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Nauczyæ obcokrajowca

s³owa g¿eg¿o³ka
Kraków to modne miasto. Nie tylko do zwiedzania, coraz czêœciej do studiowania. A tak¿e do robienia interesów.
Do tego potrzebna jest znajomoœæ jêzyka polskiego. Jak siê go nauczyæ? Szko³y jêzykowe maj¹ kilka pomys³ów.
A obcokrajowcy chêtnie z nich korzystaj¹.

P

rzyje¿d¿aj¹ do
Polski z Niemiec,
Anglii, Rosji,
Estonii, Nigerii,
W³och, a nawet
Peru. Chc¹ siê uczyæ polskiego, choæ wiedz¹, ¿e to
nie³atwe zadanie. Szko³y
jêzykowe wychodz¹ im naprzeciw i proponuj¹ coraz
ciekawsze metody nauczania (…..)

G¿eg¿ó³ka to te¿ biznes

To, ¿e nauka jêzyka
polskiego mo¿e staæ siê
biznesem wiedz¹ te¿ m³odzi
przedsiêbiorcy. Ma³gorzata

Œwistowska wymyœli³a
specjalistyczn¹ Szko³ê Jêzyka Polskiego G¿eg¿ó³ka.
Przedstawi³a swój pomys³
Centrum Innowacji,
Transferu Technologi i Rozwoju Uniwersytetu Jagielloñskiego (CITTRU), które
wspomaga m³odych biznesmenów i dosta³a dofinansowanie na rozpoczêcie dzia³alnoœci.
“G¯EG¯Ó£KA" to nowy
pomys³ na naukê polskiego.
Kszta³ci umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem z
zastosowaniem nowoczesnych metod logopedycznych.

- Moja firma to Szko³a
Jêzyka Polskiego dla
obcokrajowców po³¹czona
z gabinetem Neurologopedycznym. Oryginalnoœæ
oferowanych tu us³ug polega
na kompleksowym nauczaniu jêzyka polskiego z po³o¿eniem nacisku na rozwijanie sprawnoœci wymowy, która jest podstaw¹
nabywania pozosta³ych
sprawnoœci jêzykowych
takich jak: s³uchanie, mówienie, czytanie i pisanie
- wyjaœnia za³o¿ycielka
szko³y - Jak dot¹d ¿adna ze
szkó³ jêzykowych w Polsce
nie œwiadczy us³ug w tym
zakresie. Taka szko³a to nie

tylko praca zawodowa,
ale mo¿liwoœæ prowadzenia
naukowej dzia³alnoœci przez
Ma³gorzatê. - Na lekcjach
z cudzoziemcami bêdê
prowadzi³a badania dotycz¹ce wp³ywu metod logopedycznych na nauczanie
jêzyka polskiego jako obcego
- przyznaje. Co jest
w p omy œ l e M a³ g orzat y
najciekawsze? - Chodzi
g³ównie o poszerzenie metodyki kszta³cenia wymowy
obcokrajowców lub o przywracanie systemu jêzykowego osobom, które
straci³y zdolnoœæ mówienia
w wyniku uszkodzenia mózgu - t³umaczy. - Na moich

lekcjach wykorzystujê pomoce logopedyczne oraz
neurologopedyczne programy multimedialne, sprowadzane z zagranicy. Z nowymi
metodami nauczania zwi¹zana jest kadra nauczycieli.
Chcê, ¿eby byli to jednoczeœnie poloniœci i logopedzi,
a wiêc specjaliœci posiadaj¹cy pe³ne kwalifikacjedo
nauczania jêzyka polskiego,
jako obcego z uwzglêdnieniem kszta³cenia prawid³owej wymowy.
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