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w czeskiej szkole podstawowej

(analiza socjolingwistyczna)

Do Republiki Czeskiej przybywaj¹ ludzie z ró¿nych czêœci
œwiata i to nie tylko jako turyœci, którzy zapoznaj¹ siê z nasz¹ kul-
tur¹. Niektórzy przyje¿d¿aj¹ po to, aby osiedliæ siê i pozostaæ
w Czechach na sta³e, wielu cudzoziemców stara siê o status ucho-
dŸcy. Ich dzieci maj¹ – zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w naszym kraju
ustaw¹ (Dz.U. 1999, poz. 325, § 80, pkt. 4) – obowi¹zek uczêsz-
czania do szko³y podstawowej. Jednak czescy nauczyciele nie s¹
jeszcze przygotowani do tego typu pracy, nie zapewnia im tego
równie¿ program studiów. Chc¹c dowieœæ s³usznoœci powy¿szej
tezy, przeprowadzi³am w niektórych szko³ach badania, maj¹ce na
celu opis pracy doœwiadczonych nauczycieli z uczniami-cudzozie-
mcami, a mianowicie opis metod i pomocy naukowych, z których
korzystaj¹ oni, a tak¿e w jaki sposób uczniowie ci ucz¹ siê jêzyka
czeskiego.

Do swoich badañ wytypowa³am kilka szkó³ podstawowych
w pó³nocno-zachodnich Czechach. Jednak gros badañ przeprowa-
dzi³am w Szkole Podstawowej w Bílinie, gdzie w kwietniu i paŸ-
dzierniku tego roku odbywa³am praktykê pedagogiczn¹. Da³o mi
to mo¿liwoœæ systematycznej obserwacji procesu dydaktycznego
w d³u¿szym czasie. Do tej szko³y bowiem uczêszczali uczniowie
z oœrodka czasowego pobytu dla uchodŸców w Èervenym Zájez-
dzie. W okolicach swojego miejsca zamieszkania wybra³am dwie
szko³y: Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w Ruskiej i Szko³ê Podstawow¹

nr 15 w Mostie. Uzupe³nieniem moich obserwacji by³o przeprowa-
dzenie hospitacji wybranych zajêæ szkolnych i wykonanie konspe-
któw z hospitowanych lekcji, w których szczególn¹ uwagê zwró-
ci³am na komunikacjê nauczyciela z uczniem-cudzoziemcem oraz
wypowiedzi uczniów w jêzyku czeskim. Nastêpnie przeprowa-
dzi³am rozmowy z uczniami-cudzoziemcami i wybranymi ich na-
uczycielami.

W trakcie moich badañ zetknê³am siê z dzieæmi pochodz¹cymi
z ró¿nych stron œwiata. W Bílinie i w Bìlej by³y to przede wszy-
stkim dzieci z Rosji i ziem by³ego ZSRR (Armenii, Bia³orusi,
Ukrainy, Czeczenii, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu), a tak¿e
dzieci z Afganistanu, Boœni i Hercegowiny, Iraku i ze S³owenii.
Rodzice tych dzieci w wiêkszoœci ubiegali siê o status uchodŸcy.
W Litvínovie i Mostie zetknê³am siê przede wszystkim z dzieæmi
z Wietnamu i Chin. Ich rodzice przybyli do Czech na podstawie
umowy miêdzynarodowej i kierowali przedsiêbiorstwami.

Proces dydaktyczny w klasach wielonaroodowych ró¿ni³ siê
doœæ znacznie od zajêæ szkolnych w klasach jednonarodowych
(czeskich). Jego specyfikê oraz g³ówne czynniki, wp³ywaj¹ce na
jego jakoœc, ujmê w kilku punktach.

