
22 maja 2022 roku odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Zakład Nauczania 
Języka i Kultury Polskiej (dawniej Zakład Dydaktyki Polonijnej) PUNO. To już szóste spotkanie 
z serii Sympozjów dla Nauczycieli. Tegoroczna edycja poświęcona została Multimodalnym 
aspektom nauczania języka i kultury polskiej. 
Konferencja cieszyła się wielkim zaintersowaniem i odbyła się onlie, co pozwoliło na wzięcie 
w niej udziału słuchaczy z różnych zakątków świata, nie tylko z Wielkiej Brytanii i Polski, ale - 
na przykład - z Niemiec, Włoch, Bułgrarii i Ukrainy. Wystąpienia prelegentów podzielone 
zostały na cztery panele po cztery wystąpienia, a każdy panel kończył się dyskusją. Dyskusja 
okazała się tak ożywiona, iż konieczne było przedłużenie konferencji o ponad godzinę. 
Tegoroczny program konferencji był niezwykle bogaty i oscylował wokół tematyki 
multimodalności. Potrzeba podjęcia rozważań na ten temat wyrasta z nie tylko z osiągnięć 
współczesnej nauki, zakresu i tempa przemian cywilizacyjnych, ale również z wynikających z 
nich oczekiwań i wymagań stawianych względem jednostek oraz społeczeństw. 
 
Przedmiotem niezwykle ciekawych i twórczych prelekcji oraz następujących po nich dyskusji 
na temat multumodalności było nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży w polskich 
szkołach sobotnich, język polski jako obcy oraz nowe propozycje podręczników. 
 
Jednym z najbardziej popularnych tematów była dydaktyka polonijna obejmująca swym 
zakresem nauczanie języka polskiego jako drugiego, odziedziczonego nie tylko na Wyspach, 
lecz również w innych krajach europejskich. 
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać, między innymi, prof. Edyty Pałuszyńskiej z Uniwersytetu 
Łódzkiego, poruszającej problem związku tekstu medialnego z aktywnymi metodami 
nauczania w dydaktyce polonijnej. Postawione zostało zasadnicze pytanie, jakich sposobów 
należy użyć, aby efektywnie zwiększyć aktywność i pobudzić motywację. Była mowa o 
rozmaitych formach, a wśród nich, inscenizacji angażującej aż 90% naszych zmysłów, 
interpretacjach kulturowych i literackich oraz wprowadzeniu wielości perspektyw, która 
znacznie pomaga w treningu naszego myślenia krytycznego. 
Jeśli można posłużyć się główną myślą kognitywistów, iż świat widzimy metaforami, możemy 
porównać użycie metod aktywnych do metafory orkiestry, gdzie ilość bodźców, których 
doświadcza odbiorca jest o wiele większa niż podczas słuchania koncertu na skrzypce.  
Prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w 
Warszawie oraz PUNO podeszła do tematu multimodalności (Nowoczesna metodyka 
polonistyczna-inspiracje i projekty) w oryginalny sposób - jedynym narzędziem, który 
wykorzystała było najstarsze narzędzie nauczania jakim jest... głos. Mówiła o konieczności 
włączenia wątku kulturowego do procesu nauczania, o wadze wiedzy, umiejętności czytania i 
interpretacji. Prelegentka przytoczyła słowa prof. Marii Janion, która nieoczekiwanie okazała 
się prekursorką multimodalnego myślenia i spojrzenia, mówiąc „Ojczyzna to słowa, obrazy i 
melodia”. Suma kodów multimedialnych nie jest sumą matematyczną, a stwarza zupełnie 
nową jakość. 



