GRAMATYKA krok po kroku
komunikacyjnie i po polsku

szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego
CELE SZKOLENIA
Głównym celem szkolenia „Gramatyka krok po kroku”
jest pokazanie jak w prosty, a zarazem ciekawy
sposób,
wprowadzać i utrwalać poszczególne
zagadnienia gramatyczne. Szkolenie będzie miało
formę warsztatów, ukierunkowanych na wymianę
doświadczeń i praktycznych pomysłów, jak radzić
sobie z typowymi problemami w nauczaniu jpjo.
Każdy dzień będzie kończył się opracowywaniem w
grupach materiałów (które posłużą uczestnikom
szkolenia jako baza do tworzenia własnych lekcji do
wybranych trudniejszych zagadnień gramatycznych)
oraz krótkim panelem dyskusyjnym.

Dodatkowo szkolenie zapewni uczestniczącym w nim
nauczycielom możliwość wzbogacenia wiedzy na
temat materiałów przydatnych do nauczania
gramatyki języka polskiego jako obcego (zarówno
tradycyjnych jak też multimedialnych oraz online).
Istotnym elementem szkolenia będzie także wkład
własny nauczycieli (ich pomysły, projekty, materiały)
oraz
umożliwienie
nauczycielom
wzajemnej
wymiany pomysłów i doświadczeń i nawiązanie
trwałych kontaktów, które będą w przyszłości
wykorzystywane jako wsparcie w procesie nauczania.
Program dodatkowy ma na celu przybliżenie
uczestnikom szkolenia wiedzy o kulturze polskiej i
zmianach
w społeczeństwie
na
początku
XXI
wieku.

DOFINANSOWANIE SZKOLENIA
Proponowane przez nas szkolenie spełnia wymogi
programu Erasmus +, w związku z tym istnieje
możliwość ubiegania się o grant na pokrycie
pełnych kosztów:
a) uczestnictwa w szkoleniu
b) zakwaterowania i wyżywienia podczas
pobytu na szkoleniu
c) przelotu lub przejazdu do Polski
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
warunków
otrzymania
grantu
i
procedury
aplikacyjnej o grant prosimy o kontakt pod
adresem szkolenia@glossa.pl

Warsztaty „Gramatyka krok po kroku” pokażą:
·

jak przygotowywać żywe
poświęcone gramatyce

·

jak przekonać studenta, że nauczanie gramatyki w
sposób komunikacyjny i wyłącznie po polsku jest
skuteczną metodą

·

jak odejść
pośrednim

·

jak z omawianego zagadnienia wyodrębnić to, co
jest ważne na danym etapie nauczania

od

i

tłumaczenia

kreatywne

reguł

w

zajęcia

języku

Liczba godzin:
Wykłady
i warsztaty
Wielkość grup:
Czas trwania:
Terminy:

Cena:

32 x 45 min
codziennie od poniedziałku do
piątku
maksymalnie 12 osób
5 dni
20.04-24.04.2015
06.07-10.07.2015
14.12-18.12.2015
995 PLN
Cena obejmuje:
· szkolenie
· roczny dostęp do
e-polish.eu
· wybraną pozycję serii
Polski, krok po kroku
· materiały szkoleniowe,
zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, wyjście do

restauracji, certyfikat
PRZYGOTOWANIE
Bezpośrednio po zapisie na kurs, każdy uczestnik
otrzyma:
1. kwestionariusz analizy potrzeb
2. zadania wstępne dotyczące opracowania konspektu
lekcji wprowadzających problematyczne zagadnienia
gramatyczne oraz ramowego rozkładu materiału
Zadania wstępne zostaną przeanalizowane przez
prowadzących, a następnie na ich podstawie zostanie
przygotowana sesja podsumowująca realizację zadań.

