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Language Supp Ukraina to inicjatywa pro bono darmowej nauki języka polskiego online dla
dzieci uchodźców z Ukrainy na masową skalę. Dzięki wsparciu sponsorów akcji budujemy
projekt, który ma zrealizować ponad 100 tysięcy darmowych lekcji w ciągu 12 miesięcy (od maja
2022 do kwietnia 2023). Projekt realizowany jest przez Fundację Nativated (link).

Główne założenia

● Przygotowaliśmy materiały: Przygotowaliśmy kursy na poziomie A1, A2 i B1. Każdy
kurs będzie trwał 12 tygodni i obejmował 2 bloki po 90 minut w tygodniu. Na jeden kurs
będzie się składać 48 godzin lekcyjnych. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach to
6 osób na jedną grupę. Uczniowie będą w wieku od 6 do 18 lat.

● Zrekrutowaliśmy nauczycieli: zebraliśmy grupę nauczycielek i nauczycieli, którzy w
oparciu o przygotowane kursy będą uczyć dzieci za niewielkie wynagrodzenie, które
zapewniamy z finansowania organizacji Save the Children.

● Zajęcia odbywają się na platformie: wszystkie lekcje są realizowane za pośrednictwem
platformy internetowej zbudowanej w tym celu. Uczniowie łączą się z nauczycielem w
wirtualnej klasie lekcyjnej i realizują kolejne elementy kursu.

Działanie platformy

W oparciu o nasze wcześniejsze doświadczenia zbudowaliśmy platformę end-to-end, która
obejmuje wszystkie aspekty prowadzenia zajęć:

● Uczniowie, nauczyciele i rodzice rejestrują się na platformie i tworzą profile.
● Nauczyciele są przypisani do kursów w oparciu o ich doświadczenie i preferencje.
● Uczniowie realizują test poziomujący, który przypisuje ich do danego kursu.
● Nauczyciele tworzą kursy w powtarzających się slotach np. wtorki i czwartki o 18:00
● Uczniowie zapisują się na kursy o określonym poziomie z danym nauczycielem.

Kontynuują prace w ramach jednej grupy przez całość trwania kursu.
● Uczniowie realizują test mierzący postępy i mogą uczyć się dalej na wyższym poziomie.

Zajęcia ruszyły z początkiem lipca żeby dać dzieciom skuteczny sposób wejścia w naukę
szkolną od września. Dwa miesiące wakacji będą kluczowym momentem żeby pomóc setkom
tysięcy dzieci, które zaczną naukę w polskich szkołach, poznać podstawy języka polskiego i
dzięki temu znacząco zwiększyć szanse na ich skuteczną integrację. Komunikacja projektu i
zapisy uczniów rozpoczęły się w środę 8 czerwca.

Kontakt: michal.tarnowski@nativated.com (Prezes Zarządu Fundacji)
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