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1. WPROWADZENIE

Język można opanowywać w różny sposób: nieświadomie, spontanicznie, 
uczestnicząc w życiu społeczności posługującej się nim na co dzień; można go także 
poznawać na lekcjach szkolnych i/lub na kursach. Proces pierwszy – to n a b y -
w a n i e  ( p r z y s w a j a n i e ). Jest on naturalny, niekontrolowany; mówi się o nim 
najczęściej w odniesieniu do małych dzieci. Drugi określany jest mianem u c z e -
n i a  s i ę. Ma charakter zaplanowany, zorganizowany i zachodzi zazwyczaj w wa-
runkach sztucznych pod kontrolą uczącego. Nauczanie języka może mieć formę 
zinstytucjonalizowaną i odbywać się w ramach systemu edukacji (od przedszkoli 
po uniwersytety) lub poza nim – w szkołach językowych, na prywatnych kursach.

W niniejszym tekście spróbujemy przedstawić i porównać dwa typy placó-
wek edukacyjnych – szkołę językową oraz szkołę polonijną i zastanowić się, 
który z nich może lepiej służyć realizacji celu, jakim jest dobre opanowanie pol-
szczyzny przez osoby polskiego pochodzenia mieszkające poza granicami kraju. 
Będziemy także poszukiwać odpowiedzi na pytanie: Czy szkoła polonijna nie 
powinna stać się szkołą językową?

2. SZKOŁA JĘZYKOWA A SZKOŁA POLONIJNA

Przez „szkołę językową” rozumiemy instytucję oferującą naukę języków ob-
cych (zarówno tam, na obczyźnie, jak i tu, w Polsce) na kursach: indywidual-
nych, grupowych, adresowanych do różnych grup wiekowych i zawodowych, 
które mogą mieć zróżnicowaną długość i intensywność. „Szkołą polonijną” nato-
miast nazywamy szkołę polską za granicą, pozostającą poza systemem edukacji 
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kraju osiedlenia, do której uczęszczają dzieci i młodzież polskiego pochodzenia 
w wieku od 6–18 lat. Chociaż w obydwu typach placówek mamy do czynie-
nia z opanowywaniem języka sposobem konsekutywnym mieszanym1, co w tym 
przypadku oznacza uczenie się go (w szkole/na kursie) wzmacniane nabywaniem 
(w domu i w środowisku etnicznym)2, różnią się one znacząco. Ich specyfi ka 
uwidocznia się podczas analizy takich czynników, jak (m.in.): adresaci, oferta 
programowa, zadania edukacyjne.

2.1. SZKOŁY JĘZYKOWE

Większość szkół językowych adresuje swoją ofertę do bardzo szerokiego 
kręgu odbiorców. Zazwyczaj w jednej placówce języka uczą się dorośli, mło-
dzież i dzieci, w odpowiednich dla nich przedziałach wiekowych na wszystkich 
poziomach zaawansowania. Kursy oferowane przez szkoły mogą mieć różny sto-
pień intensywności – od dwu do nawet kilkunastu godzin zajęć w tygodniu; mogą 
być także profi lowane tematycznie lub zawodowo3. Stosuje się w nich różne 
metody nauczania. Dominuje podejście komunikacyjne upowszechnione przez 
Europejski system opisu kształcenia językowego4, lecz w niektórych placówkach 
wykorzystywane są także inne sposoby, np. sugestopedia, metoda Callana, Helen 
 Doron, a nawet gramatyczno-tłumaczeniowa.

Wybierając szkołę językową5, należy dobrze sprawdzić jej ofertę, gdyż prawie 
każda reklamuje się jako najlepsza. Najważniejszym wymogiem powinien być 
„certyfi kat jakości” wydany przez niezależne gremium, czyli posiadanie akre-
dytacji placówki uniwersyteckiej, Kuratorium Oświaty lub instytutów kultury 
(takich jak Goethe-Institut, Instituto Cervantes, British Council i in.). Zobowią-
zuje to szkołę do precyzyjnego określenia szczebli edukacji, dając uczestnikom 
kursów możliwość kontynuowania nauki na kolejnych, powszechnie uznanych, 
poziomach zaawansowania6. Przydział do danej grupy powinien odbywać się 

1 Czasem występuje powtórna akwizycja języka, czyli uczenie się i/lub nabywanie go w spo-
sób akademicki, naturalny albo mieszany. Dotyczy to młodzieży i dorosłych. Zob. E. Lipińska, 
Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego/drugiego, w: Z zagadnień dydaktyki 
języka polskiego jako obcego, E. Lipińska, A. Seretny (red.), Kraków: Universitas, 2006, s. 19–28.

2 Warto podkreślić, że przyswajanie języka w Polsce jest skuteczniejsze, ponieważ jest się 
wystawionym na jego działanie o większej mocy i szerszym zasięgu niż na obczyźnie; sam język 
zaś też ma charakter narodowy. 

3 Niektóre kursy prowadzone są wyłącznie w celu przygotowania kandydatów do określonego 
rodzaju egzaminu zewnętrznego lub adresowane są, na przykład, do małych dzieci.

4 Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, tłum. 
W. Martyniuk, Warszawa: CODN, 2003.

5 Na podst. http://www.studentpolski.pl/edukacja.php?id=10; http://pase.pl/index.php/pl/jak-
wybra-dobr-szko-jzykow

6 Obecnie są to stopnie (i ich nazwy) określone przez Radę Europy (zob. Europejski system 
opisu …, s. 33). 
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na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów na testach plasujących7. 
W trakcie trwania kursu muszą być przeprowadzane testy kontrolne, których za-
daniem jest nie tylko sprawdzenie postępów uczących się, ale również dostar-
czenie nauczycielowi informacji zwrotnej dotyczącej prawidłowości przebiegu 
procesu nauczania. Na koniec, po zdaniu stosowanego egzaminu, uczący się po-
winni otrzymać świadectwo (dyplom) ukończenia kursu.

