
Polski język migowy 
w nauczaniu osób słyszących. 

Wskazówki metodyczne

J zyk migowy w dwóch wcieleniach

Pami tam dok adnie kiedy poczu em nieodpart  ch  nauki j zyka mi-
gowego. To pragnienie mia o wype ni  nagle u wiadomion  przepa  komu-
nikacyjn  mi dzy mn , a G uchym1, którego spotka em w jednym z ódzkich 
lokali. Poczu em si  nieswojo zupe nie tak samo, gdy spotyka si  cudzoziem-
ca, z którym masz ju  nawi za  kontakt, gdy nagle blokujesz si , poniewa  
brakuje ci narz dzia, dzi ki któremu „przepa ” sta aby si  b ah  przeszkod . 
Spu ci em wzrok i odszed em, próbuj c szybko zapomnie  o nieudanej prze-
prawie. Jednak nie mog em wymaza  tego z pami ci. W g owie pojawi a si  
paradoksalna w moim mniemaniu my l, która wyra a a si  s owami „oby-
dwoje jeste my Polakami, a nie jeste my w stanie si  porozumie ”. Znacz-
nie pó niej zrozumia em, e G usi nie ró ni  si  wiele od cudzoziemców, 
a przede wszystkim tym, e porozumiewaj  si  obcym dla s ysz cej cz ci Po-
laków j zykiem – polskim j zykiem migowym. Ale to by o znacznie pó niej. 
Tu  po spotkaniu postanowi em zapisa  si  na kurs j zyka migowego2, który 
1 G usi pisane z du ej litery odnosi si  do rodzimych u ytkowników polskiego j zyka migowego, 

a du a litera podkre la ich przynale no  do mniejszo ci kulturowej. 
2 Kurs j zyka migowego w rzeczywisto ci okaza  si  kursem systemu j zykowo-migowego (SJM), 

który nie pe ni funkcji j zyka naturalnego, lecz subkodu j zyka polskiego. SJM w swoim u yciu 

wykorzystuje gramatyk  j zyka polskiego w po czeniu ze znakami, w wi kszo ci zaczerpni -

tymi z polskiego j zyka migowego (PJM), oraz alfabetu palcowego w symultanicznym przekazie 

opartym na modalno ciach: wzrokowej i s uchowej. 
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nie by  kursem j zyka migowego, o czym nie wiedzia  nawet wyk adowca, a tym 

bardziej niczego nie wiadomy kursant, pe en zapa u do nauki wizualnej formy 

komunikacji. By  to pocz tek drogi pe nej sprzeczno ci. Na kursie na poziomie 

zaawansowanym, który odbywa  si  w sali s siaduj cej ze wietlic , w której 

dwa razy w tygodniu spotykali si  G usi, aby sp dzi  ze sob  czas przy rozmo-

wach, kartach i bilardzie, zacz em odnosi  wra enie, e brakuje mi swobody 

w kreowaniu wypowiedzi migowych, a przecie  j zyk powinien charakteryzo-

wa  si  takow  swobod  w tworzeniu niesko czonej ilo ci wariacji wypowiedzi. 

Kurs zaawansowany, a ja nie potraÞ  zapyta  „co u Ciebie”? Ponadto zawsze, 

gdy w przerwie przechodzi em przez wietlic  obserwowa em G uchych roz-

mawiaj cych ze sob . Ich przekaz by  pe ny. Naprzemienno  ról, wzajemno , 

intencjonalno . Bawili si  konwersacj , z której nic nie by em w stanie zrozu-

mie , a ró nice mi dzy j zykiem G uchych a poznawanym przeze mnie kodem, 

dostrzegalne by y nawet w zakresie zaimków osobowych. 

Zako czy em trzystopniowy kurs j zyka migowego oraz kolejne trzy 

stopnie kursu nauczycielskiego j zyka migowego, które razem stanowi y pa-

kiet 495 godzin dydaktycznych. Zaj cia prowadzone by y g ównie w oparciu 

o jedn  metod , która polega a na poznaniu znaku migowego i jego utrwale-

niu, dzi ki zamiganiu dwóch zda , w których znak ten by  zawarty. Natomiast 

w ramach powtórzenia migali my zdania zawsze w po czeniu z mow  fonicz-

n . Tak zako czy em kursy, ale im bli ej ko ca ich by em, tym bardziej zda-

wa em sobie spraw  z w asnych braków i niezaspokojenia potrzeby produk-

tywno ci w tym j zyku. Przez ca y okres kursów odnosi em wra enie, e kod, 

którego si  uczymy jest niczym wi cej ni  „pisaniem po polsku w przestrzeni 

przed sob ”, ale zapomniano wspomnie , e j zyk polski jest dla G uchych 

obcy, o czym dowiedzia em si  dopiero przy wspó pracy z native-signers3 oraz 

dzi ki badaniom lingwistycznym nad polskim j zykiem migowym. Od tamtej 

chwili wiedzia em, e uczy em si  niew a ciwego j zyka migowego4.

