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Organizacja oświaty polskiej w  Danii

1. Nauczanie uzupełniające realizowane w 
Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie 
RP

2.   Nauczanie języka polskiego jako ojczystego 
w duńskim systemie edukacji

3.   Nauka przedmiotów ojczystych przy 
kościele katolickim - Esbjerg



Podstawa prawna nauczania języka polskiego 
jako ojczystego

Język polski jako ojczysty jest nauczany w Danii od 1983 r. 
Po wstąpieniu Polski do Unii, język polski jako język ojczysty 
państwa będącego jej członkiem, zyskał rangę języka unijnego. 
Warunki realizacji nauczania tego przedmiotu w Danii reguluje 
zarządzenie Ministra Edukacji z 2002 r.

Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning af 
børn fra medlemsstater i den Europæiske Union. Nr.618 af 
22.juli 2002). Z prawa do nauki języka kraju pochodzenia mogą
korzystać dzieci, których rodzice pochodzą z krajów Unii 
Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych umowami o 
współpracy (Norwegia, Islandia), Wyspy Owcze i Grenlandia. 



Organizacja nauczania języków ojczystych 
w systemie duńskim

 nauczanie prowadzone jest w systemie oświatowym 
duńskim

 państwo zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli 
języka  polskiego

 istnieje oficjalny ramowy program nauczania języka 
ojczystego

 państwo finansuje środki dydaktyczne 
i techniczne potrzebne do realizacji przedmiotu



Szczegółowe uwarunkowania

 rodzice mają prawo do oficjalnej informacji o możliwościach 
nauczania języka ojczystego ich dzieci

 informacja ta powinna być umieszczona na stronach 
internetowych komun

 każda szkoła przyjmujaca dziecko ma obowiązek 
poinformowania go o możliwościach nauki języka ojczystego

 uczniowie mają prawo do nauki swego języka ojczystego od 1 –
9 klasy

 dzieci w klasach zerowych nie mają prawa do nauki języka 
ojczystego

 wymagana jest liczba 12 dzieci do utworzenia grupy
 wymagana średnia w grupie wynosi 16 uczniów



Szczegółowe uwarunkowania

 przedmiot jest realizowany w ilości 3 godz. 
tygodniowo

 ministerstwo duńskie nie uznaje kwalifikacji 
nauczycieli z Polski

 przedmiot nie jest wykazywany na świadectwie 
szkoły podstawowej

 nie prowadzi się doskonalenia nauczycieli przedmiotu



Postawy wobec nauki języka 
ojczystego

Nie obserwuje się widocznej niechęci w duńskim 
środowisku oświatowym wobec nauczania języka 
polskiego dzieci. Nierzadkie są jednak działania wśród 
duńskich nauczycieli i kadry kierowniczej 
zniechęcające  do nauki języka ojczystego poprzez:

 zaniechanie informowania o możliwości nauki języka 
ojczystego,

 opinie formułowane wobec rodziców i uczniów o  
szkodliwości nauki języka ojczystego podczas procesu 
poznawania języka duńskiego przez uczniów



TKOP im. Adama Sokólskiego

Patron TKOP – phm. Adam Sokólski, nauczyciel 
języka polskiego skierowany przez Polskę do 
ośrodków tzw. emigracji buraczanej. Pierwszy 
Komendant polskiej organizacji ruchu oporu w Danii 
”Felicja”. Pochowany z mundurem harcerskim na 
cmentarzu w Malmoe.

Historia TKOP - Towarzystwo zostało założone 13 lat
temu. Skupia nauczycieli i lektorów języka polskiego
oraz działaczy oświatowych. 



Obszary działania TKOP

1. Język Polski w systemie języków ojczystych
 Tłumaczenie zarządzenia Ministra Edukacji Danii

implementujacego dyrektywę EU do duńskiego ustawodawstwa 
 Przygotowanie raportu ”Nauczanie języka ojczystego w 

duńskim modelu realizacji Dyrektywy Unijnej” przesłanego w 
2008 r. do MEN w Polsce,

 Przygotowanie raportu w.s. stanu informowania przez komuny 
duńskie o prawie do nauki języka ojczystego, przesłanego do 
Konsulatu RP w Danii,

 przygotowanie tez na spotkanie Ministrów Edukacji Polski i 
Królestwa Danii przesłane do MEN w Polsce poprzez Konsulat 
RP



