
Wprowadzenie

Jeśli za formalny początek rozwoju dydaktyki języka polskiego jako 
drugiego przyjmiemy inicjatywę doradców metodycznych miasta 
stołecznego Warszawy z roku 2010, w efekcie której powstały pierwsze 
założenia programowe dla pracujących z uczniami z doświadczeniem 
migracji zamieszczone w tomie Ku międzykulturowej szkole w Polsce', 
szybko wyciągniemy wniosek, że mamy do czynienia z obszarem 
nowym, próbującym odnaleźć swoje miejsce w ramach coraz bar
dziej autonomicznej glottodydaktyki polonistycznej. Jest to jednak 
obszar specyficzny, tym różniący się od dydaktyki polszczyzny jako 
języka obcego, że w naturalny sposób w szerszym zakresie skupia 
w sobie także zdobycze innych dyscyplin humanistycznych i spo
łecznych, przyczyniając się do inicjowania i promowania współpracy 
i nterdyscyplinarnej.

Do bardzo podobnych wniosków dojdziemy, jeśli za punkt wyjścia 
przyjmiemy pierwsze polskie prace z zakresu pedagogiki i psychologii 
międzykulturowej, których nadrzędnym celem było ułatwienie procesu 
akulturacji przybywających do naszego kraju osób z doświadczeniem 
migracji. Badania przeprowadzane przez polskich pedagogów i psy
chologów międzykulturowych obejmowały swoim zasięgiem także 
polskie szkoły jako instytucje przyjmujące w swoje szeregi nowy typ 
uczących się, których sukces edukacyjny w dużym stopniu jest zależny 
od stopnia otwierania się polskich dzieci i młodzieży na nowy kon-

' Bernacka-Langier A. i in. (2010), Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Pakiet 
edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II 
i III etapu kształcenia (w szkołach miasta stołecznego Warszawy), Biuro 
Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa. 
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tekst edukacyjny. Ważne miejsce w tych rozważaniach zajmują dzieci 
cudzoziemskie i powracający z zagranicy polscy reemigranci. Również 
z perspektywy pedagogicznej i psychologicznej, w celu profesjona
lizacji podejmowanych badań i działań dydaktycznych, wymagane 
jest podejście interdyscyplinarne uwzględniające konteksty językowy 
i kulturowy bliskie rozważaniom o charakterze glottodydaktycznym.

Do pierwszego naukowego spotkania reprezentantów psychologii 
międzykulturowej, pedagogiki międzykulturowej i glottodydaktyki 
polonistycznej doszło we wrześniu 2017 roku w Krakowie w ramach 
konferencji Edukacja wobec migracji. Język - kultura - tożsamość, 
zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu 
Warszawskiego, Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji Uni
wersytetu Jagiellońskiego, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją 
Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Międzyna
rodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Wschod
nioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie, miasto Kraków oraz 
Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja 
w Krakowie. Zainicjowane przez glottodydaktyków polonistycznych 
sympozjum, wpisujące się w nurt inicjatyw podejmowanych w ramach 
realizowanego przez miasto Kraków programu Otwarty Kraków, 
postawiło sobie za zasadniczy cel integrację środowiska akademi
ków i praktyków, zajmujących się edukacją osób z doświadczeniem 
migracji w polskim systemie edukacyjnym. W ramach konferencji 
wygłoszono referaty oraz przeprowadzono cieszące się dużym zain
teresowaniem doskonalące warsztaty dydaktyczno-metodyczne dla 
krakowskich nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem 
migracji. W trakcie jednego z seminaryjnych spotkań teoretyków 
z praktykami zostały wypracowane i sformułowane tezy wspierające 
rozwój nauczania języka polskiego jako drugiego uczniów z doświad
czeniem migracji - celem tych tez jest zwrócenie uwagi na konieczność 
podjęcia systemowych działań wspierających wdrażanie nowych, mię
dzykulturowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych do polskich 
szkół. Dla wielu z uczestniczących w konferencji pedagogów była to 
pierwsza możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych 
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oraz nawiązania kontaktu ze specjalistami zajmującymi się edukacją 
dzieci i młodzieży cudzoziemskiej oraz reemigranckiej. Uczestni
czący w konferencji specjaliści wyrażali chęć i gotowość do dalszej 
współpracy zarówno z reprezentantami środowiska akademickiego, 
jak i pracującymi w szkołach pedagogami. Świadomi ograniczeń 
swoich dyscyplin dostrzegali korzyści płynące ze wspólnych debat 
i interdyscyplinarnych projektów badawczych i edukacyjnych.

Niniejszy tom jest pokłosiem toczonych obrad plenarnych i wy
stąpień w ramach poszczególnych sekcji konferencyjnych. Stanowią 
one swoistą wizytówkę współczesnej polskiej myśli edukacyjnej, 
łączącej w sobie rozważania o charakterze glottodydaktycznym, pe
dagogicznym i psychologicznym. Znajdziemy wśród nich dociekania 
o charakterze teoretycznym, propozycje modeli glottopedagogicznych 
uwzględniających kontekst nauczania osób z doświadczeniem migracji 
oraz relacje z przeprowadzonych badań i uzyskane w nich wyniki. 
Wszystkie one stanowią istotny głos w dyskusji na temat obecnego 
miejsca i postulowanego rozwoju polskiej edukacji międzykulturowej 
oraz dydaktyki języka polskiego jako drugiego, sygnalizując jednocze
śnie dalsze potrzeby badawcze oraz kreśląc perspektywy na przyszłość.

