
E C K H A R D  P A U L  

U N I V E R S I T Ä T  L E I P Z I G  

SP O J R ZE N IE Z ZE W NĄTR Z 
UWA G I  D O T Y C ZĄC E   

C E RT Y F I K AT U  ZN A J O M OŚC I  JĘZY K A P OL S KI E GO  

MOJE ROZWAŻANIA OKREŚLAJĄ TRZY GŁÓWNE ASPEKTY: 
� formalne porównanie stopni zaawansowania, 
� spojrzenie na polecane zadania testowe, 
� propozycja dezyderatów. 
Dzięki działaniom Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Pol-

skiego jako Obcego istnieje obecnie profesjonalny program certyfikacji, opierający 
się na poziomach kompetencji Europejskiego systemu opisu kształcenia językowe-
go, program, który stanowi znaczący etap w propagowaniu i wzroście znaczenia 
języka polskiego, szczególnie, że zajmuje on miejsce obok istniejących już od dłuż-
szego czasu propozycji certyfikacji takich języków, jak np. angielski, francuski, 
rosyjski i jest z dużym zainteresowaniem przyjmowany przez tych, którym nauczanie 
i używanie języka polskiego leży na sercu. Z pewnością da się zauważyć wzrost 
uzasadnionej motywacji i wzmocnienie istotnego impulsu, jakim jest pragnienie 
uczenia się oraz wiara w sukces. Intencją mojego artykułu jest przyjrzenie się z ze-
wnątrz, z perspektywy systemu szkolnictwa w Saksonii, temu ważnemu przedsię-
wzięciu, w którym tkwi duży potencjał dla zbliżenia i porozumienia wielu ludzi. 
W tym celu konieczne jest spojrzenie na prawny status certyfikacji języka polskiego 
w Saksonii. Status ten, tak mi się przynajmniej wydaje, nie został jeszcze usankcjo-
nowany przez Ministerstwo Kultury Saksonii. Do tej pory certyfikat potwierdzający 
znajomość języka polskiego nie mógł zyskać i nie zyskał jeszcze uznania jako 
ekwiwalent w ramach niemieckiego systemu kształcenia. Zmiana taka doprowadzi-
łaby do przewartościowania pozycji certyfikatu i implikowałaby negocjacje z urzęd-
nikami ministerstw kultury poszczególnych krajów związkowych. Do osiągnięcia 
takiego stanu prowadzi jeszcze długa droga, ale starania, zmierzające w tym kierun-
ku, wydają się opłacalne. Obok aspektów administracyjnych zyskują na znaczeniu 
kwestie dotyczące treści dokumentu. Do nich należą między innymi akceptowane 
przez obie strony ustalenia dotyczące poziomu danego stopnia zaawansowania 
w odniesieniu do wymagań stawianych programom nauczania. Uśrednienie przypo-
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rządkowania do konkretnego poziomu, jak również zrównanie niejako stopni certy-
fikatu z zadaniami stawianymi przez program nauczania, jak to zostanie przedsta-
wione dalej, nie spełnia wymagań w stosunku do osiągnięć uczących się, czego 
dowiodły zadania testowe. Przy formalnym porównaniu stopni zaawansowania 
odwołuję się do dokumentu Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego 
(2005: 15) oraz do programu nauczania języka polskiego w Saksonii (SMK 2004: 4). 
W planie saksońskim istnieją następujące działy nauczania: strategie nauczania od-
noszące się do konkretnej dziedziny wiedzy; podstawy lingwistyczne; teksty i tematy 
oraz w obrębie tego ostatniego działy obowiązkowe do wyboru. Dział Teksty i tematy 
obejmuje oprócz tematów ogólnych, również te zjawiska, które dotyczą social 
linguistic affairs kraju języka docelowego, czyli Polski, jednak ich zróżnicowanie 
i precyzja nie dorównują pracy W.T. Miodunki (2004: 113 i dalsze). 

