
Pod koniec 2019 roku Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT wraz z Fundacją Centrum Badań
Migracyjnych rozpoczęło realizację programu „Witaj w Poznaniu”, którego celem jest wsparcia nauczycieli
i nauczycielek uczących języka polskiego jako drugiego. Przygotowaliśmy pierwszy materiał edukacyjny — zestaw
kart pracy „Witaj w Poznaniu”, które są uzupełnieniem lekcji języka polskiego jako drugiego o kontekst kulturowy.

W roku 2020 rozwijamy program „Witaj w Poznaniu”, proponując część szkoleniową dla nauczycielek
i nauczycieli, do której prowadzenia zaprosiliśmy autorkę treści kart – Julię Karczewską. Pierwsze szkolenie odbyło
się w Bramie Poznania w lutym br., kolejne ze względu na pandemię koronawirusa zdecydowaliśmy się zrealizować
w formie prezentacji i udostępnić online. Materiały znajdujące się na kolejnych stronach prezentacji są bankiem
zagadnień, wiedzy i komentarzy autorki koncepcji merytorycznej kart. Kolejna prezentacja, którą przygotowujemy
na maj, będzie miała charakter praktyczny.

Zapraszamy do korzystania i inspirowania się w Państwa pracy!
Zespół Biura Edukacji CTK TRAKT

Polecamy także ciekawą rozmowę z autorką kart i prezentacji – Julią Karczewską – na temat edukacji dzieci z doświadczeniem migracji:
https://kulturaupodstaw.pl/drugi-jezyk/

https://kulturaupodstaw.pl/drugi-jezyk/


Kultura regionalna a praca z uczniem(ennicą) 
z doświadczeniem migracji.
Rola kultury w nauczaniu języka polskiego jako drugiego. 
Karty pracy „Witaj w Poznaniu” a rozwój poszczególnych sprawności językowych.

cześć pierwsza szkolenia

Julia Karczewska
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Kilka słów 
o mnie:

Jestem nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół 
Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu.

Uczę języka polskiego jako drugiego w Szkole 
Podstawowej nr 70 w Poznaniu.

W Migrant Info Point jestem lektorką języka polskiego. 
Prowadzę tam grupy dla osób dorosłych.

http://migrant.poznan.pl/pl/

Od 2018 r. pełnię rolę doradczyni metodycznej 
nauczycieli(ek) języka polskiego jako obcego w Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

https://www.odnpoznan.pl/

http://migrant.poznan.pl/pl/
https://www.odnpoznan.pl/


O kartach pracy „Witaj w Poznaniu”

Możliwość funkcjonowania w środowisku jako ktoś tutejszy, miejscowy, daje poczucie komfortu. Człowiek źle znosi przedłużające
się wyobcowanie. Towarzyszy mu niepokój, męczy poczucie braku przynależności do tego, co go otacza. Nikt nie lubi być tym obcym. To
z pewnością doświadczenia dzieci udających się z rodzicami na emigrację. Jakże to musi być dla nich trudne, jeśli weźmie się pod uwagę ich
kruchą odporność, kształtującą się dopiero tożsamość, spotęgowane poczucie straty tego, co się zostawiło i tych, których się opuściło.

Ryszard Kapuściński - twórca, którego dzieła nauczyły mnie dostrzegać potrzeby Innych - stwierdził: „Kiedy pojawiają się pytania,
na które nie ma odpowiedzi, oznacza to, że nastąpił kryzys”. My, nauczyciele, jesteśmy częścią systemu, który jest otwarty na uczniów
z doświadczeniem migracji. Czy jednak wiemy jak ich uczyć? Umiemy im pomóc? Rozumiemy ich potrzeby? Od kilku lat, powoli, w wyniku
synergii działań różnych instytucji i osób zaangażowanych w tę kwestię, znajdujemy odpowiedzi na te pytania, z uporem starając się zażegnać
kryzys metodyczny i dydaktyczny. Liczę na to, że karty pracy „Witaj w Poznaniu” pomogą nauczycielom w poszukiwaniach tych ważnych
odpowiedzi.

