ACCENT SCHOOL OF POLISH FOR UKRAINE – СОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ!
https://polishforforeigners.com/ukraina/
Солідарні з Україною! Від слова до діла! – Accent для України – ласкаво просимо на
безкоштовні курси польської мови та тематичні зустрічі для біженців з України!

Заняття відбуваються онлайн або у нас у школі (ul. Kącik 6, Kraków) і спрямовані перш
за все для осіб, котрі ще не знають польської мови. Деякі заняття відбуваються
в “Aparthotel Lwowska 1” – завдяки прихильності об’єкту ми можемо безкоштовно
користуватися їх конференційними залами.
Курси спрямовані до біженців з України, які приїхали до Польщі в останніх днях і
триватимуть від одного до двох місяців.
Увага! В тий хвилi закiнчилися вiльнi мiсця на безкошновнi курси. Якщо будемо
набирати новi группи, проiнформуемо на цьому сайтi.
Zajęcia odbywają się online lub w naszej szkole (ul. Kącik 6, Kraków) i skierowane są przede
wszystkim do osób, które nie znają jeszcze języka polskiego. Część zajęć odbywa się w
Aparthotelu Lwowska 1 - dzięki zaangażowaniu placówki możemy bezpłatnie korzystać z ich
sal konferencyjnych. Kursy skierowane są do uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do
Polski w ostatnich dniach i potrwają od jednego do dwóch miesięcy.
WSTRZYMANE ZAPISY! OSTRZEŻENIE! W tym momencie zakończyły się wakaty na
bezpłatne kursy. Jeśli będziemy rekrutować nowe grupy, poinformujemy Cię na tej stronie.

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO I BEZPŁATNE LEKCJE
INDYWIDUALNE DLA OBYWATELI UKRAINY
https://podprad.pl/11339/bezplatne-kursy-jezyka-polskiego%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%96%D1%82%
D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96/

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:


telefon 12 663 2929



mail: plschool@uj.edu.pl

Допоможіть Україні
Школа Польської Мови та Культури Факультету Польських Студій Ягеллонського
Університету організовує безкоштовні курси польської мови та безкоштовні
індивідуальні заняття для громадян України, які опинилися в Польщі внаслідок війни і
не володіють польською мовою.
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться з нами:






Телефон: 12 663 2929
Пошта: plschool@uj.edu.pl
Drukuj
E-mail

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4199&catid=106&l
ang=pl&Itemid=415
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej organizuje dla uchodźców z
Ukrainy kurs języka polskiego. Kurs realizowany będzie w grupie 15-osobowej w formie 90minutowych zajęć dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od 13.30-15.00.
UWAGA!
Pula miejsc na kurs języka polskiego została wyczerpana. O kolejnych zapisach
będziemy informawać.
Więcej informacji:
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej
e-mail: mck@pk.edu.pl

KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY / КУРС
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
https://www.kurspolskiego.pl/
MIESIĘCZNY KURS „NA START” – DLA POCZĄTKUJĄCYCH - W SZKOLE LUB
ONLINE.
МІСЯЧНИЙ КУРС "НА СТАРТ" - ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ - У ШКОЛІ АБО ОНЛАЙН.
Kursy prowadzi Centrum Języka Polskiego Varia - szkoła, która od 18 lat specjalizuje
się w nauczaniu języka polskiego obcokrajowców.
Częstotliwość zajęć: 2 x 90 minut w tygodniu, w sumie 16 lekcji podczas kursu
KURS W SZKOLE, ul. Michałowskiego 2/3, Kraków, 5 min od Rynku Głównego




poniedziałek i środa 13:30-15:00
wtorek i czwartek 11:45 - 13:15
wtorek i czwartek 13:30 – 15:00

KURS ONLINE



poniedziałek i środa 10:00-11:30
wtorek i czwartek 13.30-15.00

Terminy zajęć
Nowe grupy startują co tydzień – w każdy poniedziałek lub wtorek. Pierwszy kurs start:
4.04.2022 (online) oraz 05.04.2022 (w szkole)
Podczas kursu będziemy koncentrować się przede wszystkim na opanowaniu najważniejszych
wyrażeń leksykalnych, które pomogą odnaleźć się w różnych sytuacjach życia codziennego.
Zadbamy również o staranność językową, poprawną wymowę i używanie odpowiednich
struktur gramatycznych.
Cena promocyjna kursu to 280 złotych. Liczba miejsc jest ograniczona.
Cena zawiera:


16 lekcji języka polskiego



Warsztaty wymowy



Materiały lekcyjne



Test końcowy



Certyfikat ukończenia kursu

Jak wyglądają zajęcia?


