Drodzy Nauczyciele!
Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach i Instytut Polski w Mińsku zapraszają na bezpłatne
warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego.
Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad
Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.
Szkolenie realizowane jest wspólnie z BIP-Instytutem Prawoznawstwa.
TEMAT:
JAK EFEKTYWNIEJ UCZYĆ JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO.
WARSZTATY PRACY Z TEKSTEM LITERACKIM I NIE TYLKO!
1. Tekst literacki jako narzędzie w kształceniu realioznawczym i językowym
cudzoziemców. Uczestnicy warsztatów uzyskają wiedzę na temat wprowadzania
w materię lekcyjną fragmentów tekstów literackich, na podstawie których
studenci zyskują wiedzę na temat polskich realiów kulturowych, życia
codziennego oraz najnowszych zmian zachodzących w języku polskim.
2. Najnowsze podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego ze
szczególnym nakierowaniem na podręczniki do nauczania słownictwa
specjalistycznego, które szczególnie są przydatne dla osób zamierzających
studiować w Polsce.
TERMIN: 21 października 2019 (poniedziałek), w godz. 15:00 – 18:00.
MIEJSCE: Mińsk, BIP-Instytut Prawoznawstwa, ul. Karala 3, sala 20.
KOSZT SZKOLENIA: Szkolenie jest bezpłatne - nie jest pobierana opłata za udział w
szkoleniu, natomiast uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz
ewentualnego zakwaterowania.
ZGŁOSZENIA: Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz pod adresem
https://forms.gle/jfHV9xoXcqUYWKdq7
Rezerwacja miejsca odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia
przyjmowane są - w miarę dostępności miejsc - najpóźniej do dnia 18 października.

PROWADZĄCE SZKOLENIA:
Ewa Sławkowa, profesor w Zakładzie Historii Języka Polskiego. Jej zainteresowania i
prace badawcze koncentrują się wokół następujących kręgów tematycznych:
stylistyka (ze szczególnym uwzględnieniem językowo-kulturowych aspektów stylu
artystycznego); współczesna translatoryka (w jej wymiarze teoretycznym i
praktycznym); edukacja regionalna (problemy języka i stylu tzw. piśmiennictwa
regionalnego); etnopragmatyka i komunikacja międzykulturowa. W latach
osiemdziesiątych (1981-1985) pracowała jako lektor języka polskiego we Francji na
Uniwersytecie Paris-IV-Sorbonne. Przez wiele lat przewodniczyła Katowickiemu Kołu
Miłośników Języka Polskiego.
Mgr Paulina Stasiak. Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczanie
polonistyczne obcokrajowców. Współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ od
2018 roku. W 2019 roku została przewodniczącą koła naukowego „Wieża Babel”.
Obecnie przygotowuje tom z serii „Czytaj po polsku” poświęcony „Glorii Victis” Elizy
Orzeszkowej oraz podręcznik do nauki historii Polski przystosowany do potrzeb osób
uczących się języka polskiego jako obcego. Interesuje się historią średniowiecza,
dziewiętnastowieczną i współczesną literaturą polską oraz rajdami samochodowymi
WRC. Przez dwa lata pracowała jako sędzia rajdowy II kategorii.
Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi
między innymi różnego rodzaju kursy języka polskiego, seminaria z zakresu języka i
kultury polskiej dla nauczycieli i lektorów uczących języka polskiego za granicą wśród
Polonii i cudzoziemców, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury
Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, seminaria i konferencje poświęcone językowi i
kulturze polskiej, nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz tłumaczeniom.
Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi, slawistycznymi, szkołami
polskimi i polonijnymi poza granicami kraju, dla których prowadzi wykłady, lekcje
pokazowe i warsztaty. Jej pracownikami i współpracownikami są nauczyciele
akademiccy, doświadczeni lektorzy, specjaliści w zakresie glottodydaktyki
polonistycznej – autorzy znanych i cenionych podręczników oraz programów
komputerowych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego – oraz
zaproszone osoby spoza uczelni: reżyserzy, pisarze, politycy.

