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
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.

BEZPŁATNY LEKTORAT JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBYWATELI UKRAINY
https://www.cosinus.pl/lektorat-jezyka-polskiego
Zajęcia stacjonarne
Informacje oraz zapisy w sekretariacie szkoły w Twoim mieście.
https://www.cosinus.pl/kontakt
Zajęcia on-line

Zapraszamy na bezpłatne lekcje na każdym poziomie zaawansowania. Nasz kurs składa się z
10 modułów. W każdym z nich znajdziesz 10 lekcji do obejrzenia oraz materiały do pobrania
w formie PDF.

ROZSZERZONY KURS JĘZYKA POLSKIEGO
https://otwarty.krakow.pl/aktualnosci/263994,1992,komunikat,rozszerzony_kurs_jezyka_pols
kiego.html
Od 3 października br. Fundacja MATIO rozpoczyna bezpłatny "Rozszerzony kurs języka
polskiego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - uchodźców z Ukrainy".
Pierwsze zajęcia już 3.10.2022 r. w biurze Fundacji MATIO (Kraków, ul. Bobrowskiego 11).
Kurs dedykowany jest dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dla osób
niepełnosprawnych (od 10 roku życia), uchodźców z Ukrainy, posiadających dokument
potwierdzający niepełnosprawność wydany przez ukraiński system orzekania o
niepełnosprawności lub oświadczających pisemnie, że taki dokument posiadają, a także
ukończyli I edycję kursu lub znają język polski w stopniu komunikatywnym (podstawowym).
Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (2 x 45 minut).
Organizatorem kursu języka polskiego jest MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na
Mukowiscydozę.
Kurs jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
Organizator zapewnia wszelkie materiały potrzebne do nauki języka.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: a.brys@mukowiscydoza.

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA NAUCZYCIELI I ASYSTENTÓW
WIELOKULTUROWYCH
https://ib-polska.pl/unicef/kursy-jezyka-polskiego-dla-nauczycieli-i-asystentowwielokulturowych/

Projekt jest skierowany do nauczycieli i asystentów międzykulturowych. Chcemy ułatwić
każdemu możliwość rozwoju i podjęcia pracy, kto w wyniku wojny w Ukrainie, znalazł się w
Krakowie i na co dzień funkcjonuje w naszym mieście.
Trwa rekrutacja uczestników projektu! Chęć wzięcia udziału w kursie prosimy zgłaszać przez
formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
https://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/lista-osrodkow-w-ktorych-planowane-sa-egzaminycertyfikatowe-z-jezyka-polskiego-jako-obcego-w-dniach-5-6-lutego-2023r/?fbclid=IwAR1DRE2TTU3IiR7nLXJWeoE488ArN7CU8H98xyFV3tKLyFcHhAn8aiSNtE
8

Lista ośrodków, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako
obcego w dniach 5-6 lutego 2023 r.
https://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/lista-osrodkow-w-ktorych-planowane-sa-egzaminycertyfikatowe-z-jezyka-polskiego-jako-obcego-w-dniach-5-6-lutego-2023r/?fbclid=IwAR1DRE2TTU3IiR7nLXJWeoE488ArN7CU8H98xyFV3tKLyFcHhAn8aiSNtE
8