Dorota Hrycak-Krzyżanowska (PUNO) mówiła o roli kształtowania kreatywnego pisania w 
nauce języka polskiego jako odziedziczonego w nauczaniu online. Storytelling – opowiadanie 
wydaje się być znakomitą metodą wzbogacającą rozwijanie wiedzy i umiejętności. 
Współczesna wersja tej metody, digital storytelling, wydaje się być wyzwaniem, ale jakże 
efektywną metodą,  wymagającą wysokiego poziomu myślenia i ważną umiejętnością  
narracyjną w nauce języka polskiego jako obcego, drugiego. Wykorzystuje komputery, 
internet, urządzenia do zapisu dźwięku i obrazu, angażuje zarówno uczniów jak i nauczycieli. 
Ciekawą propozycją okazał się referat Adriana Ligęzy (PUNO) pt. Gra komputerowa na lekcji 
języka i kultury polskiej. Gry mogą być doskonałym sposobem na urozmaicenie procesu 
nauczania, wzbudzenie zainteresowania językiem i sposobem na dostarczenie dodatkowych 
bodźców. 
Inną, wartą uwagi propozycją dydaktyczną, wspomagającą uczenie się języka polskiego jest 
gra edukacyjna. Ciekawa, łatwa do stworzenia i niezwykle wciągająca jest znakomitym 
przykładem multimedialnej techniki nauczania języka i kultury z wykorzystaniem gier 
edukacyjnych w projekcie dla młodzieży polskiej i Polonii kanadyjskiej. Metoda ta została 
zaprezentowana przez Monikę Olędzką z  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w 
Siedlcach. 
Sporo miejsca poświęcono zagadnieniu nauczania języka polskiego jako obcego. W polskich 
szkołach sobotnich to coraz częstsze zjawisko. Dla dzieci uczęszczających na zajęcia język 
polski nie jest już językiem ojczystym, czy nawet drugim, a obcym, a sukces na tym polu 
uzależniony jest od doboru odpowiednich metod nauczania.   
 O funkcji i roli Multimodalności w zdalnym i stacjonarnym nauczaniu języka polskiego jako 
obcego mówiła prof. Agata Roćko (Instytut Badań Literackich, PAN). Multimodalność 
współistniała z nami od dawna, choć może do tej pory nie zauważaliśmy jej tak wyraźnie jak 
dziś. Od dawna używaliśmy kolorowych czcionek, obrazków i ikon wspomagających proces 
uczenia się i komunikacji międzyludzkiej. Problemem jest rozszyfrowanie sposobu w jaki 
sposób uczymy się, użycie których zmysłów pozwala na najlepsze wykorzystanie naszego 
umysłu. Prelegentka mówiła też o nauczanieu online, które daje ogromne możliwości do 
wykorzystania autentycznych form multimedialnych, choć z drugiej strony nie należy 
przesadzać z możliwościami, które niesie multimodalność. Wniosek nasuwał się sam - tekst 
multimodalny jest podstawą współczesnej komunikacji a multimodalność to współczesne 
uniwersum językowe.  
O możliwości wdrożenia monomodalności w proces uczenia się języka mówiła Edyta 
Nowosielska (Uniwersytet Cambridge) w referacie Jeszcze nauczyciel czy już tylko trener? Rola 
nauczyciela w procesie nauczania z perspektywy Metody Callana. Przedstawiła Metodę 
Callana, kontrowersyjną metodę uczenia się języka polskiego jako obcego, która zakłada, że 
uczyć każdy może... Nauczyciel sprowadzony został do zwykłego „dostarczyciela” treści 
podręcznika. Metoda bazująca na metodzie bezpośredniej, paradoksalnie może się jednak 
sprawdzić. Ale czy na pewno? 
 



Z kolei dr Mateusz Gaze z Uniwersytetu Łódzkiego wprowadził uczestników w tajniki memów, 
za pomocą których można wyrazić słowa i znaczenia, jakich nie możnaby było wyrazić poprzez 
żadne inne formy przekazu. Memy, poprzez wzbudzanie śmiechu, jak nic innego, mogą 
inspirować do dyskusji, być komentarzami do aktualnych wydarzeń, przekazywać opinię i 
stosunek nadawcy do otaczającego świata, pozazywać stereotypy, czy wychodzić nad poziom 
tekstu i kreować nową rzeczywstość. W nauczaniu języka polskiego mogą być świetnymi 
stymulantami do mówienia i pisania na każdym poziomie zaawansowania językowego.  
 