Obszary działania TKOP

2. Dostosowanie procesu edukacji do
europejskich standardów edukacyjnych

 Wypracowanie własnego modelu doskonalenia 
opartego na łączeniu wiedzy uniwersyteckiej z 
dydaktyką szkoły

 Unowocześnianie systemu w oparciu o wnioski z 
Euridice  i prac Komisji Europejskiej

 Włączenie do edukacji takich narzędzi jak ESOKJ i 
Europejskie Portfolio Językowe

 Dwujęzyczność i kompetencje międzykulturowe



Obszary działania TKOP

3. Tworzenie systemu wsparcia dla uczniów
Szkolny program integracyjny w powiązaniu z przedmiotem 
Język Polski jako Ojczysty na poziomie klas wstępnych, gdzie 
nauczany jest język kraju przyjmującego

1. informacja dla nauczycieli klas wstępnych o duńsko-polskich 
powiązaniach historycznych i kulturalnych,

2. charakterystyka systemu edukacyjnego, z którego przybywają
do Danii uczniowie z Polski, 

3. Różnice kulturowe, które mogłyby stać się przyczyną
nieporozumień, 

4. różnice i podobieństwa obu języków, 
5. znaczenie nauki Języka Polskiego jako Ojczystego w procesie 

integracji.



Monitoring realizacji Dyrektywy EU nr 486/EWG

Stały monitoring realizacji dyrektywy prowadzi TKOP w Danii 
 okresowo są monitorowane strony internetowe ponad 80 komun 

duńskich pod kątem zamieszczenia w czytelny sposób informacji 
o prawie uczniów polskich do nauki swego ojczystego języka

 poprzez stronę internetową Towarzystwa  prowadzona jest szeroka 
informacja dla rodziców  o możliwościach nauki języka ojczystego w 
systemie duńskim

 sporządzono raport z monitoringu na spotkanie Ministra Edukacji 
Narodowej Danii Bertela Haarder z Ministrem Edukacji Polski Katarzyną
Hall 

 na bieżąco informowany jest Konsulat RP w Danii



Egzemplifikacja
Obszar badawczy - 98 gmin Królewstwa Danii tj. 100% wszystkich gmin.

Zastosowane metody
analiza informacji zawartych na stronach internetowych gmin
analiza zawartości hasła „modersmålsundervisning” (nauczanie języka 
ojczystego) w wyszukiwarkach stron internetowych gmin. 
analiza dpowiedzi gmin na zapytanie, gdzie na ich stronach internetowych 
znajduje się informacja o możliwości nauki języka ojczystego w gminie.

Procedura badawcza
Przeszukano wyszukiwarki na stronach internetowych gmin duńskich, poszukując 
hasła „modersmålsundervisning”
Wysłano do wszystkich gmin jednobrzmiące e-maile z e-mailu TKOP w Danii o 
następującej treści:
Uprzejmie pytam, gdzie mogę znaleźć informacje o nauczaniu języka ojczystego 
dzieci z krajów EU na Waszej stronie internetowej.”

E-mail został podpisany polskim nazwiskiem.



Rezultaty

 Wyczerpująca informacja o możliwościach nauki języka 
ojczystego w gminie znajduje się na stronach internetowych
15 gmin, co stanowi 14,7% wszystkich duńskich komun

 informację o możliwości nauki języków ojczystych dla dzieci z 
EU zawierają strony internetowe dużych miast –gmin 
duńskich: Kopenhagi, Odense, Aarhus, Lyngby, Køge

 Nie ma informacji na stronach internetowych takich 
większych duńskich gmin, jak Esbjerg, Viborg, Haderslev. 
Ballerup, Næstved i inne



Najważniejsze zadania do realizacji

1. uznanie przez Danię kwalifikacji polskich nauczycieli do prowadzenia 
przedmiotu Język Polski jako Ojczysty,

2. Wprowadzenie przedmiotu Język Polski jako Ojczysty na świadectwo 
szkoły duńskiej, 

3. doskonalenie systemu infomacji dla rodziców nowych uczniów
4. doskonalenie systemu wymiany informacji i doświadczeń oraz  form 

konsultacji z nauczycielami języka polskiego i polskimi organizacjami 
oświatowymi działającymi w krajach przyjmujących, 

5. współpraca z instytucjami w Polsce zajmującymi się unijnymi 
procedurami dostosowawczymi,

6. tworzenie informacji zwrotnej przy podejmowaniu istotnych dla 
polskiej oświaty poza granicami kraju zarządzeń i innych aktów 
prawnych