Wybierając szkołę warto sprawdzić, jakich pomocy dydaktycznych używa się 
w danym miejscu, czy podręczniki i egzaminy są wliczone w cenę, ile minut trwa 
tzw. „godzina” lekcyjna, jak liczna może być grupa, jakie są warunki lokalowe 
i udogodnienia dla uczących się8. Nie mniej ważna jest kompetencja lektorów. 
Oprócz stosownego dyplomu liczą się również: staż pracy, umiejętności pedago-
giczne, znajomość realiów oraz indywidualne cechy uczącego9. W szkole powi-
nien być także metodyk, nadzorujący pracę lektorów.

Szkoły językowe starają się nadążać za współczesnością, przez co również 
rozumie się konkurencyjność na rynku edukacyjnym. Muszą być zatem atrak-
cyjne. Oto przykładowe hasła reklamowe zachęcające do wyboru danej szkoły10:

– Bezpłatne konwersacje i inne dodatki z bezpłatnego pakietu językowego 
– uczysz się tak intensywnie, jak tego potrzebujesz.

– Nauka słownictwa – teraz wspomoże nas technologia: tablice interaktywne, 
platforma e-learningowa, audio CD i używane już od kilku lat fi szki.

– Komputery z dostępem do Internetu są dostępne dla wszystkich uczest-
ników kursów. Użytkownicy laptopów mogą natomiast skorzystać z łącza 
szerokopasmowego (broadband connection).

– Bezpłatny pakiet: warsztaty konwersacyjne, konsultacje językowe, bi-
blioteczka fi lmów, książek i kaset w wersji oryginalnej (również powieści 
w wydaniu dźwiękowym), możliwość wypożyczenia podręczników.

– Obozy językowe dla młodzieży.
– Uczymy w grupach max 8 osobowych – pozwala nam to na indywidualne 

podejście do każdego słuchacza w grupie.
– 80% naszych słuchaczy trafi a do nas z polecenia przyjaciół lub rodziny.

 7 Zob. A. Seretny, E. Lipińska, Testy plasujące jako narzędzie pomiaru dydaktycznego na 
przykładzie języka polskiego jako obcego – ocena dotychczasowych doświadczeń, „Neofi lolog”, 
nr 34, 2010, s. 226–237. 

 8 Zdarza się, że są specjalne sale (laboratoria) umożliwiające uczącym się nie tylko pracę 
indywidualną, lecz także korzystanie z pomocy, takich jak: fi lmy, gry komputerowe, prezentacje 
multimedialne.

 9 Należy przy tym pamiętać, że rodzimi użytkownicy danego języka, mający przyciągać słu-
chaczy, nie zawsze są dobrymi nauczycielami, bo często nie posiadają odpowiednich kwalifi kacji.

10 Frag.: http://www.profi -lingua.pl/poznaj-nas/, http://www.prolog.edu.pl/, http://www.maly-
rynek.krakow.pl/, http://www.accent.krakow.pl/
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Niektóre placówki oferują również bezpłatną próbną (pokazową) lekcję, która 
pomaga kursantom podjąć decyzję.

Podsumowując, można powiedzieć, że przypadku szkół językowych ważne są:
– prestiż / reputacja / akredytacja szkoły,
– kadra,
– warunki lokalowe,
– pomoce dydaktyczne,
– liczebność grupy,
– godzinowy wymiar zajęć,
– świadectwo / dyplom,
– cena.

2.2. SZKOŁY POLONIJNE

Do szkół polskich na obczyźnie11 uczęszczają potomkowie emigrantów 
z Polski. Są to, jak już wspomniano, dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. 
Uczniów przydziela się do poszczególnych klas „na podstawie metryki”. Czyn-
nikiem decydującym o tym, w jakim oddziale znajdzie się dany uczeń jest więc 
niemal zawsze jego wiek. Intensywność zajęć jest bardzo podobna – są to 3 lub 
4 godziny lekcyjne, trwające 45 lub 50 minut, a spotkania mają miejsce zazwy-
czaj w sobotnie dopołudnia (czasem są to piątkowe popołudnia). Szkoły polo-
nijne proponują swoim podopiecznym naukę języka i literatury polskiej, historii 
i geografi i Polski oraz religii, czyli tzw. przedmiotów ojczystych, czasem także 
matematyki i wiedzy o środowisku. Dostępne są również zajęcia pozalekcyjne, 
jak np. taniec, śpiew.

Podręczniki, które wykorzystuje się w procesie dydaktycznym, są przygoto-
wane specjalnie z myślą o dzieciach polonijnych albo (częściej) przeznaczone 
dla uczniów polskich. Jeśli chodzi o kadrę, stanowią ją nauczyciele, którzy są 
wprawdzie przygotowani do pracy dydaktycznej, lecz w kraju. Muszą więc sami 
poznawać specyfi kę nauczania polszczyzny na obczyźnie12. Jednym z jej waż-
niejszych elementów jest fakt, że za granicą nie jest ona dla uczniów językiem 
pierwszym / ojczystym, lecz językiem ojczystym jako drugim, czyli odziedziczo-
nym (heritage language), który jest kodem o dużym ładunku emocjonalnym, lecz 

11 Opieramy się wiedzy zdobytej w wyniku wieloletniej współpracy ze środowiskiem nauczy-
cieli w okręgu chicagowskim, dlatego też w tekście znajdują się odniesienia do rzeczywistości 
amerykańskiej.