Zgromadzony materiał językowy koncentruje się na kwestiach kulturowych i realioznawczych, a także na pewnych istotnych
zagadnieniach gramatycznych. Cel takiego połączenia jest jeden: wsparcie uczniów z doświadczeniem migracji w procesie włączania do
lokalnej społeczności. Dokąd wybrać się na niedzielny spacer, dlaczego 11 listopada wszyscy jedzą rogale, gdzie można zobaczyć poznańskie
koziołki? Dopóki uczeń nie pozna odpowiedzi na te pytania, będzie przeżywać kryzys przynależności. Podczas pracy nad zestawem
towarzyszyła mi nadzieja, że stanie się on narzędziem, które pozwoli ten kryzys złagodzić.



O kartach pracy „Witaj w Poznaniu”

Zapewniam, że jako praktyk dokładałam wszelkich starań, by zestaw, który dziś Państwu prezentujemy, uwzględniał specyfikę nauczania
języka polskiego jako drugiego w szkole. Ponieważ proces ten przebiega często w grupach niejednorodnych wiekowo, 20 opowieści wchodzących
w skład zestawu „Witaj w Poznaniu”, prezentowanych jest w dwóch wersjach. Jedna - krótsza, przeznaczona dla dzieci młodszych, druga zaś dłuższa,
rozbudowana o dodatkowe treści, służy do pracy z uczniami starszymi. Przygody rodzeństwa, które przyjechało do Poznania z Ukrainy, zaczynają się we
wrześniu, a kończą wraz z początkiem wakacji. Każdy tekst jest opatrzony barwnymi ilustracjami autorstwa Katarzyny Wronowskiej, prezentującymi
słowa kluczowe, które tworzą słowniczek obrazkowy. Na każdej karcie nauczyciel i uczeń znajdą 2 zestawy pytań. Jeden - przeznaczony do pracy
z tekstem, drugi - konwersacyjny, prowokujący do wypowiedzi ustnej. Również one występują w dwóch wersjach, uwzględniających wiek uczniów.

Mały Książę usłyszał od Lisa: „Poznaje się tylko to, co się oswoi. (...) Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”. Mam nadzieję,
że karty pracy „Witaj w Poznaniu” pozwolą dzieciom oswoić przestrzeń naszego miasta i lokalne tradycje, by mogły kiedyś stać się za nie odpowiedzialne.
A nawet jeśli nie zdążą, bo stąd wyjadą, to liczę, że będą wspominać Poznań, jako miasto, w którym było im dobrze. Które zadbało o to, by nie czuły się
w nim obco. Które po prostu pięknie ich powitało.

Julia Karczewska
tekst prelekcji wygłoszonej podczas inauguracji programu „Witaj w Poznaniu”





Jak korzystać z prezentacji? 

Kolejne slajdy zawierają:

 cytaty oznaczone

 moje komentarze oznaczone

 bibliografię i zakres stron

Ostatni slajd zawiera bibliografię.



Orbis exterior

Członkowie wszystkich społeczności lokalnych - mieszkańcy miasta, wsi czy małego miasteczka - przez całe życie poruszają się
pomiędzy dwoma rodzajami przestrzeni: bezpiecznej - orbis interior - i nieznanej, obcej, niebezpiecznej - orbis exterior.
W przypadku zmiany środowiska lokalnego, w którym się człowiek wychowywał, przestrzeń bezpieczna może ulec zachwianiu.
Stan zagrożenia jednostki w świecie orbis exterior wynika z pozbawienia jej kulturowego i naturalnego środowiska, z którym się
identyfikowała. Powszechnymi reakcjami na taką sytuację są negacja odmienności i tendencja do poszukiwania poczucia
bezpieczeństwa, np. w zamkniętym gronie rodziny albo w powrotach do dawnych grup kulturowych, religijnych,
rówieśniczych. (...)

W procesie zmiany kulturowej następuje przechodzenie ze świata przestrzeni własnej do innej, niekiedy obcej, charakteryzującej
się często nowym, nieznanym systemem wartości.

