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Od filozofii edukacji do warsztatu 
metodycznego.

• Lekcja jako miejsce spotkania w przestrzeni polskiej kultury, wśród wartości ważnych dla Polaków . 

• W układzie mistrz – uczeń, w którym nauczyciel jest przewodnikiem po polskiej kulturze. 

• Wędrówka przez polską kulturę powinna zaowocować refleksją ucznia, jego wzrostem duchowym również we 

własnej kulturze (poprzez porównania, odniesienia, analogie, poznanie – kształcenie interkulturowe). 

• Program kulturowy jest odpowiedzią na mechaniczne nauczanie języków obcych, w tym języka polskiego tzw. 

jako obcego (jpjo).

• Metodyka zadaniowa: po co? Praktycznie można bez znajomości języka kraju pobytu wykonać wszelkie zadania 

(automatyzacja, Internet, język angielski). Świat usług, handlu, edukacji, nawet produkcji stał się jednakowy. 

Ale świat drugiego człowieka – pozostał zagadką. Kontakt z drugim człowiekiem wymaga tłumaczenia nie 

słów i schematów komunikacyjnych, ale rozumienia myśli, odczuć, obrazów pamięci. Szansa na spotkanie.



Nauczyciel? Trener? Lektor? Couch? Facylitator?



Układ nauczania



Perspektywa edukacyjna – „wizja”

• Założenia ogólne: jakie wartości są dla nas (Nauczyciel + Uczniowie) ważne? Czy chcemy przekazać 

jakieś ważne dla nas (lub finansujących kurs) wartości? Czy chcemy wychowywać, ucząc?

• Wokół nich zbudujemy kurs jako narrację o Polsce i Polakach. 

• Ogólny cel kursu wynika z „wizji”: czy chcemy przygotować do współuczestniczenia w życiu Polaków 

(emigracja), czy do sprawnego funkcjonowania wśród Polaków (turysta, biznes, współpraca w kraju 

N, praca w kraju N w polskich firmach i instytucjach, usługi dla Polaków w kraju N)? 

• Czy chcemy nauczyć opisywania świata po polsku czy tylko / też komunikacji z Polakami? 

• Czy chcemy działać na rzecz rozwoju idei małych ojczyzn, np. w ramach Euroregionu Karpaty? Czy 

bliskie jest nam nastawienie międzykulturowe? 



Narracja – jacy są Polacy?



Wizja



Maria Peszek

płacę abonament i za bilet płacę

chodzę na wybory nie jeżdżę na gapę

tylko nie każ mi umierać

tylko nie każ nie każ mi nie każ walczyć nie każ ginąć

nie chciej Polsko mojej krwi



Propozycje w „wizjach” edukacji:



Podejście



Metody

metoda kulturowa polega na czynnym uczestnictwie w kulturze i wybieraniu z języka tego, co

jest w danym momencie potrzebne do tego uczestnictwa. Dla programu kulturowego

wdzięczna jest metoda zadaniowa (zadania kulturowe). Metoda komunikacyjna zaś jest bazą

większości działań na lekcjach – choć często komunikacja zachodzi tu poza językiem.

Zdecydowanie obca jest za to metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, wszelka poprawność

językowa uzyskiwana drogą ćwiczeń gramatycznych oderwanych od tematu kulturowego

lekcji, opis samego języka (np. podział na części mowy), wszelkie dyktanda i testy.



Działania

• Program kulturowy nie rezygnuje z „oczywistości” podejścia komunikacyjnego, np. kształcenia 

zintegrowanego. Kompetencja komunikacyjna jest jasnym wyznacznikiem  sukcesu pedagogicznego 

nauczyciela i edukacyjnego ucznia – ewaluacją każdej lekcji. Po każdej bowiem lekcji uczący się 

powinien umieć coś konkretnego wykonać – od przedstawienia się i podpisania zeszytu do polskiego do 

napisania CV i rozmowy o pracę. Nie może być tak, że sympatyczne spotkanie w przestrzeni polskiej 

kultury zaowocuje jedynie wspomnieniami miłej atmosfery, wzrostem duchowym ucznia i ogólnym 

kojarzeniem faktów z polskiego realioznawstwa.



Kultura na lekcji

Jako dodatek, ozdobnik

Jako część lekcji

Jako nośnik / trzon lekcji językowej

Jako osobne zajęcia



Koncepcje dydaktyczne kultury:

• Podejście faktograficzne.

• Podejście komunikacyjne.

• Podejście międzykulturowe.

• Perspektywa transkulturowa

(wg. P.E. Gębala)





Kultura – całość wytworów człowieka

Socjokultura
Wiedza o 
kulturze

Doświadczenie 
kultury





Realioznawstwo - fakty



Realioznawstwo – czyli?



