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 Środowisko szkolne oczekuje od uczniów z doświadczeniem migracji oraz nauczycieli

prowadzących z nimi zajęcia szybkich efektów w obrębie wszystkich sprawności

językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, mediacja).

 Błędne jest myślenie, że całkowite zanurzenie UDM w nowym języku oraz

intensyfikacja zajęć dydaktycznych w różnych formach przyniosą natychmiastowe

rezultaty, np. w postaci długich rozprawek na języku polskim napisanych samodzielnie

przez UDM albo specjalistycznych referatów wygłoszonych na zajęciach z geografii

lub historii.



 Od początku należy uświadamiać osoby współpracujące z UDM, że nie jest możliwe

opanowanie języka w rok, nawet jeśli język prymarny ucznia należy do języków

słowiańskich, tak jak jest to w przypadku języka ukraińskiego.

 Niewłaściwa jest również opinia, że pokrewieństwo języków wystarczy dziecku do

nauczenia się polszczyzny wyłącznie przez samo zanurzenie się w niej, bez

zaplanowanego procesu nauki, opierającego się na metodycznych założeniach

właściwych dydaktyce języków obcych, które mają stać się w przyszłości UDM

językiem edukacji.



 Najtrudniejsze momenty podczas obecności UDM w szkole związane są z brakiem 

znajomości polszczyzny.

 Niska kompetencja językowa wpływa na spowolnioną integrację z rówieśnikami oraz 

bierne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.

 UDM dużo umiejętności językowych nabywają na dodatkowych lekcjach z języka 

polskiego zbyt późno.

 Układ treści edukacyjnych nie realizuje ich aktualnych potrzeb językowych, np. rozmowy o 

ulubionych ubraniach czy ulubionym jedzeniu z polskimi kolegami na przerwach. 

 Brakowało gotowych konstrukcji gramatyczno-leksykalnych, których mogliby używać 

w typowych szkolnych sytuacjach komunikacyjnych w kontaktach zarówno z uczniami, jak i 

z nauczycielami.



 Koncepcja Intensywnego Treningu Językowego wraz ze szczegółowym programem

została przygotowana dla wszystkich uczniów z doświadczeniem migracji, którzy

reprezentują rozmaite kręgi kulturowe.

 Różni się ona od standardowych rozwiązań stosowanych w dydaktyce JPJO, ponieważ

jest dostosowana do sytuacji językowej, w której znajdują się UDM - sferę kontaktów

językowych – środowisko rówieśnicze oraz szkolne, które wpływa na kształt ich potrzeb

komunikacyjnych.

 Równolegle do ITJ uczniowie, którzy nie znają alfabetu łacińskiego, powinni być

poddawani wtórnemu procesowi alfabetyzacji, tzn. powinni uczyć się pisać i czytać

w nowym języku.



 Nauka pisma jest tak samo ważna jak nauka form gramatycznych, tym bardziej, że UDM

będą przystępowali do egzaminów zewnętrznych, gdzie ich wypowiedzi pisemne będą

oceniane nie tylko pod kątem poprawności językowej, ale także ortograficznej oraz

graficznej.

 Podczas trwania ITJ uczniowie muszą być stale stymulowani do wsłuchiwania się w

dźwięki polszczyzny.

 Rozwijanie słuchu fonematycznego w pierwszym etapie nauki jest fundamentalne,

ponieważ uczniowie nie będą mogli poprawnie odwzorowywać za nauczycielem

głosek, sylab, pojedynczych wyrazów lub sekwencji wyrazów, jeżeli nie będą ich dobrze

słyszeli.



Koncepcją ITJ jest nauczanie języka ogólnego (JO) z elementami języka szkolnego

(JS) oraz edukacji szkolnej (JS), z którymi uczeń spotyka się w przestrzeni szkolnej,

np. w klasie, na korytarzu podczas przerwy, w bibliotece szkolnej czy w szatni.

Intensywny trening językowy, jako połączenie JO oraz JS i JES, ma stanowić bazę

do dalszej nauki języka oraz w tym języku.



 W warunkach szkolnych ITJ można realizować w oddziale przygotowawczym oraz

w trakcie dodatkowych lekcji języka polskiego.

 Trening językowy może trwać od trzech do czterech tygodni, uwzględniając wszystkie

komponenty językowe w obrębie każdej ze sprawności oraz kompetencji językowej –

leksykalnej, gramatycznej, semantycznej, fonologicznej, ortograficznej oraz ortoepicznej.

 Powinien zostać zrealizowany w ciągu 40 godzin dydaktycznych, podzielonych na 20

tematycznych lekcji.

 ITJ jest adresowany do uczniów, którzy potrafią pisać i czytać w swoim języku.

 Na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej – klasa pierwsza – należy przygotować inny model ITJ,

który będzie uwzględniał prymarną alfabetyzację dziecka w języku, który nie jest dla niego

rodzimym – pierwszym.



