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Pocz¹tki komunikacji multietnicznej

w szkole czeskiej

Specjalistyczne i dydaktyczne przygotowanie nauczycieli jêzy-
ka czeskiego, pracuj¹cych dziœ w czeskich szko³ach podstawo-
wych i œrednich, by³o (i jest do tej pory) zaprojektowane w ten spo-
sób, ¿e absolwenci studiów bohemistycznych mieli pracowaæ
z uczniami pochodz¹cymi z miejscowego, czeskiego œrodowiska
kulturowego. Dla uczniów tych jêzyk czeski jest jêzykiem ojczy-
stym. Wprawdzie zdarza³y siê ju¿ wczeœniej – w pewnych regio-
nach Czech – przypadki uczniów, dla których jêzyk czeski nie jest
jêzykiem ojczystym, to jednak dla nich czeszczyzna pe³ni³a fun-
kcjê œrodka powszechnej komunikacji spo³ecznej, czyli by³a jêzy-
kiem, który poznali i z którym oswoili siê od urodzenia, przeby-
waj¹c wœród swych kolegów, krewnych, s¹siadów lub za poœredni-
ctwem radia i telewizji. Nale¿¹ oni z regu³y do tzw. grup etnicz-
nych historycznie starych (mam tu na myœli Niemców, Polaków
i S³owaków). W przypadku Romów sytuacja przedstawia siê nieco
inaczej. Spotka³am siê z pogl¹dem, ¿e wiêkszoœæ cz³onków tej gru-
py narodowej, ¿yj¹cych obecnie w Republice Czeskiej, przyby³a
do naszego kraju w ci¹gu ostatnich piêædziesiêciu lat i dlatego na-
le¿¹ oni do tzw. grupy etnicznej historycznie m³odej, podobnie jak
przebywaj¹cy w Czechach Grecy oraz Wietnamczycy, których mi-
gracja nast¹pi³a po drugiej wojnie œwiatowej.

W latach dziewiêædziesi¹tych XX w. w niektórych czeskich
szko³ach podstawowych zwiêkszy³a siê liczba uczniów, którzy nie
wyrastali w miejscowym œrodowisku socjo-kulturowym i dla któ-

rych czeszczyzna nie jest jêzykiem ojczystym. Z prognoz urz¹dów
i instytucji specjalistycznych, które zajmuj¹ siê polityk¹ azylow¹,
migracyjn¹ i integracyjn¹, wynika, ¿e w przysz³oœci liczba ta bê-
dzie ros³a.

Z dokumentów departamentu polityki azylowej i migracyjnej
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych Republiki Czeskiej wynika,
¿e w minionych dziesiêcioleciach w centrum uwagi departamentu
by³y przede wszystkim sprawy prawodawcze, ekonomiczne
i organizacyjne, wi¹¿¹ce siê z rosn¹c¹ liczb¹ cudzoziemców przy-
bywaj¹cych do Czech lub tylko przez ten kraj przeje¿d¿aj¹cych.
Równie¿ koncepcja integracyjna cudzoziemców na terenie Repub-
liki Czeskiej, prawnie zatwierdzona 7.07.1999 r., podkreœla „inte-
gracjê jako proces stopniowego w³¹czania siê w struktury i wiêzy
rodzimej spo³ecznoœci, we wszystkie jej aspekty polityczne, praw-
ne, ekonomiczne, socjalne, kulturalne, psychologiczne i religijne”.
Wydaje siê jednak, ¿e utajony zosta³ (ca³kiem nies³usznie) aspekt
komunikacyjny, który – naszym zdaniem – znacznie umocni³by
podstawowe elementy tej koncepcji. Nale¿a³oby umo¿liwiæ wyko-
rzystanie wartoœci dostêpnych wszystkim obywatelom Republiki
Czeskiej, a tak¿e wesprzeæ równe traktowanie cudzoziemców i ich
jednakowy dostêp przede wszystkim do rynku pracy. Problemy te
zapewne kryj¹ siê pod zagadnieniami kulturalnymi.