12 Zob. także A. Seretny, E. Lipińska, Współpraca, która owocuje. O chicagowskich warsz-
tatach dla nauczycieli polonijnych, „Wspólnota Polska – pismo poświęcone Polonii i Polakom za 
granicą”, nr 4, 2008, s. 6–8; E. Lipińska, A. Seretny, Między językiem ojczystym a obcym. Naucza-
nie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej, Księgarnia Akade-
micka, Kraków 2012. 
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nie w pełni rozwiniętym13, co powinno znaleźć odbicie w doborze materiałów 
dydaktycznych oraz technik nauczania.

Szkoły polonijne rzadko mają do dyspozycji odpowiednie zaplecze techniczne. 
Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, są wynajmowane przy parafi ach 
lub w budynkach amerykańskich szkół. Administracją zajmują się często sami 
rodzice, pełniąc dyżury i angażując się w rozmaite akcje gromadzenia pieniędzy. 
Dydaktyka opiera się zazwyczaj na bardzo tradycyjnych formach przekazu wie-
dzy, takich jak podręczniki i zeszyty, tablica i kreda. Tylko w niektórych szkołach 
znajdują się odtwarzacze DVD, plansze poglądowe, plakaty itp. Wiele placówek 
musiało się pogodzić z tym, że amerykański partner ma swoje wymagania14 i nie 
udostępnia stronie polskiej zaplecza, nie zezwalając np. na korzystanie z pokoju 
nauczycielskiego ani pomocy technicznych (rzutników, komputerów). Wymusza 
w dodatku konieczność oddania lokali w takim stanie, w jakim je zastano, co 
wiąże się z każdorazowym przygotowaniem i usuwaniem dekoracji oraz pomocy 
dydaktycznych15. Oczywiście w takich miejscach brak także biblioteki, nieod-
łącznego elementu procesu kształcenia.

Zajęcia w szkole polonijnej są dla uczniów nadobowiązkowe16. Na ogół jed-
nak nie czują się aż tak zmuszani do uczęszczania do niej, jak się powszechnie 
sądzi. Wykazały to badania ankietowe przeprowadzone przez nas wśród uczniów 
klas licealnych kilku szkół Metropolii Chicago. 170 badanych w wieku 13–18 
lat17 zapytano m.in. o to, dlaczego chodzą do polskiej szkoły. Okazało się, że 
najczęściej wymienianymi powodami są:

– chęć uczenia się / poprawy (polepszenia) / zachowania znajomości polsz-
czyzny;

– chęć kontynuacji nauki.

Ich liczba (65) ponad dwa razy przewyższa przymus chodzenia na lekcje pol-
skiego (28), a tuż za nim (po 27) deklarowano:

– chęć nabywania / poprawy umiejętności językowych oraz
– względy pragmatyczne.

13 Zob. G. Valdés, The teaching of heritage languages: an introduction for Slavic-teaching 
professionals, w: The Learning and Teaching of Slavic Languages and Cultures, O. Kagan, 
B. Rifkin (red.), Indiana, Bloomington: Slavica, 2000, s. 375–403. Zob. także E. Lipińska, A. Seret-
ny, Między językiem ojczystym a obcym... 

14 Przykładem jest zakaz wnoszenia do budynku innych napojów niż woda.
15 A. Bonusiak, Szkolnictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1984–2003. 

Analiza funkcjonalno-instytucjonalna, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
16 Swój obowiązek szkolny realizują w instytucjach oświatowych kraju osiedlenia. 
17 To trudny przedział wiekowy – czas buntu, chęci usamodzielnienia się, krytycznego patrze-

nia na dorosłych, a także narastającego przekonania, że „polski już znam”.
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Można więc powiedzieć, że większość młodych ludzi nie tylko chce cho-
dzić do szkoły, lecz także wie, po co to robi. Krytyce podlega raczej termin, 
a zwłaszcza godziny nauki, a nie samo uczęszczanie do szkoły polskiej, gdzie 
bardzo chętnie spotykają się z polskimi kolegami i koleżankami. To bardzo 
ważny powód, gdyż w ten sposób utwierdzają się w przekonaniu, że wszyscy oni 
starają się polszczyznę zachować i że są w pewien sposób inni, wyróżniający się 
spośród Amerykanów.

Jakie czynniki decydują o wyborze szkoły poza Polską? Często ważna jest od-
ległość placówki od miejsca zamieszkania oraz to, czy (i jak wysoko) jest płatna. 
W pewnych przypadkach istotne są również zajęcia dodatkowe lub prestiż danej 
szkoły. Mniej zwraca się uwagę na warunki lokalowe i liczebność klas. Rodzice 
na ogół nie sprawdzają kompetencji nauczycieli ufając, że skoro są Polakami 
(native speakerami) i uczą polskiego, to wiedzą, jak to robić. Po każdym roku na-
uki uczniowie otrzymują – zwyczajem szkolnym – świadectwa, a na zakończenie 
edukacji zdają maturę, którą z polskim egzaminem dojrzałości łączy jedynie na-
zwa18. Rodzice nie dopytują się ani o metody nauczania, ani o sam program, gdyż 
najbardziej zależy na tym, aby ich dzieci (na)uczyły się języka przodków, który 
umożliwi im dostęp do kultury polskiej, a przez to – łączność wspólnotową. Jest 
dla nich ważne, aby znajomość polszczyzny była podtrzymywana przez kolejne 
pokolenia i stanowiła symbol ich etniczności.