1. Wiek uczniów i moment w³¹czenia ich w proces dydaktyczny

Jest to bodaj najwa¿niejszy czynnik osi¹gniêcia powodzenia
w procesie dydaktycznym, na co zwróci³y uwagê w swoim artyku-
le M. Èechová i L. Zimová (Èechová, Zimová 1999/2000, s. 48).
Uczestnicz¹c w rozmowach nauczycieli z rodzicami, zauwa¿y³am,
¿e nauczyciele czêsto zalecaj¹ rodzicom, aby ich dzieci rozpoczê³y
naukê od klasy pierwszej szko³y podstawowej (nawet dzieci star-
sze), jeœli nie znaj¹ dobrze jêzyka czeskiego, np. w Litvínovie
ch³opiec z Wietnamu w wieku trzecioklasisty, po konsultacji z ro-
dzicami, zosta³ umieszczony w pierwszej klasie szko³y podstawo-
wej. Dziêki temu uczniowie ci po ukoñczeniu edukacji w pe³nym
dziewiêcioletnim cyklu s¹ niemal nie do odró¿nienia od dzieci cze-
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skich, maj¹ takie same szanse kontynuacji nauki w szkole œredniej
czy na studiach w Republice Czeskiej. W Mostie spotka³am w kla-
sie ósmej i dziewi¹tej ch³opca i dziewczynkê z Wietnamu, którzy
rozmawiali p³ynnie po czesku, ich przynale¿noœæ do innego naro-
du jedynie niekiedy zdradza³ akcent. Ponadto tych dwoje uczniów
nale¿a³o do najlepszych w szkole.

2. Zasady kwalifikacji uczniów

O ile uczniów w wieku 6–10 lat nauczyciele z regu³y kwalifiko-
wali do odpowiadaj¹cej im wiekowo klasy, a w³¹czanie ich do kla-
sy wiekowo ni¿szej by³o zjawiskiem rzadkim, o tyle uczniów
w wieku 11–15 lat stosunkowo czêsto kierowano do klasy wieko-
wo ni¿szej. Decydowa³a o tym nie tylko znajomoœæ jêzyka cze-
skiego, ale tak¿e wiedza z innych przedmiotów posiadana przez
ucznia. Nawet jeœli uczeñ odznacza³ siê zdolnoœciami, ale jego
wiadomoœci nie odpowiada³y poziomowi danego rocznika, by³ al-
bo od razu klasyfikowany do ni¿szej klasy, albo po jakimœ czasie
do niej przenoszony, co pozwala³o na uzupe³nienie przez niego
wiedzy bez wiêkszego stresu psychicznego i dodatkowego do-
uczania. Ten system sprawdzi³ siê we wszystkich szko³ach, które
odwiedzi³am.

3. Rodzina

To kolejny wa¿ny czynnik, na który nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê. W moich badaniach potwierdzi³o siê zjawisko, ¿e jeœli
rodzice-imigranci s¹ wykszta³ceni i chc¹ u nas pozostaæ na sta³e, to
praca z ich dzieæmi nie stwarza ¿adnych problemów. Uczniowie ci
wykazuj¹ bardzo du¿e zainteresowanie materia³em nauczania
i ucz¹ siê stosunkowo szybko. Czêsto s¹ to bardzo utalentowane
dzieci, które w wielu przypadkach przewy¿szaj¹ uczniów cze-
skich. Na przyk³ad w klasie drugiej w Szkole Podstawowej w Bíli-
nie na pierwszej lekcji uczniowie mieli za zadanie wymyœliæ jakie-

