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Innowacyjna metoda nauki jæzyka

O

ryginalny pomysù na prowadzenie biznesu zostaù doceniony
w ostatniej edycji programu “Zostañ skutecznym
przedsiæbiorcà". Program organizowany jest przez CITTRU
czyli Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju UJ.

W

Krakowie od dùuýszego czasu roúnie popyt na kursy jæzykowe dla obcokrajowców, którzy licznie
do nas przyjeýdýajà. Wiele szkóù jæzykowych rywalizuje o nich, przeúcigajàc siæ w proponowaniu
róýnych form nauczania. To, co doceniùo CITTRU, to nauka jæzyka polskiego z zastosowaniem metod
glottodydaktycznych i logopedycznych, które kùadà nacisk na naukæ wymowy - pomysù
zaproponowany przez panià Maùgorzatæ Úwistowskà.

J

est ona absolwentkà filologii polskiej na UJ
oraz logopedii na AP w Krakowie i neurologopedii
na UMCS w Lublinie. Pieniæýna dotacja przyznana
za wygranà w programie pozwoli jej na wdroýenie
i rozwój metod, którymi posùuguje siæ ich autorka,
z powodzeniem, juý od kilku lat. Przypadek sprawiù,
ýe pani Maùgorzata podczas studiów polonistycznych
pomagaùa w nauce obcokrajowcom, którzy mieli
wyraêne problemy z naukà naszej ojczystej wymowy.
Aby pomóc swoim uczniom w przeùamaniu bariery
jæzykowej, zaùoýycielka "Gýegýóùki" rozpoczæùa studia
logopedyczne, w trakcie których poznaùa innowacyjne

metody logopedyczne stosowane przez profesor
Jagodæ Cieszyñskà – znanego w kraju
i za granicà surdologopedæ i jæzykoznawcæ, zajmujàcà
siæ równieý dwujæzycznoúcià.
Niektóre z tych metod pani Maùgorzata przeniosùa
na grunt glottodydaktyki. Obecnie pisze ona pracæ
doktorskà dotyczàcà zastosowania metod
logopedycznych w nauczaniu jæzyka polskiego jako
obcego, a wùasna szkoùa da jej moýliwoúã prowadzenia
badañ. Jest to wiæc kolejny przykùad na to, ýe nauka i
biznes nie wykluczajà siæ, a przeciwnie, mogà iúã ze
sobà w parze.

C

i techniki z dwóch dziedzin: glottodydaktyki,
czyli dyscypliny wiedzy zajmujàcej siæ nauczaniem
jæzyków obcych oraz logopedii i neurologopedii,
nauki o usuwaniu i korygowaniu wad wymowy,
a takýe przywracaniu systemu jæzykowego osobom,
które utraciùy jæzyk w wyniku uszkodzenia mózgu.
Na skutek tego proces przyswajania jæzyka przez
cudzoziemców przebiega szybciej i efektywniej twierdzi twórczyni pomysùu.

aùe przedsiæwziæcie to Szkoùa Jæzyka Polskiego
poùàczona z gabinetem neurologopedycznym.
– Innowacyjnoúã usùug, oferowanych przez mojà
szkoùæ, polega na tym, ýe oprócz tradycyjnych
- glottodydaktycznych metod nauczania jæzyka
polskiego jako obcego, stosujæ metody logopedyczne w
nauczaniu przede wszystkim wymowy,
ale takýe sùuchania, mówienia, czytania i pisania.
Programy dydaktyczne, które realizujæ na kursach
jæzyka polskiego dla obcokrajowców ùàczà metody

B
P

ædzie to pierwsza tego typu szkoùa w Polsce. W ciàgu kilku lat zdobywania doúwiadczeñ
i nauczania w róýnych szkoùach jæzykowych, pani Úwistowska, posùugujàc siæ swoimi
metodami, wzbudziùa duýe zainteresowanie zarówno wúród uczàcych siæ jak i nauczajàcych.

rzyznana kwota, ma równieý pomóc w zakupie
multimedialnych programów, jeszcze w Polsce
niedostæpnych, a majàcych uùatwiã naukæ uczniom,
przede wszystkim usprawniajàc naukæ wymowy.
Od niej to bowiem w gùównej mierze zaleýy nauczenie
siæ konkretnego jæzyka. Na lekcje zgùaszajà siæ osoby
z caùego úwiata. Wúród nich znaleêli siæ przedstawiciele
róýnych zawodów i grup spoùecznych: od

P

biznesmenów przebywajàcych w Polsce czasowo,
którzy majà czas i pieniàdze, pragnàcych posùugiwaã
siæ poprawnà polszczyznà, studentów chcàcych
udoskonaliã swój warsztat jæzykowy, poprzez osoby
duchowne, misjonarzy oraz turystów, którzy majàc
niewiele czasu, chcieliby szybko zgùæbiã tajniki nie
tylko kultury, ale równieý jæzyka polskiego.

rawdziwà satysfakcjà jest dla nich moýliwoúã wypowiedzenia juý od pierwszej lekcji sùowa
"dzieñ dobry", a poprawne powitanie to przecieý bardzo wiele na dobry poczàtek.
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/innowacyjna_metoda_nauki_jezyka_polskiego_51163.html