W chwili obecnej mo¿emy spotkaæ siê w naszych szko³ach
z szeœcioma kategoriami cudzoziemców. Pomijamy obcokrajow-
ców kszta³c¹cych siê w ramach wzajemnej wymiany miêdzynaro-
dowej oraz goœci korzystaj¹cych z przywilejów i immunitetów
dyplomatycznych – ich i ich dzieci, rzecz jasna, nie znajdziemy
w czeskich szko³ach podstawowych. Wydzielone kategorie do-
tycz¹ cudzoziemców, którzy ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ przede wszy-
stkim okresem pobytu na terenie Republiki Czeskiej (pobyt sta³y –
repatrianci i obywatele Republiki S³owackiej oraz pobyt okreso-
wy, np. d³ugoterminowy) oraz cudzoziemcy, którym przyznano
status uchodŸcy lub którzy o ten status siê ubiegaj¹.
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W myœl postanowienia rz¹du z 17.11.1993 r. Ministerstwo
Szkolnictwa, M³odzie¿y i Kultury Fizycznej (MŠMaT) ma zapew-
niæ osobom ze statusem uchodŸcy udzia³ w kursie jêzyka czeskie-
go (nr 13051/1994–21 i nr 13821/1995–21). Jak stwierdziliœmy,
pierwotne wyobra¿enia formu³owane w wymienionych roz-
porz¹dzeniach w praktyce by³y realizowane w znacznie zmodyfi-
kowanej postaci, co bardzo skomplikowa³o przejœcie dzieci ucho-
dŸców do szko³y czeskiej i w³¹czenie ich w czeski proces kszta³ce-
nia. Czêœciowo jest to wynikiem faktu, ¿e nauczyciele jêzyka cze-
skiego nie s¹ formalnie pracownikami oœrodków czasowego poby-
tu dla uchodŸców, nie s¹ tam kierowani ani kontrolowani przez od-
powiednie kuratorium. Ponadto udzia³ uchodŸców w kursie jêzy-
kowym jest dobrowolny, co powoduje nisk¹ frekwencjê dzieci na
kursach oraz du¿¹ (nawet dziesiêcioletni¹) rozpiêtoœæ wiekow¹
uczniów. Brak motywacji do nauki wynika³ z faktu, ¿e rodzina nie
zawsze chcia³a zostaæ na sta³e w Czechach.

Pierwsza propozycja kursu (por. za³¹cznik nr 1), obejmuj¹ca
zakres 50 godzin lekcyjnych, nie uwzglêdniaj¹ca wspomnianych
warunków, by³a nieadekwatna do realiów. Nawet po zwiêkszeniu
liczby godzin nauki do 75 (czyli mniej wiêcej zakres trzymiesiêcz-
nego kursu jêzyka obcego z szeœcioma godzinami tygodniowo) nie
zmieni³a siê. Jeœli jednak porównamy programy nauczania jêzyka
np. niemieckiego czy angielskiego (czyli obcego dla Czecha) dla
klasy IV i V szko³y podstawowej, oka¿e siê, ¿e uchodŸcy przed
rozpoczêciem nauki w szkole czeskiej powinni posiadaæ znajo-
moœæ jêzyka czeskiego na poziomie wiedzy czeskiego ucznia, zdo-
bytej po dwóch latach nauki dowolnego jêzyka obcego (por.
za³¹cznik nr 2). Tymczasem z obserwacji dwóch oœrodków czaso-
wego pobytu dla uchodŸców (Bìlá – Jezová i Èervený Újezd
u Bíliny) i szkó³ podstawowych, do których uczêszczaj¹ dzieci
uchodŸców, wynika, ¿e przygotowanie jêzykowe dzieci wykazuje
znaczne rozbie¿noœci. Czêsto zdarza siê, ¿e dzieci znaj¹ tylko parê
s³ów czeskich. W oœrodkach pobytu, tworzonych w ma³o dostêp-
nych miejscach, brakuje dzieciom przede wszystkim kontaktu

z czeskimi rówieœnikami, czyli jednego z najskuteczniejszych
œrodków do poznania i oswojenia siê z  jêzykiem obcym.