Zakorzenienie w symbolice i tradycji orbis interior gwarantuje nieomal bezpieczne przejście między tymi przestrzeniami, nie
pozwala się także zagubić w nowych systemach społecznych. Jednostka na bazie tych wartości buduje „swoją” przestrzeń,
organizując ją według własnego systemu wartości.

p. 3c, s. 102-103



Orbis exterior

Komunikacja między kulturami aktywizuje sferę poznawczą, emocjonalną i działaniową człowieka, odwołuje
się do jego umiejętności i swobody myślenia, jest źródłem przeżyć jednostki, rozwija jej wrażliwość na
innych ludzi i uczy szacunku dla odmienności. Takie szerokie otwieranie się na Drugiego Człowieka wiąże się
z wychodzeniem jednostki z ustalonego porządku własnych społeczno-kulturowych norm, dlatego proces
ten może nieść ze sobą pewne trudności, a nawet niepokoje i zagrożenia. Pojawiać się mogą dylematy
związane z samoidentyfikacją jednostki. (...)

p. 7, s. 328



Orbis exterior

Takiemu procesowi podlega uczeń(nnica) z doświadczeniem migracji. Szkoła, do której
trafia jest dla niego/niej właśnie taką orbis exterior.

Nauczyciele(ki) muszą zdawać sobie sprawę z tego, że obowiązujący w środowisku
szkolnym, czy szerzej – w środowisku przyjmującym, system wartości nie musi być
tożsamy z tym systemem, z którym identyfikuje się uczeń(nnica) z doświadczeniem
migracji i jego (jej) rodzina.



Społeczność przyjmująca

Społeczność lokalna, czy inaczej: zbiorowość terytorialna, zajmuje określony obszar i tworzy ekosystem społeczny,
który - jak zauważa Julian Rappaport - oznacza układ trwałych zależności życiowych stworzonych na danym
terytorium, w które uwikłani są ludzie stale tam zamieszkujący. W ekosystemie, podobnie jak w regionie, ważne są
wszystkie jego elementy, czyli: właściwości geograficzne i przyrodnicze, zasoby materialno-ekonomiczne, dobra
kulturowe oraz ludzie. (...) Istotnym elementem w ekosystemie społecznym są jego dzieje historyczne mające
bezpośredni wpływ na zasoby materialno-ekonomiczne i kulturowe omawianego obszaru. Ekosystem społeczny
funkcjonuje w specyficznym krajobrazie kulturowym przynależnym do regionu. (...)

Regiony różnią się między sobą cechami krajobrazu, architekturą, tradycjami i kulturą miejscowej ludności. Z kolei
szerokie pojęcie dziedzictwa kulturowego obejmuje przede wszystkim dziedzictwo historyczne - przedmioty, miejsca
i zjawiska związane z historią, sztuką i religią. Do dziedzictwa kulturowego każdego ekosystemu społecznego należą
również wszelkie przejawy życia będące wykładnikiem typu i poziomu współczesnej kultury i cywilizacji. Kiedy
mieszkańcy danego ekosystemu uznają jego szczególność i obdarzą go większą atencją niż inne ekosystemy
społeczne, ekosystem taki będzie stanowić wartość kulturową i podstawę funkcjonowania społeczności lokalnej,
przyczyniając się do rozwoju i podtrzymania określonej tożsamości kulturowej. (...)



Społeczność przyjmująca

Wydaje się, że ekosystem społeczny łączy ludzi więzami emocjonalnymi i rozmaitymi interakcjami, które jednak nie
muszą być relacjami bezpośrednimi. Stopień nasycenia emocjonalnym przywiązaniem do środowiska często wynika
z tradycji rodzinnych, historii i indywidualnej pamięci historycznej.

p. 3c, s. 105

W relacjach międzykulturowych kwestie komunikacyjne nabierają w tym świetle szczególnego znaczenia
i stają się jednym z kluczowych wyzwań dla edukacji międzykulturowej. Każda kultura wytworzyła bowiem swój
własny sposób zachowania i komunikacji, który regulują wypracowane normy społeczne, obowiązująca hierarchia
społeczna, style językowe, obecność konwenansów, zarówno w relacjach oficjalnych, w przestrzeni publicznej, jak
i domowej, prywatnej czy koleżeńskiej. Sposób zachowania indywidualnego i społecznego umożliwia człowiekowi
budowanie adekwatnych do przyjętego modelu relacji z otoczeniem.