Wszystkie zamieszczone w naszym tomie prace wpisują się w nurt 
współczesnych rozważań na temat specyfiki pracy osób ze specjal
nymi potrzebami edukacyjnymi oraz pedagogicznymi działaniami 
włączającymi w ramach koncepcji inkluzji. Humanistyczny wydźwięk 
powyższych koncepcji sprawia, że w centrum każdego z tekstów 
znajdziemy uczestniczącego w procesie akulturacji człowieka wraz 
z jego mocnymi i słabymi stronami. Wspieranie jego rozwoju to 
podstawowe założenie koncepcji teoretycznych i badawczych autorów 
prac zamieszczonych w naszym tomie.

Biorąc pod uwagę tematykę poszczególnych tekstów, umieszczono 
je w ramach trzech odróżniających się wyraźnie od siebie części.

Całość tomu otwiera wypracowany w ramach konferencji zbiór 
tez wspierających rozwój nauczania języka polskiego jako dru
giego uczniów z doświadczeniem migracji w polskim systemie 
edukacyjnym.
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Pierwsza monograficzna część opracowania, zatytułowana Eduka
cja wobec migracji. Modele i koncepcje glottopedagogiczne, obejmuje 
referaty podejmujące próbę syntetycznego ujęcia wybranych aspektów 
pedagogiki międzykulturowej i glottodydaktyki polonistycznej wraz 
z propozycjami ich dalszego rozwoju.

Zamieszczone w tej części tomu teksty otwiera artykuł Jerzego 
Nikitorowicza postrzegającego język jako ekstensję kultury w we
wnętrznym i zewnętrznym dialogu tożsamościowym. Traktuje on 
tym samym o przekraczaniu odziedziczonej tożsamości, tak ważnej 
w pedagogicznych działaniach akulturacyjnych. Władysław T. Mio
dunka w swoim tekście pokazuje szczegółowo ewolucję glottodydak
tyki polonistycznej dzielącej się obecnie na trzy obszary: nauczanie 
języka polskiego jako obcego, jako drugiego i jako odziedziczonego. 
Jego rozważania stanowią swoisty bilans dotychczasowych dokonań 
i porażek wraz z prognozą dalszego rozwoju nauczania polskiego 
jako języka drugiego. Rozważania tej części tomu zamyka autor
ski model dydaktyki języka polskiego jako drugiego Przemysława 
E. Gębala. Łączy on w sobie zdobycze edukacji międzykulturowej, 
dydaktyki wielojęzyczności, edukacji włączającej i pedagogiki po
zytywnej. Jego integracyjno-inkluzyjny charakter wpisuje go w nurt 
współczesnych rozważań interdyscyplinarnych w zakresie nauczania 
języków drugich, rozważań toczonych w innych europejskich syste
mach edukacyjnych.

Zamieszczone w pierwszej części opracowania teksty podejmują 
dyskusję o charakterze interdyscyplinarnym, potwierdzając wyrażone 
wcześniej przekonanie, że tworzenie założeń podstaw edukacji osób 
z doświadczeniem migracji wymaga współpracy i łączenia z sobą 
zdobyczy różnych dyscyplin naukowych.

Druga część tomu, zatytułowana Glottodydaktyka polonistyczna 
wobec potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji, obejmuje rozwa
żania glottodydaktyków wykorzystujące repertuar terminologiczny 
i badawczy znany z dociekań glottodydaktycznych. Ich zasadniczym 
celem jest pokazanie wpływu kompetencji językowych i kulturowych 
na efektywność procesu nauczania polszczyzny jako języka edukacji. 
Autorzy tekstów sięgają także po rozwiązania wypracowane poza 

10



Wprowadzenie

glottodydaktyką. Zawsze jednak postrzegają je z perspektywy glotto- 
dydaktycznej, uznając je za rozwiązania wspierające nauczanie osób 
z doświadczeniem migracji.

Pierwszy tekst, autorstwa Ewy Lipińskiej i Anny Seretny, stanowi 
autorski model glottodydaktyczny zachęcający do rozwoju koncepcji 
dydaktycznych dla powracających do Polski uczniów reemigranckich. 
Zasadniczym jego elementem staje się (re)adaptacja socjokulturo- 
wa, która powinna stanowić najważniejszy punkt odniesienia dla 
wszystkich podejmowanych rozwiązań edukacyjnych wspierających 
zachodzące procesy akulturacyjne. Kolejne opracowanie, autorstwa 
Anety Lewińskiej i Lucyny Wardy-Radys, skupia się na znaczeniu 
rozwoju kompetencji leksykalnych uczniów z doświadczeniem mi
gracji, warunkujących w znaczący sposób sukces edukacyjny na 
poziomie komunikacji. Szczególną rolę odgrywa tutaj nauczanie uła
twiającego realizację obowiązku szkolnego języka edukacji, będącego 
specjalistyczną odmianą polszczyzny. Trzeci, ostatni tekst - Moniki J. 
Nawrackiej - obejmuje analizę najczęściej wykorzystywanych obec
nie podręczników i materiałów dydaktycznych w pracy z uczniami 
z doświadczeniem migracji z perspektywy założeń współczesnej edu
kacji między- i transkulturowej. Przeprowadzone analizy pokazują, 
w jaki sposób wykorzystywane w pracy z uczniami z doświadczeniem 
migracji podręczniki i inne materiały dydaktyczne wspierają rozwi
janie kompetencji międzykulturowych i zachęcają do refleksji nad 
ich wpływem na zachodzące procesy akulturacyjne.

