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Jako kadra naukowa obserwująca zjawiska masowej migracji m.in. Ukraińców do Polski w 
ostatnich latach, ale także innych narodowości ze Wschodu, uważamy za niezbędne działania 
wspomagające integrację różnych grup, zwłaszcza osób młodych.  
Poprzez odkrywanie języka i kultury swoich kolegów społeczność szkolna nie tylko ‘otworzy 
się’ na innych, ale zainteresuje się takimi zjawiskami jak migrację, znalezienie się w 
odmiennym środowisku, liczymy też, że pozna język swoich sąsiadów.  
Oferowany przez Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego Projekt przewiduje  
organizację lekcji pokazowych (w tym online) z języków obcych (ukraińskiego i rosyjskiego),  
skierowanych do uczniów szkół średnich, głównie tych, w których uczą się  przyjezdni 
uczniowie ze wschodu.  
Po realizacji programu uczniowie będą mogli odpowiedzieć na kluczowe pytanie: Co wiesz 
o kulturze i języku swoich kolegów?, a także te dodatkowe -  Jak można skutecznie uczyć 
się języków obcych?  
 
Zajęcia skierowane do ucznio w zainteresowanych funkcjonowaniem i ro z norodnos cią 
języko w obcych, ciekawych odmiennos ci kulturowych i językowych. 
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, liceum 
 
Ogólne cele: Kurs języków obcych z elementami kulturoznawstwa zakłada opanowanie 
umiejętności językowych biernych i czynnych na poziomie zapoznawczym. 

WIEDZA 

- uczestnik kursu zna podstawowe informacje o wybranym języku obcym 

- posiada podstawową wiedzę o kulturze poszczególnych państw, np. zachowań w różnych 

kulturach (trybu życia, rodziny, systemu edukacji, sposobów świętowania, zwyczajów,  
rodzajów rozrywki etc.) 

- wie, gdzie szukać informacji o kraju, którego język poznał (np. strony internetowe, książki) 



- zna wybrane zagadnienia dotyczące geografii kraju bądź regionu (najważniejsze miasta, 

zabytki, zwłaszcza związane ze zwiedzaniem) 

UMIEJĘTNOŚCI 

- słuchacz zna podstawowe zwroty grzecznościowe, przedstawione na lekcji. Potrafi 
przywitać się/ pożegnać się / podziękować w jęz. obcym 

- zna pojedyncze wyrazy i konstrukcje, przedstawione na zajęciach (dotyczące np. rodziny, 
szkoły). 

- zna i rozumie proste pytania, poznane na lekcji, może na nie odpowiedzieć (Jak masz na 

imię? Co to jest ?) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

- uczestnik kursu potrafi współpracować w grupie, posługując się prostymi poznanymi na 

zajęciach konstrukcjami (podaj, otwórz, nie rozumiem) 

- zna strategie uczenia się jęz. obcego i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się 

przez całe życie (rozumie, że znajomość jęz. obcego pomoże mu w poznaniu nowych znajomych 

oraz pozyskaniu  informacji) 

- jest wrażliwy na problemy wynikające z odmienności kulturowej (np.: ktoś, kto mówi w 
jęz. obcym popełnia błędy w mowie; nie obchodzi Świąt w tym samym czasie  i in.). 

- jest świadomy podobieństw i odmienności Polaków i innych narodowości oraz ich kultury 
i zwyczajów (rozumie, że przynależność do innej kultury przejawia się w wyglądzie, 
sposobie mówienia i poruszania się; zauważa różnicę w stosunku do swoich zachowań - 
werbalnych i niewerbalnych). 
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