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GŁOS ZNAD PREGOŁY

Nauczyciel uczy się nieustannie...

P

rzełom sierpnia i września
zwykle jest czasem na wawakacyjne podsumowania.
W poprzednim numerze naszej gazety przedstawicele Wspólnoty
Kultury Polskiej w Kaliningradzie
podzielili się letnimi wrażeniami
wyniesionymi z wyjazdów do Polski na kolonie, obozy, pielgrzymki,
wycieczki i parafiady. Ten artykuł
natomiast jest poświęcony jednemu z kursów dla nauczycieli polonijnych, który odbył się w dniach
12–25 lipca 2009 r. w Lublinie i
został zorganizowany przez Polonijne Centrum Nauczycielskie.
Kurs nosił nazwę Nauczyciel wobec konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności swoich i
ucznia. W tym roku jego uczestnikami byli przedstawiciele ośrodków polonijnych
Rosji, Ukrainy oraz
Białorusi.
O rga n iz at or zy
wytyczyli konkretny
cel – doskonalenie
kompetencji zawodowych nauczyciela
języka polskiego.
Jednak nie oznaczało to, że uczestnicy
szkoleń przez dwa
tygodnie powinni Kozłówka
byli tylko się uczyć.
Zaplanowano również zwiedzanie
Starego Miasta, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Majdanka, kościołów i różnego rodzaju bibliotek.
Przewidziano również imprezę
integracyjną przy ognisku na działce gościnnych gospodarzy – państwa Gałów.
Ponadto zostaliśmy zaproszeni
na koncert, przygotowany przez
uczestników kursu Tradycji i kultury polskiej, organizowanego
przez PCN. Pani Olga Sklarowa,

Lublin. Zamek.

ucząca dzieci Polonii kaliningradzkiej polskiej tradycji i kultury,
również brała udział w tym kursie.
Warto dodać, że wybierała się na
różne kursy do Lublina już trzy-

krotnie i zawsze wynosiła bardzo
dobre wrażenia. Zdobytą wiedzę
zaś wykorzystuje w czasie prowadzonych przez siebie zajęć. Program tego ostatniego kursu był bardzo intensywny. Zajęcia rozpoczynały się o godz. 8.00 a kończyły
się około godz. 21.00. Przy czym
były to zajęcia ruchowe, skoncentrowane głównie na tańcu. W opiniach uczestników przeważał jednak pogląd, że nawet wieczorne
zmęczenie miało swoją wartość

przyczyniając się wydatnie do integracji i zaprowadzając przyjazną
atmosferę w grupach. W ciągu
dwóch tygodni uczestnicy nauczyli
się nowych tańców, piosenek,
gotowania tradycyjnych polskich dań. Ponadto udało im
się przygotować
dw u god zin n y
koncert, złożony z polskich
tańców ludowych, pieśni i
przedstawienia.
Nawiązano nowe znajomości z
przedstawicielami
Ukrainy, Kuby, Węgier i innych
krajów.
Nieco inaczej wyglądały nasze
zajęcia. Również bardzo urozmai-

pokazał, jak można wykorzystać
różne zabawy ruchowe w nauczaniu dzieci języka polskiego. Pani
Katarzyna Mikos zaś podała przykłady ćwiczeń, mających zachęcić
uczniów do nauki gramatyki. Z
bardzo aktualnego wykładu pani
Małgorzaty Sitarczyk dowiedziliśmy się, jak telewizja oraz Internet
wpływają na rozwój dziecka.
Ważnym celem kursu było nauczyć nas tworzenia i modyfikowania programów nauczania polszczyzny poza Polską, gdyż, jak się
okazało, prawie wszyscy nauczyciele polonijni mają problem z
samodzielną modyfikacją programu. Pomocą służyły panie Iwona
Morawska oraz Danuta Nowakowska-Bartłomejczyk.
Nie sposób opisać wszystkich
zajęć, które odbyły się w czasie
kursu, jednak warto zaznaczyć, że
były one naprawdę ciekawe i owocne i na pewno przydadzą się nam
w pracy.
Przywieźliśmy dużo materiałów
– płyt, książek, skryptów. Bardzo
przydatnym materiałem jest ten opracowany przez panią Magdalenę
Wójcikiewicz zatytułowany Najnowsza literatura polska dla dzieci
i młodzieży. Jak sama nazwa wskazuje zawiera on tytuły najbardziej
popularnych książek współczesnych autorów dla dzieci i młodzieży, a także ich fragmenty. Tego
typu materiały przydałyby się również rodzicom dzieci uczących się

Zajęcia z panią Dorotą Dziamską.

Ognisko. Piosenka w wykonaniu przedstzwicieli Ukrainy.

cone i praktyczne, gdyż wszystkie
zadania, które będą wykonywać
nasi uczniowie, próbowaliśmy
wykonać samodzielnie. Razem z
panią Dorotą Dziamską, doświadczonym pedagogiem i propagatorką sztuki origami w Polsce, bawiliśmy się, wycinając z papieru różne figurki, malując i przyklejając
je do brystoli. Równie wesołe były
zajęcia pana Leszka Gęcy, który

języka polskiego.
Jednym słowem, po kursie mamy same pozytywne wrażenia. W
tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować organizatorom za
możliwość uczestniczenia w tych
ciekawych i pożytecznych zajęciach. Mamy też nadzieję, że nam
się uda wziąć udział w kolejnych
szkoleniach w przyszłym roku.
Natalia Daniłowa

