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Komunikacja multietniczna w szkole czeskiej

Nasz kraj, po³o¿ony w centrum Europy, jest obecnie skrzy¿o-
waniem dróg ró¿nych narodów i narodowoœci, w zwi¹zku z tym
w dotychczasowym jednojêzycznym œrodowisku wystêpuj¹ w ko-
munikacji ró¿ne jêzyki, zw³aszcza w Pradze i na obszarach peryfe-
ryjnych. Z tego wzglêdu rozpoczêliœmy badania nad zjawiskiem
multietnicznoœci w Czechach.

Celem projektów „Komunikacja multietniczna w pó³nocnych
Czechach” i „Przygotowanie nauczycieli jêzyka czeskiego w pó³-
nocno-zachodnich Czechach do pracy z dzieæmi mniejszoœci naro-
dowoœciowych i imigrantów, kszta³cenie ich w jêzyku czeskim” 

jest przebadanie i przedstawienie na mapie wspó³czesnego stanu
imigrantów i mniejszoœci etnicznych, tak¿e ich dzieci, w pó³-
nocno-zachodnich Czechach oraz okreœlenie dla potrzeb (dalsze-
go) kszta³cenia nauczycieli jêzyka czeskiego sposobu (i poziomu)
w³¹czenia tych dzieci w proces nauczania w szko³ach czeskich.

W celu uzyskania informacji o aktualnym stanie badanej popu-
lacji w szko³ach podstawowych i œrednich pó³nocno-zachodnich
Czech wykorzystaliœmy przede wszystkim metodê ankietow¹!

z jednoczesnym nawi¹zaniem kontaktów z instytucjami opiekuj¹-

cymi siê o cudzoziemców i z urzêdami szkolnymi, wybranymi
szko³ami i nauczycielami. Ponadto przeprowadziliœmy kilkadzie-
si¹t hospitacji, rozmów z nauczycielami i uczniami, sjecjalistycz-
nych seminariów. Poniewa¿ zwrócono nam zaledwie 30% ankiet,
które wys³aliœmy do zainteresowanych szkó³, otrzymane z nich da-
ne uzupe³niliœmy informacjami, które uzyskaliœmy od Czeskiego
Urzêdu Statystycznego w Ústí nad £ab¹".

Dla porównania otrzymanych t¹ droga wyników podobne ba-
danie ankietowe przeprowadziliœmy równie¿ w regionie po³udnio-
wo-czeskim, dziêki wydatnej pomocy oœrodków us³ug szkolnych
w Èeskich Budìjovicach i w Strakonicach i osobistego zaanga¿o-
wania doc. K. Dvoøáka, za co Mu oraz Pracownikom wspomnia-
nych oœrodków serdecznie dziêkujemy. Z po³udniowych Czech
uzyskaliœmy dane o 107 szko³ach.

Na podstawie wypowiedzi pracowników urzêdów i instytucji
stwierdziliœmy, ¿e imigranci w kontaktach urzêdowych komuni-
kuj¹ siê albo w jednym z jêzyków œwiatowych, albo korzystaj¹c
z poœrednictwa swych rodaków, t³umaczy lub swoich dzieci, które
uczêszczaj¹ do czeskich szkó³ podstawowych i œrednich (niektóre
z nich ju¿ dobrze opanowa³y jêzyk czeski, ewentualnie w stopniu
wystarczaj¹cym do komunikacji urzêdowej).

Poni¿ej przedstawimy wyniki naszego badania ankietowego,
dotycz¹cego komunikacji imigrantów w szkole czeskiej.

Podstawowym czynnikiem skutecznego opanowania komuni-
kacji w jêzyku czeskim jest wiek dzieci. Okazuje siê, ¿e najisto-
tniejsze jest w³¹czenie dzieci z mniejszoœci etnicznej do instytucjo-
nalnego wychowania ju¿ w wieku przedszkolnym (przedszkole)
albo zapewnienie mu czeskiego opiekuna. Ta forma zwykle dosta-
tecznie przygotowuje do kszta³cenia w jêzyku czeskim. Dzieci
m³odsze (do 9 lat) miewaj¹ wprawdzie w szkole trudnoœci z przej-
œciem na komunikacjê w jêzyku czeskim, ale stosunkowo szybko

172171

 

 !"#$ % !&'$ % (#)"*#$ !"#$)# ($+&('#$ ,-"$*./&01).)2 )3!"%"#$4)5/6

3)"78")"&01).)2 !% 8"95: ,%!8;&/%/.)2 / ,%8")"$+5('.)2 ,%/#&;&)2 *.:$+%

%9-7+3 ,5:'%)'%<)"$89#$+%=

!

