Szanowne Nauczycielki
Szanowni Nauczyciele
uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji

„Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!” to pakiet materiałów edukacyjnych, które
prezentujemy w ramach drugiej edycji nowatorskiego programu „Witaj w Poznaniu”.
Również tym razem opracowane zostały materiały do nauki języka polskiego jako drugiego
osadzone w lokalnym kontekście kulturowym. Jest to kolejna próba łączenia treści
językowych z kulturowymi. Historia Poznania, jego mieszkańców i mieszkanek, topografia,
tradycja - oto elementy, które konsekwentnie proponujemy włączać do nauczania języka
polskiego.
„Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!” to pakiet dedykowany uczniom i uczennicom
klas VII i VIII oraz młodzieży uczącej się w szkołach średnich. Tak jak w poprzedniej edycji,
projekt jest wynikiem współpracy kilku lokalnych instytucji, którym zależy na
współtworzeniu w naszym mieście klimatu sprzyjającego integracji uczniów, dla których
Poznań niedawno stał się nowym domem. Realizatorem programu jest Poznańskie Centrum
Dziedzictwa, partnerem - Fundacja Badań Migracyjnych/Migrant Info Point. Patronat
ponownie objął Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, do którego dołączyła
krakowska Fundacja Wspierania Języka i Kultury Polskiej im. Mikołaja Reja.
Tym razem uczniowie i uczennice mogą doskonalić znajomość języka polskiego,
jednocześnie odkrywając niesamowite dokonania mieszkańców Poznania, ponieważ nauka
odbywa się w oparciu o biogramy fascynujących poznaniaków i poznanianek. Miasto to
ludzie. Dlatego chcemy, by jego nowi mieszkańcy mogli poznać biografie i dziedzictwo osób,
których działalność, osiągnięcia czy postawy do dzisiaj budzą podziw i inspirują (i to nie
tylko w wymiarze lokalnym). Wartości, które dziś wpisane są w misję miasta, takie jak
otwartość - rozumiana jako wolność myśli i działań; współodpowiedzialność za słabszych
i wykluczonych; współtworzenie miasta oparte na zaufaniu i dialogu czy przedsiębiorczość
- kształtowały Poznań także w przeszłości, czego dowodem są życiorysy, przedstawione
w pakiecie edukacyjnym.

Pakiet składa się z pięciu części, dla których punktem wyjścia są dokonania pięciu
wybitnych postaci związanych z Poznaniem. Zaproponowane w każdej z nich ćwiczenia
obejmują aktywności umożliwiające rozwijanie sprawności słuchania (materiał audio),
pisania, jak i czytania. Od nauczyciela(ki) i zależy, które z nich wykorzysta do doskonalenia
sprawności mówienia uczniów(ennic). Treści poszczególnych ćwiczeń zostały dobrane w taki
sposób, by rozwijać ich kompetencję gramatyczną oraz zasób słownictwa. Mimo że
uczniowie(ennice) nie posługują się jeszcze biegle językiem polskim, uczestniczą już
przecież w lekcjach, podczas których wykorzystywany jest język edukacji szkolnej. Ten zaś
pełen jest specjalistycznych terminów, skomplikowanych definicji i struktur
gramatycznych. Zatem przygotowane materiały to także próba połączenia języka
komunikacji na poziomie A2/B1 z elementami języka edukacji szkolnej. Dlatego
wykorzystywane słownictwo wykracza w niektórych ćwiczeniach poza poziom B1.
Podobnie jak w materiałach opracowanych w ramach pierwszej edycji, proponujemy
jak najczęściej odwoływać się do osobistego doświadczenia uczniów(ennic), ich wiedzy
o świecie, Polsce, Poznaniu, ale także o kraju, z którego pochodzą. W tym celu
wykorzystujemy każdą możliwość, by dopytać o ich osobiste opinie, preferencje,
doświadczenia.
Jesteśmy pewni, że ta publikacja stanie się przydatnym narzędziem w Państwa pracy
z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji. Liczymy na to, że zaprezentowane
treści będą interesujące, a przyjęte rozwiązania metodyczne okażą się ciekawą propozycją
wspierania ich rozwoju językowego i kompetencji interkulturowej.
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