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UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYOSKIEGO 
w WARSZAWIE 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH 
SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW 

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa – tel. (48 22) 561 89 63 

 

ZAPROSZENIE  
NA KURS METODYCZNY  

DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 
 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW ma przyjemnośd zaprosid na 
kursy metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z zagranicy oraz nauczycieli języka polskiego jako 
obcego w Polsce.  

Kursy odbędą się w następujących terminach: 
- 1-8 lipca 2012, 
- 2-9 września 2012.  
Zajęcia poprowadzone będą w salach dydaktycznych campusu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w 

Warszawie.  
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Wykorzystując dotychczasowe wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów dla 
nauczycieli języka polskiego jako obcego z zagranicy, realizowanych we współpracy z Polonijnym 
Centrum Nauczycieli oraz Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, opracowaliśmy 
następujący program wykładów i warsztatów, podzielonych na 2 bloki zajęd: 
 

I Blok. Warsztaty pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego. 

Prezentacja podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. 

Nowoczesne technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (e-learning, blended 
learning, programy dostępne dla nauczycieli, platformy edukacyjne, strony www i sposób ich 
wykorzystania). 

Gry i zabawy edukacyjne jako element motywacyjny oraz dydaktyczny w nauczaniu języka 
polskiego jako obcego. 

Piosenka, film i drama na lekcji języka polskiego jako obcego. 

Planowanie lekcji oraz ewaluacja osiągnięd ucznia i pracy własnej. 

Zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego. 

II Blok. Metodyka nauczania języka polskiego jak obcego. 

Metody konwencjonalne, niekonwencjonalne i eklektyczne. Dobór właściwej metody do 
indywidualnych potrzeb (oraz osobowości) ucznia i grupy. 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Jak od początku uczyd obcokrajowców tylko po polsku ? 

Mnemotechnika jako narzędzie w nauczaniu słownictwa na lekcji języka polskiego jako obcego. 

Techniki nauczania rozumienia ze słuchu. 

Techniki nauczania pisania. 

Techniki nauczania czytania. 

Obserwacja zajęd języka polskiego jako obcego (plus dyskusja i ewaluacja). 

Razem: 33 godziny dydaktyczne 

 

Oferujemy również ciekawy program kulturalny jako uzupełnienie zajęd dydaktycznych. 
Jako że siedziba Szkoły oddalona jest od Centrum, zapewniamy noclegi i wyżywienie w Domu 

Rekolekcyjno–Formacyjnym „Dobre Miejsce” (ul. Dewajtis 3), oddalonym o 100 metrów od sal 
dydaktycznych.  

Nocleg i wyżywienie wliczone są w cenę kursu.  
Opłata wynosi 800 EUR.  
Wystawiamy certyfikat ukooczenia kursu. 
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dołączonego do 

zaproszenia, i odesłanie pod adres e-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl.  
 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 

Kierownik  
Szkoły Języka i Kultury Polskiej  

dla Cudzoziemców UKSW 
 
 

dr Agata Rodko 
 

mailto:polish.wnh@uksw.edu.pl