>-%0$9; "-$&(#"%/&'% / ?@@@ -%93 ,-". A#'&'8%/.4 /8,&-)#3 B3'!38"3

C%"/%03 D"95: E.F8".)2 GHGI= J#$-%/'#9 +-&';3K ,-%A= >2L-= G= M$)2%<

NO6 L-D)=P /8,5:,-&)%/'#).K !%)= >2L-= Q= R#4%NO6 SD)=6 !%)= >2L-= T= L$*#)<

9O6 SD)=6 !%)= >2L-= J= J&4#U6 SD)=6 >$&!L-= V= W-O!9%NO # 4+- X= W-&'!;%NO=

"

T'9#$;. ,-"$8:&'% !% YZ[ 8"95: \,%!8;&/%/.)26 ]-$!'#)2^ # #'8;.;3)0#

\3-"7!. 8"9%('$6 3-"7!. ,-&).6 ;$&;-.6 ,-"$!8#7*#%-8;/&^ / ,%/#&;&)2 L_`a'6

G%8;6 S2%43;%N6 Q#;%4_b#)$6 M$89O Qa,&6 c8;a '&! d&*16 I$,(#)$ # Q#*$-$)=

„Bohemistyka” 2002, nr 3, ISSN 1642–9893



siê na ni¹ przestawiaj¹. Najwiêksze bariery komunikacyjne, wyni-
kaj¹ce z nieznajomoœci jêzyka, maj¹ naturalnie uczniowie w star-
szym wieku szkolnym (uczniowie szko³y œredniej) i doroœli.

Dalszym istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na powodzenie
w nauce jêzyka czeskiego (a tym samym na pomyœln¹ komunika-
cjê w tym jêzyku) jest motywacja do uczenia siê jêzyka czeskiego,
która jest bezpoœrednio zale¿na od tego, czy rodzina zamierza (al-
bo nie zamierza) d³u¿ej (lub na sta³e) przebywaæ w Republice Cze-
skiej, a tak¿e jakie znaczenie przypisuje ona wykszta³ceniu. Rodzi-
ny z pozytywnym stosunkiem do nauki jêzyka czeskiego wybie-
raj¹ prywatne p³atne dokszta³canie, czeskie opiekunki do dzieci,
kontaktuj¹ siê ze szko³¹, nawi¹zuj¹ spo³eczne i s³u¿bowe kontakty
z cz³onkami populacji czeskiej itp.

Pomyœlne w³¹czenie dzieci w edukacjê szkoln¹ zale¿y oczywi-
œcie od okresu ich pobytu w czeskim œrodowisku przed rozpoczê-
ciem nauki w szkole czeskiej oraz po jej rozpoczêciu (z regu³y kil-
ka tygodni, miesiêcy, lat). W procesie nauczania jêzyka czeskiego
uczniów-cudzoziemców istotn¹ rolê odgrywa fakt, czy uczniowie
nale¿¹ do mniejszoœci narodowoœciowej ¿yj¹cej na terytorium Re-
publiki Czeskiej na sta³e (np. S³owacy, Polacy, Niemcy), czy te¿
nale¿¹ do grup obcokrajowców, którzy przybyli tu w ostatnim
dziesiêcioleciu i pozostali w Czechach z ró¿nych powodów (w ob-
serwowanych regionach s¹ to przede wszystkim Rosjanie, Ukraiñ-
cy, Rumuni, Wietnamczycy, Chiñczycy). Szczególn¹ grupê two-
rz¹ przede wszystkim dzieci, znajduj¹ce siê w obozach czasowego
pobytu dla uchodŸców. W pewnej mierze równie¿ swoist¹ grupê
tworz¹ repatriowani Czesi z Ukrainy, Kazachstanu i Rumuni, po-
niewa¿ wielu z nich zna jêzyk czeski przynajmniej w stopniu pod-
stawowym.

