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PLANOWANIE DYDAKTYCZNE DODATKOWYCH ZAJĘĆ JPJO 

Wymiar zajęć dydaktycznych z języka polskiego jako obcego dla uczniów z doświadczeniem 

migracji (UDM) reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku,  

z późniejszymi zmianami (tab. nr 1). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi 

oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

Tabela nr 1. Podstawa prawna organizacji zajęć dydaktycznych z JPJO dla UDM. 

Według litery prawa nauka języka polskiego dla każdego UDM jest bezpłatna, a tygodniowy 

wymiar godzin zajęć nie może być niższy niż dwie jednostki dydaktyczne. Zajęcia mogą 

być prowadzone indywidualnie lub w grupach. Niestety powyższy dokument nie określa 

maksymalnej liczby godzin tygodniowo oraz liczebności uczących się w jednej 

grupie. Brakuje także informacji o kryteriach, którymi powinna kierować się szkoła 

podczas podziału uczniów na grupy, np. wiek, kraj pochodzenia czy stopień alfabetyzacji 

ucznia, a są to ważne informacje z punktu widzenia organizacyjnego procesu 

dydaktycznego. Jasno i precyzyjne określone zasady prowadzenia dodatkowych zajęć 

ułatwiłyby przygotowywanie odpowiedniego programu nauczania oraz rozkładu materiału 

wraz doborem materiałów edukacyjnych. Wiedza ta także wpływa na metody i techniki 

pracy z uczniami, które są wybierane przez prowadzących. Oczywiście istnieją rozwiązania, 

które można stosować podczas zajęć z każdą grupą wiekową, jednak nauczyciel powinien 

dostosować je do rozwoju psychicznego swoich uczniów oraz stanu ich wiedzy o świecie. 

To, co dobrze sprawdza się z uczniami klasy IV, niekoniecznie przyniesie efekty w klasie 

VII czy VIII. Dlatego przed rozpoczęciem planowania dydaktyki UDM należy ustalić nie 

tylko z dyrekcją placówki, ale także z  organem prowadzącym szkołę kryteria, które będą 

brane pod uwagę podczas organizacji nauki UDM w danej szkole (tab. nr 2). 
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Przed rozpoczęciem planowania dydaktycznego należy ustalić: (a) tygodniowy wymiar 

godzinowy zajęć z języka polskiego, (b) kryteria podziału na grupy dydaktyczne oraz  

(c) liczebność grupy dydaktycznej. Dodatkowo trzeba wskazać osobę odpowiedzialną za 

opracowanie programu i wdrożenie go wśród nauczycieli prowadzących. 

 Tabela nr 2. Kluczowe elementy organizacji dodatkowych zajęć z JPJO dla UDM.  

Intensywny Trening Językowy 

Proponowany poniżej koncepcja autorskiego intensywnego treningu językowego (ITJ) 

została przygotowana dla uczniów z doświadczeniem migracji, którzy pochodzą z różnych 

kręgów kulturowych. Różni się od standardowych rozwiązań stosowanych w dydaktyce 

języka polskiego jako obcego (JPJO) ponieważ jest dostosowany do sytuacji językowej,  

w której znajdują się UDM. Wynika to z ich odmiennych potrzeb komunikacyjnych.  

W przeciwieństwie do standardowej sytuacji glottodydaktycznej, dla UDM polszczyzna 

docelowo jest językiem edukacji szkolnej (JES). Dlatego też, aby osiągnąć ten cel, trzeba 

sięgnąć po inny wachlarz rozwiązań dydaktycznych. Koncepcją ITJ jest nauczanie języka 

ogólnego z elementami języka szkolnego (JS), przez który rozumiemy odmianę polszczyzny 

służącą do komunikacji w przestrzeni szkolnej, np. na korytarzu podczas przerwy,  

w bibliotece szkolnej czy w szatni.    