kolwiek zdanie o przyrodzie. Jedynie dwoje dzieci czeskich i dwo-
je imigrantów by³o w stanie wykonaæ zadanie. Dziewczynka z Bia-
³orusi przytoczy³a zdanie: W przyrodzie ¿yj¹ zwierzêta, a ch³opiec
z Kazachstanu: Drzewa rosn¹. W klasie dziewi¹tej w Szkole Pod-
stawowej w Mostie wspomniana wczeœniej dziewczynka z Wiet-
namu referowa³a i wyjaœnia³a bez ¿adnych problemów odkreœlony
materia³ dydaktyczny swojemu czeskiemu koledze, który mia³ na
lekcji geografii odpowiadaæ z tematu Wielkie Morawy i nie przy-
gotowa³ siê, poniewa¿ nie rozumia³ tej lekcji. Zaobserwowa³am
te¿, ¿e uczniowie-cudzoziemcy w wiêkszoœci s¹ bardzo dobrzy
z matematyki, a wszyscy bardzo szybko licz¹ w pamiêci. Mog³am
to sprawdziæ na hospitacji w Litvínovie, gdzie w klasie pierwszej
czescy uczniowie liczyli zadania matematyczne pojedynczo i na
palcach, gdy tymczasem Wietnamczyk liczy³ z pamiêci. Inny
ch³opiec powiedzia³ mi, ¿e interesuje go matematyka, a w mieœcie,
w którym urodzi³ siê, by³ z matematyki najlepszy. Obserwacjê tê
potwierdzi³y równie¿ nauczycielki z Bìlej pod Bezdìzem, które
stwierdzi³y, ¿e w liczeniu z pamiêci cudzoziemcy wyprzedzaj¹
czeskie dzieci.

Nauczyciele oczywiœcie nie stykaj¹ siê tylko z utalentowanymi
uczniami-cudzoziemcami. Niektórzy uczniowie w swej ojczyŸnie
nie chodzili w ogóle do szko³y, co oznacza, ¿e dopiero teraz ucz¹
siê trzymaæ w rêku o³ówek i nie potrafi¹ skupiæ uwagi, nie siedz¹
na swoim miejscu i chodz¹ po klasie w trakcie lekcji. Na przyk³ad
w Bílinie od pocz¹tku roku szkolnego 1999/2000 znajduje siê kla-
sa wyrównawcza dla cudzoziemców. Podczas hospitacji by³o w tej
klasie szeœcioro dzieci z Afganistanu i jedna dziewczynka z Ango-
li. Dziewczynka z Angoli mia³a szeœæ lat i z jej wypowiedzi wyni-
ka³o, ¿e uczêszcza³a do macierzystej szko³y w Angoli. Nauczy³a
siê wiêc pisaæ literki A i O oraz biegle okreœlaæ godziny, bawi³a siê
klockami albo rysowa³a obrazki. Reszta dzieci stosunkowo dobrze
wspó³pracowa³a z nauczycielem, choæ utrzymanie dyscypliny
w klasie by³o dla nauczycielki bardzo trudne, pomimo wielokrot-
nego zwracania uczniom uwagi. Jeden z uczniów nie reagowa³ na
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napomnienia nauczycielki, do koñca lekcji podchodzi³ do tablicy
i plu³ na ni¹.

4. Przygotowanie nauczycieli do pracy w grupie wielonarodowej

Praca nauczycieli w klasie z uczniami-cudzoziemcami wyma-
ga rzetelnego przygotowania i jest bardzo wymagaj¹ca. Trudno
jest poœwiêciæ siê dzieciom imigrantów i jednoczeœnie nie zanie-
dbywaæ czeskich uczniów, dlatego te¿ nauczyciele, których
mia³am okazjê obserwowaæ, wybierali zró¿nicowane formy na-
uczania i indywidualne podejœcie do uczniów-cudzoziemców.
Niektórzy nauczyciele prowadz¹ te¿ zajêcia wyrównawcze. Nie-
stety, w tej sytuacji s¹ skazani sami na siebie. Nie istnieje bowiem
¿aden podrêcznik, wed³ug którego mogliby pracowaæ z uczniem.
W³adze szkolne czy instytucje edukacyjne nie prowadz¹ dla nich
¿adnych seminariów ani innych form dokszta³cania. Jedyn¹ form¹
wzbogacenia wiedzy metodycznej by³y seminaria wyjazdowe,
zorganizowane przez Katedrê Bohemistyki Wydzia³u Pedagogicz-
nego Uniwersytetu w Ústí nad £ab¹ w zwi¹zku z prowadzonymi
badaniami zjawiska wielonarodowoœci w czeskich szko³ach pod-
stawowych i œrednich. Nauczyciele sami wykonuj¹ wszelkie po-
moce naukowe, jak równie¿ sami przygotowuj¹ æwiczenia na lek-
cji, co mia³am okazjê zaobserwowaæ w Bìlej pod Bezdìzem czy
w Bílinie. Pedagogdzy ci wybierali czêsciej materia³y wizualne
(karteczki, obrazki, rysunki itp.). Niektórzy nauczyciele wymyœla-
li dla tych dzieci w³asne metody pracy. Najbardziej interesuj¹ca
i najbardziej skuteczna by³a metoda biegn¹cego dyktanda (bìhací