Niezmiernie wa¿nym elementem w komunikacji interpersonal-
nej w szkole jest jêzyk ojczysty dzieci. Z danych Czeskiego Urzê-
du Statystycznego w Ústí nad £ab¹ wynika, ¿e w roku szkolnym
1998/1999 na badanym obszarze ¿y³o 685 dzieci w wieku od 6–15
lat (najwiêcej w powiatach Chomutov, Ústí nad £ab¹ i Teplice) z

45 krajów Europy, Azji i Ameryki. Wœród cudzoziemców wyraŸ-
nie przewa¿aj¹ S³owacy (295), Ukraiñcy (103), Wietnamczycy
(101), Rumuni (43), Rosjanie (30) i dzieci z innych krajów Federa-
cji Rosyjskiej (31). Romowie w danych statystycznych nie s¹ ujêci
jako mniejszoœæ narodowa, poniewa¿ w ankietach spisu narodo-
wego czêsto nie podaj¹ swojej narodowoœci.

Okazuje siê, ¿e najmniejsze bariery komunikacyjne, bior¹c pod
uwagê jêzyk ojczysty obserwowanej populacji, maj¹ dzieci, któ-
rych jêzykiem ojczystym jest s³owacki (z wyj¹tkiem ortografii).
Nieco wiêksze problemy maj¹ ju¿ dzieci, których jêzykiem ojczy-
stym jest jeden z jêzyków s³owiañskich, lub dzieci z nies³owiañ-
skim pochodzeniem, ale znaj¹ce jakiœ jêzyk s³owiañski, np. jêzyk
rosyjski czy serbski. W tym ostatnim przypadku pocz¹tkowa ko-
munikacja ma miejsce np. w jêzyku rosyjskim. Jednak¿e i tu s¹ pe-
wne ograniczenia (zw³aszcza w przypadku jêzyka rosyjskiego),
poniewa¿ nie wszyscy nauczyciele i uczniowie-cudzoziemcy wy-
kazuj¹ chêæ pos³ugiwania siê nim w komunikacji szkolnej.

Problem pierwszego kontaktu jêzykowego (i dalszej komuni-
kacji w szkole) jest szczególnie trudny w przypadku dzieci star-
szych, co wynika przede wszystkim z odmiennoœci jêzykowego
i kulturowego ich pochodzenia, jak równie¿ z ró¿nych osobistych
i rodzinnych doœwiadczeñ. W niektórych przypadkach mo¿liwe
jest pomaganie sobie jêzykiem angielskim, ewentualnie niemiec-
kim. Jednak¿e za pomoc¹ jêzyka-poœrednika nie da siê nauczyæ jê-
zyka czeskiego szybko i poprawnie, uczniowie ci pope³niaj¹ – pod
wp³ywem interferencji jêzyka-poœrednika – bardzo wiele b³êdów.

Wed³ug obowi¹zuj¹cego prawodawstwa cudzoziemiec w wie-
ku 6–15 lat przebywaj¹cy legalnie w naszym kraju ma obowi¹zek
uczêszczania do szko³y podstawowej. Tymczasem system naucza-
nia jêzyka czeskiego jako obcego nie jest na tyle rozwiniêty, aby
uczniowie w ró¿nym wieku i ró¿nego pochodzenia skutecznie mo-
gli siê w³¹czyæ w proces dydaktyczny (dotyczy to przede wszy-
stkim przedmiotów ogólnokszta³c¹cych). Z regu³y nie rozpoczy-
naj¹ oni nauki w szkole od klasy pierwszej, ale póŸniejszej, nierza-
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dko te¿ przychodz¹ w trakcie roku szkolnego, komplikuj¹c znacz-
nie tym samym sytuacjê swoj¹ i swych nauczycieli. Obowi¹zuj¹ce
bowiem programy nauczania i podrêczniki do nauki jêzyka cze-
skiego jako obcego by³y przygotowane g³ównie na potrzeby inten-
sywnego kursu jêzykowego (niekiedy te¿ specjalistycznego)
przysz³ych studentów czeskich szkó³ œrednich i wy¿szych. Roz-
porz¹dzenia Ministerstwa (MŠMaT) dla szkó³ podstawowych i
œrednich s¹ bardzo ogólnikowe, nastawione raczej na stronê admi-
nistracyjn¹ i na kryteria klasyfikacji uczniów-cudzoziemców.