Maj¹c na wzglêdzie wspomniane okolicznoœci, w jakich prze-
biega kurs przygotowawczy jêzyka czeskiego, po¿¹dane jest, aby
prowadzili go nauczyciele doœwiadczeni, znaj¹cy problemy na-
uczania jêzyka czeskiego w tak specyficznych warunkach komu-
nikacyjnych. Brak w³aœciwego (jakoœciowo) i systematycznego
przygotowania stawia nauczycieli szkó³ podstawowych w trudnej
sytuacji. Musz¹ oni w³¹czyæ dzieci uchodŸców do odpowiedniej
klasy wed³ug znajomoœci jêzyka czeskiego, co czêsto jest niemo¿-
liwe, np. jak w³¹czyæ dziesiêcioro czternastolatków do klasy I lub
II? Nawet jeœli uczniowie przyswoili sobie minimum mówionej
czeszczyzny, maj¹ wielkie trudnoœci z pisaniem i czytaniem, co
wp³ywa na niski poziom wiedzy z pozosta³ych przedmiotów (np.
matematyki, biologii, fizyki, geografii itd.).

Szko³y, które kszta³c¹ dzieci uchodŸców, maj¹ problemy nie
tylko natury finansowej, ale i specjalistyczno-metodycznej. Na-
uczycielom, którzy nie chc¹ siê z tym pogodziæ, nie pozostaje nic
innego, jak organizowanie dla swoich uczniów, poza swoimi obo-
wi¹zkami pedagogicznymi, dodatkowych kursów jêzykowych.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministerstwa Szkolnictwa, M³odzie¿y
i Kultury Fizycznej (MŠMT) szko³a nie ma takiego obowi¹zku, ale
trudno sobie wyobraziæ sytuacjê, w której – zgodnie z rz¹dow¹
koncepcj¹ – uczeñ-cudzoziemiec skutecznie w³¹czy siê do pracy
w szkole czeskiej. Przywo³ajmy przyk³ad.

W Szkole Podstawowej w Bílinie uczeñ-cudzoziemiec, w³¹czo-
ny do wyznaczonej klasy, uczêszcza najwy¿ej na dwie godziny ku-
rsu jêzyka czeskiego dwa razy w tygodniu. Kursy prowadzone s¹
w dwóch grupach wiekowych: pierwsza jest przeznaczona dla
najm³odszych (dla dzieci do 10–11 roku ¿ycia), druga dla star-
szych (dla m³odzie¿y od 12 do 16 roku ¿ycia). W obu grupach na-
uczyciele jêzyka czeskiego korzystaj¹ z podrêczników i pomocy
naukowych, u¿ywanych w nauczaniu pierwszego stopnia (tj. od
pierwszej do czwartej klasy), kopiuj¹ tabele gramatyczne, a do po-
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szerzenia zasobu s³ownictwa wykorzystuj¹ podrêczniki do nauki
jêzyka obcego dla szko³y podstawowej (np. niemieckiego), dobie-
raj¹c czeskie odpowiedniki. Czytaj¹ dzieciom czeskie teksty. Tego
typu dydaktyka jest bardzo czasoch³onna i niezwykle mêcz¹ca za-
równo psychicznie, jak i fizycznie, poniewa¿ nie maj¹ oni ¿adnych
pomocy dydaktycznych przygotowanych do tego typu nauczania.
Œwiadcz¹ o tym wypowiedzi nauczycieli. Uwa¿aj¹ oni bowiem
siebie za pionierów w tej dziedzinie, co powoduje jeszcze silniej-
sze poczucie braku zainteresowania i pomocy ze strony odpowied-
nich instytucji pañstwowych. Zachêt¹ i nagrod¹ dla nauczycieli,
ucz¹cych dzieci uchodŸców, jest ka¿dy najmniejszy postêp w ko-
munikacji z ma³ymi uczniami (pierwszy sukces – jak stwierdzaj¹ –
osi¹ga siê po 14 dniach), a tak¿e pe³ne zrozumienie i pomoc ze
strony czeskich uczniów i ich rodziców.

Dodatkowym utrudnieniem pracy nauczycieli jest fakt, i¿ nie-
które dzieci przychodz¹ i odchodz¹ w trakcie roku szkolnego. Dla-
tego nie uwa¿aj¹ oni decyzji w³adz czeskich w sprawie przeniesie-
nia uchodŸców w inne miejsce, czêsto do oœrodków, które zapew-
niaj¹ tylko minimalne kszta³cenie lub wcale nie podejmuj¹ pracy
z dzieæmi, za trafne zarówno ze wzglêdów psychologicznych, jak
i dydaktycznych. Przeniesienia te bowiem maj¹ zgubny wp³yw na
rozwój dzieci, które zd¹¿y³y siê ju¿ z¿yæ ze spo³ecznoœci¹ danej
szko³y i nagle, nierzadko tu¿ przed ukoñczeniem roku, musz¹ j¹
opuœciæ i znowu aklimatyzowaæ siê w nowym œrodowisku.