diktát), któr¹ mia³am mo¿liwoœæ zobaczyæ w Bìlej pod Bezdìzem.
Przygotowanie procesu dydaktycznego komplikowa³ fakt, ¿e

uczniowie odchodzili i przychodzili do szko³y w ci¹gu roku szkol-
nego. Niektórzy z nich byli przenoszeni z dnia na dzieñ do innego
oœrodka czasowego pobytu dla uchodŸców. Mia³o to podwójny
skutek. Po pierwsze dla nauczycieli by³o to bardzo deprymuj¹ce,
poniewa¿ nie mogli zobaczyæ efektów swojej pracy i utwierdziæ

siê w s³usznoœci obranej metody, po drugie dobór metod naucza-
nia, przez nich dokonywany, przypomina³ zabawê w ciemno lub
zabawê na chybi³-trafi³. Na przyk³ad w trakcie mojej praktyki
pedagogicznej, w kwietniu tego roku, szko³ê opuœcili z dnia na
dzieñ dwaj uczniowie, ch³opiec z Ukrainy i ch³opiec z Rosji. Byli
przewiezieni do innego oœrodka czasowego pobytu dla uchodŸ-
ców, do Seèa.

Sytuacja ta jest tym bardziej k³opotliwa, ¿e uczniowie ci stale
powtarzaj¹ okreœlony etap nauki. Ponadto nie maj¹ mo¿liwoœci
dok³adniejszego poznania siê ze swymi równieœnikami, co utrud-
nia ich wspó³¿ycie w grupie, a poœrednio te¿ ma wp³yw na ich
uczenie siê. Zaobserwowa³am to, kiedy poprosi³am nauczycielkê,
aby udostêpni³a mi dowolne prace stylistyczne uczniów-cudzo-
ziemców. Oznajmi³a mi ona, ¿e ¿adnych prac nie posiada, ponie-
wa¿ z ¿adnym uczniem nie zrealizowa³a tyle materia³u, aby móg³
on samodzielnie napisaæ wypracowanie. W momencie, gdy ucz-
niowie posiadaj¹ wyrównany poziom wiedzy, gdy s¹ na takim eta-
pie, na którym mogliby pisaæ prace ju¿ samodzielnie, opuszczaj¹
szko³ê.

5. Œrodowisko ucznia (czescy rówieœnicy w klasie)