W zwi¹zku z tym warto jeszcze wspomnieæ o doœwiadczeniach
z Polski, gdzie problem uchodŸców i azylantów, zw³aszcza z kra-
jów znacznie ró¿ni¹cych siê pod wzglêdem etnicznym i jêzyko-
wym, jak równie¿ problem kszta³cenia cygañskich dzieci, nie
osi¹gn¹³ takich rozmiarów, jak w Czechach. Z tego powodu nauka
jêzyka polskiego jako obcego w polskich szko³ach odbywa siê je-
dynie dla osiad³ej mniejszoœci narodowej (oko³o 3% populacji).
Ponadto na Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach prowadzone jest
piêcioletnie studium magisterskie w ramach kierunku jêzyk polski
jako obcy.

Nauczyciele czeskich szkó³ ró¿nie podchodz¹ do nauki cudzo-
ziemców w klasach mieszanych. Najwiêcej doœwiadczeñ dziœ ma-
j¹ nauczyciele szkó³ podstawowych, które znajduj¹ siê w pobli¿u
oœrodków czasowego pobytu dla uchodŸców (np. Szko³a Podsta-
wowa w Bìlej pod Bezdìzem, Szko³a Podstawowa w Bílinie itp.),
ewentualnie szkó³ z liczniejsz¹ reprezentacj¹ mniejszoœci narodo-
wej, mieszkaj¹cej na sta³e w Republice Czeskiej (np. Romowie
w Szkole Podstawowej w Ústí nad £ab¹ czy Szko³a Podstawowa
w Dìèínie).

Doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e konieczne jest, aby do szkó³ cze-
skich przychodzili uczniowie-cudzoziemcy dopiero po ukoñcze-
niu wstêpnego intensywnego kursu jêzykowego, aby jak najszyb-
ciej mogli w³¹czyæ siê do procesu dydaktyczno-wychowawczego
w szkole podstawowej. Taki kurs dzieci azylantów (podobnie jak
doroœli) zazwyczaj koñcz¹ w organizacjach dla uchodŸców, pozo-

sta³e dzieci (albo ze wzglêdu na ich nisk¹ liczbê, albo ze wzglêdu
na mo¿liwoœci pañstwowych i niepañstwowych instytucji eduka-
cyjnych) takiej mo¿liwoœci nie maj¹. Wyj¹tkiem s¹ klasy przy-
gotowawcze, które – jak dotychczas – by³y przeznaczone jedynie
dla uczniów romskiego pochodzenia. Ukoñczenie takiego wstêp-
nego kursu jêzyka czeskiego dla cudzoziemców sprawia, ¿e ucz-
niowie rozumiej¹ elementarne polecenia nauczycieli, mog¹ w³¹-
czyæ siê do nauki i w pojedynczych sytuacjach komunikuj¹ siê
w jêzyku czeskim. Niestety, bywa i tak, ¿e do szkó³ podstawowych
i œrednich przyjmowani s¹ uczniowie bez elementarnej wiedzy jê-
zykowej i umiejêtnoœci komunikacyjnych.

