Załącznik nr 1 do Umowy
Raport cząstkowy
dla uczestników programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Lektorzy
w roku akademickim 2019/2020

Nazwa Uczelni:
I. Informacje dotyczące lektora

1) Imię i nazwisko lektora:

2) Rok pracy na ww. uczelni

II. Studenci

1. Korzystając z poniższej tabeli, proszę opisać wszystkie grupy studenckie, w których
prowadził(a) Pan(i) zajęcia z języka polskiego w I semestrze. Każdą grupę proszę
opisać w osobnym wierszu tabeli.
Poziom
zaawansowania
(A1, A2, …,
C2)

grupa

Liczba
osób w
grupie,
które
ukończyły I
semestr
zajęć

Liczba
godzin zajęć
tygodniowo
wI
semestrze

Łączna liczba
godzin zajęć
wI
semestrze

I
II
…
1

Czy zajęcia będą
kontynuowane
w II semestrze?
(tak, nie)

Czy przeprowadził(a)
Pan(i) egzamin na
koniec I semestru?
(nie;
tak – ustny;
tak – pisemny;
tak – ustny i pisemny)

2) Jaka jest liczba osób deklarujących
zainteresowanie kursami letnimi języka
polskiego?

3) Czy planowane są w kolejnym
semestrze nowe zajęcia? Jakie?

III. Przebieg pracy i działalność lektora
ZAŁĄCZNIKI
1) Proszę załączyć program kursu dla każdej
grupy na cały rok

2) Jaki jest stan realizacji programu? Które
elementy programu udało się zrealizować?
Jakie czynniki utrudniają realizację
programu? Czy jakieś elementy okazały się
trudne do realizacji?

3) Czy prowadzi Pani/Pan inne zajęcia poza
lektoratem języka polskiego? Jakie?

4) W jaki sposób przebiega ocena postępów
studentów?
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5) Proszę wymienić i opisać inicjatywy oraz
działania mające na celu promocję języka
polskiego i kultury polskiej za granicą, które
udało się Pani/Panu do tej pory podjąć poza
kursem. Proszę oszacować ilu uczestników
lektoratu lub innych studentów brało w
nich udział.

6) Dla każdej z ww. inicjatyw i działań proszę
wskazać, czy realizował(a) je Pani/Pan
samodzielnie, czy we współpracy z uczelnią
lub inną instytucją (placówka
dyplomatyczna, Instytut Polski, Izba
Handlowa)?

7) Czy były jakieś trudności w organizacji
wydarzeń poza kursem? Jeśli tak to jakie?

8) W jakich wydarzeniach wzięła Pani / wziął
Pan udział jako uczestnik?

9) Czy planuje Pani/Pan przedłużenie pobytu
na uczelni na kolejny rok akademicki?
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IV. Materiały dydaktyczne

1) Z jakich materiałów dydaktycznych
korzysta Pani/Pan w trakcie kursów?

2) Jakimi materiałami dydaktycznymi
dysponuje uczelnia (książki do nauki
jpjo, płyty, filmy, etc.)?

3) Czy materiały dydaktyczne, którymi
dysponuje Pan/Pani są wystarczające
do prowadzenia lektoratu? Jakie
pomoce naukowe przydałyby się
Panu/Pani w pracy?

V. Kontakt z polską placówką dyplomatyczną

1) Jak wygląda współpraca z polską
placówką dyplomatyczną?
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2) Z kim kontaktuje się Pani/Pan w
placówce dyplomatycznej?

VI. Oczekiwania wobec NAWA, placówki dyplomatycznej, uczelni

VII. Dodatkowe uwagi, komentarze, spostrzeżenia
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