Największą presją, z jaką mierzą się nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim UDM, jest 

czas nauki. Środowisko szkolne oczekuje od obu stron szybkich efektów w obrębie 

wszystkich sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, mediacja) tak, 

aby mogli oni aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Niestety, osiągnięcie 

zaawansowanej biegłości językowej w obszarze języka drugiego (L2) zajmuje od 3 do 7 lat, 

a poziom zbliżony do rodzimego użytkownika możliwy jest po 10 latach nauki i zanurzeniu 

w języku docelowym. Dlatego też od początku należy uświadamiać osoby współpracujące 

z UDM, że nie jest możliwe opanowanie języka w rok, nawet jeśli język prymarny ucznia 

należy do języków słowiańskich. Błędnym jest również myślenie, że pokrewieństwo języków 

wystarczy do nauczenia się polszczyzny, a proces dydaktyczny nie wymaga specjalnych 

rozwiązań metodycznych. 

Z założenia ITJ powinien dać UDM solidne podstawy do nauki JPJO albo w oddziale 

przygotowawczym (OP) albo podczas dodatkowych zajęć językowych gwarantowanych 

UDM odpowiednimi regulacjami prawnymi. Należy zwrócić uwagę, że podczas trwania ITJ 
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uczniowie muszą być stale stymulowani do wsłuchiwania się w dźwięki polszczyzny, która 

nawet Słowianom sprawia kłopoty. Rozwijanie słuchu fonematycznego w pierwszym etapie 

nauki jest fundamentalne, ponieważ uczniowie nie będą mogli poprawnie odwzorowywać 

za nauczycielem głosek, sylab, pojedynczych wyrazów lub sekwencji wyrazów, jeżeli nie 

będą ich dobrze słyszeli. Z tego powodu nauczyciele, prowadząc zajęcia z UDM, powinni 

stale pamiętać o zasadzie dobrze słyszę – dobrze mówię i podczas rozwijania kompetencji 

fonologicznej uczniów korzystać z bogatej gamy instrumentów logopedycznych do 

stymulowania „słyszenia” w języku polskim. Tu proponowana jest ścisła współpraca 

nauczyciela ze szkolnym logopedą lub specjalistą z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

(PPP). Poprawnie zaplanowany trening fonetyczny powinien opierać się na leksyce 

dostosowanej do potrzeb UDM.  

W warunkach szkolnych ITJ można realizować od dwóch do trzech tygodni, 

uwzględniając wszystkie komponenty językowe w obrębie każdej ze sprawności oraz 

kompetencji. Koncepcja językowego treningu wprowadzającego UDM w świat polszczyzny 

jest wspólna dla wszystkich form kształcenia dostępnych w polskim systemie edukacji. 

Należy jednak podkreślić, że ITJ jest adresowany do uczniów, którzy już potrafią pisać i 

czytać w swoim języku. Założenie to związane jest z tym, że UDM, posiadając 

świadomość, czym jest pisanie i czytanie, będzie przenosił ją na naukę języka polskiego, 

to znaczy, że będzie stosował znane mu już strategie. Jest to szczególnie ważne podczas 

czytania w języku obcym. Na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej – klasa pierwsza, 

należy przygotować inny model ITJ, który będzie uwzględniał prymarną alfabetyzację 

dziecka w języku, nie będącym dla niego językiem rodzimym - pierwszym.  

Podstawy polszczyzny dla UDM powinny przede wszystkim odnosić się do rzeczywistości 

szkolnej, ponieważ to w niej będzie spędzał najwięcej czasu oraz używał języka polskiego 

jako głównego kodu komunikacji. Oczywiście ITJ musi także zwierać elementy zawiązane 

z etykietą językową, emocjami towarzyszącymi UDM w jego życiu oraz wyrażaniem 

podstawowych potrzeb. Zakresy tematyczne, które powinny zostać wypełnione 

odpowiednią leksyką, prezentują się następująco: powitania i pożegnania, przedstawianie 

siebie i innych, pochodzenie, samopoczucie, liczebniki 0 – 1000, przestrzeń szkolna, 

godziny, pory dnia, dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku, nazwy przedmiotów 

szkolnych, wyposażenie klasy, podstawowe przybory szkolne, komunikacja na lekcji, 

podstawowe nazwy produktów spożywczych i potraw, nazwy napojów, rodzina  
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i przyjaciele, rutyna dnia, części ciała, wizyta u lekarza, zakupy w sklepiku szkolnym, 

ubrania, kolory, środki transportu, przestrzeń miejska (w tym droga do szkoły). Wszystkie 

przywołane w tym miejscu pola tematyczne według ESOKJ są realizowane na poziomie A1 

w trakcie dydaktyki każdego języka obcego. 

