
Nauczyciel i uczeń 
w doświadczeniu migracji 

prof. dr hab. Aneta Lewińska 

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

Instytut Filologii Polskiej 



Kompetencja językowa

przyswajanie  

spontaniczne nabywanie 
kompetencji językowej 

i komunikacyjnej w określonym 
języku

uczenie się 

stosowanie specjalnych 
zabiegów (np. powtarzania) 

w celu opanowania określonych 
struktur językowych

Jakkolwiek przyswaja się na ogół język ojczysty, a uczy się obcego, uczymy się także języka 
ojczystego i przyswajamy obcy.

I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji



Włada 
językiem 

tylko ten, kto potrafi, mając do dyspozycji

słownik i zasób reguł, stworzyć nowy, nigdy przedtem
nie słyszany tekst,

nie ten, kto potrafi reprodukować bardzo nawet długi, 
ale gotowy, nauczony 
na pamięć tekst.

R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni



Język 
szkolnej 
edukacji

Dla nauczycieli JSE jest środkiem transferu wiedzy,

dla uczniów zaś – narzędziem jej zdobywania, przy 
czym i jednym, i drugim umożliwia werbalizację 
przekazywanych/przyswajanych treści.

Kluczem do sukcesu są

kompetencje lingwistyczne: złożona składnia, typowa 
dla języka pisanego oraz słownictwo, którego 
znajomość liczy się w dziesiątkach tysięcy jednostek.

Ewa Lipińska, Anna Seretny 
http://jows.pl/artykuly/eireemigracyjny-jezyk-polski



Semantyka 
i łączliwość

znać, umieć, wiedzieć, poznać, mówić, uczyć, uczyć się

Ewentualnie, że pracownik, który wie języki zawsze lepiej czym ten, który wie tylko 
język swojego kraju.

Kiedy mówisz nie tylko po polsku, po ukraińsku i po rosyjsku, a wiesz jeszcze 
jakiś język, na przykład angielski czy hiszpański to możesz podróżować i to będzie 
łatwiej mówić z obcokrajowcami. 

Jeśli jesteś właścicielem języka obcego…to … 

Myślę, że uczyć różne litery i słowa nie trudno i nie łatwo



Pomiędzy 
nauczaniem 
dla potrzeb 
używania języka 
w konkretnych 
sytuacjach 
codziennych, 

a nauczaniem 
dla zdobywania 
wiedzy 
z danej 
dziedziny

Język polski jest kluczowym przedmiotem
nauczania.

Zakres znajomości języka ojczystego
i sprawność w posługiwaniu się nim ułatwia
przyswajanie wiedzy z innych dziedzin
(przedmiotów) i jest dla każdego ucznia
podstawą sukcesu szkolnego. (PP, s. 18)

W procesie kształcenia ogólnego szkoła
podstawowa na każdym przedmiocie
kształtuje kompetencje językowe uczniów
oraz dba o wyposażenie uczniów
w wiadomości i umiejętności umożliwiające
komunikowanie się w języku polskim
w sposób poprawny i zrozumiały. (PP, s. 12)



Słownictwo specjalistyczne

Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie, w tym

dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów oraz przestrzeganie przez nich norm

poprawnościowych, należy do obowiązków nauczycieli wszystkich przedmiotów

• (PP, s. 19)



Cel

Dydaktycy zaś, pracujący w szkołach zarówno w Polsce,
jak i poza nią, muszą wiedzieć, jakiego polskiego uczą,
gdyż przy planowaniu procesu kształcenia nie mogą
pominąć takich czynników, jak biografia językowa
uczniów, ich przeszłość edukacyjna, kontekst nauczania
i jego cele.

Ewa Lipińksa, Anna Seretny 

http://jows.pl/artykuly/eireemigracyjny-jezyk-polski



Wypowiedzi nauczycieli
gdańskich szkół

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego jako obcego muszą także pełnić rolę zajęć
dodatkowych z niemal wszystkich pozostałych przedmiotów. Uczniowie zwracają się
z prośbą o wyjaśnienie zadania domowego, pomoc w jego wykonaniu, pomoc
w przygotowaniu do pracy klasowej – nie tylko z języka polskiego.

Zdarza się, że uczniowie proszą o pomoc w nauce bieżącego materiału z różnych
przedmiotów.

Brakuje podręcznika, który uczyłby nie tylko języka polskiego, ale też potrzebnego
słownictwa z różnych przedmiotów, które jest niezbędne uczniowi w szkole
(zwłaszcza że trafiają się uczniowie na różnym poziomie – w różnym wieku).



Sukces – radość – motywacja do 
nauki 

Odkrycie przez uczących się, że są już w stanie – z pomocą nauczyciela – zrozumieć

autentyczny wiersz w języku obcym, w dodatku skierowany do dorosłych

czytelników, może nadać nauce tego języka nowy impuls, nic tak bowiem nie

motywuje do dalszej nauki niż przeżycie – nawet drobnego – sukcesu

dydaktycznego.

A. Lewińska, E. Rogowska-Cybulska

http://jows.pl/artykuly/o-lekturze-wiersza-ta-sama-plyta-janusza-st-pasierba-na-

lekcjach-jezyka-polskiego-jako-obce



Projekt

Nazwa przedsięwzięcia:

Bariery komunikacyjne migrantów 

w środowisku polskojęzycznym.

Sytuacja osób słowiańsko- i niesłowiańskojęzycznych 

zamieszkujących region pomorski 

1.05.2021–31.12.2023 (34 miesiące) 



Cele 
projektu

przygotowanie narzędzi i materiału
do szczegółowej diagnozy
mechanizmu barier komunikacyjnych
utrudniających w tych sytuacjach
kontakty migrantów z rodzimymi
użytkownikami języka polskiego.

Będzie to korpus polskojęzycznych
tekstów uczniów z doświadczeniem
migracyjnym uczęszczających do
polskich szkół.



Studia Podyplomowe 
na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Gdańskiego

NAUCZANIE JEZYKA POSLKIEGO JAKO OBCEGO

• https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/5297

7/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego_-

_nowosc_30_zajec_-line

https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego_-_nowosc_30_zajec_-line
https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego_-_nowosc_30_zajec_-line

