
 
 

                                                          
 
 

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI 
 

„ JAK UCZYĆ UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH  
W KLASIE MIĘDZYKULTUROWEJ? – 

NAUCZANIE PRZEDMIOTOWE” 
 

03.10.2012 
WARSZAWA, IOM, UL. MARIENSZTAT 8 

 
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i pojawieniem się w szkołach nowych 
uczniów cudzoziemskich, Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) 
serdecznie zaprasza nauczycieli na szkolenie pt.: „Jak uczyć uczniów cudzoziemskich w 
klasie międzykulturowej? - Nauczanie przedmiotowe”. Szkolenie odbędzie się 3 
października 2012 (środa) w godzinach 10.00-15.00 w warszawskim biurze IOM przy ul. 
Mariensztat 8 w Warszawie.  
Warsztat poprowadzi doradca metodyczny m.st. Warszawy, pani Ewa Pawlic-Rafałowska, 
współautorka i redaktor merytoryczny poradnika dla nauczycieli „Inny w polskiej szkole” 
oraz współautorka publikacji „Ku wielokulturowej szkole. Pakiet edukacyjny z programem 
nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu nauczania”.  
Uczestnicy warsztatu zapoznają się m.in. z następującymi zagadnieniami:  

1. Zadania nauczycieli uczących w międzykulturowej klasie.  
2. Formułowanie wymagań przedmiotowych dla ucznia cudzoziemca w oparciu o 

podstawę programową kształcenia ogólnego.  
3. Zasady tworzenia materiałów dydaktycznych dla ucznia cudzoziemca na lekcje 

przedmiotowe.  
4. Planowanie lekcji przedmiotowych w klasie międzykulturowej.  
5. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia cudzoziemskiego.  

Warsztat skierowany jest do nauczycieli przedmiotowych, w tym takŜe do nauczycieli języka 
polskiego, ze szkół podstawowych i gimnazjów. ChociaŜ szczególnie jest potrzebny tym, 
którzy juŜ pracują z dziećmi cudzoziemskimi, zaproszenie kierujemy do wszystkich 
nauczycieli pragnących przygotować się na sytuację, gdy w ich klasie na lekcji znajdzie się 
uczeń, nie mający doświadczenia z polską szkołą i nie znający biegle języka polskiego (lub 
nie znający go wcale).  
Udział w warsztacie i materiały szkoleniowe są bezpłatne.  
Serdecznie zapraszamy do rejestracji. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Osoby zainteresowane prosimy o odesłanie 
wypełnionego formularza na adres: dgolebiewska@iom.int  
lub faksem na numer (22) 538 91 40 do 28 września 2012 r.  
 

Szkolenia są prowadzone w ramach projektu  
„Mi ędzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności”.  

Projekt jest współfinansowany  ze środków 
 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. 