p. 8, s. 331-332



Społeczność przyjmująca

https://www.youtube.com/watch?v=kksp_IvMOdk

https://www.youtube.com/watch?v=kksp_IvMOdk


Wzory zachowań ucznia(ennicy)
z doświadczeniem migracji

Zadaniem dydaktyki kultury nie jest przekazywanie suchych faktów informacji, lecz uwrażliwianie i rozwijanie
umiejętności budowania tzw. mostów porozumienia między kulturami. Uczący się języka polskiego powinni być
przygotowani do odgrywania roli pośrednika kulturowego między swoją kulturą a kulturą polską. Polega ona na
gotowości i umiejętności pośredniczenia między przedstawicielami obu kultur, również w sytuacjach
nieporozumień i konfliktów.

p. 4a, s. 180

Świadomość siebie, swoich korzeni i swej kultury pochodzenia, czyli własnej tożsamości, jawi się jako niezbędna
kategoria, by móc praktycznie tworzyć wielokulturową rzeczywistość.

p. 8, s. 309-310

Okazuje się bowiem, że gdy czynnik językowy zanika, dana grupa etniczna czy narodowościowa z konieczności
musi odkryć inne spoiwo kulturowe.

p. 3a, s. 11



Wzory zachowań ucznia(ennicy) 
z doświadczeniem migracji

(...) w działaniu podmiotów tworzących odrębności regionalne szczególne miejsce zajmuje ich wiedza potoczna,
dotycząca dnia codziennego, przechowywana i replikowana w rodzinie. (...)

Treści tożsamości regionalnej człowiek tworzy sam każdego dnia we własnej rodzinie. To dlatego dzieci po
latach uważają domowe archetypy myślenia i zachowań za swoje korzenie.

p. 3d, s. 205

Człowiek działający jest zazwyczaj członkiem grupy o podobnych parametrach społecznych, wytwarzającej
względnie trwałe nastawienia swych członków, wskazującej kierunki strukturyzacji zasad tworzących ramy
świata niezobiektywizowanej i zobiektywizowanej świadomości oraz świata praktyki, które są bezzałożeniowo
przez tę grupę w toku działań arefleksyjnie przyjmowane i stosowane.

p. 3d, s. 208



Proces nabywania wzorów zachowań kulturowych przebiega zwykle według modelu: poznawanie się
(obserwacja) - ocena - zapożyczenie (lub niezapożyczenie).

p. 3c, s. 109

Hybrydyzację można opisać jako zajmowanie pozycji między dwiema lub więcej kulturami i selektywne
wybieranie z nich tylko niektórych elementów, a odrzucanie innych (Marotta 2008). W ten sposób hybrydyzacja
kreuje nowe możliwości identyfikacji kulturowej.

p. 7, s. 188-189

Wzory zachowań ucznia(ennicy) 
z doświadczeniem migracji



Wzory zachowań ucznia(ennicy) 
z doświadczeniem migracji

Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie w procesie dydaktycznym możliwości
odwoływania się do wiedzy ucznia(ennicy) na temat jego kultury rodzimej.

Uczniowi(ennicy) z doświadczeniem migracji należy tak organizować proces dydaktyczny
i wychowawczy, by miał okazję poznać, ocenić i zapożyczyć wzory zachowań, które są
szczególnie pożądane w społeczności przyjmującej.





Dlaczego edukacja 
międzykulturowa jest ważna?

Wiedza, świadomość i rozumienie relacji (podobieństw i wyraźnych różnic) między „światem społeczności
pochodzenia” a „światem społeczności języka docelowego” tworzą wrażliwość interkulturową.
W katalogu umiejętności interkulturowych ESOKJ znajdują się m.in.:

 dostrzeganie związku między kulturą własną a obcą
 pośredniczenie między kulturą własną a obcą.

p. 1, s. 96

Jedna z kompetencji ucznia: kompetencja socjolingwistyczna.
Uczeń(nnica) osiągając znajomość języka na poziomie B1: ma świadomość i potrafi poszukiwać oznak
wskazujących na najistotniejsze różnice między własną a obcą społecznością w zakresie obyczajów, tradycji,
postaw, przekonań i wartości.

p. 1, s. 109



Dlaczego edukacja 
międzykulturowa jest ważna?

Cechy charakterystyczne dla nauczania języka polskiego jako drugiego to m.in.: orientacja
międzykulturowa, wykorzystywanie osobistego doświadczenia kultury.