Tabela 1. Formalne porównanie stopni zaawansowania programu nauczania języka polskiego (Saksonia, gimnazjum) 
i polskiego systemu certyfikacji 
   dział nauczania  dział nauczania 
 wszystkie działy 

nauczania 
wszystkie działy 
nauczania recepcja produkcja / 

interakcja 
 wykształcenie 

dwujęzyczne drugi język obcy trzeci język obcy trzeci język obcy 

  kl. 5/6 = A 2  kl. 6/7 = A 2 kl. 8 = A 2 kl. 8 = A 1+;  
kl. 9 = A 2 

B 1  
Poziom podstawowy 
(Threshold level) 

 kl. 7/8 kl. 8/9 kl. 9 kl. 10 

 B 1+ = kl. 9/10 B 1+ = kl. 10 B 1+ = kl. 10   
B 2  
Poziom średni ogólny 
(Vantage level) 

Obowiązuje dla wszystkich działów nauczania 
kurs podstawowy kl. 11/12 

 Obowiązuje dla wszystkich działów nauczania 
B 2 + kurs intensywny kl. 11/12 

Spojrzenie na powyższą tabelę pozwala stwierdzić między innymi: 
� generalnie wysokie wymagania w założeniach docelowych, 
� bardzo silną i �stromą� progresję w przypadku trzeciego języka obcego, 
� nieuprawnione założenie o zgodności programu nauczania i certyfikatu. 
Wychodząc, jak się wydaje, z uzasadnionego założenia, że uczący się trzeciego ję-

zyka obcego dysponują sporymi doświadczeniami dotyczącymi uczenia się języków 
obcych i że w procesie nauczania można liczyć na ich silną motywację oraz możliwo-
ści stosowania strategii uczenia się, należy podkreślić, że na nauczycielu spoczywa 
mimo to duża odpowiedzialność za zapewnienie wyjściowego poziomu językowego 
uczących się, aby osiągnąć cele kursu podstawowego, nie mówiąc już o kursie inten-
sywnym (kl. 11/12). Spójrzmy zatem na kwestię grup docelowych certyfikatu. 
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U K I E R U N K O WA N I E  N A G R U P Y D O C E L O W E  

Jest rzeczą prawie niemożliwą, aby inicjatorzy polskiej certyfikacji pominęli 
młodzież szkolną przy analizie grup docelowych. W przeciwnym razie byłby to 
zaprzepaszczony potencjał. W tym wypadku należy uwzględnić również specyfi-
kę szkoły. Możemy stwierdzić, że pomiędzy zaproponowanym polskim syste-
mem certyfikacji a programem nauczania języka polskiego dla Saksonii istnieje 
zgodność w podstawowych założeniach. Wprowadzony w roku 2004 na terenie 
Saksonii nowy program nauczania przewiduje między innymi rozwój kompetencji 
w obszarze recepcji, produkcji i interakcji, wymaga tworzenia międzykulturowej 
zdolności działania, opanowania strategii specjalistycznych, a także rozwoju 
zdolności do refleksji nad językiem i tekstem. Odnoszące się do programu na-
uczania ekspertyzy potwierdzają wysoką jakość przedłożonej wersji i pokazują 
zgodność z przesłankami certyfikatu. Nie można jednak nie uwzględnić tego, co 
pokazuje życie, że pomiędzy założeniami programu nauczania, które same w sobie 
są reprezentatywne i wzorcowe, a rzeczywistością, czyli ich realizacją w praktyce, 
istnieją znaczne różnice.  

Zalecenia Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, 
nauczanie, ocenianie, nie pozostały bez słów krytyki i nie mogą być rozumiane 
jako obowiązujące, gdyż wystarczy wspomnieć zebrane u H. Barkowskiego 
(2003) i u H. Funk, Ch. Kuhn (2003) krytyczne uwagi, które dotyczą między 
innymi ekonomizacji polityki językowej, głównych kategorii opisu języka, czy 
nieudolności aparatu naukowego. W takiej sytuacji sprostanie programom na-
uczania zależy od odpowiedniego ukształtowania procesów postępowania na 
lekcjach, kreatywności w ich interpretacji, dostępu do odpowiednich materiałów 
i przygotowania nauczających. Tym samym można też stworzyć warunki sprzyja-
jące sprostaniu założeniom, które zawarte są w propozycjach polskiego certyfika-
tu. Ponieważ w procesie upowszechniania polskiego certyfikatu językowego 
muszą uczestniczyć zarówno jego autorzy, jak i przedstawiciele kraju, w którym 
egzaminy certyfikatowe są przeprowadzane, jego powodzenie można prognozo-
wać w przypadku współpracy i integracji. Do tej pory certyfikacja języków sło-
wiańskich była skoncentrowana na języku rosyjskim. Doświadczenia dotyczące 
certyfikacji języka rosyjskiego zostały przytoczone w innym miejscu. W tej sytu-
acji można spodziewać się problemów w dziedzinie: przekazywania materiałów, 
dotrzymywania terminów, uporządkowania materiału egzaminacyjnego, aspek-
tów treściowych, zgodności ze standardami testowania, powielania materiałów, 
wydawania dokumentów po odpowiednim upływie czasu, reprezentatywności 
zadań gramatycznych i leksykalnych, zadań z zakresu rozumienia ze słuchu pod 
względem percepcji użytego słownictwa i zastosowania komunikacyjnego. Tych 
zagadnień nie będę bliżej omawiał. 
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P O B I EŻN E  S P O J R Z E N I E  N A Z A D A N I A T E S T O W E  C E RT Y F I K AT U  