Niektóre płatne szkoły19 próbują reklamować się podobnie jak kursy języ-
kowe, jednak w ofertach zazwyczaj słabo zaznacza się to, co stanowi o ich atrak-
cyjności, co może do nich przyciągnąć uczniów. Pokazują to poniższe dwa przy-
kłady:

Jak w każdej polskiej szkole, tak i u nas dzieci uczą się języka polskiego, poznają 
literaturę polską, historię i geografi ę Polski. Duży nacisk kładziemy też na for-
mację religijną, stąd dwa razy w roku organizowane są rekolekcje dla uczniów 
naszej szkoły. Oprócz zwykłych zajęć szkolnych, organizowane są akademie, 
przedstawienia, spotkania z ważnymi osobami, a także wyjazdy na różne wyda-
rzenia kulturalne. W szkole działają trzy schole dziecięce: Kropeczki dla dzieci 
od 3 do 7 lat, Serduszka dla starszych dzieci oraz Radość. W roku 2008 powstał 
zespół taneczny (dla dzieci od I do III klasy). Przy szkole istnieje też kółko pla-
styczne. Zarówno zespoły muzyczne jak i dzieci z kółka plastycznego mają na 
swoim koncie nagrody za wygrane konkursy.

18 Jest to organizowany przez szkoły egzamin wewnętrzny, który nie jest uznawany przez żad-
ne instytucje oświatowe ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Polsce. Ma on zatem znaczenie wy-
łącznie symboliczne. 

19 http://www.szkolaswferdynanda.org/zasady.php: http://www.szkolapulaskiego.org/, http://
niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200439&nr=6
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Celem naszej szkoły, jak mówi Statut jest nauka języka polskiego, historii, geo-
grafi i oraz poznawanie polskiej kultury, pielęgnowanie i przekazywanie polskich 
tradycji młodemu pokoleniu, a także zaznajamianie z wkładem Polonii Amery-
kańskiej w rozwój i życie Stanów Zjednoczonych. W 2011 roku szkoła będzie 
obchodzić 60-tą rocznicę swojej pracy na niwie kształcenia młodzieży polonijnej 
na terenie Metropolii Chicagowskiej. Od wielu lat jest placówką akredytowaną 
przez Illinois Board of Education. Uczniowie mogą uzyskać dodatkowe kredyty 
ze znajomości języka polskiego do szkoły średniej lub na uniwersytet. Szkoła ma 
najstarsze w Chicago liceum (dawniej gimnazjum), które przygotowuje uczniów 
do zdania państwowego egzaminu certyfi katowego z języka polskiego honorowa-
nego przez kraje Unii Europejskiej i nie tylko.

Zdecydowanie rzadziej spotyka się reklamy, które wyraźnie podkreślają, że 
dana placówka stara się oferować więcej niż inne:

Bogata oferta dydaktyczna obejmuje zajęcia obowiązkowe: język ojczysty, histo-
rię i geografi ę Polski, matematykę, zajęcia komputerowe, umuzykalnienie oraz 
religię prowadzoną pod auspicjami bazyliki św. Jacka. Różnorodne zajęcia do-
datkowe, w których prym wiodą języki obce, a także kółko matematyczne i pla-
styczne, nauka gry na pianinie oraz kurs tańca nowoczesnego mają bardzo wielu 
uczestników. Patronat Uniwersytetu Jagiellońskiego, sprawowany od wielu lat 
nad Szkołą Sobieskiego, zapewnia wysoką jakość nauczania.

Podejście oparte na konkurencyjności, charakterystyczne dla szkół języko-
wych, uwidocznia się także w tym przypadku w doborze informacji dodatko-
wych, zawartych na stronie internetowej tej szkoły20:

– W szkole pracują najwyższej klasy specjaliści z bogatym doświadczeniem 
zarówno w pracy w szkołach polskich jak i amerykańskich.

– Nad prawidłowością procesu nauczania czuwa zatrudniony przez szkołę 
metodyk.

– Uczniom, którzy potrzebują dodatkowej pomocy w nauce, szkoła zapewnia 
bezpłatne wyrównawcze zajęcia nadprogramowe.

– Czas zajęć w Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego jest dłuższy od czasu 
zajęć w innych szkołach polonijnych. Zajęcia w klasach od 2 do 11 trwają 
4 godz., czyli o godzinę dłużej niż w większości innych szkół.

– Szkoła zatrudnia dodatkowych nauczycieli-specjalistów prowadzących 
lekcje matematyki i geografi i.

– W oddziałach chicagowskich szkoły zatrudnieni są specjalni pracownicy 
tzw. koordynatorzy, których zadaniem jest przebywanie w budynku szkol-
nym w czasie lekcji i troska o bezpieczne przemieszczanie się dzieci z za-

20 Zob. http://www.abcdacademy.com/educationcenter.php?id=88&sid=88&menu=77
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jęć podstawowych na zajęcia dodatkowe oraz niedopuszczenie do samo-
dzielnego opuszczania przez dzieci budynku szkolnego.

– Mając na uwadze maksymalną efektywność nauczania staramy się, by 
klasy były jak najmniej liczne, zwykle 12–16 osobowe.

– Objęcie szkoły patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego daje szkole moż-
liwość wykorzystywania olbrzymiego potencjału naukowego tej jednej 
z najlepszych polskich uczelni przy doskonaleniu programu nauczania 
i dostosowywaniu go do wymogów polskiej reformy oświatowej. Dzięki 
tej współpracy, nauczyciele szkoły korzystają z doświadczeń i wiedzy na-
ukowców-praktyków zajmujących się od kilkudziesięciu lat między in-
nymi tym, co jest główną troską i celem szkół polskich na całym świecie, 
tj. jak skutecznie, nowocześnie i ciekawie uczyć języka polskiego i kul-
tury polskiej na obczyźnie i jak wiedzę tę wkomponować w całokształt 
edukacji młodego człowieka żyjącego na pograniczu dwóch kultur. Dzięki 
współpracy szkoły z polską instytucją edukacyjną rodzice i uczniowie będą 
mogli mieć pewność, że przekazywane treści odpowiadają polskim pro-
gramom nauczania minimalizując trudności po ewentualnym powrocie do 
Polski.

