
Między tożsamością a 
wielokulturowością

czyli glosa do
polonijnej strategii 
oświatowej MEN



Konfrontacja z wielokulturowością
możliwe konsekwencje u dzieci

 zachwianie uznawanych systemów wartości,
 ich relatywizacja,
 względność ocen, 
 niemożność nakreślenia jednej pewnej drogi 

postępowania, 
 konieczność wykształcenia umiejętności 

dostosowywania się do zmieniającej się w szybkim 
tempie sytuacji 

 m.in. prace Hanny Mamzer, Joanny Orłowskiej i in.



Dziecko w podróży

Dwie podstawowe kategorie w konfrontacji 
z wielokulturowością:
 różnica odrębności własnej kultury i języka
 podobieństwo do kultury wspólnoty zamieszkującej 

kraj przyjmujący 



Podstawowe założenia modelu oświaty 
polonijnej

 nauka języka ojczystego nie może być prostym przeniesieniem w 
mniej lub bardziej zredukowanej formie programu nauczania 
polskiej szkoły ponieważ dziecko, do którego jest on kierowany, żyje 
w innej rzeczywistości językowej i kulturowej, 

 podstawa programowa nauczania języka polskiego jako ojczystego 
dla dzieci za granicą powinna zawierać także refleksję językową
która pomoże uczniom w otwarciu na inne języki i kultury,

 Istnieje konieczność tworzenia w programie nauczania języka 
polskiego jako ojczystego takiej świadomości kulturowej, która 
umożliwi uczniowi dialog z kulturą kraju osiedlenia, 

Dialog kulturowy to jedyna szansa na sukces edukacyjny
migracyjnego dziecka



Z doświadczeń dwujęzyczności

 Sprawność językowa,

 Świadomość językowa – podobieństwa i różnice pomiędzy 
językiem ojczystym a językiem kraju przyjmującego i innych 
krajów,

 Świadomość wyboru języka w różnych sytuacjach i z różnymi 
odbiorcami,

 Świadomość kulturowa – podobieństwa i różnice pomiędzy 
kulturą ojczystą a kulturą kraju przyjmującego,

 Wiedza o społeczeństwie kraju pochodzenia w porównaniu z 
krajem przyjmującym, 



Wstęp do Podstawy Programowej

 kształcenie kompetencji językowych, 
 kształtowanie świadomości przynależności do 

narodu polskiego, 
 poznawanie literatury, historii i kultury polskiej jako 

czynników wprowadzających ucznia „”w obszar 
kulturowej wspólnoty i identyfikacji z polskością”, 

 kształtowanie wizerunku współczesnej Polski, 
 ”identyfikowanie się uczniów z ojczystą tradycją”



Tycho Brahe ”Na obraz Kopernika”

„Jeden tylko Kopernik do niebios się wznosi:
Szczęśliwy czy silniejszy? - mądrość go natchnęła,

Wzruszył ziemę z górami i gwiazdy z ich osi
A żaden piorun nie śmiał przerywać Mu dzieła.”



Kompetencje nauczyciela

 tworzenie pomostu pomiędzy kulturą
ojczystą ucznia a innymi kulturami,

 umiejętność przełożenia wiedzy o 
wielokulturowości na sytuacje dydaktyczne w 
szkole, 

 umiejętność refleksji nad wpływem 
wielokulturowości na tożsamość polskiego 
ucznia w podróży, 



Raport MSZ o Polonii i Polakach 2009
Nowa formuła działania środowisk polonijnych

 ukształtowanie wizerunku polskiej mniejszości jako  
konstruktywnego czynnika stosunków politycznych RP z innymi 
państwami, 

 wzbogacanie kulturowo społeczeństwa krajów przyjmujących,
 uznanie integracji Polaków na poziomie społecznym, 

kulturowym językowym i pracowniczym w państwach ich 
pobytu, 

 aktywny udział środowisk polskich i polonijnych w procesach 
politycznych zachodzących w państwach zamieszkania w 
wyborach, partiach, samorządach, lokalnych związkach, 
stowarzyszeniach itp. 



Nowa formuła w nowym modelu

 rezultaty badań nad zjawiskami towarzyszącymi 
procesowi migracyjnemu - podstawą polonijnej 
strategii oświatowej,

 zastąpienie zasady dystansu kulturowego przez 
partnerski dialog języków i kultur, 

 przygotowanie nauczycieli do pracy w środowiskach 
wielokulturowych, 

 umożliwienie polskiemu dziecku w podróży godnego 
uczestnictwa w nowoczesnych społeczeństwach