uczestnikom autoewaluacji lekcji przeprowadzonych w
swojej szkole w oparciu o przygotowany podczas
szkolenia projekt.
PROWADZĄCY SZKOLENIE
Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych
metodyków i równocześnie autorów podręczników
i innych materiałów do nauczania języka polskiego. Są
to dynamiczne, otwarte osoby,
które potrafią
przekazywać wiedzę metodyczną w praktyczny
i równocześnie atrakcyjny sposób. Wykładowcami
prowadzącymi szkolenie są między innymi: Iwona
Stempek, Anna Stelmach, Paulina Kuc, Joanna
Stanek i Magdalena Doś.
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa
w szkoleniu, w którym wyszczególnione zostanie czas
trwania szkolenia, liczba godzin oraz tematyka
poszczególnych sesji.
ZAKWATEROWANIE
Proponujemy zakwaterowanie w starannie dobranych
rodzinach goszczących, w mieszkaniach studenckich,
akademikach oraz hotelach. Prosimy o kontakt
z naszym biurem w celu otrzymania szczegółowych
informacji.
TRANSFERY Z LOTNISKA
Oferujemy
transfer
z
lotniska
do
miejsca
zakwaterowania z następujących lotnisk: Kraków
Balice, Warszawa Okęcie, Katowice Pyrzowice.

INFORMACJA ZWROTNA
Każdy dzień szkolenia będzie się kończył
miniprojektem, który pozwoli uczestnikom połączyć
nowe idee i wiedzę zdobytą podczas kursu z własnymi
doświadczeniami. Celem projektów będzie
realizowanie nowych pomysłów - wspólne tworzenie
materiałów językowych do wybranych zagadnień
gramatycznych. Zamknięciem dnia będzie panel
dyskusyjny – czas na wymianę opinii, pytania,
odpowiedzi.
Na
zakończenie
szkolenia
wszyscy
uczestnicy
otrzymają kwestionariusze, w których będą proszeni
o szczegółowe
uwagi
dotyczące
kursu
oraz
przydatności w pracy dydaktycznej zdobytej podczas
niego wiedzy.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają zestaw
materiałów szkoleniowych w wersji papierowej
i elektronicznej oraz kontakty do osób prowadzących
warsztaty i innych uczestników szkolenia. Ponadto
zostaną zapisani na listę dyskusyjną, dzięki czemu
będą mogli dzielić się ze sobą oraz z prowadzącymi
szkolenie
swoimi
pomysłami,
spostrzeżeniami
i doświadczeniami. Każdy uczestnik będzie także za
zadanie miał przygotowanie i przesłanie innym

PROGRAM DODATKOWY - Oprócz wykładów
i warsztatów chcemy także dać Państwu możliwość
nawiązania osobistych kontaktów z nauczycielami
polskiego z innych krajów, a także bliższego
poznania naszego miasta. Dlatego też w ramach
szkolenia proponujemy:
- wspólne wyjście do restauracji
- zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem
Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć także
w dodatkowo płatnych wycieczkach weekendowych
obejmujących np.: Wieliczka, Auschwitz, Ojców i
Pieskowa Skała, Zakopane.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
SJO GLOSSA ul. Dietla 103, 31-031 Kraków
tel. +48 12 429 40 51, fax +48 12 422 57 76
szkolenia@glossa.pl

ramowy plan
poniedziałek

Sesja 1
Pierwsza lekcja –
komunikacyjnie i
po polsku.

szkolenia

Sesja 1

Sesja 2

Sesja 2

Sesja 3

Fonetyka

Podział na
rodzaje

Narzędnik

WARSZTAT:
Moja idealna pierwsza lekcja.
Przygotowanie konspektu i
przeprowadzenie zajęć z
demonstracją poleceń do
poszczególnych części.

Polecenia i inne
podstawowe
zwroty.

Panel dyskusyjny: pytania
i odpowiedzi
Dopełniacz

Miejscownik

Celownik

Środa (*)

wtorek

Biernik

Panel dyskusyjny: pytania
i odpowiedzi
Koniugacje cz.1

Koniugacje cz.2

Czas przeszły

Aspekt

WARSZTAT :
czas przyszły – jak nie mylić
aspektów
Panel dyskusyjny: pytania
i odpowiedzi

czwartek

Czasowniki ruchu

Przyimki
statyczne
i dynamiczne

Gramatyka na
wesoło

Przymiotnik
a przysłówek

WARSZTAT:
stopniowanie przymiotników
i przysłówków
Panel dyskusyjny: pytania
i odpowiedzi

OBSERWACJA
ZAJĘĆ

piątek

WARSZTAT:
mianownik l. mnogiej
rzeczowników
męskoosobowych

Dlaczego
pytania są
ważne?