 
 
Praktyczna część konferencji przyniosła bardzo ciekawe rozwiązania dydaktyczne w postaci 
nowych podręczników do nauki języka polskiego jako obcego lub drugiego.  
Jednym z nich był podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci w Niemczech „Z innej bajki”, 
zaproponowany przez dr Annę Rabczuk (Uniwersytet Warszawski, Centrum Języka Polskiego 
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum). Na przykładzie tego podręcznika prelegentka 
mówiła o multimodalności jako elemencie dydaktycznym wspierającym rozwój językowy i 
kulturowy, a także o potrzebie odnalezienia równowagi w naszej „przebodźcowanej” 
rzeczywistości i niebezpieczeństwie wypierania starych form przekazu przez nowe. 
Następną propozycją skierowaną do nastolatków w Wielkiej Brytanii był podręcznik Od 
dzwonka do dzwonka zaprezentowany przez dr Martę Skurę (Uniwersytet Warszawski). 
Stworzony został na zamówienie Polskiej Macierzy Polskiej w Wielkiej Brytanii i zawiera 
elementy kulturowe tak ważne w nauczaniu języka drugiego/obcego oraz zagadnienia 
językowe.  
O praktycznych aspektach multimodalności w nauczaniu języka i kultury polskiej w grupie 
studentów dorosłych mówiła dr Karolina Kowalcze-Franiuk z Uniwersytetu w Genui (Co w 
sercu, to na języku? Praktyczne aspekty multimodalności w nauczaniu języka i kultury polskiej 
w grupie heterogenicznej z perspektywy humanistyczno-afektywnej i refleksyjno-kulturowej). 
Uczestnicy mieli rzadką okazję przekonać się w jaki sposób włoscy studenci uczą się języka 
polskiego. Teoria, praktyka, wyrażanie heterostereotypów i autostereotypów z perspektywy 
humanistyczno-afektywnej i refleksyjno-kulturowej. Dużo miejsca zajął też temat potrzeby 
rozwouj soft-skills, czyli umiejętności transwersalnych jak aktywne słuchanie, inteligencja 
emocjonalna, czy kreatywność. 
 
Natomiast o modalnościach komunikacyjnych w relacjach damsko-męskich (na materiale 
polskich fraz prowerbialnych) mówiła dr Dimitrina Kostadinova-Hamze (Uniwersytet 
Płowdiwski), a przytoczone przykłady wyraźnie pokazywały, jak wyglądają te relacje. 
 
Ciekawym glosem w dyskusji był referat Magdaleny Sochy (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). Zagadnienie, o którym niewiele jeszcze się mówi w dydaktyce 
nauczania języka polskiego to język migowy. Co ma piernik do wiatraka…– kilka słów na temat 



zakresów znaczeniowych wyrazów w słownikach języka polskiego i polskiego języka 
migowego wzbudził żywe zainteresowanie. 
W świat najmłodszych użytkowników języka, przedszkolaków, wzięła nas Agnieszka Gapińska 
(PUNO) w swojej prelekcji pt. Zderzenie kulturowe w przedszkolu polonijnym. Słuchacze mieli 
niezwykłą okazję zaznajomić się z technikami i metodami najlepiej sprawdzającymi się w 
uczeniu języka najmłodszego pokolenia.  
Jednym z najważniejszych głosów był referat Wioletty Hass-Lipińskiej traktujący o problemie 
tolerancji i empatii w nauczaniu. Nauczanie przedmiotów ojczystych językiem tolerancji. 
Wrażliwość i umiejętność współodczuwania i szacunku dla wszystkich ludzi niezależnie od 
rasy, koloru skóry, czy pochodzenia jest niezwykle ważna w udanym procesie nauczenia, choć 
niewiele o tym się mówi. Słowa mają ogromną moc; mogą cieszyć, uspokajać lub ranić. W 
dzisiejszym świecie mikroagresja  jest wszechobecna i należy uczulać na nią uczniów, 
przygotować ich do odpowiedniej reakcji. Potrzeba uświadomienia nauczycielowi tego, jak 
ważny jest szacunek do osoby z innego kręgu kulturowego, a także tego, iż należy mówić i 
uczyć w sposób taki, aby nasz język nie ranił nikogo jest oczywista.  
 
VI Międzynarodowa Konferencja zatutułowana Multimodalne aspekty nauczania języka i 
kultury polskiej okazała się, jak co roku, olbrzymim sukcesem. Oprócz mnóstwa ciekawych 
informacji dała czestnikom możliwość poznania nowych metod, technik oraz przyniosła nowe 
kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować nowymi projektami. A my już z wielką 
niecierpliwością czekamy na następne spotkanie w przyszłym roku. 
 
 


