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Informacje ogólne
Centrum Językowe w
Reykjaviku prowadzi zajęcia
językowe w systemie e learning w klasach 9—10
islandzkich szkół
podstawowych oraz oferuje
także nauczanie stacjonarne
w klasach 7—8 w zakresie
języka polskiego oraz języków
skandynawskich.

Polski

Język polski jest językiem
wyboru. Traktowany jest jako
drugi język obcy, zastępujący
język duński w 7 - 10 klasach
lub też może być traktowany
jako dodatkowy przedmiot
nauczania w ramach
islandzkiej edukacji szkolnej.
Tempo i program nauczania
jest dostosowany do
indywidualnych potrzeb
uczestników w oparciu o
program nauczania języka
polskiego poza granicami
Polski.

Nauczyciel języka polskiego

Nauczanie e-learning
Lekcje języka polskiego przez
Internet są skierowane do
uczniów polskiego
pochodzenia z klas 9 i10,
którzy nie uczęszczają na
lekcje duńskiego lub wybierają
nasze lekcje jako zajęcia
fakultatywne.
Program kursu jest
dostosowany do wieku i wiedzy
uczestników kursu.
Uwzględniamy indywidualne
kompetencje ucznia oraz jego
zainteresowania.
Pomagamy uczniom polskiego
pochodzenia w
przezwyciężaniu barier
kulturowych na Islandii.
Uczniowie robią zadania w
sieci, które są dostępne na
platformie edukacyjnej.
Kontaktują się z nauczycielem
prowadzącym także
telefonicznie oraz uczestniczą
w uroczystościach szkolnych.

Nauczanie
Działania w 7 - 8 klasach
zorientowane są na osobę
i wspieranie jej rozwoju.
Praca w małych grupach
pozwala na bezpośrednie
konsultacje uczniów z
nauczycielem prowadzącym,
na zawarcie nowych
znajomości oraz na wspólną
naukę z wykorzystaniem metod
aktywizujących.
Oferujemy w naszej szkole
także program rozrywkowo –
kulturalny.
Hasła programowe i tematyka
wiodąca: Ja i mój świat; ; Moja
szkoła; Ludzie wokół nas; Życie
codzienne; Czas wolny;
Środowisko, w którym żyjemy;
Tradycje i święta polskie; Moje
zaintersowania; Moja rodzina.

_________________________
Anna Filińska
E — learning
nauczanie stacjonarne

Anna.Filinska@reykjavik.is

Jak zapisać dziecko na lekcje języka polskiego ?
Centrum Językowe w Reykjaviku jest częścią publicznego systemu edukacji Islandii.

Trzeba zgłosić dyrekcji szkoły, do której dziecko uczęszcza na co dzień, chęc
uczestnictwa w zajęciach z języka ojczystego w Tungumálaver ( Centrum Językowym w
Reykjaviku). Dyrekcja szkoły powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na
stronie internetowej CJ w Reykjaviku i odesłać go do kierownictwa CJ w Reykjaviku.
Kierownik: Brynhildur Anna Ragnarsdóttir
Brynhildur.A.Ragnarsdottir@reykjavik.is

Od chwili zapisania ucznia na listę osób biorących udział w lekcjach języka polskiego w CJ
w Reykjaviku, to język polski staje się obowiązkowym przedmiotem nauczania w szkole.
To oznacza, że obowiązkami ucznia są: uczestnictwo w każdej lekcji, przeprowadzonej
zgodnie z wiekiem ucznia, stacjonarnie lub w e-learningu; bycie aktywnym na lekcjach;
odrabianie prac domowych w odpowiednim czasie; zgłaszanie nauczycielowi, jeśli pojawi
się taka potrzeba, konkretnych problemów z nauką w celu otrzymania stosownej pomocy;
wykonywanie poleceń nauczyciela.
Ocena postępów ucznia za całokształt pracy, nie tylko za egzamin końcowy, jest wysyłana
do szkoły ucznia.