2.3. SZKOŁA JĘZYKOWA A SZKOŁA POLONIJNA

Szkoła językowa i polonijna różnią się więc znacznie. Decyduje o tym wiele 
czynników (zob. tabela 1). Dwa z nich mają jednakże znaczenie decydujące: 
„język wyjściowy”21 oraz „cele kształcenia”.

Tabela 1. Szkoła językowa a szkoła polonijna 22 23

SZKOŁA JĘZYKOWA SZKOŁA POLONIJNA
JĘZYK WYJŚCIOWY inny niż polski odziedziczony (ojczysty jako drugi)
CEL KSZTAŁCENIA –  nauka języka22 

–  poznawanie realiów kultu-
rowych

–  nauka literatury, kultury, języka, 
historii i geografi i

–  podtrzymywanie więzi z grupą 
etniczną

SPOSÓB NAUCZANIA metody i techniki nauczania 
języków obcych 

metody i techniki nauczania języka 
ojczystego 

21 Pojęcie język wyjściowy może być tożsame zarówno z językiem obcym, jak i drugim. Za-
zwyczaj stanowi opozycję do języka docelowego.

22 Przez co rozumie się rozwijanie kompetencji lingwistycznej, socjolingwistycznej, pragma-
tycznej, a także zdobywanie wiedzy o języku. 

23 W konsekwencji na kursach językowych uczący się w danej grupie mogą pochodzić z róż-
nych grup wiekowych. 
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SZKOŁA JĘZYKOWA SZKOŁA POLONIJNA
KRYTERIUM 
PRZYDZIAŁU
DO GRUP / KLAS

stopień znajomości języka 
(na podstawie wyników testu 
plasującego)23

wiek uczących się (przydział do klas 
zgodny z rocznikiem urodzenia) 

KADRA nauczyciele języka obcego, 
rodzimi użytkownicy języka 

nauczyciele języka ojczystego lub in-
nych przedmiotów 

INTENSYWNOŚĆ 
SPOTKAŃ

zależna od stopnia intensyw-
ności kursu

stała (co tydzień) w takim samym 
wymiarze godzin

POMOCE różne materiały przeznaczo-
ne do nauki języka obcego

podręczniki stosowane w szkołach 
polskich w Polsce i/lub przygotowy-
wane z myślą o dzieciach i młodzie-
ży polonijnej

EGZAMINY, TESTY regularne sporadyczne (jedyny egzamin obo-
wiązkowy to egzamin maturalny)24

Źródło: opracowanie własne. 24

2.3.1. Język wyjściowy

W szkole językowej polszczyzna występuje jako język o b c y  (lub drugi), 
a w szkole polonijnej jest to język odziedziczony, czyli ojczysty, lecz drugi25.

Termin język obcy jest jednoznaczny i nie budzi wątpliwości, natomiast okre-
ślenie ojczysty jako drugi (JOJD) odnosi się do języka ojczystego używanego za 
granicą, w środowisku, w którym ofi cjalnym systemem komunikacji jest inny 
kod. Jego przyswajanie odbywa się w sposób naturalny, drogą słuchowo-ustną, 
a celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb komunikacyjnych. Stanowi 
także symbol łączności z krajem i dziedzictwem narodowym oraz określa toż-
samość jego użytkowników. Jednak kontekst, zakres użycia oraz funkcje JOJD, 
w porównaniu z językiem pierwszym (lub funkcjonalnie pierwszym26) są o wiele 
węższe. To zbliża go do języka obcego, którym dana osoba posługuje się tylko 
w określonych sytuacjach, na przykład w pracy, w podróży, ucząc się za granicą27.

Użytkowników języka odziedziczonego cechuje zazwyczaj niepełna lub słaba 
kompetencja językowa (choć są i tacy, którzy władają nim bardzo sprawnie). 

24 Nie licząc oczywiście klasówek i sprawdzianów.
25 Rozróżnienie to jest bardzo istotne, ponieważ warunkuje metody i techniki nauczania, po-

moce dydaktyczne oraz zakres materiału.
26 Zob. J. Cieszyńska, Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O po-

szukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedago-
gicznej, 2006.

27 Istotny jest także fakt, że o ile nauczany na kursach język obcy m o ż e  stać się dla uczące-
go się systemem komunikacji, o tyle język odziedziczony taką funkcję już p o s i a d a.
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Braki widać najczęściej w obrębie systemu gramatycznego28, fonetycznego, 
a przede wszystkim leksykalnego. Jest to bowiem język używany do komunikacji 
z członkami rodziny oraz wspólnoty etnicznej, głównie zatem w sferze prywat-
nej. Z tego też powodu dzieci i młodzież polonijna (posługujący się językiem 
odziedziczonym) powinni być po części nauczani podobnie jak cudzoziemcy, 
gdyż ich także cechują braki w kompetencji językowej, po części zaś jak rodzimi 
użytkownicy języka, dla których polszczyzna jest znakiem łączności z grupą, 
nośnikiem treści kulturowych oraz narzędziem umożliwiającym zgłębianie 
wiedzy.

2.3.2. Cele kształcenia

Zadaniem szkoły językowej jest, jak już wspomniano, umożliwienie uczącym 
się poznanie języka obcego lub poszerzenie kompetencji, które już posiadają. 
Jest to cel nadrzędny, realizowany niezależnie od typu kursu, jego intensywności, 
profi lu itp.