Umiejętności kulturowe stają się elementem dużo istotniejszym, mającym na celu ułatwienie procesów
integracyjno-inkluzyjnych, zachodzących między uczniami z doświadczeniem migracji i ich nowymi
kolegami, będącymi uczniami szkół przyjmujących. Endokulturowe środowisko kształcenia umożliwia
realizację zajęć językowych wpisujących się w koncepcję edukacji międzykulturowej, wykorzystujących
osobiste doświadczenie kultury przez nowo przybyłych uczniów z doświadczeniem migracji.

p. 4b, s. 73-74



Dlaczego edukacja 
międzykulturowa jest ważna?

(...) kluczowym elementem aktywności pedagogicznych stają się działania
o charakterze akulturacyjnym, realizowane równolegle z rozwijaniem
działaniowych kompetencji komunikacyjnych w sytuacji imersji.

p. 2b, s. 191-192





Rola edukacji w oswajaniu 
z kulturą regionalną

Edukacja jest metodą wytwarzania tożsamości i sposobów rozumienia wielokulturowości. To kultura, albo
inaczej: praktyka kulturowa, której celem jest konstruowanie określonej jakości świata. (...)

Edukacja wytwarza jedynie sposób rozumienia tego świata i dba o to, by owo rozumienie zostało
zinternalizowane i jako znaczący element człowieczej tożsamości determinowało działanie człowieka. Dopiero
człowiek edukacyjnie warunkowany określonym rozumieniem świata może podejmować działania na jego rzecz
- rozmaite. Może chcieć budować przestrzeń dialogową i dialogiczną między kulturami, może chcieć walczyć
o zachowanie własnej kultury albo może chcieć zwyczajnie, bezpiecznie żyć w świecie, w którym będzie mógł
rozmawiać ze swoimi w macierzystym języku, a z innymi - w jakimś innym, wspólnie uzgodnionym.

p. 3a, s. 11-12



Rola edukacji w oswajaniu 
z kulturą regionalną

Idee przewodnie wynikające z dokumentów powstałych w efekcie działań Rady Europy:

 edukacja międzykulturowa dotyczy nie tylko migrantów i mniejszości narodowych lub etnicznych,
lecz wszystkich członków społeczeństwa, którzy powinni dokładać starań, aby żyć wspólnie

 nie posiedliśmy kompetencji międzykulturowych w momencie narodzin; zadaniem systemów
edukacyjnych jest wyposażenie jednostek w te kompetencje

 nauczyciele i wszystkie osoby związane z oświatą w pierwszym rzędzie powinny posiąść i rozwijać
te kompetencje

p. 3b, s. 36



Rola edukacji w oswajaniu 
z kulturą regionalną

Biała księga w sprawie dialogu międzykulturowego przyjęta w 2008 roku przez ministrów spraw zagranicznych państw
członkowskich Rady Europy:

(...) Tworzyć przestrzenie dla dialogu międzykulturowego. W podejściu tym podkreśla się, że powodzenie zarządzania
międzykulturowego na wszystkich poziomach zależy w dużym stopniu od zwielokrotnienia przestrzeni dla dialogu
międzykulturowego: przestrzeni fizycznych (np. szkoły, kluby młodzieżowe, miejsca kultu religijnego, tereny
wypoczynkowe) oraz wirtualnych (media). Głównymi problemami polityki tzw. multikulturalizmu są segregacja kultur,
brak przestrzeni do interakcji i uczenia się odmienności. W kontekście polityki integracji, która godzi różnorodność
kulturową i spójność społeczną, należy zapewnić maksimum wspólnej przestrzeni, sprzyjających warunków do
spotkania kultur.

p. 3b, s. 41

Edukacja otwiera możliwości nabywania doświadczenia kulturowego, uwrażliwiania kulturowego i przekraczania granic
własnej kultury, uczenia się.

p. 9, s. 62



Rola nauczyciela(ki) w oswajaniu 
z kulturą regionalną

(...) w działaniu podmiotów tworzących odrębności regionalne szczególne miejsce zajmuje ich wiedza potoczna,
dotycząca dnia codziennego, przechowywana i replikowana w rodzinie.