Z moich obserwacji wynika, ¿e dzieci czeskie przyjê³y swych
„zagranicznych” kolegów bardzo dobrze. S¹ ich przyjació³mi i do-
radcami. W klasie w wiêkszoœci przypadków w ³awce siedz¹
wspólnie Czech i cudzoziemiec. Czeskie dzieci pomagaj¹ swoim
rówieœnikom, a nawet ich ucz¹. Dziêki codziennemu kontaktowi
z nativ speakerem uczeñ-cudzoziemiec oswaja siê ze zwrotami i
frazeologi¹ potoczn¹, doskonali nie tylko swój zasób s³owny, ale
te¿ wypowiedŸ, która staje siê klarowniejsza. Jest rzecz¹ oczy-
wist¹, ¿e uczniowie-cudzoziemcy podczas tych kontaktów na-
uczyli siê wielu wyrazów i form nieskodyfikowanych w jêzyku
czeskim czy potocznych (czêsto w mowie uczniów przewa¿a³y fo-
rmy òákej, brácha, ségra, teïko, šestej itd.), co da³o im poczucie
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rozumienia jêzyka czeskiego w komunikacji codziennej, nieoficja-
lnej. Ponadto odk¹d rozmawiali oni jêzykiem swych rówieœników,
lepiej dopasowywali siê do zespo³u klasowego i szybciej byli
w³¹czani przez dzieci czeskie do grup nieformalnych. Na przyk³ad
jeden ch³opiec z Iraku, który obecnie chodzi do dziewi¹tej klasy w
Bílinie, musia³ siê przenieœæ z rodzicami do Teplic. Jego rodzina
bowiem uzyska³a status uchodŸcy i przydzielono jej mieszkanie w
Teplicach. Ów ch³opiec tak bardzo polubi³ swych szkolnych kole-
gów, ¿e nie przeniós³ siê do nowej placówki w Teplicach i z chêci¹
doje¿d¿a codziennie do szko³y w Bílinie.

   

Z moich badañ wynika, ¿e na szybk¹ integracjê ucznia-cudzo-
ziemca w czeskiej szkole podstawowej wywieraj¹ wp³yw okreœlo-
ne czynniki. Decyduj¹cymi s¹: dobre relacje ucznia z rodzicami,
œwiadomoœæ pozostania w Republice Czeskiej na d³u¿szy okres
lub na sta³e, zanteresowanie ucznia nauk¹, w³aœciwe przygotowa-
nie zawodowe nauczycieli, dobre relacje ze œrodowiskiem czeskim
(szkolnym i pozaszkolnym). Jeœli czynniki te zaistniej¹, wówczas
ma on szansê w³¹czyæ siê w ¿ycie klasy i wspó³pracowaæ z nauczy-
cielem przynajmniej na poziomie takim samym, jak czescy ucz-
niowie.

Powy¿sze wnioski, wynikaj¹ce z moich bezpoœrednich obser-
wacji, potwierdzaj¹ ponadto inni respondenci. Mieszkañcom ró¿-
nych miejscowoœci w Czechach rozda³am kwestionariusze, w któ-
rych respondenci mieli wypowiedzieæ siê, czy dotychczas spotkali
siê w Republice Czeskiej z cudzoziemcami, którzy mówili po cze-
sku, z jakich krajów pochodzili, a tak¿e jak oceniaj¹ ich znajomoœæ
jêzyka czeskiego. Mogê skonstatowaæ, ¿e wiêkszoœæ osób, które
wype³ni³y kwestionariusz, zetknê³a siê z obcokrajowcami, po-
chodz¹cymi z wielu krajów Europy (najczêœciej z Rosji i z by³ych
republik ZSRR, dalej z Niemiec, Polski, Bu³garii, krajów by³ej Ju-
gos³awii, ale te¿ z Anglii, Belgii i Danii), Azji (najczêœciej z Wiet-

namu, Afganistanu, ale te¿ z Iraku, Jemenu, Arabii Saudyjskiej i
Mongolii), Afryki (z Zairu, Ghany, Angoli) i Ameryki (z USA,
Kanady, Kolumbii czy Kuby). Wiêkszoœæ z nich mówi³a poprawn¹
czeszczyzn¹. Z powy¿szego wynika, ¿e na terytorium Czeskiej Re-
publiki ¿yje wielokulturow¹ spo³ecznoœci¹, w której stykaj¹ siê
i przenikaj¹ kultury ró¿nych obszarów etnicznych i jedynie od
obywateli Republiki Czeskiej zale¿y, w jakim stopniu umo¿liwi¹
oni cudzoziemcom integracjê w nowym œrodowisku.
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