Pod względem leksykalnym ITJ zakłada opanowanie kontekstualne przez ucznia około 350 

samodzielnych jednostek wyrazowych, którymi będzie mógł się posługiwać w pierwszych 

kontaktach z rówieśnikami oraz nauczycielami na terenie szkoły. Należy podkreślić, że 

proponowany leksykon pod względem liczbowym wypełnia w 30% zasób leksykalny 

przewidziany dla poziomu A1 (1000 jednostek wyrazowych). Rozwijanie kompetencji 

leksykalnej w trakcie ITR bazuje na słowach wysokofrekwencyjnych, czyli takich, które 

najczęściej pojawiają w języku szkolnym. Niektóre z nich mogą być także przydatne  

w dalszej nauce poszczególnych przedmiotów.   

Umiejętności uczniów w obszarze kompetencji gramatycznej z założenia będą skromne, 

ponieważ to nie ona sama w sobie jest celem treningu językowego, ale ma umożliwiać 

podstawę komunikacji językowej. Dlatego też wybrane elementy gramatyczne powinny być 

wprowadzane w sposób leksykalny, tzn. z użyciem konkretnych formuł oraz zdań. Typowa 

wykładnia gramatyczna musi zostać ograniczona do minimum. Z tego powodu w trakcie 

ITJ powinno się nauczać elementów języka kontekstowo oraz leksykalnie. Oczywiście 

należy także sięgać po rozwiązania wykorzystujące tabele albo grafy do prezentowania tzw. 

regularnych zagadnień gramatycznych, czyli trzeba unikać wyjątków – miejsc 

problematycznych, wymagających komentarzy zaawansowanych pod względem 

językowym.                  

Podczas ITJ uczeń powinien opanować także podstawowe struktury leksykalno-

gramatyczne niezbędne do pracy na lekcji. Chodzi tu o zwroty typu: Nie wiem, Nie 

rozumiem, Co znaczy…..?, Co teraz muszę/ musimy zrobić?, Proszę mi pomóc, Proszę pomóż 

mi, Mam pytanie, Nie tak szybko, proszę, Jak to się wymawia?, Jak to się pisze?, Jaka jest 

praca domowa?, Proszę powtórzyć, Proszę to zapisać, Jak to jest po ukraińsku/ rosyjsku?. 

Oczywiście uczniowie powinni poznać leksykę związaną z tzw. nawigacją podręcznika, 

którą reprezentują następujące słowa i zwroty: lekcja, strona, ćwiczenie/ zadanie,  

po prawej stronie, po lewej stronie, po/ na środku, na górze, na dole. 

Intensywny trening językowy powinien także zawierać komponenty dające podstawę do 

rozwijania kompetencji kulturowej uczniów, która odgrywa dużą rolę w nauce każdego 
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języka obcego. Jednym z jej elementów są imiona oraz nazwiska, nazwy dni, miesięcy czy 

pór roku. Dodatkowo w ITJ mogą pojawiać się nazwy własne typowe dla danej 

miejscowości, np. nazwy dzielnic, ulic, parków, sklepów czy akwenów wodnych. 

Oczywiście należy je wprowadzać w miarę potrzeb. Jest to także doskonały i praktyczny 

materiał leksykalny do ćwiczenia poprawnej artykulacji przez UDM na słowach, które będą 

mu potrzebne w codziennych kontaktach nie tylko z rówieśnikami.    

 

 


