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Wyzwania

› przepisy niesprzyjające skutecznej pracy w obecnej 
sytuacji,

› ludzie uciekający przed wojną (kto ma sprawdzić, 
czy dzieci nie są dotknięte stresem pourazowym?),

› problemy z ocenianiem i klasyfikowaniem (język 
polski jako obcy -> jako drugi, a nie jako 
rodzimy!),

› wyznaczanie celów edukacyjnych a duża fluktuacja 
dzieci (co ze mną będzie? Zostanę w polskiej 
szkole, czy wrócę / pojadę dalej?),

› trudna / bardzo trudna komunikację z dziećmi z 
Ukrainy (różnice międzykulturowe),
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https://www.youtube.com/channel/UCAwyTvqgYFTMhBG5V3id3wA/playlists





Materiały?



Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, 
red. Iwona Janowska, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, 

Przemysław Turek, Kraków 2016



Anna Dąbrowska, Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, 
Co warto wiedzieć…, Warszawa 2010



Dominika Izdebska-Długosz



Przydatne linki

› https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/materialy-i-
podreczniki

› https://cupofpolish.org/darmowe-materialy-do-
nauki-jezyka-polskiego-jako-obcego/?lang=pl

› http://www.bristol.us.edu.pl

› https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-
dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego---dla-
doroslych

› https://wfpik.amu.edu.pl/nauka/projekty-i-
granty/adam-pl/nauczanie-slowian

› https://ksiegarnia.poltax.waw.pl/darmowe-
publikacje-do-polskiego-jako-obcego





Seria do nauki języka polskiego dla dzieci w/na 
Ukrainie

Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! 
A. Jastrzębska, K. Kołak-Danyi, 

M. Malinowska, A. Rabczuk, D. Zackiewicz; 
red. P. Kajak, ilustr. M. Zabłocka





Szkolenia

› wiele osób i organizacji – ogłoszenia w 
internecie,

› polskie ośrodki glottodydaktyczne,

› Polonicum i Mazowieckie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

› Polonicum i Warszawskie Centrum Innowacji 
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,

› …



https://mscdn.pl/raz-dwa-trzy-i-po-polsku-mowisz-ty-tworzymy-materialy-do-podrecznika/

Finansowanie – Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 



Mazowieckie Kluby Integracyjne



Nauka języka polskiego połączona z twórczą zabawą. Zajęcia 
przeznaczone są dla dzieci z Ukrainy w wieku 8-12 lat. 

Kreatywne spotkania; podczas integracji dzieci przełamują 
swoją nieśmiałość, budują zaufanie i naturalnie rozwijają swoje 
talenty oraz umiejętności językowe. 

Dzieci otrzymują także pomoc w odrabianiu prac domowych. 
Lekcje prowadzą doświadczeni nauczyciele z Polski i Ukrainy, 
wykładowcy akademiccy, trenerzy kreatywności. Spotkania 
realizowane są w oparciu o scenariusze zajęć twórczych, 
odpowiednio zmodyfikowanych pod kątem potrzeb małych 
uczestników. 

W czasie, gdy dzieci uczestniczą w zajęciach twórczych i uczą 
się języka polskiego, ich rodzice i opiekunowie mogą 
skorzystać z bezpłatnych lekcji dla dorosłych.

https://mscdn.pl/



p.kajak@uw.edu.pl


