

4.  

5.  

6.  

7.   

1. Systemy językowe języka polskiego 
a) nauczanie słownictwa 
- kompetencja leksykalna 
- dobór materiału leksykalnego 
- techniki nauczania słownictwa 
b) nauczanie gramatyki 
- kompetencja gramatyczna 
- gramatyka pedagogiczna a gramatyka 

naukowa 
- techniki nauczania gramatyki 
2. Sprawności językowe 
a) rozumienie ze słuchu 
- słyszenie a słuchanie 
- techniki nauczania rozumienia ze słuchu 

10:40-12:10 

(90 minut) 

Prezentacja 

Praca w grupach 

Tworzenie własnych 

materiałów 
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b) mówienie 
- komunikacja werbalna i niewerbalna 
- techniki nauczania mówienia 
- łączenie mówienia z innymi 

sprawnościami 

 Przerwa na ciepły posiłek 12:10-12:40 Sala 223 

4. 3.  

5.  

6. 3.1. Wybrane 

elementy 

metodyki 

nauczania języka 

polskiego jako 

obcego 

 

 

 

 

3.2. Materiały do 

pracy z dzieckiem 

cudzoziemskim. 

Programy 

nauczania 

 

 

 

1. Sprawności językowe 
a) czytanie 
- czytanie w nauczaniu języka obcego 
- techniki nauczania czytania 
b) pisanie 
- język pisany a język mówiony 
- techniki nauczania pisania 
2. Słownictwo specjalistyczne 
- zasady upraszczania tekstu 
- prezentacja słowniczków 

specjalistycznych wybranych 
przedmiotów 

 
 
1. Wybrane podręczniki i serie do 

nauczania języka polskiego jako 
drugiego. 

Wiek 6-7 lat - seria "Lubię Polski" 
Wiek 8-12 lat -Bawimy się w polski 1. 
Podręcznik do nauki języka polskiego dla 
dzieci. 
Wiek 10-15 lat seria Polski krok po kroku 
Junior 
oraz podręczniki dostępne w wersji 
internetowej: 
- A to POLSKI właśnie 
- ABC po polsku 
- Kubuś idzie do szkoły 
2. Platformy internetowe do nauki języka 

polskiego 
Po polsku po Polsce 
3. Wybrane programy nauczania dla dzieci 

polonijnych 
- prezentacja wybranych programów 

nauczania dostępnych na stronie ORPEG. 

12:40-14:10 

(90 minut) 

Prezentacja 

Praca w grupach 

Tworzenie własnych 

materiałów 

(60 minut) 

 
 
 
 
 
 
 
Wykład 
Dyskusja 
Prezentacja 
materiałów 
(30 minut) 

 Wypełnienie arkusza oceny warsztatu oraz rozdanie zaświadczeń o 

uczestnictwie w warsztacie  
14:10-14:30 

 

 

 

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska 

oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób 

wykorzystania udostępnionych informacji. 
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