Realioznawstwo - symbole
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Cele kształcenia kulturowego



Realioznawstwo, aby rozumieć to, co jest.



Realioznawstwo – aktualne życie społeczne 



Rozumieć, przeżyć, wchodzić w interakcje, 
tworzyć…



Realioznawstwo, aby rozumieć to, co być może 
się pojawi – kanon symboli, narracji.



Historia



Realioznawstwo: historia



Realioznawstwo: literatura



Na ile trzeba znać kulturę polską, żeby 
zrozumieć przekaz kulturowy? 



Realioznawstwo: geografia



Rozumienie przekazu kulturowego = relacje 
społeczne? (trwałość symboli)



Realioznawstwo: symbole, narracje czy fakty?



Aktualność szczegółowa



Kultura polska jako
- kultura lokalna (w Polsce);
- część kultury globalnej (europejskiej / 
światowej);
- odniesienie do miejscowej kultury 
lokalnej.



Co to jest / czy jest jeszcze kultura polska?



Odwołania, negacje, zmiany znaczeń, brak 
„świętości”…



Atak na Kościół.



Związek z polską kulturą



Dwutorowość (?) kultury.



Czy jest możliwy filtr kulturowy?

• Jakie wartości przyjąć za kluczowe? Kto ma wziąć odpowiedzialność za 
wychowanie według tych wartości? 

• Jak ma funkcjonować nauczyciel nieuznający danych wartości? 
Nauczyciel - Nauczyciel katolik („Idźcie i nauczajcie…”)? Narodowiec? 
Patriota? Lewicowy? Nauczyciel „zaangażowany” czy „przeźroczysty”?

• Co w przypadku, gdy nasi uczniowie nie akceptują proponowanego 
„myślenia według wartości” i proponowanych obrazów kultury?

• Kanon czy „puzzle” dobrane według filtra. Niebezpieczeństwo cenzury 
kulturowej, tematów „tabu”.



Doświadczenie kultury

• Śpiew

• Taniec

• Film

• Muzyka

• Czynności manualne, np. gotowanie, ubieranie choinki…

• …



Moduł kulturowy: sytuacja socjokulturowa



Lekcja kulturowa

• Hasła.

• Symbole.

• Skojarzenia. Odwołania kulturowe.

• Emocje.

• Język służy do uczestniczenia w kulturze (nie do opisu 

świata).



Przykład 1.



Przykład 2.



Przykład 3.



Różnice w realizacji tematu lekcji ilustruje przykład, temat: rodzina, poziom A1:

 

podejście kulturowe podejście komunikacyjne podejście opisowe 

Temat lekcji: Mamo! Tato! 

Kocham Was! 

Temat lekcji: Panie 

profesorze, to jest moja 

mama. 

Temat lekcji: Moja rodzina. 

Ćwiczenie: Spotykacie się na 

weselu Twojej siostry. 

Kuzyni dawno się nie 

widzieli. Rozpoznajecie, kto 

siedzi przy stołach. Użyjcie 

zwrotów: 

Czekaj, a to kto? 

To jest moja mama. 

A ta pani / ten pan? 

Nie poznajesz? To mój tato, a 

twój wujek. 

A gdzie babcia Krystyna? 

Tam, koło dziadka Stefana. 

Ćwiczenie: Przedstaw 

dowolnego członka swojej 

rodziny. 

Cześć, to jest moja mama.  

Dzień dobry, Kamil 

Kowalski. 

Ćwiczenie: Opisz swoją 

rodzinę. 

Moja rodzina: mam matkę, 

ojca, siostrę, dwóch braci. 

Mieszka z nami babcia… 

Matka ma na imię… Ma 42 

lata… 

 



Różnice w realizacji tematu lekcji ilustruje przykład, temat: rodzina, 
poziom A1:



Różnice w realizacji tematu lekcji ilustruje przykład, 
temat: rodzina, poziom A1:



Konkrety

• Perspektywa kulturowa? TAK

• Podejście kulturowe? TAK

• Metodyka kulturowa i kulturowe działania nauczyciela? TAK

• Co? 



Język polski jako…

• Ojczysty

• Obcy / „mniej obcy” / „ojczysty jako obcy”

• Drugi

• Odziedziczony



Dla Ukrainy?



Klasa 5., Powrót taty.



1. Preparowanie tekstu





Przykładowy przebieg lekcji (po znaku > spodziewane odpowiedzi):























Program kulturowy – rok 2008













Stepy Akermańskie (Myślę po polsku – 2009)







Ballady (Myślę po polsku – 2009)











Dziady cz. II



Pogranicza kultur - 2015











Dziękuję!

• kowalewskijerzy@wp.pl

• Do zobaczenia na żywo na Dziadach!!! 

mailto:kowalewskijerzy@wp.pl