Zaimki
osobowe

Jak korzystać z
zasobów
gramatycznych
portalu:
e-polish.eu?

WARSZTAT:
przygotowywanie testów
i zadań w wersji online,
w wersji do tablic
interaktywnych i rzutnika
oraz w wersji tradycyjnej
Wręczenie certyfikatów
i informacja zwrotna od
uczestników szkolenia.

(*) w tym dniu będzie zrealizowana dodatkowa sesja (2 x 45 min) na bazie zadań wstępnych –
analiza, przetwarzanie, uzupełnianie, realizacja, ewaluacja

opinie uczestników
na temat szkoleń metodycznych prowadzonych w poprzednich latach
Bardzo cenne doświadczenie!
Dziękuję bardzo!
Bernadeta Kamińska, USA
Przemyślane, dobrze przygotowane szkolenie poruszające realne problemy dydaktyczne i językowe. Przygotowani
trenerzy - dzielący się chętnie wiedzą i doświadczeniem.
Kamila Kruk, Wielka Brytania
Bardzo pożyteczne, zorientowane na zdobycie praktycznych umiejętności szkolenie, kompetentny i doświadczony
zespół trenerski, atmosfera sprzyjająca dyskusji i uczeniu się nawzajem od siebie.
Agnieszka Zawadzka, Niemcy
Chcę podziękować organizatorom kursu i prowadzącym zajęcia za przedstawienie w atrakcyjny sposób informacji
dotyczących nauczania język polskiego jako obcego oraz za stworzenie możliwości wymiany doświadczeń
z innymi uczestnikami szkolenia.
Katarzyna Zubrycka, Rosja
Ogromnie mi się podoba pasja i zaangażowanie, z jakim lektorki prowadzą zajęcia. Bardzo praktyczne zajęcia,
przydatne zwłaszcza dla początkujących nauczycieli języka polskiego. Ciekawym doświadczeniem jest również
wymiana doświadczeń z nauczycielami z różnych regionów Europy i Świata.
Alina Jabłońska Domurat, Polska
Bardzo dużo się nauczyłam, bardzo dziękuję. Teraz „tylko” zostaje przetestowanie tego wszystkiego w praktyce.
Anna Müller, USA
Polecam szkolenie zarówno nauczycielom doświadczonym jak i mniej doświadczonym. Szczególnie skorzystałam
ze szkolenia dlatego, że przekonałam się o skuteczności i realności prowadzenia zajęć wyłącznie po polsku od
poziomu zerowego. Uważam to za moment przełomowy w swojej pracy jako nauczyciela języka polskiego jako
obcego.
Barbara Janisch, Niemcy
Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu, które było dobrze zorganizowane, osoby bardzo kompetentne,
poza tym świetna atmosfera i kontakt oraz wymiana doświadczeń z pozostałymi uczestnikami z grupy.
Dorota Krawczyk-Janisch, Niemcy
Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu i zachwycona profesjonalizmem, ale także życzliwym
podejściem Pani Iwony Stempek i Agnieszki Jasińskiej do naszej grupy. Obie Panie udzieliły nam wielu
praktycznych wskazówek, były zawsze wrażliwe na nasze potrzeby i pytania i starały się, abyśmy dobrze czuły
się w Krakowie […]. Mam nadzieję, że w przyszłości znowu spotkamy się w „Glossie”.
Ewelina Odonnell, Wielka Brytania
Bardzo dobre szkolenie, bo koncentruje się na praktycznych aspektach nauczania j. polskiego jako obcego,
dominują warsztaty i ćwiczenia oraz uczymy się od nauczycieli z doświadczeniem i wieloletnią praktyką.
Bożena Madecka, Luksemburg