Myśląc o możliwych uczestnikach, których widzę także, jak wcześniej wspo-
mniałem, wśród uczących się języka polskiego w Saksonii, moje spojrzenie kieruję 
w stronę dostępnych mi materiałów przeglądowych związanych z certyfikacją. 
Zalicza się do nich Przewodnik po egzaminach certyfikatowych i pozwolę sobie 
w tym momencie na kilka spostrzeżeń. Przejdźmy najpierw do jego pobieżnej 
analizy. Chodzi tu o publikację Przewodnik po egzaminach certyfikatowych; pod 
redakcją i w opracowaniu Anny Seretny i Ewy Lipińskiej (2005) z serii Metodyka 
nauczania języka polskiego jako obcego, pod redakcją Władysława T. Miodunki. 
Z przedmowy wynika, iż oferta certyfikacyjna skierowana jest do wszystkich 
zainteresowanych bez względu na dotychczasowy przebieg ich kształcenia. Jest 
wobec tego zrozumiałe, że nie sposób odnieść się w jakiś szczególny sposób do 
specyficznych odbiorców, takich jak społeczność szkolna, w tym wypadku sak-
sońska. Ponieważ w 2004 roku zatwierdzony w Saksonii gimnazjalny program 
nauczania języka polskiego przyjmuje za jeden z punktów odniesienia również 
Europejski system opisu kształcenia językowego, istnieje między tymi dokumen-
tami wiele podobieństw. Z przytoczonego określenia stopnia zaawansowania 
wynika, iż nie będziemy zajmować się poziomem zaawansowanym, lecz skupimy 
się na poziomie podstawowym i średnim ogólnym. Choć nie jestem rodzimym 
użytkownikiem języka polskiego ani nauczycielem tego języka, zwracam uwagę 
� z perspektywy czysto dydaktycznej � na niektóre zjawiska, które wydają mi się 
godne przedyskutowania. Są one w pierwszej kolejności skierowane do tych, 
którzy przygotowują uczących się do egzaminu certyfikatowego. To, do czego 
odnoszą się wymienione kwestie, wymaga celowego, gruntownego przygotowa-
nia, aby certyfikat pojmowany był jako korzystna perspektywa, to znaczy, aby 
znalazł akceptację wśród uczących się języka polskiego. Naturalnie nie reprezen-
tuję tu poglądu, iż ustalenia certyfikatowe mogą zostać zmienione. Spójrzmy na 
rozdział II: Budowa i opis egzaminów certyfikatowych: Poprawność gramatyczna 
(s. 17). Chodzi tu o wymagania dotyczące znajomości form liczby pojedynczej. 
Z tego typu zadaniami spotykamy się na maturze saksońskiej. Szczególny trening 
paradygmatyczny nie ma już miejsca. Konsekwencje tego są widoczne. 

Na stronie 21 odnajdziemy sformułowanie, że uczestnik nie korzysta z żadnych 
pomocy naukowych, co stoi w sprzeczności z praktyką, ponieważ na maturze 
dozwolone są wszelkie słowniki.  

