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PROGRAMY NAUCZANIA W DYDAKTYCE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 

Program nauczania (PN), z którym nauczyciele spotykają się w rzeczywistości szkolnej, 

związany jest z nadrzędnym dokumentem właściwym każdemu przedmiotowi - podstawą 

programową (PP), czyli aktem prawnym regulującym proces kształcenia. Dokument ten 

zawiera spis podstawowych treści nauczania i uczenia się, precyzuje zakres i rodzaj 

sprawności oraz umiejętności, które powinni nabyć uczniowie w toku edukacji, wskazuje 

także na postawy i wartości, którym powinno sprzyjać wychowanie i kształcenie. 

Realizacja założeń ujętych w PP powinna zostać opisana w programie nauczania – 

podstawowym dokumencie planowania dydaktycznego dla każdego nauczyciela, który 

także ostatecznie wpływa na wybór odpowiednich materiałów dydaktycznych 

wykorzystywanych podczas zajęć. 

Język polski jako obcy (JPJO) w polskim systemie edukacji nadal nie ma statusu 

przedmiotu szkolnego, takiego jak np. język angielski czy matematyka, mimo to jest on 

obecny w szkole od ponad pięciu lat w różnych formach ( por. Ustawa z 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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). Brak „uprzedmiotowienia” JPJO jest prawdopodobnie 

bezpośrednią przyczyną tego, że do tej pory nie została dla niego opracowana stosowna 

podstawa programowa na potrzeby polskiego szkolnictwa. Konsekwencją tego jest również 

deficyt wystandaryzowanych programów nauczania ukierunkowanych na edukację 

językową w warunkach szkolnych, która kieruje się innymi zasadami niż tradycyjne szkoły 

językowe.  

Obecny stan prawny wymusza na nauczycielach, którzy zajmują się dydaktyką JPJO – 

niekoniecznie glottodydaktykach, samodzielne opracowywanie programów nauczania 

polszczyzny w warunkach szkolnych na poszczególnych etapach kształcenia oraz  

w różnych typach szkół. W planowaniu swojej pracy dydaktycznej posiłkują się oni dwoma 

dokumentami (tab. 1), które zostały przygotowane przede wszystkim na potrzeby 
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nauczania osób dorosłych. Przedmiotem kształcenie jest język polski ogólny, czyli odmiana 

polszczyzny służąca do codziennej komunikacji w sytuacjach oficjalnych oraz 

nieoficjalnych. Oczywiście sugerowane są także w nich elementy języka specjalistycznego, 

ale dotyczy do wyższych poziomów zaawansowania językowego: B2, C1 oraz C2. 

Dokumenty, o których mowa, opracowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), czyli międzynarodową normą opisów językowych. 

1. Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 lutego 2011 r.  

w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców. 

2. Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 – C2, (2016), red. 

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek A., Kraków. 

Tabela nr.1. Dokumenty wykorzystywane w konstruowaniu programów kształcenia  językowego na 

potrzeby szkolne.  

Programy do kształcenia językowego są przygotowywane przez różne podmioty, np.: 

instytucje państwowe czy krajowe komisje programowe. Jednak w wypadku nauczania 

JPJO są to przede wszystkim programy autorskie, które opracowują na własne potrzeby 

dydaktyczne pojedynczy nauczyciele lub zespoły szkolne. Niestety nie są one nigdzie 

udostępnianie, dlatego trudno jest określić ich liczbę oraz jakość merytoryczną.  

Czym jest program w nauczaniu języka polskiego jako obcego? 

Dydaktyka języka polskiego jako obcego (JPJO), tak jak każdego innego języka,  wymaga 

od prowadzących zajęcia opracowania odpowiedniego programu nauczania, który 

powinien odpowiedzieć jego użytkownikowi na trzy podstawowe pytania: (1) W jakim celu 

uczy języka polskiego? (2) Jakiej odmiany polszczyzny uczy? (3) Po jakie metody i techniki 

należy sięgnąć, aby zrealizować zaplanowane treści dydaktyczne.  

Każdy program dydaktyczny, zarówno opracowany na potrzeby nauczania języka ogólnego 

czy języka specjalistycznego, musi zawierać jasno sprecyzowane cele dydaktyczne, które 

chcemy osiągnąć nie tylko w trakcie zajęć, ale także w trakcie samodzielnej pracy naszego 

ucznia. Program musi zawierać również wyszczególniony materiał dydaktyczny, ze 

wskazaniem, co jest po stronie nauczyciela, a co po stronie uczniów. Istotnym elementem 

dokumentu jest opisanie samego procesu nauczania, czyli sprecyzowania, co powinien 

robić nauczyciel, co mają robić uczniowie, jak rozłożyć treści edukacyjne w czasie oraz 

jakich materiałów dydaktycznych należy używać w pracy z uczniami. Nie można pominąć 
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zagadnień ewaluacji programu, ponieważ dzięki właśnie tej części autorzy zdobędą 

informacje, czy program został poprawnie skonstruowany. Jeżeli wyniki ewaluacji nie będą 

zadowalające, to na ich podstawie będzie można dokonać stosownych zmian  

w poszczególnych obszarach programu. Informacja zwrotna pomoże także w standaryzacji 

programu, który będzie można implementować w innych ośrodkach zajmujących się 

nauczaniem języka polskiego jako obcego w grupach dziecięcych oraz młodzieżowych, dla 

których polszczyzna docelowo jest językiem edukacji szkolnej (JES).      

Klasyczny program czy inwentarz? 