Kolejne dwa lata by y dla mnie j zykowym objawieniem. Dzi ki mo -

liwo ci, któr  by a codzienna wspó praca z G uchymi mia em okazj  uczy  

si  polskiego j zyka migowego. Zadanie nie nale a o do prostych, poniewa  

3 Natywni u ytkownicy polskiego j zyka migowego.
4 Tym w a ciwym, którym porozumiewa si  spo eczno  G uchych w Polsce jest polski j zyk 

migowy ze swoist  dla siebie gramatyk  wizualno-przestrzenn . PJM jako kompletny system j -

zykowy posiada wszystkie cechy j zyka naturalnego, który podlega wymiarowi ewolucyjno ci, 

a zatem stale si  wzbogaca i rozwija. 
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musia em wyzby  si  wcze niejszych przyzwyczaje  j zykowych, a co wa -

niejsze pozna  gramatyk  wizualno-przestrzenn , któr  charakteryzuj  si  

j zyki migowe wiata5. Bez przestrzeni migowej nie ma j zyka migowego. 

Rzecz oczywista bez wielu innych aspektów równie , ale by y one jeszcze 

przeze mnie nie odkryte, poniewa  jako absolwent dotychczasowych kursów 

moj  uwag  kierowano wy cznie na aspekt manualny tj. uk ad d oni, który 

zawsze reprezentowa  liter  alfabetu palcowego lub liczebnik, jego lokaliza-

cj , ruch oraz orientacj  d oni. Wymiar niemanualny je li zosta  wspomniany 

to odnosi  si  wy cznie do mimiki i jej funkcji ekspresywnej, któr  mo na 

uj  s owami „u miechnij si , gdy migasz o czym  weso ym, zasmu  si , gdy 

o smutnym”. Nale y przy tym pami ta , e sygna y niemanualne w j zykach 

migowych pe ni  przede wszystkim funkcj  gramatyczn . 

Dzi ki tej wspó pracy oraz badaniom lingwistów nad PJM, które wery-

Þ kowa em na bie co z G uchymi kolegami, uzmys owi em sobie, i  z biegiem 

czasu zaspokaja em potrzeb  produktywno ci w j zyku migowym. By em 

w stanie miga  na wiele tematów, zacz em rozumie  kierunkowo  znaków 

w czasownikach uzgodnionych, zasad  tematyzacji inaczej topikalizacji, po-

zna em klasyÞ katory w polskim j zyku migowym, które ca y czas sprawiaj  mi 

przyjemno  podczas ich u ywania. Jednak e, gdy moja produktywno  ros a 

na sile, umiej tno  odbioru komunikatów wizualno-przestrzennych w PJM 

trudno by o nadrobi . Wi za o si  to z charakterem kursów systemu j zykowo-

-migowego, które odby em, systemu wykorzystuj cego jednocze nie kana  s u-

chowy i wzrokowy, poniewa  komunikaty nadawane przez kursantów zawsze 

by y podparte j zykiem fonicznym. Nie wiczono wi c odbierania, gdy  jako 

s ysz cy uczestnicy z zamkni tymi oczami byli my w stanie odczyta  sens wy-

powiedzi. Z perspektywy czasu paradoksalne wydaje si  by  to, e pod has em 

j zyka migowego uczono kodu, który nawet po zablokowaniu g ównego kana-

u przekazu, którym jest kana  wizualny dla naturalnych j zyków migowych 

i tak spe nia  swoj  rol . Natomiast nauczanie j zyków obcych, a zatem równie  

i polskiego j zyka migowego wed ug Europejskiego Opisu Systemu Kszta cenia 

J zykowego (EOSKJ) celuje w istot  komunikacji, która nie mo e istnie  bez po-

wi zania komponentów lingwistycznego, socjolingwistycznego oraz pragmatycz-

nego z koniecznym nastawieniem na rozwój umiej tno ci nadawania, odbierania, 

5 Obecnie na wiecie zidentyÞ kowanych jest 177 j zyków migowych, zob. List of World Sign 

Languages http://www.zeichensprache.org/sign/listsignlanguages.asp [dostep: 14.09.2012].