Szczególny nacisk kładziemy na komunikację – mówisz po polsku już od pierwszych
zajęć.



Zagadnienia gramatyczne zawsze prezentowane są i utrwalane w kontekstach
komunikacyjnych, w jasny i przystępny sposób.



Częste powtórki motywują do regularnej pracy i ułatwiają opanowanie większych
partii materiału.



Sympatyczna i swobodna atmosfera na lekcji pozwala bardzo szybko przełamać
bariery w posługiwaniu się językiem polskim.



Kurs kończy się testem sprawdzającym i rozdaniem certyfikatów.

Zgłoszenia na kurs: https://www.kurspolskiego.pl/pl/Zgloszenie lub
justyna@kurspolskiego.pl
[UA]
Курс проходить у Центрі польської мови Varia. Це школа, яка має 18 років досвіду
навчання польської іноземців.
Кількість занять: 2 х 90 хвилин на тиждень, загалом 16 уроків за курс
КУРС В ШКОЛІ відбуватиметься за адресою: вул.Michałowskiego 2/3, Краків,5 хвилин
від центру Кракова (Rynek Glówny)



понеділок та середа 13:30 - 15:00



вівторок та четвер 11:45 - 13:15



вівторок та четвер 13:30 - 15:00

ОНЛАЙН-КУРС


понеділок та середа 10:00-11:30



вівторок та четвер 13:30 - 15:00

Дати проведення уроків
Нові групи стартують щотижня – кожного понеділка чи вівторка. Перший курс
починається з 04.04.2022 (онлайн) та 05.04.2022 (у школі)
Протягом курсу будемо зосереджуватися передусім на вивченні найважливіших фраз,
потрібних для повсякденного спілкуванння. Докладемо також зусиль, щоб ви з самого
початку правильно вимовляли слова і використували граматичні структури.
Акційна ціна курсу 280 злотих. Кількість місць обмежена.
Ціна включає:


16 уроків польської мови (8 зустрічей)



майстер-класи з вимови



навчальні матеріали



підсумковий тест



сертифікат про закінчення курсу

Як проходять у нас занняття:


ми робимо акцент на спілкуванні: говоримо польською з перших занять;



граматичні структури завжди викладаються в комунікаційному контекстi, у зрозумілій та
доступній формі;



часте повторення матеріалу мотивує до регулярної роботи і допомагає швидше вивчити
більший обсяг матеріалу;



приємна та невимушена атмосфера на уроках дозволяє швидше подолати мовний
бар’єр;



курс завершується проходженням тесту та врученням сертифікатів.

Щоб зареєструватися на курс, будь ласка, заповніть форму на нашому веб-сайті:
https://www.kurspolskiego.pl/pl/Zgloszenie lub justyna@kurspolskiego.pl
KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA DZIECI
https://nck.krakow.pl/warsztaty-i-zajecia-dla-dzieci-z-ukrainy/

Zajęcia dla dzieci w wieku 7–15 lat
Dni i godziny zajęć do ustalenia, informacje i zapisy: 12 644 02 66 wew. 40, e-mail:
jezyki@nck.krakow.pl, zapisy w języku ukraińskim i rosyjskim pod numerem telefonu: 512
691 608.

BEZPŁATNE LEKCJE POLSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY
http://sokolska.ckpodgorza.pl/aktualnosci/bezplatne-lekcje-polskiego-dla-dzieci-i-mlodziezyz-ukrainy
Od kwietnia Centrum Kultury Podgórza zaprasza dzieci i młodzież szkolną z Ukrainy na
grupowe zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców. Lekcje będą się odbywać bezpłatnie w
siedzibie głównej Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13).
Centrum Kultury Podgórza zapewni wszystkim uczestnikom zajęć odpowiednie podręczniki
oraz pomoce naukowe. Terminy lekcji zostaną ustalone bezpośrednio ze zgłoszonymi
uczestnikami. Aby zapisać dzieci na zajęcia, należy zgłosić wiek oraz liczbę uczestników na
adres sekretariat@ckpodgorza.pl
Оголошуємо набір на безкоштовні уроки польської мови для дітей та підлітків з
України
Починаючи з квітня, Культурний центр Подгужа запрошує дітей та підлітків шкільного
віку з України на безкоштовні групові заняття з польської мови для іноземців. Заняття
проводитимуться у головному приміщенні Культурного Центру Подгужа (вул.
Сокольска 13).
Центр забезпечить усіх учасників відповідними підручниками та навчальними
матеріалами. При визначенні дат занять братимемо до уваги побажання записаних
учасників. Для того щоб записати дітей на заняття, потрібно написати на електронну
пошту sekretariat@ckpodgorza.pl та подати дані про вік та кількість бажаючих.

LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO/ЗАНЯТТЯ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
https://www.rajska.info/lekcje-jezyka-polskiego
Воєводська публічна бібліотека у Кракові запрошує на безплатні заняття з
польської мови для іноземців (початкова група).
Заняття, які проводить відома мовна школа, охоплюють 20 60-хвилинних зустрічей.
Для того, щоб проходження занять зарахували, необхідна відвідуваність - 80%.

Зустрічі відбуватимуться двічі на тиждень в понеділки, п'ятниці годинах, в будинку
бібліотеки (ul. Rajska 1).
Початок занять: 29 квітня 2022 року.
Щоб взяти участь в наборі, необхідно заповнити формуляр:
Група 1 (9.00-10.00)
https://forms.gle/yea2NBbrtjcT1smD8
Група 2 (10.00-11.00)
https://forms.gle/fNKnZcJ8ZcEu4FaB9
Група 3 (11.00-12.00)
https://forms.gle/Vbj5LtVY5bE7jDL49
Група 4 (12.00-13.00)
https://forms.gle/K9KKmULZy6BqSz16A
На зголошення чекаємо до 26 квітня.
Після завершення набору на адресу електронної пошти, вказану в анкеті, буде
надіслано інформацію про кваліфікацію до групи або про відсутність кваліфікації.
Людей, яких приймуть на заняття, проситимуть записатися до бібліотеки (якщо вони
ще не є нашими читачами).
Заняття реалізують в межах проєкту „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków,
Bergen - różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury - modelowe
rozwiązania polskie i norweskie.”, реалізованого в межах Діяльності 2 Програми
Культура, фінансованого з Фінансового механізму Європейської економічної зони та
державного бюджету.
Увага! Кількість місць обмежена! Вирішує черговість зголошень!
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na bezpłatne zajęcia z języka
polskiego dla obcokrajowców - grupa początkująca.
Zajęcia, prowadzone przez renomowaną szkołę językową, obejmują 20 spotkań 60.
minutowych. By uzyskać zaliczenie zajęć wymagana jest 80% frekwencja.
Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu (poniedziałki, piątki) w godzinach
dopołudniowych, w budynku WBP w Krakowie (ul. Rajska 1). Rozpoczęcie zajęć: 29
kwietnia 2022.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Na zgłoszenia czekamy do 26 kwietnia.
Grupa 1 (godz. 9.00-10.00)
https://forms.gle/yea2NBbrtjcT1smD8

Grupa 2 (godz. 10.00-11.00)
https://forms.gle/fNKnZcJ8ZcEu4FaB9
Grupa 3 (godz. 11.00-12.00)
https://forms.gle/Vbj5LtVY5bE7jDL49
Grupa 4 (godz. 12.00-13.00)
https://forms.gle/K9KKmULZy6BqSz16A
Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zostanie
wysłana informacja o zakwalifikowaniu do grupy lub o braku kwalifikacji.
Osoby zakwalifikowane na zajęcia zostaną poproszone o zapisanie się do Biblioteki (jeśli
jeszcze nie są naszymi czytelnikami).
Zajęcia realizowane w ramach projektu pn. „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków,
Bergen - różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury - modelowe
rozwiązania polskie i norweskie.", realizowanego w ramach Działania 2 Programu Kultura
finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz budżetu państwa.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!.

KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UKRAIŃSKICH NAUCZYCIELI GMK –
ONLINE | КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ГМК – ОНЛАЙН
https://lektikon.pl/wydarzenie/kurs-jezyka-polskiego-dla-ukrainskich-nauczycieli-gmk-online/
W krakowskich szkołach pracuje coraz więcej nauczycieli pochodzenia ukraińskiego. Ich
kompetencje językowe ważne są zarówno dla dzieci polskich, jak i ukraińskich. Dlatego
Wydział Edukacji UMK we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią PsychologicznoPedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi organizuje dla nich kurs język
polskiego.
Projekt ma na celu wsparcie kompetencji komunikacyjnych oraz społecznych uczestników,
ważnych w pracy w polskojęzycznym środowisku edukacyjnym. W projekcie zaplanowano:
– kurs językowy na poziomie dopasowanym do potrzeb uczestnika,
– wsparcie procesu adaptacji i integracji w środowisku zawodowym,
– warsztaty z polskiej kultury i tradycji,
– wykłady na temat polskiego systemu nauczania i kultury organizacyjnej szkoły.