 Program intensywnego treningu językowego obejmuje 20 jednostek lekcyjnych, z których każda

została osadzona w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych, realizujących wybrane elementy

katalogu funkcjonalno-pojęciowego opracowanego dla JPJO.

 Każda lekcja uwzględnia nie tylko komponent leksykalny oraz gramatyczny, ale także

realioznawczy, przybliżający UDM życie w Polsce. Szczególnym elementem każdego zagadnienia

tematycznego jest wprowadzenie języka edukacji szkolnej tak, aby komponował się on z treściami

wprowadzanymi na danej lekcji.



 Wszystkie pola tematyczne w ITJ są zgodne Europejskim systemem opisu kształcenia

językowego i są realizowane na poziomie A1 w trakcie dydaktyki każdego języka

obcego. Proponowane zakresy tematyczne są także zgodne z zakresami ujętymi

w programach do nauki JPJO.

 Utrwalanie komponentu leksykalnego ITJ odbywa się w trakcie wszystkich zajęć z UDM.

 Pod względem leksykalnym ITJ zakłada opanowanie kontekstualne przez około 350

samodzielnych jednostek wyrazowych. Proponowany leksykon pod względem

liczbowym wypełnia w 30 % zasób leksykalny proponowany dla poziomu A1 – 1000

jednostek wyrazowych.

 Rozwijanie kompetencji leksykalnej w trakcie ITJ bazuje na słowach

wysokofrekwencyjnych.



 W obszarze kompetencji gramatycznej umiejętności UDM z założenia będą skromne,

ponieważ to nie ona sama w sobie jest celem treningu językowego, ale ma umożliwiać

podstawę komunikacji językowej.

 W trakcie ITJ powinno się nauczać elementów języka kontekstowo oraz leksykalnie.

Należy także sięgać po rozwiązania wykorzystujące tabele albo grafy do prezentowania

tzw. regularnych zagadnień gramatycznych, czyli trzeba unikać wyjątków – miejsc

problematycznych, wymagających komentarzy zaawansowanych pod względem

językowym.



Fleksja werbalna ogranicza się wyłącznie do czasu teraźniejszego, który w ich

wypowiedziach może także pełnić funkcję czasu przyszłego. Schematy koniugacji

polskich czasowników też nie są wprowadzane w pełnym zakresie. W trakcie realizowania

ITJ uczniowie powinni opanować przede wszystkim formy czasowników właściwe pierwszej

oraz drugiej osobie liczby pojedynczej. Aby wejść w integrację językową z kolegą używają

drugiej osoby, a aby udzielać informacji o samym sobie pierwszej osoby. Oczywiście

wybrane czasowniki, takie jak być, mieć, nazywać się, mieszkać czy lubić, trzeba

wprowadzać, pokazując pełną odmianę przez osoby i liczby.



Fleksja nominalna – głównie odmiana rzeczownika oraz sporadycznie przymiotnika –

ogranicza się do mianownika, dopełniacza oraz biernika. Oczywiście pojawiają się

konstrukcje wymagające narzędnika lub miejscownika. Uczniowie poznają nowe leksemy już

w tych konkretnych formach, a tylko w tych miejscach, jak np. w lekcji poświęconej

zainteresowaniom czy w lekcji o jedzeniu, można pokazać pewne zasady gramatyczne

dotyczące deklinacji w języku polskim.



 ITJ zawiera podstawowe struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do pracy

na lekcji. Chodzi tu o zwroty typu: Nie wiem, Nie rozumiem, Co znaczy…?, Co

teraz muszę/musimy zrobić?, Proszę mi pomóc, Proszę, pomóż mi, Mam pytanie,

Nie tak szybko, Jak to się wymawia?, Jak to się pisze?, Jaka jest praca domowa?,

Proszę powtórzyć, Proszę to zapisać, Jak to jest po ukraińsku?

 Dodatkowo wprowadzana jest leksyka związaną z tzw. nawigacją podręcznika,

którą reprezentują m.in. następujące słowa i zwroty: lekcja, strona,

ćwiczenie/zadanie, po prawej stronie, po lewej stronie, na środku/pośrodku, na

górze, na dole.



 ITJ to przygotowanie UDM do pracy z typowymi poleceniami stosowanymi w 

zadaniach w materiałach edukacyjnych z różnych przedmiotów szkolnych. 

 Zaproponowany program ITJ w sekcji JES zawiera już konkretne czasowniki

operacyjne oraz kolejność ich wprowadzania na zajęciach. Są to: pisać, mówić,

czytać, słuchać, powtarzać, podkreślić, zaznaczyć, połączyć, dopasować,

uzupełnić, podpisać, napisać, dokończyć, narysować, dorysować, namalować,

pomalować, pokolorować, zapytać, odpowiedzieć.

 W tym miejscu znajdują się także elementy języka przyrody – klimat i kontynenty,

języka matematyki – działania matematyczne, podstawowe figury geometryczne czy

języka używanego na lekcjach wychowania fizycznego – polecenia, które powinny

zostać zrealizowane w danej lekcji.
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