W dydaktyce języków obcych spotykamy się najczęściej z dwoma typami programów. 

Pierwszy z nich – klasyczny oprócz wykazu treści edukacyjnych prezentuje ich gradację, 

która jasno określa kolejność pojawiania się poszczególnych elementów gramatycznych, 

leksykalnych czy realioznawczych w trakcie procesu dydaktycznego. Nie należy go mylić  

z popularnym rozkładem materiału, który dołączany jest zazwyczaj do podręczników 

szkolnych, które realizują nie tylko program, ale także podstawę programową. Drugą 

formą programu, chyba najbardziej popularną wśród metodyków, jest inwentarz, przez 

który rozumiemy listę zagadnień do zrealizowania na danym etapie nauki.  

W przypadku języków obcych najczęściej opracowuje się inwentarze dla poszczególnych 

poziomów biegłości językowej zgodnych z ESOKJ: A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. 

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która forma programu jest lepsza, a która gorsza. 

Wszystko zależy od tego, jakim doświadczeniem dydaktycznym dysponuje jego 

użytkownik. Dla początkujących nauczycieli wskazane jest korzystanie z programów 

klasycznych, które w pewnym sensie poprowadzą go za rękę. W trakcie pracy będą mogli 

bliżej zapoznać się z zasadami planowania dydaktycznego, które później wykorzystają 

podczas opracowania programów autorskich. Natomiast nauczyciele z bogatszym stażem 

częściej sięgają po inwentarze i na ich podstawie konstruują własne programy 

dostosowując je do wykorzystywanych materiałów dydaktycznych. 

Nauczanie JPJO nie ma tak długiej historii jak dydaktyka języka niemieckiego, 

angielskiego czy francuskiego. Ma to wpływa na dostępność oraz jakość środków 

dydaktycznych do nauczania polszczyzny. Nauczyciele mają do dyspozycji jedynie dwa 

dokumenty, o których wspominano wyżej. To na ich podstawie samodzielnie konstruują 

programy nauczania. Przede wszystkim korzystają oni z Programów nauczania języka 

polskiego jako obcego. Poziomy A1 – C2, red. Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny 
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A., Turek A, które nie są programem klasycznym, lecz inwentarzem sugerowanych treści 

dla poszczególnych poziomów biegłości językowej. Niestety jest to jedyny zestaw 

programów – po jednym dla każdego poziomu, dostępny na polskim rynku edukacyjnym. 

Należy także podkreślić, że nie jest on dostoswany do potrzeb kształcenia językowego  

w systemie szkolnym, ponieważ treści edukacyjne dotyczą wyłącznie języka ogólnego i 

brakuje w nich obszarów związanych z dydaktyką specjalistycznych odmian polszczyzny, 

a za taki należy uznać język przedmiotowy, np. język przyrody, język matematyki czy język 

historii. 

Budowa inwentarza dla JPJO         

Inwentarze dla poszczególnego poziomu zostały przygotowane według wspólnego 

schematu. Każdy z nich zawiera 6 część. W pierwszej zostały przedstawione założenia 

programu. Dokonano charakterystyki jego użytkowników oraz warunków realizacji. 

Część druga poświęcona jest celom kształcenia językowego, które obejmują następujące 

komponenty: cele ogólne, cele szczegółowe, a wśród nich cele nauczania w zakresie 

poszczególnych sprawności językowych oraz w zakresie środków językowych. Trzeba 

jednak dodać, że sprawności językowe nie obejmują mediacji.  

Trzecia część inwentarza poświęcona jest treściom nauczania. Wydzielono w niej katalog 

tematyczny, który obejmuje słownictwo przewidziane dla danego poziomu w polach 

tematycznych, uszczegółowione w różnym stopniu subpolami. Część ta zawiera także 

katalog zagadnień gramatyczno-syntaktycznych z podziałem na fleksję imienną, fleksję 

werbalną, słowotwórstwo oraz składnię. Tu znalazł się także katalog zagadnień 

stylistycznych oraz katalog funkcjonalno-pojęciowy, struktura i strategie wypowiedzi oraz 

role komunikacyjne, w których musi odnaleźć się uczący. Tę część zamyka katalog 

zagadnień socjolingwistycznych, socjokulturowych oraz realioznawczych. 

Warunki realizacji programu zostały opisane w części czwartej, w której oprócz założeń 

metodycznych znalazły się sugerowane formy pracy, metody rozwijania autonomii 

uczących się oraz techniki nauczania poszczególnych sprawności językowych oraz 

podsystemów języka. To tu także opisano, jak rozwijać kompetencję socjolingwistyczną, 

socjokulturową oraz realioznawczą. 
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Część piąta poświęcona jest kontroli wyników nauczania, która obejmuje nie tylko 

ewaluację osiągnięć uczących się, ale także elementy testowania sprawności 

produktywnych oraz sprawności receptywnych, gramatyki i struktur leksykalnych.  

Inwentarz zamyka wybór materiałów dydaktycznych, który niestety jest mocno 

zdezaktualizowany, jednak nadal znajdują się w nim pozycje godne polecania. Mocną 

stroną tej części jest podział publikacji na: podręczniki ogólne, pomoce do nauczania 

wymowy, pomoce do nauczania słownictwa, pomoce do nauczania gramatyki, pomoce do 

nauczania mówienia, pomoce do nauczania pisania, zbiory testów oraz słowniki. Tu także 

znajdują się materiały sugerowane dla dzieci i młodzieży. 
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