Znaczenie glottodydaktyki w rozwoju koncepcji edukacji osób 
z doświadczeniem migracji jest bezsporne. Zamieszczone w części 
glottodydaktycznej teksty wyraźnie potwierdzają to założenie.

Ostatnia, trzecia część tomu, zatytułowana Studia edukacyjne 
i pedagogika międzykulturowa wobec potrzeb uczniów z doświad
czeniem migracji, zawiera referaty o charakterze teoretycznym, raport 
z badań oraz opisy przykładów dobrej praktyki. Wszystkie są efektem 
obserwacji interesujących nas problemów z perspektywy pedago
gicznej, choć również łączą w sobie zwykle dociekania o charakterze 
interdyscyplinarnym.
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Będące przedmiotem pierwszego z tekstów pedagogiczno-socjolo- 
giczne studium rodzin wielokulturowych w polskiej szkole autorstwa 
Ewy Sowy-Behtane uzupełnia stanowczo wyrażona opinia na temat 
znaczenia wdrażania do codziennej polskiej praktyki edukacyjnej 
elementów edukacji międzykulturowej. Z perspektywy osób bina- 
cjonalnych opisywanych w tekście ułatwia ona wielowymiarowe po
strzeganie tożsamości oraz szersze odwoływanie się do uniwersalnego 
podobieństwa ludzi. Obowiązujące założenia polskiej polityki oświa
towej wobec uczniów z doświadczeniem migracji to z kolei zagadnie
nia podjęte w rozważaniach Ewy Pogorzały. Analizując szczegółowo 
problematykę związaną z przygotowaniem szkół na przyjęcie uczniów 
z doświadczeniem migracji, autorka tekstu uwzględnia cztery aspekty 
tego procesu: politologiczno-prawny, socjologiczno-psychologiczny, 
organizacyjny i finansowy oraz dydaktyczny i pedagogiczny. W dalszej 
części rozdziału znajdujemy wyniki badań pedagogicznych Marioli 
Badowskiej, opisującej indywidualne doświadczenia edukacyjne Polki 
pochodzenia wietnamskiego. Celem przeprowadzonego jakościowego 
studium przypadku było ukazanie stopnia samoidentyfikacji osoby 
pochodzącej z innego kręgu kulturowego, mającej obecnie polskie 
obywatelstwo. Czwarty tekst, autorstwa Małgorzaty M. Kiełtyki, 
jest próbą ukazania koncepcji międzykulturowości jako innowacji 
edukacyjnej. Autorka prezentuje własną propozycję dydaktyczną, 
obejmującą realizację konkretnych projektów dydaktycznych, opisując 
ich cele, założenia, sposoby przeprowadzenia oraz oczekiwane efekty 
pedagogiczno-dydaktyczne. Rozdział trzeci tomu zamyka prezentacja 
dobrych praktyk na podstawie dotychczasowych doświadczeń Szko
ły Podstawowej w Mrokowie pod Warszawą. Autorki tekstu, Anna 
Mikulska i Katarzyna Tu, prowadzą zajęcia w ramach pierwszego 
w Polsce systemowo uruchomionego oddziału integracyjnego dla 
osób z doświadczeniem migracji.

Trzecia część naszej publikacji to szerokie spektrum zagadnień 
edukacji osób z doświadczeniem migracji widziane z perspekty
wy rozwoju współczesnej pedagogiki międzykulturowej i inte
gracyjnej.
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Przesłanie wszystkich zamieszczonych w tomie tekstów pokrywa 
się z ideą programu Otwarty Kraków, którego zasadniczym celem 
jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej oraz 
włączanie osób z doświadczeniem migracji do społeczności miejskiej. 
Przedmiotem referatów autorzy uczynili rozważania nad zjawiskami 
migracyjnymi zmieniającymi charakter polskiej szkoły. Ponieważ edu
kacja dla różnorodności wciąż nie jest opcją kształcenia realizowaną 
w codziennej polskiej praktyce szkolnej, uczyniliśmy ją celem naszych 
rozważań. Wiadomo, że otwieranie polskich szkół na szersze kontakty 
z różnorodnością kulturową to zadanie o charakterze interdyscyplinar
nym. Stąd współpraca glottodydaktyków, pedagogów i psychologów 
międzykulturowych, będących autorami tekstów zawartych w tomie.

Przemysław E. Gębal 
Redaktor tomu
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