
 

Inaczej, ale jak? Innowacyjne metody i techniki w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

Konferencja Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech 

28.-30.09.2012, TU Dresden (Bergstr. 53, 01069 Dresden, von-Gerber-Bau, Raum 37/H) 

 

PROGRAM 

28.09.2012 

17:00 – 17:15  Rejestracja uczestników  

17:15 – 17:30  Powitanie przez Zarząd Federalnego Związku Nauczycieli Języka 

Polskiego 

17:30 – 19:30  Walne zebranie członków Związku 

19:30 – 19:45  Przerwa 

19:45 – 20:45 Giełda projektów językowych (nowatorskie projekty, nowinki z 

dziedziny nauczania języka polskiego prezentowane przez 

uczestników konferencji)  

29.09.2012  

Do południa językiem konferencji będzie niemiecki, od godz. 12:30 - polski  

 10:00 – 10:15   Begrüßung, Prof. Dr. Christian Prunitsch (TU Dresden) 

 10:15 – 11:15   Polnisch im Kontext von Mehrsprachigkeit und Globalisierung ,  

Prof. Dr.  Heidemarie Sarter (Universität Potsdam)  

11:15 – 12:15   Innovative Techniken im Fremdsprachenunterricht,  

Prof. Dr. Roman Lewicki (Universität Wrocław) 

12:15 – 12:30   Przerwa na kawę 

12:30 – 13:30 Forum: Innowacyjne metody i techniki nauczania języka polskiego. 

Relacje praktyków (ok. sześciu 10-minutowych prezentacji) 

 
13:30 – 14:30   Przerwa obiadowa 
 
14:30 – 16:00 Warsztaty (każdy warsztat zostanie powtórzony dwukrotnie, aby 

uczestnicy mogli wybrać dowolną kombinację dwóch najbardziej 
interesujących dla nich tematów) 

 

 
Warsztat 1  
Poza Polską też jest Polska – symulacja globalna lekiem na (prawie) wszystkie 
niedomagania językowe, Bogumiła Patyk-Hirschberger (TU Dresden) 
Symulacja globalna pozwala na stworzenie rzeczywistości, w której możemy działać i rozwijać 
sprawności językowe; we współpracy z innymi, swobodnie i spontanicznie, ale zgodnie z 



przyjętymi regułami gry. Przyjęcie fikcyjnej tożsamości uwalnia od stresu i zahamowań, 
motywuje i aktywizuje. Podczas warsztatów zostaną przedstawione zasady i reguły gier 
symulacyjnych w nauczaniu języków obcych. Krótka symulacja z udziałem uczestników zajęć 
będzie podstawą do dyskusji na temat skuteczności, szans i ograniczeń w zastosowaniu tej 
metody w nauce języka polskiego jako obcego. 

 

Warsztat 2 
 Animacja językowa. Interaktywna nauka przez zabawę, Małgorzata Mocia Woch 
(Turmvilla, Bad Muskau)  
Animacja językowa to nieodłączny element spotkań międzynarodowych, proponowany grupom 
w różnych fazach spotkania (przełamywanie barier, integracja, rozgrzewka itp.). Pozwala 
przemycić podstawowe słowa i zwroty z języka partnera, ułatwiające codzienną komunikację. 
Jest zbiorem interaktywnych gier i zabaw, które z powodzeniem można wprowadzać na 
regularnych zajęciach językowych, dopasowując treść do grupy docelowej, materiału i struktury 
lekcji. 

 

Warsztat 3 
Wszystko oprócz „chrząszcza” – gry i zabawy językowe do ćwiczenia wymowy polskiej, 
Jarosława Manitz (St. Benno-Gymnasium Dresden) 
Ćwiczenia fonetyczne często traktuje się na lekcjach po macoszemu, natomiast rodzimi 
użytkownicy języka oceniają stopień umiejętności językowych cudzoziemców głównie na 
podstawie wymowy. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną różnorodne ćwiczenia 
fonetyczne dla początkujących i zaawansowanych. Przykłady ćwiczeń i gier pochodzą z 
podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, a także z materiałów do ćwiczenia 
wymowy angielskiej i niemieckiej. Po zapoznaniu się z różnymi typami gier i zabaw fonetycznych 
uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować własne ćwiczenia. 

 

Warsztat 4 
Web 2.0 to nic strasznego – rozwijanie kompetencji językowych za pomocą 
internetowych narzędzi edukacyjnych, Ewa Zschäbitz (TU-Dresden)  
W Internecie od dawna dostępne są liczne darmowe narzędzia online stworzone specjalnie do 
celów edukacyjnych. Wiele z nich umożliwia nauczycielom języków obcych szybkie i łatwe 
przygotowanie atrakcyjnych i motywujących zadań oraz materiałów, które mogą stanowić 
uzupełnienie lub alternatywę klasycznych pomocy dydaktycznych. W ramach warsztatów 
uczestnicy poznają najciekawsze pomoce online przydatne w rozwijaniu poszczególnych 
sprawności językowych.  
 

16:15 – 17:45  Powtórka warsztatów 

30.09.2012  

10:00 – 13:00   Program kulturalny (dowolny)  

Polskie ślady w Dreźnie – zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 

zob.:  Karolina Borowski, Drezno  

http://www.dresden-drezno.de/stadtfuehrungen-dresden  

http://www.dresden-drezno.de/stadtfuehrungen-dresden