Z kolei w rozdziale IV, część A Rozumienie ze słuchu, na stronie 22, dla poziomu 
B1 czytamy, iż chodzi tu o formy komunikacji ustnej. Należy zgodzić się z wymaga-
niami umiejętności prowadzenia dialogu. Polilog wymaga strategii zapewnienia 
symetrii turntaking. Natomiast dłuższe wypowiedzi monologowe wymagają 
wytężonej uwagi, ponieważ stopień ich zrozumienia określony zostaje między 
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innymi przez rodzaj tekstu, stopień abstrakcji, temat i ze względu na stosunek 
między redundancją i relewancją struktur językowych i treści. Na stronach 22�23 � 
poziom B2: w rozdziale Treść i intencje można się zgodzić bez zastrzeżeń z kwestią 
dotyczącą treści, ale rozpoznaniu intencji towarzyszy dodatkowa płaszczyzna inter-
pretacyjna. Jak wynika z rozważań, w przyszłości trzeba będzie poświęcić podczas 
przygotowanych lekcji więcej czasu na kontakt z wyrażeniami potocznymi czy też 
idiomami. Na stronie 24 w punkcie Źródła podawane jako materiały podstawowe są 
źródła rzadko dostępne lub w ogóle niedostępne. To, co jest dostępne i wykorzysty-
wane na lekcjach języka polskiego w Saksonii, wynika z inicjatywy samych nauczy-
cieli. Konkretnie, dotyczy to � choć w różnym stopniu � takich materiałów, jak ogło-
szenia, fragmenty seriali telewizyjnych i programów typu talk show, komunikaty 
radiowe, reportaże radiowe i telewizyjne, sprawozdania i dyskusje telewizyjne, pro-
gramy satyryczne, komentarze do aktualnych wydarzeń, wykłady, odczyty i prezenta-
cje na tematy ogólne. Z pewnością zgodzić można się z celowością znajdującej się na 
stronie 25 formy ćwiczeniowej, jaką jest zadanie wyboru wielokrotnego. Zamiesz-
czone na stronie 27 zadanie z jednostkami prawda � fałsz � brak informacji potrak-
tować należy jako polecenie inteligentne i ambitne. Z perspektywy szkolnej należy 
ten typ zadań silniej włączyć do dydaktycznego zestawu sposobów pracy z tekstem.  

W części B: Poprawność gramatyczna � Ogólny opis umiejętności, poziom B1 
(s. 37) należy zgodzić się z wypowiedzią dotyczącą tolerancji błędu: �błędy gra-
matyczne (�) nie powinny uniemożliwiać zrozumienia treści i intencji wypowie-
dzi�. Powstające problemy dotyczą z jednej strony sformułowania: �formy nowe, 
rzadziej występujące w tekstach, ale umożliwiające zróżnicowanie stylistyczne 
w zależności od typu i stylu�, z drugiej strony twierdzenia: �Mając do wyboru 
kilka sposobów syntaktycznego wyrażenia tej samej informacji, zdający winni 
umieć wybrać jeden z nich w zależności od typu tworzonego tekstu�. 

Część C: Rozumienie tekstów � Ogólny opis umiejętności, poziom B2 (s. 46): 
Przygotowania wymaga z pewnością praca z tekstem w popularnych formach 
tekstów urzędowych, ale też wyszukiwanie w nich konkretnych informacji, nawet 
jeśli charakteryzują się skomplikowaną strukturą. Bardzo trudno będzie sprostać 
wymaganiom stawianym pracy z tekstem, jeśli mamy na myśli (s. 47) literaturę 
piękną, czy też fragmenty publikacji krytycznoliterackich. Ponieważ przedsta-
wione w Przewodniku przykłady nie są kierowane bezpośrednio do określonych 
odbiorców, w tym wypadku uczniów, to wskazówki dotyczące stopnia trudności 
przykładów nie mogą być skierowane do autorów materiałów certyfikatowych, 
muszą one służyć tym koleżankom i kolegom, którzy prowadzą przygotowanie 
kandydatów do egzaminu certyfikacyjnego. Na podstawie fragmentu tekstu Wy-
rozumiały partner (Przewodnik, s. 50) objaśnię dodatkowo powyższe uwagi.  

Zadanie: �Proszę przeczytać tekst, a następnie zaznaczyć właściwą odpowiedź.�. 
Przy zastosowaniu metody multiple-choice podane są różne możliwości rozwiązań.  
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Zamieszczony tekst: �Zwierzę w rodzinie jest często traktowane nie tylko jak 
dziecko, ale też jak osoba dorosła, z którą można podzielić się radościami, a przede 
wszystkim troskami. Choć nie rozumie ono poszczególnych informacji, intuicyjnie 
wyczuwając je z tonu wypowiedzi oraz ruchów ciała, wie, czy jego pan jest w do-
brym, czy w złym humorze, i potrafi cierpliwie, nie przerywając, »wysłuchać« 
jego� wypowiedzi.  

Do tego fragmentu są do wyboru następujące odpowiedzi:  
a) Często traktuje się zwierzę jak członka rodziny.  
b) Dorosłe osoby w rodzinie często traktują zwierzę jak dziecko.  
c) Zwierzę często dzieli się z rodziną radościami i troskami.  
Według Przewodnika poprawnym rozwiązaniem jest odpowiedź a) �Często 

traktuje się zwierzę jak członka rodziny�. Krótki komentarz: pomijając już wielo-
znaczność interpretacji, ujęcie czysto dydaktyczne musi ustąpić podejściu strategicz-
nemu uczących się: ci muszą skupić się na fakcie, że nie chodzi w tym przykła-
dzie o znalezienie konkretnych miejsc w tekście, lecz raczej o wyabstrahowanie 
faktycznego sensu tekstu.  

