
 



Klasy frankofońskie na Śląsku 
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1. Rola i pozycja języka 

francuskiego świecie, 

w Europie i w Polsce  

2. Cele projektu KFS 

3. Osiągnięcia 

4. Strona www 

5. Materiały dydaktyczne 

6. Plany na przyszłość 

7. REAL 

 

 

1. Rôle et position de la 

langue française dans le 

monde, en Europe et en 

Pologne  

2. Objectifs du projet CFS 

3. Strona www 

4. Materiały dydaktyczne 

5. Nos succès 

6. Projets pour l’avenir 

7. REAL 
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L’innovation repose  
sur la combinaison   

des  compétences et des activités   
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Język – kraj – liczba (mln.) 

1. Chiński  Chiny 885 

2. Angielski            (37) USA, Wielka Brytania, Kanada, Indie, Australia 450 

3. Francuski           (27) Francja, Kanada, Belgia, Szwajcaria, Afryka, Azja 180/285 

4. Hiszpański         (23) Hiszpania, Ameryka Łacińska 268 

5. Arabski              (23) Afryka Północna, Bliski Wschód 200 

6. Bengalski  Bangladesh, Indie 189 

7. Hindi Indie, Pakistan 182 

8. Portugalski          (8) Brazylia, Portugalia, Mozambik, Angola... 175 

9. Rosyjski Rosja 170 

10. Japoński Japonia 126 

Źródło: www.francophonie.org/ synthese langue francaise 2010 
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rosyjski angielski niemiecki francuski Inne języki Nie znają żadnego 
języka obcego 

Polacy  i znajomość 
języków obcych 
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 23 langues officielles 
 487 millions de citoyens 
 14 états membres de l’UE  

qui sont pays membres  ou 
observateurs de  
l’Organisation 
Internationale de la 
Francophonie 

 La Pologne est pays 
observateur de l’OIF      
depuis 1997 

 75 millions de francophones 
 12 millions d’apprenants      

de français 
 
 

 

 23 języki oficjalne 
 487 milionów obywateli 
 14 krajów członkowskich 

Unii Europejskiej należy do 
Międzynarodowej 
Organizacji Frankofonii 

 Polska jest krajem-
obserwatorem (OIF od 1997) 

 75 milionów frankofonów 
 12 milionów uczących się 

języka francuskiego 
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 Encourager l’apprentissage 

des langues étrangères et la 

promotion de la diversité 

linguistique dans la société 

 promouvoir l’économie 

plurilingue,  

 assurer aux citoyens l’accès 

aux procédures législatives 

et aux informations sur 

l’Union Européenne dans 

leur langue maternelle 

 Zachęcanie do nauki języków 

obcych  i promowania 

różnorodności językowej                           

w społeczeństwie; 

 promowanie wielojęzycznej 

gospodarki, 

 zapewnienie dostępu 

obywatelom do prawodawstwa, 

procedur oraz informacji 

dotyczących Unii Europejskiej 

w ich własnym języku.  
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 Propozycja Grupy Intelektualistów ds. Dialogu 

Międzykulturowego pod przewodnictwem pisarza Amina 

Maaloufa (inicjatywa Komisji Europejskiej) 

 

1. Koncepcja „języka przybranego” – tzw. „drugi język ojczysty” 

albo „język serca”, język wybrany przez nas ze względów 

emocjonalnych, kulturowych lub / i zawodowych. 

2. Relacje dwustronne pomiędzy krajami UE powinny opierać się 

na językach tych krajów, a nie na języku trzecim.  

3. Język ojczysty + dwa obce: język komunikacji na świecie (np. 

angielski) i język przybrany. 
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 Zwiększenie w naszym 

regionie liczby uczniów 

znających dobrze  język 

francuski, a tym samym 

zapewnienie im możliwości 

podejmowania studiów  za 

granicą w ramach 

programów unijnych i  

umożliwienie im lepszego 

startu na europejskim, 

konkurencyjnym rynku 

pracy. 
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 Utworzenie sieci klas 

realizujących rozszerzony 

program języka francuskiego 

(min. 4 godziny tygodniowo) 

zapewniających drożność 

nauczania na kolejnych 

poziomach edukacyjnych  

(szkoła podstawowa, 

gimnazjum i liceum), 

zakończonych możliwością 

certyfikacji 

międzynarodowej DELF. 
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 Stworzenie platformy dla nauczycieli – ekspertów, 

wdrażających innowacyjne projekty językowe, wcielających w 

życie aktywizujące metody nauczania i nowoczesne technologie. 