Zadania szkoły polonijnej są natomiast szersze i obejmują m.in.:
– podtrzymywanie i rozwijanie znajomości języka, który jest znakiem przy-

należności do grupy, a także wyrazem akceptacji dla wyznawanego przez 
nią systemu wartości29;

– ukazywanie dzieciom i młodzieży bogactwa dziedzictwa kulturowego 
kraju ich pochodzenia, a przez to umacnianie/rozwijanie ich tożsamości.

Od tego czy i w jaki sposób tak wytyczone cele będą realizowane zależy 
przyszłość polskiej grupy etnicznej.

3.  MIĘDZY SZKOŁĄ POLONIJNĄ I JĘZYKOWĄ – W TROSCE 
O PRZYSZŁOŚĆ SZKÓŁ NA OBCZYŹNIE

Celem powyższego porównania nie było ukazanie wad szkół polonijnych 
i zalet szkół językowych, z którego można byłoby wysnuć prosty wniosek, iż 
należy te pierwsze przekształcić w drugie. Miało raczej unaocznić słabe punkty 
polonijnych placówek oświatowych, które nie pozwalają im być w pełni atrak-
cyjnymi i konkurencyjnymi na szeroko rozumianym rynku edukacyjnym. Nie 

28 Nieznajomość konstrukcji imiesłowowych, brak umiejętności budowania zdań wielokrotnie 
złożonych, rzadko pojawiająca się nominalizacja struktur itp.

29 Zob. A. Koprukowniak, Wprowadzenie, w: Szkolnictwo polonijne na świecie. Zarys syntezy, 
A. Koprukowniak (red.), Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1995, s. 21. 
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ulega bowiem wątpliwości, że młodzi ludzie chętnie podejmują wyzwania, jeśli 
dzięki nim będą w stanie zdobyć nowe, atrakcyjne na rynku pracy umiejętności.

Co zatem należy zrobić, jaki kierunek nadać działaniom, by w przyszłości, 
mimo coraz mniej licznej emigracji do USA, szkoły były wciąż pełne dzieci i mło-
dzieży, dla których język i kultura polska będą stanowić niezaprzeczalną wartość?

Rozwiązanie choć z pozoru proste, proste wcale nie jest. Szkoła etniczna musi 
bowiem ulec pewnym przeobrażeniom, zmodyfi kować swoją ofertę, by bardziej 
przystawać do wymogów współczesności, w której znajomość języka i kultury 
innego kraju nie jest tylko prywatnym doświadczeniem jednostki, ale bywa po-
strzegana jako atut w sferze publicznej, edukacyjnej i zawodowej. Modyfi kacje 
powinny dotyczyć:

– organizacji procesu dydaktycznego,
– programów nauczania,
– celów nauczania,
– procedur osiągania tych celów,
– szkolenia kadr.

Przy ich wprowadzaniu warto byłoby skorzystać z niektórych rozwiązań 
z powodzeniem stosowanych w szkołach językowych. W ten sposób nowoczesna 
szkoła polonijna pozostając polonijną, stałaby się częściowo szkołą językową.

3.1. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Rozwiązaniem, które z pewnością można by wprowadzić do szkół polonij-
nych jest inna organizacja procesu dydaktycznego, uwzględniająca czynnik nie-
brany dotychczas pod uwagę przy przydziale uczniów do klas – a mianowicie po-
ziom znajomości języka. Dzielenie według rocznika jest często dla nich samych 
niekorzystne, dla nauczycieli zaś uciążliwe. W rezultacie dla części uczących się 
w tym samym oddziale materiał dydaktyczny jest zbyt łatwy, a wymagania na-
uczyciela za niskie, a dla innych z kolei – odwrotnie.

Bardziej odpowiedni byłby podział zgodny ze stopniem znajomości języka, 
czyli taki, jaki stosowany jest na kursach językowych30, z uwzględnieniem jed-
nakże poziomu rozwoju psychomotorycznego oraz intelektualnego dzieci. Moż-
liwe przedziały wieku to na przykład: 6–7 lat, 8–10 lat, 11–14 lat, 15–18 lat. 
Chodzi bowiem o to, by w jednej grupie znaleźli się uczniowie o zbliżonych 
umiejętnościach językowych i kognitywnych. Nie byłoby wówczas takich, któ-
rzy na lekcji się nudzą i takich, którzy wyraźnie nie dają sobie rady.

30 Narzędziem umożliwiającym podział uczniów musiałby być specjalnie przygotowany test 
plasujący. 
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Zastosowanie proponowanego rozwiązania w praktyce nie byłoby trudne pod 
względem organizacyjnym, trzeba by jedynie zachować tę samą liczbę klas i na-
uczycieli. Sami uczniowie prawdopodobnie nie protestowaliby, gdyż system ten 
znają ze szkół amerykańskich, gdzie, zwłaszcza w klasach starszych, dzieleni są 
na różne grupy w zależności od wybranych przez siebie przedmiotów, zajęć fa-
kultatywnych itp.31

3.2. PROGRAM NAUCZANIA

Współczesna szkoła etniczna musi oferować ciekawe programy nauczania, 
które w żadnym razie nie mogą być powieleniem czy modyfi kacją propozycji 
przygotowywanych dla szkół polskich. Należy bowiem pamiętać, że kompeten-
cje językowe dzieci, dla których polszczyzna jest językiem odziedziczonym, nie 
są porównywalne z umiejętnościami ich polskich rówieśników w Polsce (dotyczy 
to zwłaszcza tych dzieci, które bądź urodziły się na obczyźnie, bądź wyjechały 
z kraju we wczesnym dzieciństwie).