Okazuje siê, ¿e w obecnej koncepcji integracji cudzoziemców
poniek¹d zapomniano o tym, ¿e przede wszystkim szko³a podsta-
wowa mo¿e w tym procesie wiele pomóc. Nie mo¿na jednak pole-
gaæ tylko na ludzkiej dobroci i entuzjazmie nauczycieli, a ist-
niej¹cych problemów nie dostrzegaæ czy po cichu je tuszowaæ.
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3="#-*2#,D &%"2# ,'%1$D &'(-$.)( "%F#$-' -+E$+)#D ).N&( !'(-%2*1$-' " N#5

!'% ?"'(!'D ).N&( "2#!"%3( '$08

 16+!/%&'( "( ")*"+,'(&'(, '&B*),%!3' ' 0)*1$#!/ 2#0*2'(?"' &%+!"#!'(E%D

16+!/%&'( 0)"($2*)"*&#!/ 2#0*2'(?"' 7"( ",'%&4 $(,0% ' " 20)*2%?"(5

&'(, -'E-+ &'("&%&#!/ 16.2D 6%$2#!/ ?* *?!"#$%&'% " -*&$(-1$+ ' 1#$+%!3';A
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 !"#$%& '"(%%& ) '#'*+,%& -#%&.(/0%)& /0(.+%)&1 '*#2.(/3 .&42.5,1 /)/3& /0(6

.+%)& '*#2.(/3 .&42.5, 0+,)&*+78/(/3 0%+%& $*#94) 7:0(4#,&1 ,(;)&*+%)&

0 '*#2.&!# .&42.< %+7,+=%)&720(/3 )%-#*>+/7)1 4#*0(2.+%)& '#9/0+2 /0(.+%)+

0 +?-+;&.(/0%(/3 2"#,%)/045,1 <>)&20/0#%(/3 , '#9*:/0%)4+/3@

 '*0&.,+*0+%)& ) >#9(-)4+/7+ 0+'+>):.+%(/3 >)4*#9)+?#!5,A

 !"#$%&'!$ ()*+,-&.$ /"0*+$1

 !"#$%"&$%

B * # < C & 4 DA1 E 3 & * & 4 FA1 G + ? H I 4 # J H KA1 LMMNO (2$34$%, 35,-627,*%8

9 :,-.; -3<7,:*<-4+1 PQ&24R ?)9S TU1 2A L LVA

B * # < C & 4 DA1 UWWLO / *=.4,1># <4?&.?# #+)1$%, *$ @&,#6 A,-.; 1,3"B7+.' 3<

21"C; -9=4<9; 9?7%,1 ,,,A>J/*A/0X<'*/3?)/)X#'Y;*#</A3.>?A

Q & / 3 # J H ZA1 F ) > # J H [A1 LMMMXUWWWO D$:7,E<9?*6  ?.8 F+*<F$&':*;C<

389<2" 2< 9>".' :,G4+*'1 PQ&24R 7+0(4 + ?).&*+.<*+S NW1 2A UL\ ULMA

] * ; # 3 ? + J ]A1 LMMVO H<":$-*; 41,*2' #,&+*?1<2*6 #+)1$%, 9 I91<3=1 P]&>#6

!*+-)&S ^M1 2A U\L%A

J<C<2$ #,&+ 97?2<" AK $ 97?2<" HK < -3<7"31?%+ 9 <B7$-4+ 9&2=7?9?*6L AL MNM

$ MNOPQRRO HBLS :?-4.$ TQS -L QNMOL

_ + ) I > + % `A1 UWWLO U< *<-4+ +*4,)1$%, %+&6%C -4?4*6%C 356-7"G*6.8 9 A,-.;

