Uniwersytet Warszawski
Centrum Nauczycielskich Kolegiów Jezyków Obcych:
Nauczycielskie Kolegium Jezyka Angielskiego i
Nauczycielskie Kolegium Jezyka Francuskiego

Otwarcie na jezyki i kultury swiata
Projekt ‘Janua Linguarum’ – „Brama Jezyków”
realizowany przez Centrum Jezyków Nowozytnych
Rady Europy w Grazu od roku 2000 oraz
w ramach programu Socrates-Comenius II.1 od 1 pazdziernika 2001
Celem projektu jest wdrozenie do programów przedszkolnych, szkolnych i uniwersyteckich
modulu, który mozna najogólniej zdefiniowac jako ‘Uwrazliwianie dzieci i mlodziezy na inne
jezyki i kultury” lub uzywajac innego sformulowania, które przyjelismy jako tytul tego artykulu
„Otwarcie na jezyki i kultury swiata”. Projekt Ja-Ling, realizowany od stycznia 2000 roku przez
Centrum Jezyków Nowozytnych Rady Europy w Grazu, uzyskal w tym roku akceptacje i
dofinansowanie komisji Unii Europejskiej.
Próba odpowiedzi na pytanie dlaczego powstaja projekty o tej tematyce wiaze sie z problemem
bardziej ogólnym i dotyczy calkiem nowych zadan edukacyjnych szkolnictwa wychodzacych na
przeciw takim procesom wspólczesnego swiata jak powszechnie obserwowane migracje,
globalizacja, a w Europie integracja europejska, które czynia wspólczesne spoleczenstwa w coraz
to wiekszym stopniu wielojezycznymi i wielo-kulturowymi.
W praktyce coraz wiekszy kontakt dzieci i mlodziezy nie tylko z tzw. jezykami obcymi ale takze z
jezykami o róznym statusie (wlaczajac jezyki mniejszosci narodowych, jezyki imigrantów i jezyki
regionalne) jest prawdziwym wyzwaniem dla szkolnictwa na wszystkich poziomach edukacyjnych,
od którego oczekuje sie dzisiaj juz nie tylko rozwijania kompetencji jezykowej uczniów w wiecej niz
jednym obcym jezyku, ale takze rozwijania w nich pozytywnego stosunku do innych jezyków i kultur
w celu wychowania demokratycznego spoleczenstwa.
Nie budzi chyba niczyjej watpliwosci stwierdzenie, iz wyksztalcenie u dzieci i mlodziezy w skali
globalnej glebokiej tolerancji i prawdziwego szacunku dla innych narodowosci i kultur mogloby w
przyszlosci skuteczniej zapobiegac nacjonalizmom, wasniom rasowym i religijnym, które wstrzasaja
dzisiejszym swiatem.
Projekty o tej tematyce, realizowane w róznych krajach, stawialy sobie za cel umozliwienie
uczniom w praktyce kontaktu z wieloma jezykami o róznym statusie, w oparciu o przygotowane
specjalnie w tym celu materialy do nauczania. Oczekuje sie, iz ten sposób promowania w szkolach
jezykowego i kulturowego pluralizmu zaowocuje nie tylko wyrobieniem w uczniach pozytywnego
stosunku do innych jezyków i kultur, ale takze pomoze w rozwijaniu umiejetnosci metalingwistycznych, które beda oni mogli wykorzystac uczac sie jezyków obcych w szkole i poza
szkola.
To podejscie, w którym szkolnictwo dostrzega i promuje funkcje edukacyjne zaznajamiania sie
uczniów i studentów z róznymi jezykami bez ich nauczania nie jest w rzeczywistosci niczym
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nowym. Po raz pierwszy wprowadzono taki program eksperymentalnie w Wielkiej Brytanii w latach
80-tych, glównie w szkolach podstawowych, uzywajac terminu Language Awareness.
Eksperymentalnie, w róznym zakresie, jest on takze wdrazany w Szwajcarii (EOLE) i w ramach
programów unijnych w Niemczech i Francji. W latach 1997-2001 projekt EVLANG propagujacy
to podejscie, wspierany przez program Socrates-Lingua byl prowadzony eksperymentalnie w
szkolach w pieciu krajach unii. Bralo w nim udzial okolo 500 klas szkolnych. Projekt przewidywal
ocene nabytych przez uczniów umiejetnosci w czasie trwania rocznego lub osiemnastomiesiecznego
programu.
Propagatorzy tych eksperymentalnych projektów, którzy wprowadzaja je w praktyce, sa
przekonani, iz pomagaja one w przygotowaniu dzieci i mlodziezy do zycia w wielojezycznym i wielokulturowym spoleczenstwie. Sadza takze, iz nadszedl teraz czas, aby po serii udanych
eksperymentów upowszechnic to podejscie na znacznie szersza skale wprowadzajac do programów
przedszkolnych i szkolnych modul „uwrazliwianie na inne jezyki i kultury‘‘ równolegle z nauczaniem
jezyków obcych a co wiecej, zapewnic mu wazne miejsce w procesie ksztalcenia uczniów i
studentów szkól wyzszych.