Naszym zdaniem program nauczania języka ojczystego jako drugiego (heri-
tage language) powinien uwzględniać zalecenia zawarte w Europejskim systemie 
opisu kształcenia językowego32 oraz w Standardach wymagań egzaminacyjnych 
Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego33 
(aspekt językowy) oraz wpisywać się w edukacyjną specyfi kę środowisk polonij-
nych (aspekt kulturowy, tożsamościowy), pozostając w zgodzie z rozwiązaniami 
przyjętymi w dydaktyce języka polskiego jako ojczystego (podstawa progra-
mowa dla szkół polskich poza Polską34). W praktyce sprowadza się to do rozwi-
jania umiejętności językowych uczniów oraz zapoznawania ich z polskim dzie-
dzictwem kulturowym oraz umożliwienie im poznawania świata i problemów ich 
rówieśników w Polsce, przy czym kolejność – 1. „język”, 2. „aspekt kulturowy” 
– ma tu fundamentalne znaczenie.

Konieczna jest standaryzacja procesu nauczania języka odziedziczonego, 
dzięki której możliwa stałaby się rzetelna i obiektywna ocena wyników naucza-
nia. Na zakończenie procesu kształcenia młodzież polonijna mogłaby zdawać 
dwa egzaminy: obowiązkową maturę podobną w formie, ale nie w treści (ze 
względu na inny czas nauki, inne cele edukacyjne itp.) do nowej polskiej matury 

31 Zob. I. Janowska, E. Lipińska, A. Seretny, Kształcenie językowe w szkołach polonijnych, 
nauczanie języka jako obcego czy ojczystego, „Przegląd Polonijny”, 2007, z. 4, s. 59–68. 

32 Europejski system...
33 Standardy wymagań egzaminacyjnych, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości 

 Języka Polskiego jako Obcego, MENiS, 2003. 
34 Zob. www.polska-szkola.pl
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oraz nieobowiązkowy certyfi katowy egzamin z języka polskiego jako obcego na 
poziomie B2, którym uczący się potwierdzaliby swoje kompetencje językowe35.

3.3. CELE NAUCZANIA

Stosunkowo łatwo jest wyznaczyć c e l e  o g ó l n e  programu realizowa-
nego w szkole polonijnej. Musi on umożliwiać uczniom rozwój osobowości, 
uczyć ich samodzielnego, a także krytycznego myślenia, tolerancji i otwartości 
na inność oraz budować i/lub podtrzymywać tożsamość oraz kontakt z polską 
spuścizną kulturową.

Bardziej problematyczne jest precyzyjne wytyczenie c e l ó w  s z c z e g ó -
ł o w y c h, które należy ująć w kategoriach przewidywanych osiągnięć uczących 
się. Innymi słowy, należy określić, co uczący się, użytkownicy języka odziedzi-
czonego, mają umieć, jakie umiejętności powinni rozwinąć. Niewątpliwie czo-
łowe miejsca powinny zajmować następujące aspekty:

– kształtowanie kompetencji językowych;
– rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, w mowie, 

a przede wszystkim w piśmie, w sytuacjach komunikacyjnych należących 
do sfery innej niż prywatna;

– zapoznanie uczących się z polską kulturą;
– kształtowanie i/lub poszerzanie ich kompetencji socjokulturowej oraz wie-

dzy realioznawczej.

W nauczaniu JOJD ważne jest również rozwijanie kompetencji interkultu-
rowej, gdyż osoby dwujęzyczne mogą funkcjonować jako specyfi czne mosty 
między społecznościami, jako tzw. mediatorzy kulturowi36. Rozwijanie takich 
umiejętności u uczących się języka odziedziczonego umożliwi im postrzeganie 
własnej dwujęzyczności w kategoriach wartości, a nie ciężaru.

3.4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Specyfi ka języka odziedziczonego sprawia, iż jego nauczanie jest przypad-
kiem szczególnym, w którym w sposób naturalny przenikają się i nakładają się 
na siebie cele nauczania języka jako obcego oraz jako ojczystego37. Dlatego też 
rozwiązaniem, którego wprowadzenie warto rozważyć jest koncepcja zintegro-

35 Zob. I. Janowska, E. Lipińska, A. Seretny, Kształcenie językowe…
36 Zob. H. Kubiak, Zanikające pokrewieństwo. Szkice socjologiczne o Polonii, Kraków: 

Wydawnictwo Literackie, 1990; N. Byram, G. Zarate, The Sociocultural and Intercultural Dimen-
sions of Language Learning and Teaching, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1997. 

37 Zob. E. Lipińska, A. Seretny, O polszczyźnie literackiej na obczyźnie, „Postscriptum Poloni-
styczne”, 2 (4), 2009, s. 145–165.
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wanego nauczania sprawności i części systemu językowego polszczyzny na bazie 
tekstów kultury38. Jest to dydaktyka języka przez literaturę oraz literatury przez 
język, która, w naszym ujęciu, obejmuje dwa warianty: równoległy i skorelowany. 
Pierwszy polega na zachowaniu komponentu historyczno-literackiego w dotych-
czasowym, choć ograniczonym, formacie i uzupełnienie go rozbudowaną, lecz 
niezależną, częścią językową. Rozwiązanie takie można nazwać metodą równo-
ległą (rozłączną), gdyż umiejętności językowe uczących się są rozwijane w oder-
waniu od tekstów literackich. Jest to uczenie języka o b o k  literatury, w którym 
obydwa komponenty są równoważne, przy czym pierwszy powinien być dosto-
sowany do językowych możliwości odbiorców, drugi zaś, ukierunkowany na ich 
potrzeby. Wariant drugi, czyli uczenie języka p r z e z  literaturę, to metoda skore-
lowana (zależna). Polega ona na rozwijaniu umiejętności językowych w oparciu 
o teksty literackie39.