Część D: Pisanie � poziom podstawowy: Formy stylu oficjalnego/nieoficjalnego, 
Poziom średni ogólny (s. 65): Uczestnicy powinni umieć poprawnie planować, 
komponować i redagować różne rodzaje tekstów. Należy oczekiwać trudności 
w przypadku następujących rodzajów tekstu: podanie, list urzędowy, dłuższe 
formy kreatywne, idiomy, aluzje, formularze urzędowe. 

Część E: Mówienie (s. 72) � Poziom podstawowy � punkt ten nie wymaga ko-
mentarza poziom średni ogólny: w przypadku umiejętności dotyczących swobod-
nej komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka, jak i rozmów telefonicz-
nych prywatnych i oficjalnych, bardzo wiele zależy od tematu komunikacji, przy 
czym w oficjalnych kontaktach telefonicznych typowo urzędowe określenia języ-
kowe rzadko występują w leksyce szkolnej.  

Chciałbym przejść teraz do rozważań podsumowujących. Jak już wcześniej 
podkreśliłem, nasuwają się przede wszystkim wnioski dotyczące pracy tych, 
którzy przygotowują kandydatów do egzaminu certyfikatowego. Bardzo istotne 
wydaje się ograniczenie materiału językowego, ćwiczenie struktur certyfikato-
wych, jak również poszerzenie zagadnień kulturowych, występujących w pro-
gramie nauczania lub zdobywanych przez doświadczenie, poszerzenie o wszyst-
kie te elementy, które powinny być zawarte w wypowiedziach i tekstach ustnych 
czy pisemnych realizowanych podczas egzaminu certyfikatowego. Szczególnie 
ważny jest tu materiał, który odgrywa istotną rolę w publikacji nr 1 z serii: Pro-
gramy nauczania, zatytułowanej Kultura w nauczaniu języka polskiego jako ob-
cego pod redakcją Władysława Miodunki (2004). Tu należałoby wymienić, obok 
artykułu W.T. Miodunki, artykuł A. Burzyńskiej i U. Dobesz Inwentarz tematycz-
ny i funkcjonalno-pojęciowy do nauczania języka polskiego jako obcego w aspekcie 
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kulturowym. Artykuł ten posłuży tutejszym działaczom jako stosowny przewod-
nik do konkretyzacji, sprecyzowania i interpretacji wymagań stawianych pro-
gramowi nauczania i certyfikatowi. Ten postulat potwierdza przytoczony w 
załączniku fragment jednego z działów do wyboru. Wychodząc z założenia, że 
egzaminy certafikatowe z języka polskiego nie mogą być przedsięwzięciem ogra-
niczającym się do pojedynczych, nielicznych uczestników, w planowaniu egza-
minów należy uwzględnić potencjalnych kandydatów. Wśród kandydatów widzę 
zainteresowanych z grona Polonii, a także z jednej strony ze środowiska nauczy-
cielskiego, z drugiej strony uczestników regularnych lekcji języka polskiego 
prowadzonych w szkołach saksońskich i w instytucjach kształcenia zawodowego. 
Grupy te nie były dotychczas brane pod uwagę. Wszystkim tym zainteresowanym 
należy umożliwić przygotowanie się do egzaminu. Tym samym nasuwa się pytanie 
o propagowanie i zorganizowane przygotowanie, czy też opiekę nad przygotowaniem 
do certyfikacji znajomości języka polskiego zarówno w Saksonii, jak i w innych 
krajach związkowych. Jak pokazuje przykład innych języków, pomocne okazały 
się głosy związków zawodowych grona nauczycieli odpowiedniego języka oraz 
pracowników uniwersyteckich. Zważywszy na zaangażowanie, które charaktery-
zuje polonistykę na Uniwersytecie w Lipsku, wydaje się naturalne, że Saksonia 
powinna być wzięta pod uwagę w przypadku rozważania powstania centrum 
certyfikacji. Jako pewnik należy też przyjąć fakt, że Instytut Polski w Lipsku 
stanowiłby wsparcie dla tego przedsięwzięcia. Wydaje się, że należałoby grun-
townie rozważyć i zastanowić się nad zaproponowanym rozwiązaniem. Nikt 
jeszcze tego nie sprawdził, ani nie zaopiniował. To jedna z opcji, której realizacja 
napotyka mimo wszystko na przeszkody. Tych należy upatrywać przede wszyst-
kim w fakcie, iż wykonanie tego typu zadania nie jest możliwe ze względu na 
ograniczoną liczbę pracowników, odpowiedzialnych za kształcenie i badania 
naukowe. W związku z powyższym, należy poświęcić szczególną uwagę kwestii 
wsparcia personelu, jeśli chce się wykorzystać korzystne, istniejące już środowisko 
naukowe i organizacyjne. Oczekując pozytywnego rozwoju certyfikacji znajomości 
języka polskiego, pragnę, nie chcąc jednocześnie pouczać, zamknąć moje rozważa-
nia następującymi dezyderatami, które odnoszą się do komponentów językowych, 
marketingowych i organizacyjnych: z punktu widzenia językowej zawartości, skie-
rowałbym do polskich inicjatorów sugestię stworzenia modelu minimum leksykal-
nego, materiału, który zawierałby wszystkie zastosowane w testach jednostki lek-
sykalne odpowiedniego poziomu i cechowałby się tematycznym uporządkowaniem 
leksyki oraz antonimów czy synonimów. Równie uzasadniona wydaje się prezentacja 
minimum gramatycznego. Mogłaby ona rejestrować występujące w testach zjawi-
ska gramatyczne. Poza tym pomocna byłaby lista terminów gramatycznych w języ-
ku polskim z ich ekwiwalentami w języku niemieckim. Takie wykazy mogłyby 
służyć uczącym się, jeśli posługiwaliby się publikacjami języka docelowego. 