Udział w kursie jest bezpłatny finansowany z funduszy przeznaczonych na procesowe
wspomaganie szkół i placówek w gminie miejskiej Kraków.
.

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCHODŹCÓW Z
UKRAINY
https://www.krakow.pl/aktualnosci/260419,29,komunikat,bezplatne_szkolenia_z_jezyka_pols
kiego_dla_uchodzcow_z_ukrainy.html?_ga=2.141660724.72901576.1652950505498808538.1652950505
W Krakowie liczba uchodźców, którzy znaleźli pracę sięga prawie 4 tysięcy osób. Główną
barierą uniemożliwiającą aktywizację zawodową obywateli Ukrainy jest brak wystarczającej
znajomości języka polskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych pracodawców
w zakresie zabezpieczania potrzeb kadrowych, Grodzki Urząd Pracy podjął decyzję o
przeprowadzeniu kursu dla uchodźców szukających pracy w Krakowie pn. „Szkolenie z
języka polskiego dla obywateli Ukrainy – podstawy komunikacji w życiu codziennym”.
– Z racji tego, że projekt ze względu na swoją tematykę ma charakter pilotażowy, działania w
zakresie organizacji szkolenia dla uchodźców rozpoczęliśmy od konsultacji ze specjalistami
w zakresie edukacji, dydaktyki języka polskiego oraz prawa migracyjnego. Nasi pracownicy
wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji „Proaktywni”, Centrum
Języka Polskiego „Varia”, Centrum Edukacyjnym „Promar” oraz kancelarii prawnej „Nefel”
wypracowali najbardziej efektywny model szkolenia – mówi Marek Cebulak, dyrektor
Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
– Warto zaznaczyć że, głównym celem szkolenia ma być osiągnięcie poziomu znajomości
języka polskiego umożliwiającego posługiwanie się nim w życiu codziennym. Poziom ten
usprawni komunikację obywateli Ukrainy z Polakami, ponadto przyczyni się także do
zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia, a dzięki szkoleniom uczestnicy zdobędą
podstawową wiedzę o Polsce oraz o polskim społeczeństwie – Cebulak.
Mając na uwadze, że większa część uchodźców to kobiety z dziećmi, uwzględniamy także
potrzeby komunikacyjne oraz opiekuńcze. Dzięki działaniom Prezydenta Miasta Krakowa,
osoby biorące udział w naszym szkoleniu mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów
komunikacją publiczną w Krakowie. Dodatkowo, na czas trwania szkolenia z języka
polskiego, istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki nad dziećmi w instytucjach
rozmieszczonych po całym mieście. Listę instytucji świadczących bezpłatną opiekę nad

dziećmi uchodźców będziemy rozdawać podczas rekrutacji do projektu w zależności od
miejsca zakwaterowania i potrzeby uczestników. Warto zauważyć, że uczestnicy projektu
otrzymają również stypendium szkoleniowe finansowane z Funduszu Pracy. Koszty, jakie
zostaną poniesione na organizację szkolenia oraz wypłatę stypendiów nie zakłócą realizacji
pozostałych form aktywizacji zawodowej, jakie przewidziano w bieżącym roku.
– Obecnie jesteśmy na etapie rekrutacji uczestników do projektu. Warto zaznaczyć, że jest to
projekt o charakterze pilotażowym, gdyż jest to pierwsze grupowe szkolenie z języka
polskiego, jakie organizujemy dla obcokrajowców. Przewidujemy, że łącznie przeszkolimy
sześćdziesięciu uczestników, którzy będą odbywać zajęcia w pięciu dwunastoosobowych
grupach. Cały cykl szkoleniowy będzie trwał osiemdziesiąt godzin dydaktycznych (20
spotkań po cztery godziny dziennie). Warto podkreślić, że udział w szkoleniu będą mogli
wziąć uchodźcy posiadający status osoby bezrobotnej w związku z czym rekrutować do
projektu będziemy osoby, które zarejestrują się w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
– podkreśla Cebulak.
Zachęcamy do szerokiego informowania o oferowanym wsparciu oraz do bezpośredniego
kontaktu z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie: gupkrakow.pl.