p. 3d, s. 205

Jeśli bowiem wychowanek ma świadomie funkcjonować w wielokulturowym społeczeństwie, to stwarzanie mu
okazji do poznawania i doświadczania dóbr kulturowych powstałych w odmiennych społecznościach powinno
stawać się edukacyjnym obowiązkiem. Obcowanie z dobrami kultury to nie tylko zdobywanie wiedzy o nich, lecz
przede wszystkim wkraczanie za ich pośrednictwem w rozległy świat kultury, umożliwiający dochodzenie do
zawartych w nim wartości. One z kolei są podstawą do dla określania norm społecznych oraz jednostkowych
przekonań i postaw, które wspólnie wpływają na osobowość człowieka (...).

p. 8, s. 261



Rola nauczyciela(ki) w oswajaniu 
z kulturą regionalną

Mimo wszystko należy podejmować wysiłek, by jedną kulturę „przetłumaczyć” na drugą. Efektem takiej
międzykulturowej translacji jest „coś, co zostało stworzone przez owo komunikowanie”. Jest to pewien
pomost, a zatem zrozumiałe dla obu stron przejście, którym każda z nich może się poruszać między
swoimi kulturami. Jest to też droga wszelkiej wymiany, a zwykle - rozwoju i rozkwitu. Aby tak się działo,
zmieniający się kontekst społeczno-kulturowy wymaga wielowątkowego wyjaśnienia, tłumaczenia, czyli
uprzystępniania członkom danej społeczności nowych treści. Potrzebni są więc międzykulturowi
„pośrednicy”, którzy najczęściej przemierzają owe pomosty łączące konkretne kultury.

p. 8, s. 329

Kompetencje ogólnopedagogiczne stanowią podstawę, wokół której niejako narastają komponenty
kompetencji glottodydaktycznych oraz międzykulturowych.

p. 5, s. 111



Rola nauczyciela(ki) w oswajaniu 
z kulturą regionalną

Oceńcie proszę swoje kompetencje w stosunku do modelu kompetencji międzykulturowych nauczycieli(ek) wg M. Bem 
tak - T; nie - N; nie wiem - ?

Postawa otwartości na nowe, nieznane

Wrażliwość na inne kultury (otwarte podejście do innych kultur i posiadanie świadomości kulturowej)

Zdolność adaptacji do nowych sytuacji (umiejętne radzenie sobie w sytuacjach otwartych i niejednoznacznych, elastyczność myślenia, 
umiejętność komunikowania się i zdolność nawiązywania kontaktów, znajomość języków obcych oraz zdolność ich uczenia się)

Zachowanie empatyczne

Wrażliwość interpersonalna oraz umiejętność słuchania

Zdolność do pracy w zespołach międzynarodowych i międzykulturowych

Odporność na stres

Asertywność (poczucie pewności siebie i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problemowych)

p. 2a



Rola nauczyciela(ki) w oswajaniu 
z kulturą regionalną

Jeżeli rodzice ucznia(ennicy) z doświadczeniem migracji nie mają
kompetencji do przekazanie wiedzy o kulturze regionalnej (niskie
wykształcenie, brak znajomości realiów, nieznajomość języka), zadanie
to musi przejąć szkoła i nauczyciel(ka).





Co warto wiedzieć o sprawności 
czytania ze zrozumieniem?

Sprawność czytania ze zrozumieniem to jedyna sprawność, którą można skutecznie trenować samodzielnie, 
w toku pracy własnej ucznia. (...)
Tekst:

 powinien odpowiadać postawionym przez program celom nauczania (...)
 powinien zainteresować ucznia, inaczej nauka okaże się mało skuteczna
 nie może być za trudny, jeśli służy rozwijaniu rozumienia szczegółowych informacji (...).

Dysponując odpowiednim tekstem, dobieramy techniki nauczania czytania ze zrozumieniem.
W procesie rozwijania sprawności czytania ze zrozumieniem (...) zadaniem nauczyciela jest:

 doprowadzenie ucznia do poziomu językowego umożliwiającego zrozumienie tekstu poprzez 
wcześniejsze zapoznanie z potrzebnym słownictwem i strukturami gramatycznymi,

 postawienie zadania, do którego wykonania zrozumienie tekstu jest niezbędne,
 zapewnienie ćwiczeń łączących rozwijaną sprawność z innymi sprawnościami językowymi.

p. 6, s. 142-143



Co warto wiedzieć o sprawności 
czytania ze zrozumieniem?