Metoda skorelowana, czyli kształcenie językowo-historyczno-literackie, na-
daje nauczaniu wyraźne ukierunkowanie językowe, bardziej istotne w przypadku 
uczących się o niepełnej kompetencji językowej. Wskazana byłaby także inte-
gracja nauczania wszystkich przedmiotów ojczystych: historii, geografi i, religii, 
czyli nauczanie typu i n t e r d y s c y p l i n a r n e g o, które polega na współpracy 
nauczycieli kilku specjalności przy planowaniu i realizacji zajęć lekcyjnych wo-
kół jednego tematu w określonym czasie; innymi słowy – planowanie działań 
dydaktycznych w taki sposób, aby w tym samym terminie omawiać wybrany 
problem w różnych kontekstach40. Na przykład temat Powstanie listopadowe po-
winien pojawić się w tym samym czasie na lekcjach historii, geografi i, języka 
polskiego i religii. Prezentacja faktów z okresu powstania (historia) może prze-
biegać równolegle z odczytywaniem fragmentów Reduty Ordona (materiał do 
ćwiczeń językowych sensu stricto), z zaznaczaniem na mapie miejsc bitew (geo-
grafi a), zapoznaniem się z tekstem „Modlitwy o zwycięstwo” 41 (religia), a także 
śpiewaniem „warszawianki” (zajęcia umuzykalniające). Koordynacja między-
przedmiotowa umożliwia także zadawanie jednego (wspólnego) zadania domo-

38 O wykorzystaniu tekstów kultury w nauczaniu polszczyzny pisze także J. Kowalewski. 
 Autor prezentuje jednakże podejście polonistyczno-glottodydaktyczne, a nie glottodydaktyczne 
sensu stricto. Zob. Idea programów kulturowych a nauczanie języka polskiego jako obcego, „Języki 
Obce w Szkole”, nr 6; Myślę po polsku, 11 przykładowych lekcji języka polskiego dla cudzoziem-
ców i Polaków poza granicami kraju realizowanych metodą kulturową. Materiały do testowania 
 powstającego podręcznika, Drohobycz: Ogólnoukraińskie Metodyczno-Koordynacyjne Centrum 
Nauczania Języka i Kultury Polskiej, 2008; Teksty kultury w praktycznej realizacji programu kultu-
rowego, w: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, G. Zarzycka, G. Rudziński 
(red.), seria „Kształcenie polonistyczne cudzoziemców”, t.17, Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. 

39 Zob. E. Lipińska, A. Seretny, Między językiem ojczystym a obcym...
40 E. Lipińska, Nauczanie „zintegrowane” – autorski program tematyczny, w: Z zagadnień dydak-

tyki języka polskiego jako obcego, E. Lipińska A. Seretny (red.), Kraków: Universitas, 2006, s. 177–187.
41 http://www.kedyw.info/wiki/Modlitwa_o_zwyci%C4%99stwo
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wego42, co dla uczniów, mających jeszcze wiele innych obowiązków szkolnych, 
jest bardzo korzystne, mniej dokuczliwe.

3.5. SZKOLENIE KADR

W szkole bardzo wiele zależy od uczących, dlatego też należy zadbać o ich 
odpowiednie przygotowanie. Powinni oni być świadomi, że polszczyzna jest dla 
uczących się językiem odziedziczonym, czyli ojczystym, lecz drugim. Musi być 
więc nauczana po części jako język pierwszy, po części zaś jako obcy.

Nauczyciele zazwyczaj znają techniki pracy stosowane w dydaktyce języka 
ojczystego, nie znają jednak sposobów pracy charakterystycznych dla glottody-
daktyki (rozwijania poszczególnych sprawności językowych oraz kształtowania 
kompetencji lingwistycznych, także w układzie zintegrowanym). Uczący po-
winni móc wzbogacać swój warsztat metodyczny na szkoleniach, które mogą być 
organizowane w kraju, w którym pracują43 i/lub w Polsce. Te pierwsze są z pew-
nością bardziej dogodne, gdyż uczestnictwo w nich nie wiąże się z konieczno-
ścią brania urlopu oraz znacznymi wydatkami (przejazd, przelot, zakwaterowa-
nie). Drugie natomiast, choć trudniejsze logistycznie i kosztowniejsze, są także 
konieczne, gdyż nauczyciele przebywając na obczyźnie tracą kontakt z żywym 
językiem i czasem posługują się idiolektem zniekształconym na skutek wpływów 
kodu kraju osiedlenia, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę.

4.  PODSUMOWANIE: SZKOŁA POLONIJNA POWINNA STAĆ SIĘ 
SZKOŁA JĘZYKOWĄ?

Odpowiedź na pytanie postawione na początku rozważań jest – według nas 
jednoznaczna: nie powinna. Niemniej jednak musi to być placówka, która nie 
tracąc z oczu swoich pierwotnych celów, zmieni nieco ukierunkowanie procesu 
dydaktycznego na pierwszym miejscu stawiając język. Znając go dobrze, młodzi 
ludzie będą mogli dotrzeć do wszystkich interesujących ich informacji, będą mo-
gli wykorzystywać go w dowolny sposób, jako narzędzie komunikacji, mediacji 
oraz interakcji w dowolnej sferze i dowolnym kontekście. Sprawne posługiwanie 
się językiem umożliwi im bowiem dostęp nie tylko do tekstów kultury, lecz także 
do wszelkiej wiedzy.

42 Nasze badania wykazały też, że uczniowie nie lubią odrabiać zadań domowych, które często 
są obszerniejsze i poważniejsze niż w szkołach amerykańskich. Była to najczęściej udzielana odpo-
wiedź na pytanie „Co Ci się w szkole polskiej nie podoba?”.

43 Od 2001 roku tego typu szkolenia są organizowane dla nauczycieli szkół chicagowskich 
przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska (oddział w Krakowie) przy współpracy z Centrum języka 
i Kultury Polskiej UJ. 




