STOWARZYSZENIE DWA SKRZYDŁA
WE WSPÓŁPRACY Z AMBASADĄ RP W KOPENHADZE

ZAPRASZAJĄ NA

WARSZTATY O DWUJĘZYCZNOŚCI
ODENSE - sobota 23 marca 2019 r. w godz. 11.30-16.30
Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C

KOPENHAGA – niedziela 24 marca 2019 r. w godz. 12.00-17.00
Ambasada RP w Kopenahdze, Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup

WARSZTATY POPROWADZĄ
DR HAB. EWA HAMAN – adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
DR HAB. ZOFIA WODNIECKA-CHLIPALSKA – kierownik zespołu
badawczego Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności
LangUsta, adiunkt w Zakładzie Psychologii Eksperymenatalnej
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na współpracę z
Polonią i Polakami za Granicą

W TRAKCIE WARSZTATÓW UCZESTNICY BĘDĄ MIELI OKAZJĘ:





zapoznać się z wynikami najnowszych badań nad rozwojem dwujęzycznym, w tym
prowadzonych z udziałem dzieci polskich wychowywanych za granicą,
przedyskutować różne postawy i przekonania dotyczące dwujęzyczności,
poznać i przećwiczyć dobre praktyki dotyczące codziennych sytuacji, w których
można wspierać rozwój języka dziedziczonego (polskiego) i języka otoczenia
(duńskiego)
wymienić doświadczenia dotyczące praktykowania dwujęzycznego wychowania.

Poruszymy tematy poważne i niepoważne. Będziemy zastanawiać się nad wagą codziennych
rozmów przy śniadaniu, czytania na głos i po cichu, używania smartfonów i innych urządzeń
elektronicznych. Postaramy się skutecznie pogodzić łaknienie wiedzy teoretycznej z
potrzebą znajdowania praktycznych rozwiązań.
Będzie czas na poczęstunek i chwilę odpoczynku, ale będzie też intensywna praca:
potrzebna będzie inwencja i pomysłowość uczestników.
Prowadzące obiecują stawić czoła zarówno trudnym pytaniom, jak i łatwym rozwiązaniom.
Warsztaty skierowane są do osób dorosłych, dlatego prosimy o zorganizowanie sobie opieki
nad dziećmi, aby móc wziąć udział w warsztatach. Z myślą o osobach które w żaden sposób
nie mogą zorganizować opieki nad dziećmi będzie kącik do zabawy. Stowarzyszenie nie
zapewnia jednak opieki nad dziećmi w czasie warsztatów.

ZGŁOSZENIA TYLKO POPRZEZ WYPEŁNIENIE ANKIETY TUTAJ:
Ankieta zgłoszeniowa
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na współpracę z
Polonią i Polakami za Granicą

STOWARZYSZENIE DWA SKRZYDŁA
Stowarzyszenie na rzecz wspierania dwujęzyczności wśród dzieci polsko- i
duńskojęzycznych DWA SKRZYDŁA zostało założone 6 grudnia 2014 r. w
Kopenhadze przez rodziców dzieci wychowujących się w Danii w rodzinach,
gdzie co najmniej jeden z rodziców mówi w języku polskim. Stowarzyszenie
prowadzi sobotni Klub Dobrej Zabawy i niedzielne gry i zabawy w kościele Św.
Augustyna przy Jagtvej 186D, 2100 København Ø.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie:
 wspiera dwujęzyczne dzieci i ich rodziny poprzez zabawę i zajęcia
kulturalne,
 szerzy wiedzę o dwujęzyczności i jej znaczeniu dla tworzenia poczucia
tożsamości oraz zrozumienia samego siebie w wielojęzycznym świecie,
 działa na rzecz wzmacniania przyswajania języka u dwujęzycznych dzieci
i młodzieży mówiących po polsku i duńsku.