Karty pracy „Witaj w Poznaniu” koncentrują się właśnie wokół tekstów, dzięki którym uczeń(nnica) ćwiczy umiejętność
czytania ze zrozumieniem. Wersja krótsza przeznaczona jest dla dzieci młodszych, dłuższa - dla starszych. Z prawej strony
każdej karty znajduje się słowniczek obrazkowy. Oczywiście nauczyciel(ka) może ten zbiór leksykalny dowolnie rozszerzać,
traktując go jedynie jako punkt wyjścia.

Pod tekstem znajdują się pytania. W zależności od potrzeb, uczeń(nnica) może odpowiadać na nie pisemnie, bądź ustnie. Ich
celem jest sprawdzenie poziomu zrozumienia tekstu.

Sprawdzenie czy uczeń(nnica) zrozumiał tekst, to wbrew pozorom wcale nie jest łatwe zadanie. Jeżeli poprosimy
ucznia(ennicę), by po przeczytaniu tekstu, napisał(a) jego streszczenie - czy w rzeczywistości sprawdzamy, czy zrozumiał(a)
tekst? Nie. Sprawdzamy czy umie napisać streszczenie. Jeżeli go nie napisze - czy to znaczy, że nie zrozumiał tekstu? Nie. To
znaczy, że nie umie napisać streszczenia.

Proszę pamiętać, że w sytuacji samodzielnej nauki, poziom trudności tekstów zalecanych uczniom(ennicom) do pracy,
powinien być niższy od tego, który możemy z uczniem(ennicą) zrealizować wspólnie podczas lekcji. Uczeń(nnica) pozbawiony
wsparcia nauczyciela(ki), może sobie nie poradzić z tekstem, który teoretycznie odpowiada poziomowi tekstów realizowanych
dotychczas w szkole. Szczególnie, jeśli rodzice nie znają języka polskiego, a tym samym nie mogą go wesprzeć.





Co warto wiedzieć 
o sprawności pisania?

Zasada 1 - Naukę pisania prowadzimy zawsze na materiale językowym uprzednio przećwiczonym słuchowo, 
ustnie, wzrokowo. (...)

Zasada 4 - Nauka pisania jako samodzielnej sprawności jest wspomagana przez naukę wspierającego pisania 
polegającą na ćwiczeniach pisemnych, które utrwalają poznany materiał językowy. (...)

Zasada 6 - W toku nauki przechodzimy od odwzorowywania tekstu przez jego uzupełnianie do prób 
samodzielnego pisania np. listu czy kartki.

p.6, s. 157-158



Co warto wiedzieć 
o sprawności pisania?

Uczniowie(ennice) mogą odpowiadać na pytania do tekstu za pomocą pojedynczych wyrazów (wówczas mogą
wykorzystać kratki na karcie) lub pełnym zdaniem. Proszę pamiętać, że na początkowym etapie nauki
ucznia(ennicy) nie oceniamy poprawności językowej jego pisemnych wypowiedzi, lecz ich skuteczność
komunikacyjną. Innymi słowy, jeśli udzielona odpowiedź jest zgodna z treścią tekstu i na tyle zrozumiała, że nie
wymaga uzupełniającego komentarza ucznia(ennicy), uznajemy ją za poprawną.

Oczywiście nie rezygnujemy z poprawy błędów w wypowiedzi pisemnej. Nawet jeśli jest ona jednowyrazowa.
Musimy nieustannie zaopatrywać ucznia(ennicę) we wzorce, jednak odstępstwa od nich nie powinny wpływać
na naszą ocenę wykonania tego zadania. Cel nasz pozostaje niezmienny - chcemy sprawdzić czy uczeń(nnica)
zrozumiał(a) tekst.



Co warto wiedzieć 
o sprawności mówienia?

(...) umiejętność swobodnego wypowiadania się jest dla wielu osób miarą sukcesu w nauce języka.

Podstawą nauczania sprawności mówienia jest uprzednio wprowadzone i przećwiczone słownictwo oraz
uprzednio poznane i opanowane struktury składniowe.