Polski j zyk migowy w nauczaniu osób s ysz cych. Wskazówki metodyczne 131

JWK2_12.indd   131 22.04.2013   20:02



interakcji i mediacji uczestnika. Wydaje si  konieczne opracowanie nowej jako ci 

kursów polskiego j zyka migowego, która spe ni wymagania EOSKJ, aby komu-

nikacja z wykorzystaniem PJM mi dzy S ysz cymi i G uchymi nie tylko sta a si  

b ah  przeszkod , ale dawa a ogromn  rado  w jej uczestniczeniu. 

Europejski system opisu kszta cenia j zykowego

Europejski system opisu kszta cenia j zykowego (ESOKJ) jest obszer-

nym dokumentem opracowanym przez ekspertów Rady Europy w zamiarze 

stworzenia praktycznego narz dzia pozwalaj cego na sprecyzowanie celów 

do realizacji na ka dym etapie uczenia si  j zyków europejskich, a tym samym 

pozwalaj cego na ujednolicenie oceniania w ich nauczaniu. ESOKJ nie tylko 

szczegó owo opisuje wiedz  i umiej tno ci, które ucze  powinien rozwin  

w procesie uczenia si  j zyków obcych, lecz tak e podkre la wymiar kulturo-

wy, w którym dany j zyk znajduje swoj  przestrze 6. Powi zanie tych elemen-

tów le y u podstaw drogi, której celem jest sprawna komunikacja. Osi gni cie 

tej sprawno ci ESOKJ deÞ niuje za pomoc  6 poziomów zaawansowania.

Tabela. Poziomy bieg o ci j zykowej: skala ogólna7.
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C2

Osoba pos uguj ca si  j zykiem na tym poziomie mo e z atwo ci  zro-

zumie  praktycznie wszystko, co us yszy lub przeczyta. PotraÞ  stresz-

cza  informacje pochodz ce z ró nych róde , pisanych lub mówionych, 

w spójny sposób odtwarzaj c zawarte w nich tezy i wyja nienia. PotraÞ  

wyra a  swoje my li p ynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie ró ni-

cuj c odcienie znaczeniowe nawet w bardziej z o onych wypowiedziach.

C1

Osoba pos uguj ca si  j zykiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres 

trudnych, d u szych tekstów, dostrzegaj c tak e znaczenia ukryte, wyra-

one po rednio. PotraÞ  si  wypowiada  p ynnie, spontanicznie, bez wi k-

szego trudu odnajduj c w a ciwe sformu owania. Skutecznie i swobodnie 

potraÞ  pos ugiwa  si  j zykiem w kontaktach towarzyskich i spo ecznych, 

edukacyjnych b d  zawodowych. PotraÞ  formu owa  jasne, dobrze zbu-

dowane, szczegó owe, dotycz ce z o onych problemów wypowiedzi ustne 

lub pisemne, sprawnie i w a ciwie pos uguj c si  regu ami organizacji wy-

powiedzi, cznikami, wska nikami zespolenia tekstu.

6 Europejski system opisu kszta cenia j zykowego, Rada Europy, 2001.
7 Europejski system opisu kszta cenia j zykowego, Centralny O rodek Kszta cenia Nauczycieli, 

2001, s. 33. 
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B2

Osoba pos uguj ca si  j zykiem na tym poziomie rozumie znaczenie 

g ównych w tków przekazu zawartego w z o onych tekstach na tema-

ty konkretne i abstrakcyjne, cznie z rozumieniem dyskusji na tematy 

techniczne z zakresu jej specjalno ci. PotraÞ  porozumiewa  si  na tyle 

p ynnie i spontanicznie, by prowadzi  normaln  rozmow  z rodzimym 

u ytkownikiem j zyka, nie powoduj c przy tym napi cia u którejkol-

wiek ze stron. PotraÞ  – w szerokim zakresie tematów – formu owa  

przejrzyste i szczegó owe wypowiedzi ustne lub pisemne, a tak e wy-

ja nia  swoje stanowisko w sprawach b d cych przedmiotem dyskusji, 

rozwa aj c wady i zalety ró nych rozwi za .