 

 Nawiązanie współpracy z telewizją frankofońską TV5MONDE  

wykorzystanie jej zasobów do nauki języka francuskiego. 

 

 Zainicjowanie współpracy międzynarodowej z młodzieżą  z 

krajów frankofońskich,  poprzez uczestnictwo w programach 

typu: Comenius, eTwinning, Leonardo, Młodzież w działaniu etc. 

 

 Zwiększenie mobilności polskich nauczycieli  i umożliwienie im 

uczestnictwa w metodycznych stażach językowych w krajach 

francuskojęzycznych, dzięki współpracy z partnerami 

zagranicznymi oraz programom unijnym (Comenius) we Francji     

i w Belgii (Walonia-Bruksela – CEDEFLES).  

http://www.tv5.org/
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http://www.frankofonia.pl/
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http://www.frankofonia.pl/
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Quand souffle le vent du changement  

 

les uns construisent les murs, 

 

les autres les moulins à vent. 

 

 

       Proverbe chinois 
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12-9-20 

 

 
REAL- głos nauczycieli języków 

obcych w Europie 

• Europejska sieć stowarzyszeń nauczycieli 

języków obcych 

• Utrzymująca kontakt z około 140 

stowarzyszeniami nauczycieli języków 

obcych 

• Reprezentująca około 150 000 nauczycieli 

języków obcych 
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• ASSOCIATION FOR LANGUAGE LEARNING (ALL) – Wielka Brytania 

• ASOCIATIA PROFESORILOR DE LIMBA ENGLEZA DIN MOLDOVA ROMANIA 
(MATE) - Rumunia 

• ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES (APLV) - Francja 

• FEDERACIÓN ESPAŇOLA DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE FRANCĖS 
( FEAPF ) – Hiszpania 

• LIETUVOS KALBỤ PEDAGOGỤ ASOCIACIJA (LKPA) - Litwa 

• LINGUA E NUOVA DIDATTICA  (LEND ) - Włochy 

• VERBAND ENGLISCH UND MEHRSPRACHIGKEIT  

(E & M) - Niemcy 

• Polskie Stowarzyszenie  - Europa Języków i Kultur  - (ELC  - Polska) 

 

 
Założyciele 
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• Promocja  różnorodności wielokulturowej i wielojęzyczności; 

• Zwiększenie roli nauczycieli języków obcych  i zapewnienie  im 

kontaktu z przedstawicielami władz politycznych narodowych          

i europejskich; 

• Rozwój kompetencji  pedagogicznych poprzez wymianę i realizację 

wspólnych projektów na poziomie europejskim; 

• Lepsza znajomość rekomendacji, narzędzi i źródeł finansowania 

dostępnych na poziomie europejskim; 

• Rozwój  wymiana i transfer dobrych praktyk pomiędzy 

stowarzyszeniami  a w szczególności zapewnienie partnerstwa  

pomiędzy stowarzyszeniami różnych języków obcych 



• Informować  o nowościach, wydarzeniach i projektach dzięki 

newsletter’owi – contact@real-association.eu 

 

• Poprzez stronę  www.real-association.eu –być w stałym kontakcie 

ze stowarzyszeniami nauczycieli języków obcych 

 

• Uczestniczyć  w  seminariach  i szkoleniach   REAL-a 

  

• Promować swoje działania poprzez umieszczanie informacji  

 o ważnych wydarzeniach (newsletter)  na naszym portalu 
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Silvia Minardi – Prezes  

Julian Serrano  – wiceprezes 

Linda Parker – skarbnik 

Renia Kowalska – sekretarz 

 

 

contact@real-association.eu 

www.real-association.eu 
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