150     Polityka językowa i certyfikacja 

Z marketingowo-strategicznego punktu widzenia chodziłoby o ofensywę motywa-
cyjną, która obejmowałaby aspekty biograficzno-edukacyjne, perspektywiczno-
-zawodowe i polityczno-językowe. Powinna ona znaleźć odbicie w dyskursie spo-
łecznym i posługiwać się mediami oraz kanałami komunikacji wykorzystywanymi 
przez administrację, związaną z szeroko pojętą kulturą. Można wyjść z założenia, iż 
skutkiem tego typu działań byłby zakończony sukcesem udział w egzaminie certyfi-
katowym, który zyskałby szczególne uznanie ze strony rodziców, osób publicznych, 
nauczycieli, uczniów, ponieważ w porównaniu ze zdaniem matury z języka polskiego 
znaczenie certyfikatu znajomości języka polskiego nie wydaje się mniejsze, zawiera 
bowiem w sobie nie tylko pojęcie autentyczności, czym dysponuje również egzamin 
maturalny, lecz dodatkowo miano kompetencji europejskiej.  

W końcu powracam raz jeszcze, patrząc na tę kwestię z organizacyjnego punk-
tu widzenia, do myśli związanych z powstaniem centrum przygotowawczo-
-akredytacyjnego na terenie Saksonii lub gdzie indziej i wskazuję na konieczność 
współpracy reprezentantów polskich i tutejszego grona pedagogicznego. W tym 
aspekcie powinni być także uwzględnieni absolwenci studiów dokształcających 
na pedagogicznym kierunku polonistyki, zorganizowanych przez Instytut Slawi-
styki Uniwersytetu w Lipsku. 

Załącznik 

Fragment programu nauczania języka polskiego, Saksonia 2004, klasy 11/12; kurs intensywny 

Dział obowiązkowy do wyboru, 4: Siły społeczne w Polsce XX wieku 

Treści wiążące Sugestie / Wyjaśnienia 
Umiejętność przedstawienia sił społecz-
nych w Polsce XX wieku  
 
 
 
� harcerstwo (Jugendbewegungen)  
 
� Solidarność (Gewerkschaftsbewegungen)  
 
� Częstochowa (Kirche im Widerstand)  
 
Znajomość tła historycznego  
Stworzenie dokumentacji typu tekst-obraz 

! hierarchia wartości  
! pozyskiwanie informacji i praca z nią 
! kompetencja medialna  
! organizacja pracy 
 
skauci  
 
 
 
pielgrzymki  
 
□ GE, Kl. 10, LB 2 
□ RE/k, Kl. 10, LB 4 

Wyjaśnienie: 
□ = wskazówki dot. materiału wykraczającego poza program lub go uzupełniającego  
GE = historia; RE/k = religia katolicka 

Tłumaczył: Tomasz Czarnota 
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