B1

Osoba pos uguj ca si  j zykiem na tym poziomie rozumie znaczenie 

g ównych w tków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypo-

wiedziach, które dotycz  znanych jej spraw i zdarze  typowych dla pra-

cy, szko y, czasu wolnego itd. PotraÞ  radzi  sobie w wi kszo ci sytuacji 

komunikacyjnych, które mog  si  zdarzy  w czasie podró y w regionie, 

gdzie mówi si  danym j zykiem. PotraÞ  tworzy  proste, spójne wypo-

wiedzi ustne lub pisemne na tematy, które s  jej znane b d  j  interesuj . 

PotraÞ  opisywa  do wiadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamie-

rzenia, krótko uzasadniaj c b d  wyja niaj c swoje opinie i plany.

P
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w

y
A2

Osoba pos uguj ca si  j zykiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi 

i cz sto u ywane wyra enia w zakresie tematów zwi zanych z yciem 

codziennym (s  to np.: bardzo podstawowe informacje dotycz ce osoby 

rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). PotraÞ  porozu-

miewa  si  w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wy-

magaj cych jedynie bezpo redniej wymiany zda  na tematy znane i ty-

powe. PotraÞ  w prosty sposób opisywa  swoje pochodzenie i otoczenie, 

w którym yje, a tak e porusza  sprawy zwi zane z najwa niejszymi 

potrzebami ycia codziennego.

A1

Osoba pos uguj ca si  j zykiem na tym poziomie rozumie i potraÞ  

stosowa  potoczne wyra enia i bardzo proste wypowiedzi dotycz ce 

konkretnych potrzeb ycia codziennego. PotraÞ  formu owa  pytania 

z zakresu ycia prywatnego, dotycz ce np.: miejsca, w którym mieszka, 

ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiada  na tego typu 

pytania. PotraÞ  przedstawia  siebie i innych. PotraÞ  prowadzi  prost  

rozmow  pod warunkiem, e rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest 

gotowy do pomocy.
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Do tej pory w Polsce najcz ciej organizowanymi kursami j zyka migo-

wego s  kursy systemu j zykowo-migowego (SJM) inaczej j zyka miganego. 

SJM jest polszczyzn  w formie migowej, kodem, który nie rz dzi si  regu ami 

w asnej gramatyki8, poniewa  odzwierciedla struktur  gramatyczn  j zyka 

polskiego9. Natomiast polska spo eczno  G uchych porozumiewa si  natu-

ralnym dla nich polskim j zykiem migowym, gdy  opiera si  on na wzroko-

wym sprz eniu zwrotnym, dzi ki któremu osoba G ucha mo e wyra a  si  

swobodnie. W obiegu wzrok – gest G uchy nie odczuwa adnego zak ócenia 

ani skr powania w wypowiadaniu si . Tak jak ka dy rozmówca s ysz cy, któ-

ry mo e modulowa  swój g os i bawi  si  jego brzmieniem, osoba G ucha 

mo e równie  bawi  si  s owami migowymi, je li s  one wizualne i pojawiaj  

si  w warunkach, w których nie kr puje ich adne ograniczenie10. 

PJM jako j zyk pierwszy, realizuje wszystkie operacje my lowe, funk-

cjonuje równie  jako j zyk wewn trzny i spe nia, wed ug Encyklopedii j zy-

koznawstwa ogólnego wszystkie cechy j zyka naturalnego11, którego deÞ ni-

cja brzmi:

J zyk naturalny to j zyk powsta y na drodze rozwoju historycznego, zró ni-
cowany geograÞ cznie i spo ecznie przeciwstawiaj cy si  z jednej strony j zy-
kom sztucznym (esperanto), z drugiej za  j zykom formalnym (j zyk logiki). 
Od j zyków sztucznych j zyk naturalny ró ni si  tym, e w swoim rozwoju 
historycznym podlega powolnym wprawdzie, ale ci g ym zmianom12. 

Wed ug Tomaszewskiego PJM posiada wszystkie cechy j zyka natural-

nego: (1) dwoisto , czyli podwójn  artykulacj , (2) produktywno , (3) arbi-

tralno , (4) zdolno  do wzajemnej wymiany polegaj ca na przemienno ci 

ról nadawcy i odbiorcy, (5) specjalizacj , (6) przemieszczanie oraz (7) trans-

misj  kulturow 13. Polski j zyk migowy nie jest j zykiem fonicznym, lecz 

z pewno ci  jest j zykiem naturalnym i europejskim, a do takich Europejski 

System Opisu Kszta cenia J zykowego si  odnosi, dlatego proces jego na-

uczania, tak samo jak ka dego innego j zyka obcego powinien opiera  si  

o standardy wed ug Rady Europy.

