
 

 
Czy warto uczyć się języka polskiego? 
Czy wiesz, że na świecie jest około 60 milionów użytkowników języka polskiego? 
Oprócz 38 milionów Polaków mieszkających w Polsce, największe skupiska 
Polonii na świecie można spotkać w USA, Brazylii, Francji czy Kanadzie. Próba 
nauczenia się języka kraju, w którym mieszkasz oraz zrozumienie otaczającej 
rzeczywistości i kultury jest także wyrazem szacunku dla jego mieszkańców. 

Często znajomość języka polskiego pomaga w praktycznym życiu w Polsce. 
Wówczas zrobienie zakupów w okolicznym sklepie, załatwienie sprawy na 
poczcie, czy u lekarza nie jest czarną magią (‘nightmare’). Na pewno także 
poczujesz ogromną satysfakcję, kiedy kupując kawę w zaprzyjaźnionej kawiarni 
będziesz mógł chwilę porozmawiać w języku gospodarzy, lub pracując w 

międzynarodowej firmie porozmawiać z kolegami w czasie przerwy na lunch 😊 .


Pamiętaj, że do nauki języka polskiego najważniejsza jest motywacja! Nawet, jeśli 
nie od razu złapałeś bakcyla, nie załamuj się! Czasami dopiero po pewnym czasie 
(i osiągnięciu pewnego poziomu) nauka dostarczy Ci radości i satysfakcji, a nawet 
stanie się Twoim hobby. Systematycznie ucz się 5 słówek tygodniowo (w różnych 
zdaniach i kontekście), a zobaczysz jak szybko zaczniesz się skutecznie 
komunikować. Powodzenia!
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W KLUBIE DIALOGU 
robimy co w naszej 

mocy, abyś poczuł się 
jak w domu nie tylko 
podczas lekcji, ale i w 

całej szkole!  

Profesjonalizm: 
Wysoko 

wykwalifikowana 
kadra lektorów i 

zespół Metodyków 
zapewnia najwyższy 
standard nauczania.


“I really enjoyed the class 
and I really like my teacher 

who is very patient and 
explained everything very 
well. The location of the 

school is also very nice. The 
class atmosphere is great. It 

really emphasizes on 
speaking which is essential 

in learning a new 
language.”

Czy wiesz…?Słowa miesiącaInfo o evencie

Tłusty czwartek 
- Fat Thursday  

- Smacznego! 
Enjoy! [your food] 

8.03, Dzień Kobiet! W 
latach 70/80-tych XXw. 

wymarzonym prezentem 
dla kobiety były goździki, 

nylonowe pończochy, kawa 
i mydło! 

Samba workshop & disco.  
 

Zatańcz z nami pod okiem 
profesjonalnej tancerki – 

naszej studentki z Brazylii. 
Więcej, wkrótce.

- Zhang, China



Agato, jako metodyk szkolny czuwałaś ostatnio nad opracowaniem 
NOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA w KLUBIE DIALOGU. Opowiedz 
nam na czym on polega i czym ta zmiana była podyktowana? 

Ostatnie miesiące wspólnie z Ewą Grzelak - również metodykiem, rzeczywiście 
spędziłyśmy  na przygotowaniu nowego programu nauczania, który właśnie 
został wdrożony. 

Zmiana ta podyktowana została potrzebami studentów oraz naszymi staraniami, 
by nauka w KLUBIE DIALOGU przynosiła jak największe efekty. Zauważyłyśmy, 
że coraz więcej studentów naszej szkoły jest zainteresowanych zdaniem 
egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.  

Jeszcze do niedawna można było podejść tylko do egzaminu na poziomach B1 oraz B2, ale od listopada 
2018r dostępny jest już również poziom A2. Stanęłyśmy więc przed dużym wyzwaniem ułożenia programu 
nauczania w taki sposób, by realizować materiał z uwzględnieniem standardów i wymagań egzaminacyjnych, 
ale bez szkody dla rozwijania kompetencji komunikacyjnych, które zawsze były, są i będą naszym 
nadrzędnym celem.  
Ponieważ zakres materiału obejmujący poszczególne poziomy jest bardzo rozległy zdecydowałyśmy się także 
na wprowadzenie nowego nazewnictwa. Aby ‘odciąć’ studentów przywiązanych do oznaczeń A1, A2, B1, B2 
i skupić się na rzeczywistej wiedzy i odpowiednim doborze kursu, poziomy oznaczone są teraz od 1-15, 
gdzie 1- oznacza A0 (‘nigdy wcześniej nie uczył się języka polskiego’), a 15- koniec B1, dający przepustkę do 
podejścia do certyfikatu. Zdecydowałyśmy się również na zmianę podręczników, które szczegółowo 
uwzględniają wymagania egzaminacyjne.  
Stale rozwijamy także szkolne zasoby materiałów wspomagających naukę: sprzętów multimedialnych, 
materiałów interaktywnych, e-learningowych, gier, quizów, zabaw językowych itp. Wszyscy nasi lektorzy są 
świetnie przygotowani do nauczania języka polskiego jako obcego, stale jednak dbamy o podnoszenie 
naszych kwalifikacji m.in. przez cykl zaplanowanych szkoleń i warsztatów. Naszym nieustannym celem jest 

pozostawanie liderem w nauczaniu języka polskiego 😉  

Więcej na www.klubdialogu.pl/PROGRAMS&LEVELS
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VALENTYNKI – KOLEJNY NIEZAPOMNIANY EVENT!  
W jakiej innej szkole możesz zagrać w ‘randkę w ciemno’, 
zatańczyć na gazecie i otrzymać list od cichego wielbiciela? To 
oczywiste – tylko w Klubie Dialogu 😊  

W piątek, 15-go odbył się event Walentynkowy i jak zawsze było 
bardzo wesoło. Najpierw bawiliśmy się w ‘randkę w ciemno’, 
rozmawialiśmy i śmialiśmy się. Były też spontaniczne tańce, a na 
koniec każdy otrzymał walentynkowy liścik. To był kolejny udany 
wieczór i już nie możemy doczekać się następnego. Dziękujemy 
wszystkim za miłą atmosferę!

- Wywiad z naszą nauczycielką - Agatą! -

http://www.klubdialogu.pl/PROGRAMS&LEVELS

