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PLAN LEKCJI 5

TREŚCI DYDAKTYCZNE 
Rówieśniczy lider wsparcia językowego (EDUCATOR) wyjaśnia tytuł lekcji i
zasady - kursantki powinny skupić się na swoim życiu i za pomocą gestów,
pokazać niektóre jego części. 

CELE PLANU LEKCJI:

Ćwiczenie ma na celu zintegrowanie
wszystkich kursantek i zdobycie jak
największej ilości informacji o
przedstawicielu ich społeczności, przy
jednoczesnym doskonaleniu umiejętności
językowych. Pytania mogą dotyczyć
zainteresowań, rodziny, pracy, przeszłości,
podróży edukacyjnych i wielu innych rzeczy.
Ćwiczenie ma również na celu dostrzeżenie
języka niewerbalnego, co jest istotne,
zwłaszcza na początku procesu nauki języka
kraju zamieszkania. Zadanie ma na celu
odkrycie wspólnych korzeni, historii, obaw, a
tym samym nawiązanie trwałych więzi
pomiędzy rodzinami o pochodzeniu
migracyjnym, niezależnie od ich wieku.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Kursantki będą potrafiły
sformułować kilka zdań,
opowiedzieć swoje osobiste
historie życia - BIOGRAFIE.

Pytania będą również
formułowane w różnych
czasach, aby uwydatnić różnicę
(dla bardziej zaawansowanych
grup).

O PLANIE LEKCJI

CZAS TRWANIA: 30-40 minut
Jeśli grupa potrzebuje więcej czasu, lekcja może trwać dłużej.
Materiały: podręcznik lub tylko wyobraźnia uczących się; długopis i kartka
papieru dla lidera wsparcia językowego.

EDUKATOR może skorzystać z laptopa i projektora, aby wyświetlić wizualizacje, co byłoby
bardzo przydatne, ponieważ uczące się migrantki potrzebują czasu, aby przetworzyć informacje,
a nauczyciele potrzebują czasu, aby utrwalić wiedzę poprzez różne działania. EDUKATOR może
również przygotować kilka karteczek lub innych materiałów wizualnych dla kursantek
.



Aby ułatwić rozpoznawanie gestów, lider wsparcia językowego -
EDUKATOR (wybrany przez daną społeczność) powinien podać kilka słów
związanych z tematem, które zostaną następnie wykorzystane przy
tworzeniu swoistego "tematycznego" słowniczka dla uczących się
migrantek. 
Poziom trudności poszczególnych pytań będzie również zróżnicowany w
zależności od poziomu językowego danej grupy. 
Pytania będą dotyczyły również kwestii gramatycznych (w zależności od
tematu). 
Specjalne listy tematów zostaną przygotowane przez rówieśniczego lidera
wsparcia językowego – EDUKATORA.  

PRZYKŁADY:

Grupa docelowa: młodzież
Pytania dotyczą: zainteresowań, ulubionych przedmiotów, książek, filmów,
preferencji, sposobów spędzania wolnego czasu itp.

Grupa docelowa: osoby dorosłe (alternatywnie: praca/ historia życia)
Pytania mogą dotyczyć również wykształcenia, doświadczenia zawodowego,
przydatnych umiejętności/zdolności, ważnych osiągnięć itp.

Kursantki pracują w parach i na zmianę przeprowadzają ze sobą wywiad.
Celem wywiadu jest uzyskanie jak największej ilości informacji osobistych o
drugiej osobie. Osoba, która odpowiada na pytania nie może mówić, a jedynie
pokazuje odpowiedzi. Jeśli gestykulacja nie jest możliwa, może od czasu do
czasu użyć kilku słów.

Po 5-7 pytaniach kursantki podsumowują to, czego dowiedziały się o sobie
nawzajem i sprawdzają, czy prawidłowo zrozumiały swoje gesty.

Główna zasada

Kursantki pracują w parach. Jedna osoba zadaje pytania, druga pokazuje
odpowiedzi. Jeśli gestykulacja nie jest możliwa, mogą od czasu do czasu
używać słów.



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Treści autorskie (autor - lider wsparcia językowego w danej grupie/
społeczności).

ZAŁĄCZNIKI

Zobacz Załącznik 5 Przykładowe pytania

przydatny tematyczny słowniczek dla kursantek
kilka wizualizacji/grafik, wykonanych przez kursantki o zdolnościach
manualnych/artystycznych, przedstawiających najtrudniejsze słownictwo i
powieszonych na tablicy informacyjnej
karteczki samoprzylepne z najtrudniejszymi słowami (jeśli ktoś chce, może
stworzyć krótką historyjkę z danym słowem albo podać zwykłą lub
„diabelską definicję” tego słowa) [diabelska definicja - zabawna definicja z
charakterystycznymi skojarzeniami]
karteczki samoprzylepne z poradami gramatycznymi
zacieśnianie więzi, integracja rówieśnicza.

REZULTATY


