
BEZPIECZNA 

PRZYSTAŃ 



„WSPARCIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW 

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi różnego rodzaju 

kursy języka polskiego dla cudzoziemców: 

 semestralne,

 intensywne,

 przygotowawcze do studiów w języku polskim,

 przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego,

 adaptacyjno-językowe

oraz:

 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 (edycje polskie i zagraniczne). 

 seminaria i konferencje poświęcone językowi i kulturze polskiej.
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• Szkoła od 28 lat współpracuje z zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi, slawistycznymi, 
szkołami polskimi i polonijnymi poza granicami kraju, dla których prowadzi wykłady, lekcje 
pokazowe i warsztaty, m.in.: 

w Chinach,

w Brazylii, 

w Argentynie, 

w Kanadzie, 

w Japonii, 

w Mołdawii, 

w Rosji, 

w Kazachstanie, 

w Kirgistanie, 

na Ukrainie,

na Białorusi.
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Od roku 2018 Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ włączyła się – jako parter – w realizację projektu 

Wsparcie integracji cudzoziemców w  województwie śląskim w ramach programu Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji.

Beneficjentami działań w ramach projektu są cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej.

Główne cele zadania to:

• osiągnięcie przez beneficjentów lepszej znajomości języka polskiego w sprzyjającym środowisku 

polskojęzycznym,

• przygotowanie językowe osób, które chciałyby podjąć studia w Polsce,

• przygotowanie językowe osób, które chciałyby podjąć pracę w Polsce,

• przygotowanie językowe osób, które chciałyby starać się o polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka 

(w tym: przygotowanie do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego),
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• przygotowanie do pełniejszego uczestnictwa w kulturze polskiej,

• zdobycie przez osoby uczestniczące w zadaniu ważnego i trwałego doświadczenia 

bezpośredniego kontaktu z Polską, jej mieszkańcami, kulturą, życiem codziennym, 

przyrodą,

• wzmocnienie poczucia identyfikacji, żywych związków z kulturą i językiem polskim,

• rozwinięcie kreatywności i samodzielności,

• poszerzenie horyzontów w zakresie postrzegania i procesu akceptacji 

wielokulturowości i czynników etnicznej tożsamości. 
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Rozpoczęcie działań w ramach zadania: październik 2018 roku. 

Pierwszy etap realizacji projektu: 

• uruchomienie semestralnych kursów języka polskiego (na poziomie B1 i B2). Zajęcia 

odbywają się regularnie w wymiarze  4 godzin dydaktycznych w tygodniu (dwa 

spotkania, każde po 90 minut) – w okresie od października 2018 do stycznia 2019 

(łącznie 60 godzin).
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Projekt przewiduje też podejmowanie działań (w formie spotkań, wycieczek, projekcji 

filmowych) służących zaznajomieniu uczestników z polskim dziedzictwem kulturowym i  

z życiem regionu.

Przykład działań:

• andrzejki, które beneficjentom projektu przybliżyły polskie tradycje i zwyczaje 

związane z wigilią imienin św. Andrzeja. Impreza była się 30 listopada 2018 roku. 
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Grudzień 2018 r. – otwarcie kursów przygotowujących do egzaminu certyfikatowego z 

języka polskiego jako obcego:

• podczas kurs kształcone są kompetencje językowe w zakresie testowanych 

sprawności (mówienie, pisanie, rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu 

czytanego) oraz rozwijana jest umiejętność poprawnego tworzenia i używania 

struktur gramatycznych. 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego i

regularnie organizuje egzaminy certyfikatowe na wszystkich testowanych poziomach

znajomości języka polskiego.
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W 2019 roku przeprowadzone zostaną: 

• kolejne edycje kursów semestralnych (od lutego i października),

• pierwsza edycja kursu intensywnego i kursu przygotowawczego do podjęcia 

studiów w Polsce (od października), 

• kursy językowo-adaptacyjne (sierpień i wrzesień),

• spotkania i warsztaty dla nauczycieli oraz grona pedagogicznego pracujących 

w szkołach na terenie województwa śląskiego (cyklicznie od marca).

O wszystkich działaniach prowadzonych w ramach projektu 

informujemy na stronie: http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/fami/
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