Taka jest geneza powstania prezentowanego w tym artykule projektu, w których bierze obecnie
udzial 16 krajów. Koordynatorem projektu Ja-Ling jest Michel Candelier (Francja), a animatorami
Mercedes Bernaus (Hiszpania), Ingelore Oomen-Welke (Niemcy), Christiane Perregaux
(Szwajcaria) oraz Janina Zielinska (Polska).
Uczestnicy pracuja w trzech miedzynarodowych zespolach, które bardziej precyzyjnie okreslily
swoje zadania dotyczace wprowadzania nowych tresci do programów nauczania, dostosowujac je
do istniejacych w róznych krajach systemów edukacyjnych. Ich praca koncentruje sie na szkoleniu
nauczycieli bioracych udzial w programie, adaptacji i produkcji materialów do nauczania Ja-Ling,
wdrazaniu tresci Ja-Ling do programów nauczania w szkolach podstawowych i pierwszych klasach
szkól srednich, wymianie doswiadczen i materialów z innymi czlonkami grupy, rozpowszechnianiu
programu oraz ocenie dotychczasowych osiagniec
Ten projekt Rady Europy uzyskawszy uznanie Komisji Europejskiej zostal dofinansowany i od
pazdziernika 2001 jest kontynuowany w ramach programu Socrates-Comenius II.1.
Koordynatorem projektu, w którym uczestniczy 13 partnerów, w tym dwóch z Polski:
Nauczycielskie Kolegium Jezyka Angielskieg i Nauczycielskie Kolegium Jezyka Francuskiego z
Uniwersytetu Warszawskiego zostala Ingelore Oomen-Welke (Niemcy).
Nauczycielskie Kolegium Jezyka Angielskiego jest zaangazowane w prace angielskojezycznego
zespolu kierowanego przez Mercedes Bernaus z Hiszpanii, w którym oprócz Polski uczestniczy
obecnie Finlandia, Wielka Brytania i Lotwa a Nauczycielskie Kolegium Jezyka Francuskiego w
prace francuskojezycznego zespolu kierowanego przez Janine Zielinska, Kierownika NKJF-UW, w
którym oprócz Polski uczestniczy Hiszpania, Slowacja, Rosja, Czechy i Portugalia.
Realizatorzy projektu z obydwu Kolegiów, dzialajacy wspólnie ze studentami i z nauczycielami szkól
podstawowych, maja za zadanie dostosowanie do polskich warunków istniejacej dokumentacji
oraz stworzenie nowych materialów dydaktycznych. Równolegle organizowane sa prace
wdrazajaco-badawcze w szkolach podstawowych uczestniczacych w projekcie. Ich celem jest
przygotowanie i przeprowadzenie serii zajec opartych na przygotowanych materialach oraz
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dokonanie oceny osiagnietych rezultatów w oparciu o stworzone przez miedzynarodowa ekipe
narzedzia ewaluacyjne.
Przedstawimy teraz bardziej szczególowo prace prowadzone przez obydwa Kolegia biorace
udzial w programie.
W Nauczycielskim Kolegium Jezyka Angielskiego UW modul Ja-ling jest wprowadzany przez
zespól nauczycieli z NKJA w panstwowej szkole podstawowej, w Komorowie, a wszystkie tematy
realizowanych materialów tego modulu sa zintegrowane z tematami wprowadzanymi w szkole w
zgodzie z programami szkolnymi. Jest to mozliwe, dzieki wprowadzonej w roku 1999 reformie
oswiatowej, która wprowadzila w klasach 1-3 nauczanie zintegrowane. Tematy, które opracowuje
w/w zespól koncentruja sie w obszarach tematycznych flory i fauny (w integracji z edukacja
przyrodniczo-spoleczna i polonistyczna) i bajek miedzynarodowych (w integracji z edukacja
polonistyczna, przyrodniczo-spoleczna i ruchowo-muzyczna)
Obecnie program obejmuje okolo 100 uczniów z drugiej klasy szkoly podstawowej w wieku
osmiu lat. Prace polegaja takze na prowadzeniu regularnych szkolen dla nauczycieli z tej szkoly,
którzy razem z rodzicami uczniów zgodzili na wdrazanie eksperymentalnego modulu „Uwrazliwianie
dzieci i mlodziezy na inne kultury i jezyki” oraz przygotowanie adaptowanych/wlasnych materialów.
Do tej pory udalo sie wdrozyc 5 róznych próbek materialów, które uczniowie przechowuja we
wlasnych tzw. „Jezykotekach”. Obecnie trwaja prace nad opracowaniem i wydaniem w formie
broszur osobno dla ucznia i osobno dla nauczyciela materialu pt. „Zwierzeta mówia” .
W celu upowszechnienia tresci projektu „Uwrazliwianie dzieci i mlodziezy na inne jezyki i
kultury” do tej pory zorganizowane zostaly 3 sesje: prezentacje tego projektu na konferencji
IATEFEL we wrzesniu 2001, zorganizowania wspólnie z NKJF z okazji „Dni Uniwersytetu
Warszawskiego” w dniu 24 listopada 2001 miedzynarodowej konferencji p.t. „Otwarcie na jezyki i
kultury swiata”, oraz szkolenia dla nauczycieli kolegiów jezykowych (23 marca 2002).