Bariery komunikacyjne zwi¹zane z nieznajomoœci¹ jêzyka
wyk³adowego mo¿na usuwaæ poprzez proces alfabetyzacji na kur-
sach przygotowywanych, gdzie opanowuje siê s³ownictwo nie-
zbêdne w podstawowych sytuacjach ¿yciowych i podczas pobytu
w szkole (literack¹ wymowê i grafiê, podstawy gramatyki i umie-
jêtnoœci wypowiadania siê za pomoc¹ tekstu mówionego ci¹g³e-
go). Takie za³o¿enie winno byæ realizowane sposobami, w³aœciwy-
mi dla wychowania jêzykowego dzieci w wieku przedszkolnym,
dla których jêzyk czeski jest jêzykiem ojczystym. Wówczas wy-
chowanie komunikacyjne oparte jest o jeden kod jêzykowy, wspó-
lny dla nauczyciela i ucznia (jêzyk angielski, rosyjski itp.). Nie na-
le¿y przy tym zapominaæ, ¿e w pierwszej fazie nauki jêzyka cze-
skiego u wiêkszoœci uczniów-cudzoziemców brakuje kontaktu w
jêzyku czeskim z cz³onkami rodziny i ¿e wówczas jest on zawê¿a-
ny tylko do rozmów z rówieœnikami w szkole i z nauczycielem.
Dopiero w dalszej fazie (po d³u¿szym pobycie w œrodowisku cze-
skim) niektóre dzieci azylantów chêtniej rozmawiaj¹ w jêzyku
czeskim ni¿ swoim ojczystym, a nawet odmawiaj¹ rozmawiania w
domu w jêzyku ojczystym. Wówczas dochodzi do tego, ¿e stop-
niowo mówi¹ po czesku lepiej ni¿ w swym jêzyku ojczystym (do-
tyczy to dzieci m³odszych).

Z punktu widzenia komunikacji jêzykowej dla wiêkszoœci ucz-
niów-cudzoziemców rozpoczêcie nauki w szkole czeskiej (czêsto
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w trakcie 1. albo 2. stopnia) to ogromna rewolucja werbalna. Znaj-
duj¹ siê w sytuacji, w której na lekcjach jêzyka czeskiego poznaj¹
jêzyk, który nie jest ich jêzykiem ojczystym, metod¹ przeznaczon¹
dla native speakera, przy czym ich kulturowe i spo³eczne zaplecze
jest nierzadko znacznie odmienne.

Uczeñ, który nie jest zdolny porozumieæ siê na poczekaniu
w jêzyku nauczania, ma oczywiœcie trudnoœci nie tylko w nauce te-
go jêzyka. Osi¹gniêcie kompetencji komunikacyjnej bowiem zale-
¿y m.in. od tego, jak du¿y jest (pasywny i aktywny) zasób s³ownic-
twa ucznia, w jakim stopniu przyswoi³ on dŸwiêkow¹, ewentualnie
graficzn¹, stronê jêzyka, w jakiej mierze potrafi zastosowaæ zasady
gramatyczne i stylistyczne w budowaniu wypowiedzi jêzykowej
oraz jaki poziom osi¹gn¹³ w operacjach logiczno-myœlowych, do-
konywanych w tym jêzyku. Okazuje siê, ¿e je¿eli uczniowie z in-
nym jêzykiem ojczystym nie przejd¹ zastêpczej ontogenezy mowy
w jêzyku czeskim, np. przy pomocy czeskiej opiekunki (ma to
miejsce zazwyczaj w rodzinach chiñskich i wietnamskich przed-
siêbiorców) albo jeœli nie mamy do czynienia ze starszymi dzieæ-
mi, dobrze w³adaj¹cymi jêzykiem angielskim i rozpoczynaj¹cymi
naukê w szko³ach czeskich z jêzykiem angielskim jako wyk³ado-
wym lub w specjalnych szko³ach dla cudzoziemców , to wówczas
zauwa¿a siê u nich z regu³y trwalsze bariery komunikacyjne, które
znacznie utrudniaj¹ im osi¹gniêcie sukcesów w spo³eczeñstwie
czeskim.

Doœwiadczenia z wielu szkó³ jednoznacznie wskazuj¹ na to, ¿e
tam, gdzie jest silna indywidualna motywacja, wspierana przez ro-
dzinê, i odpowiednie podejœcie szko³y, mo¿liwe jest, aby ucznio-
wie o innym jêzyku ojczystym w ci¹gu dwóch lat w³¹czyli siê do
procesu dydaktycznego w czeskiej szkole, a nastêpnie dostali siê

do szko³y œredniej. W obu regionach mamy znaczn¹ iloœæ takich
w³aœnie uczniów!.
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