1,3"B7+%,1 ,,,A>J/*A/0 X<'*/3?)/)X#'Y3+)A3.>?A

V$1#<*<)1$# 3<-4"3" $ <1)$*+&$%, 35631$9' $ 1,$7+&$%, .<*%,3%, +*4,)1$%,

%+&+*%8 *$ @&,#6 A,-.; 1,3"B7+.'1 ,,,A>J/*A/0X<'*/3?)/)X3+*>#%#A3.>A

W&2=7?9$%6 31<)1$# D?.7$2*6 G.<7$1 LMMa1 ZbZ`1 c*+3+A

X<.'* UYU AK . &$F+G4=*6 ."1&8 :,-.;C< F$&'.$ 31< <-<B' - 35+&*$*>#

3<-4$9,*6# "31%C76.$ *$ @&,#6 AKL AFL QO NTQPQRRZ[MQ & QQL ZL QRRZ1

PGd2.%e4 ZbZ`S LMM\1 2&I). \ NA

X<.'* UYU AK ., 9&2=7?9?*6 2=46 %+&+*%8 9 &?.7$2*6%C $ -45,2*6%C G.<7?%C

9:,4*= -3,%+?7*6%C G.<7 9 AK 9, G.<7*6# 1<%, QRRZPQRRTS D;A LMM\1

%* LLaUaXLMM\ UL 0 LNAUALMM\A

X<.'* UYU AK ., 9&2=7?9?*6 %+&+*%8 9 &?.7$2*6%C $ -45,2*6%C G.<7?%C 9:,4*=

-3,%+?7*6%C G.<7 9 AK 9, G.<7*6# 1<%, QRRTPQRR\A D;A LMMN1 %* LUW\WX

LMMN UL 0 aA^ALMMNA

X<.'* UYU . &$F+G4=*6 ."1&8 :,-.;C< F$&'.$ 31< <-<B' - 35+&*$*># 3<-4$9,*6#

"31%C76.$ *$ @&,#6 AKL AFL QO ]MQPQRRT^MQ & OLTLQRRT1 PGd2.%e4

ZbZ`S LMMa1 2&I). aA

X<.'* UYU AK ., 9&2=7?9?*6 %+&+*%8 9 &?.7$2*6%C G.<7?%CS -45,2*6%C G.<7?%C

$ 9'GG6%C <2B<1*>%C G.<7?%C 9:,4*= -3,%+?7*6%C G.<7 9 AKL AFL Q]N\MP

QRR\^MQ & MLZLQRR\1 PGd2.%e4 ZbZ`S LMMa1 2&I). VA

X<.'* UYU AK . &$F+G4=*6 ."1&8 :,-.;C< F$&'.$ 31< $&'7$*4'A D;A UWWW1

%* ULLN^XUWWW ^N 0 \AaAUWWWA

H<"C1**? +*_<1#$%, < 9>"%, $ <9=5<9?*6 &*$7<-46 :,-.;C< F$&'.$ " 2=46 %+&+*%8L

AFL QM]Q]PQRRZ^MQ & QLOLQRRZ1 PGd2.%e4 ZbZ`S LMM\1 2&I). \ NA

H4?4*6 +*4,)1$:*6 31<)1$#1 ,,,A>J/*A/0X<'*/3?)/)X)%.<'*A3.>A

W'C7?G.$ UYU AK :L MRQPQRRQ HBL < &?.7$2*6 G.<7,L QZL\LQRRQA

W'C7?G.$ UYU AK :L ZZMPQRRQ1 HBL < ".<*:<9?*6 -4"2+$ 9, -45,2*6%C G.<7?%C

$ ":+7+G46%CL MZLQNLQRRQA

W'C7?G.$ UYU AK :L QO`PQRRO HBLS .4,1<" -, -4$*<96 .1+4;1+$ 31< 31<.$&<9?*6

&*$7<-46 :,-.;C< F$&'.$  $2$4,78 < "2=7,*6 -4?4*6C< <B:$*-496 AKL

MOLZLQRROA

D?.<* :L `PMNNN HBL < &?.7$2*6 G.<7,A

D?.<* :L OMT PQRRR HBL < $&'7"A

D?3+-' & F,2*?*6 " /"7$4;C< -4<7"S LMAUALMMT J c*+0&1 UUALWALMMT J Z?+9f

B#?&2?+J)1 U\AUALMMM J g+*J)%f1 VALUALMMM J Q&24f [e'd + UUALUALMMM

J B*%dA

D?-$2' .<*%,3%, +*4,)1$%, %+&+*%8 *$ @&,#6 AKS ,,,A>J/*A/0X<'*/3?)/)X

0+2+9(A3.>A
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