W Nauczycielskim Kolegium Jezyka Francuskiego UW materialy Ja-Ling sa opracowywane
przez studentów w ramach seminarium dyplomowego prowadzonego przez Janine Zielinska. Do tej
pory powstaly zarówno adaptacje do polskich warunków juz istniejacej dokumentacji jak i zupelnie
nowe materialy.
Materialy te wdrazane sa przez studentów w szkole podstawowej nr 146, w trakcie praktyki,
która tam odbywaja. W pracach dyplomowych studentów znajduja sie przygotowane przez nich
materialy (w jezyku polskim i francuskim w formie zeszytu dla ucznia i poradnika dla nauczyciela),
prezentacja osiagnietych rezultatów i refleksje na temat skutecznosci prowadzonego eksperymentu.
W pracach znalazla sie równiez analiza polskich podstaw programowych i programów szkolnych
pod katem zbieznosci zakladanych w nich celów ksztalcenia z celami programu Ja-Ling oraz pod
katem mozliwosci wprowadzenia do programów polskiej szkoly tresci zwiazanych z szerokim
otwarciem na jezyki i kultury swiata.
Ambicja programu jest otwarcie dzieci na jezyki swiata, a w szczególnosci na jezyki, które moga
one spotkac w swoim kraju, w swojej klasie. W materialach opracowanych do tej pory przez rózne
ekipy dzialajace w programie znajduje sie okolo 60 róznych jezyków, w tym jezyków mniejszosci

3

narodowych oraz jezyków regionalnych. W pracach studentów znajduja sie opracowania, które
pomoga nauczycielom w zrozumieniu proponowanego programu i w wyjasnieniu uczniom sytuacji
róznych jezyków na swiecie i róznych sposobów porozumiewania sie.
Do tej pory opracowane zostaly miedzy innymi materialy dotyczace sytuacji jezyków mniejszosci
narodowych i jezyków regionalnych w Polsce, mapa jezyków na swiecie, ich podzial na rodziny,
dokumentacja dotyczaca jezyka Braille’a. Opracowania te sa zwiazane z wybranymi przez
studentów tematami materialów przygotowywanych do wprowadzenia do klas.
Pod koniec roku akademickiego przewidywane jest przygotowanie 4-6 pelnych materialów
gotowych do wprowadzenia do klas, w postaci zeszytów dla ucznia i dla nauczyciela. W przyszlym
roku przeprowadzony zostanie eksperyment w szkole podstawowej nr 146, w którym wezma
udzial wszyscy studenci ostatniego roku. Beda pracowac pod kierunkiem 3 osobowej grupy
projektowej NKJF i opiekuna praktyk wyznaczonego przez szkole. Równolegle przeprowadzone
zostana szkolenia nauczycieli nauczania poczatkowego szkoly, w której prowadzony jest
eksperyment. Przewiduje sie, ze w programie wezmie udzial ok. 150 uczniów (wszyscy uczniowie
klas 1-3 oraz wybrane klasy 4-6). Przygotowane zostaly materialy ewaluacyjne, które pozwola na
analize osiagnietych rezultatów. Osoby zainteresowane przykladami przygotowywanych materialów
zapraszamy na strone internetowa Kolegium www.nkjf.uw.edu.pl
W roku 2001 i 2002 zorganizowane zostaly spotkania promujace program. NKJF bylo
wsólorganizatorem konferencji, która odbyla sie w UW w listopadzie 2001. W zorganizowanych
przy tej okazji warsztatach wzielo udzial wielu nauczycieli jezyka francuskiego, przybylych z calej
Polski.
Równiez Stowarzyszenie Nauczycieli Jezyka Francuskiego PROF-EUROPE wlaczylo sie do
akcji promowania programu. W przyszlym roku planowane sa miedzy innymi szkolenia
przeznaczone dla regionalnych koordynatorów doskonalenia nauczycieli jezyka francuskiego oraz
dla nauczycieli zainteresowanych programem ze szkól podstawowych i srednich.
Zadania które stoja przed zespolami realizujacym program Ja-Ling w Centrum Nauczycielskich
Kolegiów Jezyków Obcych sa ogromne. Po pierwsze, objecie programem jak najwiekszej liczby
uczniów i szkól, po drugie przygotowanie i wydanie dobrych materialów do nauczania tego modulu
umozliwiajacych szybsze wdrazanie go w szkolach, a na poziomie ksztalcenia nauczycieli,
wprowadzenie tresci JaLing na róznych typach zajec w Kolegium. Wykonanie tych zadan pozwoli
nie tylko upowszechnic ten projekt w duzo szerszym zakresie, ale takze prowadzic misje
wychowania dzieci, mlodziezy i studentów, która powinna zawsze nalezec do zadan edukacyjnych
szkolnictwa na wszystkich jego szczeblach.
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Dyrektor Centrum Nauczycielskich Kolegiów Jezyków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego
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