Materiały dydaktyczne online dla nauczycieli pracujących z uczniami
z doświadczeniem migracyjnym
• Ukraińscy uczniowie - poradniki przedmiotowe dla nauczycieli
Szkoła Edukacji we współpracy z ukraińskimi konsultantami opracowała poradniki dla nauczycieli pracujących na co dzień z uczniami ukraińskimi. Poradnik
wychowawczy zawiera pomysły na działania wychowawcy, propozycje rozwiązań zapobiegających trudnym sytuacjom, sposoby radzenia sobie z zaburzeniami
dyscypliny w czasie lekcji.
W poradnikach przedmiotowych z języka polskiego, matematyki, historii i WOSu, biologii znajdują się uwagi dotyczące specyfiki pracy w szkole ukraińskiej
na poszczególnych przedmiotach.

• Materiały dydaktyczne do nauczania języka polskiego jako obcego dzieci w wersji online
➢ „Program nauczania języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych w szkole podstawowej”
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska
➢ „Metodyka nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji”
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska
➢ „W polskiej szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji”
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska
Przewodnik dla nauczyciela klas I-III. Materiały powiązane są z podręcznikiem M. Lorek, M. Wollman „Nasza szkoła” klasa I, M. Lorek, M. Zatorska „Nasza
szkoła” klasa II, klasa III.
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➢ „Polak potrafi! O wielkich Polakach w Polsce i na świecie”
Podręcznik w wersji online zawiera lekcje na poziomie A2- C2 i oparty jest na pomyśle prezentacji zagadnień językowych w oparciu o biogram wybitnych
Polaków.
➢ „Językowa podróż po Polsce”
Anna Młynarczyk-Sokołowska, Katarzyna Szostak - Król
Poradnik metodyczny z programem nauczania języka polskiego jako obcego.
➢ ,,Językowa podróż po Polsce”
Katarzyna Szostak-Król
Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w polskiej szkole (wiek 11 – 15 lat).

•

Materiały dydaktyczne do nauczania języka polskiego jako obcego dorosłych w wersji online
➢ „Z językiem polskim każdego dnia”
Paula Mandziej
Poradnik metodyczny.
➢ „Z językiem polskim każdego dnia”
Paula Mandziej
Podręcznik do nauczania języka polskiego.
➢ „Z językiem polskim każdego dnia - ćwiczenia”
Paula Mandziej
Zeszyt ćwiczeń stanowiący uzupełnienie podręcznika o tym samym tytule.
➢ „Polski na dobry start”
Beata Jędryka, Marta Buława, Anna Mijas
Podręcznik do nauki języka polskiego.
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➢ „Polski na dobry start”
Beata Jędryka, Marta Buława, Anna Mijas
Poradnik metodyczny.
➢ „Polski na dobry start. Audio”
➢ „Polski na dobry start. Zeszyt ćwiczeń”
Beata Jędryka, Marta Buława, Anna Mijas
Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie do podręcznika o tym samym tytule.
➢ „Rozmówki polsko – rosyjskie”
Beata Jędryka
➢ Polski na wynos
Strona internetowa przeznaczona dla nauczycieli języka polskiego jako drugiego. Zawiera materiały ćwiczeniowe z zakresu słownictwa, gramatyki w obrębie
umiejętności czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie; gry i zabawy językowe, przykłady scenariuszy zajęć oraz tablice gramatyczne.
➢ „Lektury dostępne”
Multimedialne materiały pomocnicze do wybranych tekstów literackich (w tym znajdujących się na liście lektur) zawierające w pakiecie m. in. opracowania
graficzne w formie komiksu, karty pracy, karty z symbolami – znakami graficznymi obrazującymi pojęcia.

• List Ministra Edukacji i Nauki z dn. 28 marca 2022 skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zawiera informacje m. in. o organizacji systemu edukacji, kiedy
zaczyna się obowiązek nauki.
Do listu Minister Edukacji i Nauki dołączył programy nauczania dla trzech kolejnych etapów edukacyjnych: klasy I-IV,V-IX, X-XI.
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