(...) zasadnicze cele to rozwój:

 informacyjnej skuteczności wypowiedzi,

 płynności tej wypowiedzi,

 poprawności językowej,

 stosowności wypowiedzi w danej sytuacji.

p. 6, s. 148



Co warto wiedzieć 
o sprawności mówienia?

Na każdej karcie pracy znajdują się pytania opatrzone tytułem „A ty?”. To grupa pytań konwersacyjnych, których zadaniem jest
wsparcie nauczyciela(ki) w przejściu do części lekcji, podczas której doskonalona będzie umiejętność wypowiadania się ucznia(ennicy).

Wśród tych pytań znajduje się pula takich, które odwołują się do osobistego doświadczenia ucznia(ennicy), jego (jej) wiedzy na temat
kraju pochodzenia i jego kultury. Zbudowanie konwersacji wokół nich to szansa na uruchomienie dialogu międzykulturowego. To
swoiste zaproszenie do opowiedzenia przez ucznia(ennicę) o rzeczywistości dobrze mu (jej) znanej, do przejęcia roli przewodnika(czki)
po meandrach jego (jej) rodzimej kultury. To także sygnał podkreślający fakt, że nie tylko kultura polska powinna być dla niego (niej)
ważna. To komunikat: „Twoja tożsamość jest dla mnie wartością, opowiedz mi o niej”.

Należy pamiętać, że uczeń(nnica) może z różnych powodów obawiać się wypowiedzi ustnych. Strach przed oceną ze strony
nauczyciela(ki) i/lub kolegów, obawa przed śmiesznością, stres, czy wreszcie brak wiary we własne możliwości - to wszystko może
opóźnić lub uniemożliwić podejmowanie przez ucznia(ennicę) wyzwań konwersacyjnych.

Jeśli już do nich dochodzi, nauczyciel(ka) nie może przerwać wypowiedzi ucznia(ennicy), chcąc poprawić błędy. Może to doprowadzić
do porzucenia przez ucznia(ennicę) chęci realizacji tego zadania. Należy poczekać do końca jego (jej) wypowiedzi i wtedy – w myśl
zasady o konieczności dostarczania wzorców – powtórzyć ją w postaci skorygowanej.





Praca w grupie

(...) cechy rozwojowe małych uczniów bardzo silnie determinują koncepcję kursu i stosowane w nim
metody pracy. (...)

Koncepcja kursu powinna (...) uwzględniać bieżące potrzeby i zainteresowania uczniów, co może wyrażać
się na przykład w doborze tematów, tekstów i słownictwa, niekiedy zaś także w wyborze metod pracy nad
językiem. (...)

Koncepcja taka powinna też uwzględniać potrzeby wiążące się z typem szkoły, gdyż w szkole o określonym
profilu przydatność pewnych sprawności może okazać się znacznie większa niż w innych (...).

p.6, s. 29-31



Praca w grupie

Nauczanie języka polskiego jako drugiego zwykle odbywa się w grupach różnorodnych pod względem
wiekowym. Może to rodzić pewne kłopoty organizacyjne. Jeżeli w jednej grupie znajdują się dzieci z klasy
pierwszej, dopiero uczące się pisać i czytać oraz uczniowie(ennice) z klas starszych – nauczyciel(ka) staje przed
nie lada wyzwaniem. Jeżeli nie chce realizować różnych, niezależnych od siebie treści, może z wykorzystaniem
kart „Witaj w Poznaniu” koncentrować je wokół jednego tematu. Materiał językowy dla dzieci młodszych to
jedna strona karty pracy, dla dzieci starszych – druga. Wersja trudniejsza to tekst przeznaczony dla dzieci
młodszych rozbudowany o dodatkowe treści. Dzięki temu rozwiązaniu nauczyciel(ka) organizuje lekcję wokół
tego samego tematu, jednocześnie różnicując materiał językowy.



Dziękuję i zapraszam na drugą część szkolenia, która odbędzie się w maju. 
Szczegóły na stronie: www.bramapoznania.pl

Karty „Witaj w Poznaniu” są do pobrania bezpłatnie na stronie: 
https://bramapoznania.pl/cykl-witaj-w-poznaniu

http://www.bramapoznania.pl/
https://bramapoznania.pl/cykl-witaj-w-poznaniu
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