8 P. Tomaszewski, T. Ga kowski, P. Rosik, Nauczanie polskiego j zyka migowego jako obcego: Czy 

osoby s ysz ce mog  przyswoi  j zyk wizualny?, „Czasopismo Psychologiczne” 2002, nr 1, s. 7–20.
9 P. Tomaszewski. M. Garncarek, P. Rosik, M. Jaromin, Nauczmy si  rozumie  nawzajem: Poradnik 

dla s ysz cych, niedos ysz cych i g uchych, Polski Zwi zek G uchych Zarz d G ówny, 2009, s. 9. 
10 D. Bouvet, Mowa dziecka. Wychowanie dwuj zykowe dziecka nies ysz cego, Warszawa 1996, s. 158.
11 M. Czajkowska-Kisil, Dwuj zyczne nauczanie G uchych w Polsce, „Szko a Specjalna” 2006, nr 4, s. 67. 
12 K. Pola ski, Encyklopedia j zykoznawstwa ogólnego, Wroc aw 2003, s.v. j zyk naturalny.
13 P. Tomaszewski, Polski J zyk Migowy – mity i fakty, „Poradnik J zykowy”, 2004, s. 59–72.
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Wskazówki metodyczne do nauczania PJM osób s ysz cych 

Obecnie kursy j zyka migowego w Polsce ciesz  si  zainteresowaniem, 

które po rednio zwi zane jest z niedawno wprowadzon  w ycie ustaw  o j -

zyku migowym i innych rodkach komunikowania si 14. Akt prawny obliguje 

mi dzy innymi organy administracji publicznej do obs ugi osób uprawnio-

nych, których ustawa deÞ niuje jako „osoby do wiadczaj ce trwale lub okreso-

wo trudno ci w komunikowaniu si ”. W celu zapewnienia efektywnej obs ugi 

G uchego petenta organy administracji publicznej zobowi zane s  stworzy  re-

jestr t umaczy j zyka migowego z podzia em na t umaczy SJM i PJM. Ponadto 

urz dnicy oddelegowywani s  na kursy j zyka migowego, aby cho  w niewiel-

kim stopniu zast pi  us ug  t umacza. Tutaj pojawia si  pytanie: na jaki rodzaj 

kursu j zyka migowego traÞ ? Niestety odpowied  wydaje si  atwa do wyde-

dukowania, tym bardziej, e jednostki administracji publicznej w przetargach 

na szkolenia z zakresu j zyka migowego zaznaczaj  wymagania dla systemu 

j zykowo-migowego, a nie dla naturalnego j zyka migowego, co wi e si  z bra-

kiem wiadomo ci spo ecznej na temat G uchych jako mniejszo ci j zykowo-

-kulturowej oraz polskiego j zyka migowego jako j zyka pierwszego G uchych, 

a obcego dla s ysz cej wi kszo ci Polaków. Ponadto niska dost pno  do kursów 

opieraj cych si  o podr czniki do nauki PJM sprzyja w dalszym ci gu wyboro-

wi kursów i szkole  SJM. Rezultatem takiego wyboru mog  by  paradoksalne 

z punktu widzenia osób nieznaj cych problematyki rodowiska nies ysz cych 

sytuacje „podwójnego t umaczenia” z jednego kodu wizualno-przestrzenne-

go na drugi. Sytuacje tego typu maj  miejsce, gdy powstaje bariera komuni-

kacyjna w kontaktach mi dzy nies ysz cym petentem porozumiewaj cym 

si  w polskim j zyku migowym a t umaczem systemu j zykowo-migowego. 

Bariera zostaje pokonana najcz ciej dzi ki pomocy s ysz cego cz onka rodzi-

ny G uchego petenta, biegle komunikuj cego si  w PJM, który przek ada prze-

kaz z SJM na naturalny j zyk migowy.

Aby ten stan rzeczy uleg  zmianie, nale y rzetelnie opracowa  materia y dy-

daktyczne do nauki polskiego j zyka migowego w oparciu o metodyk  nauczania 

j zyków wizualno-przestrzennych, których celem b dzie uzyskanie kompetencji 

komunikacyjnej w PJM u osób s ysz cych. Tomaszewski zaznacza, e nauka PJM 

powinna charakteryzowa  si  takimi wskazówkami metodycznymi:

14 Ustawa wesz a w ycie z dniem 1 kwietnia 2012 r., z wyj tkiem art. 7 i art. 8, które wesz y 

w ycie po up ywie 14 dni od dnia jej og oszenia czyli od dnia 19 sierpnia 2011 r.
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 lekcje powinna prowadzi  osoba posiadaj ca bieg o  w pos ugiwa-

niu si  PJM;

 brak u ycia g osu na zaj ciach mo e u atwi  osi gni cie podstaw 

j zyka wizualnego;

 s ownictwo PJM i jego gramatyka powinny by  opanowane poprzez 

dialogi, narracje, historyjki obrazkowe itp.;

 na lekcjach warto demonstrowa  dialogi, narracje, ró nego rodzaju 

wypowiedzi jedynie w postaci specjalnej transkrypcji;

 oprócz demonstracji dialogów, opowiada  i historyjek obrazkowych 

dobrze jest przeprowadzi  praktyczne wiczenia maj ce na celu roz-

wijanie umiej tno ci w zakresie percepcji wizualno-przestrzennej;

 nie nale y na pocz tku lektoratu wprowadza  alfabetu palcowego;

 w ramach lektoratu dobrze jest organizowa  s ysz cym uczestnikom 

spotkania z innymi osobami G uchymi jako u ytkownikami PJM15.

Na podstawie wy ej wymienionych wskazówek metodycznych do nauki 

polskiego j zyka migowego osób s ysz cych oraz Europejskiego Systemu Opisu 

Kszta cenia J zykowego, Placówka Kszta cenia Ustawicznego Migaj Natural-

nie opracowuje podr cznik16 do nauki PJM na poziomie A1 wed ug standar-

dów Skali bieg o ci j zykowej Rady Europy. Kurs, do którego podr cznik si  

odnosi znajduje swoich odbiorców w ró nych grupach wiekowych, dla których 

cech  wspóln  jest zainteresowanie PJM oraz ch  jego poznania. Podr cznik 

tworzony jest tak, aby j zykiem stosowanym na zaj ciach by  j zyk docelowy 

– czyli polski j zyk migowy. Jedynym odst pem od tej regu y s  komentarze 

w j zyku polskim uj te w ramkach, w których znajduj  si  obja nienia doty-

cz ce gramatyki i aspektu kulturowego oraz polecenia do wicze . Polski j zyk 

migowy nie posiada oÞ cjalnej formy notacji, dlatego tre ci w g ównej mierze 

przekazywane s  za pomoc  Þ lmów nagranych w PJM, a których opisy w for-

mie glosów17 ze specjalnie opracowan  transkrypcj  znaków migowych znajdu-

j  si  w podr czniku. Równie wa nym elementem jest p yta, na której zawarte 

s  opowiadania, dialogi i inne wiczenia w PJM. Dodatkowo uczestnicy otrzy-

muj  p yt  ze s ownictwem migowym, które zosta o wprowadzone na kursie. 

Celami realizacji nauki PJM na kursie podstawowym A1 s :

15 P. Tomaszewski, T. Ga kowski, P. Rosik, dz. cyt.
16 M. Garncarek, Polski j zyk migowy: Poziom podstawowy A1. Podr cznik dla lektora, Placówka 

Kszta cenia Ustawicznego Migaj Naturalnie, ód  (w druku). 
17 Zapis znaków migowych za pomoc  leksemów j zyka polskiego. 
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 rozbudzenie motywacji do nauki PJM;

 rozwój umiej tno ci komunikowania si  kana em wizualno-

-przestrzennym;

 rozwijanie umiej tno ci odbierania i produkowania prostych wy-

powiedzi w PJM; 

 rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w PJM;

 rozwijanie u uczestników wiedzy metaj zykowej PJM;

 zapoznanie uczestników z wiedz , a w szczególno ci z aspektami 

dorobku kulturowego spo eczno ci g uchych w Polsce i na wiecie.

Ka da jednostka lekcyjna sk ada si  z trzech cz ci, które razem wpro-

wadzaj  i rozwijaj :

 umiej tno ci odbierania wypowiedzi w PJM;

 umiej tno ci produkowania wypowiedzi w PJM;

 s ownictwo migowe;

 gramatyk ;

 komunikacj .

Ponadto, w niektórych lekcjach swoje miejsce znajduje sekcja o nazwie 

„Ze wiata G uchych”, w której wprowadzone s  informacje dotycz ce spo-

eczno ci G uchych i ich kultury.

Podr cznik obejmuje materia  dla 60 godzin dydaktycznych. Tre ci po-

dzielone s  na 6 lekcji, które poruszaj  takie obszary jak:

 lekcja 1 pt. „Cze , nazywam si …” : uczestnik potraÞ  przedstawi  

siebie oraz osob  trzeci , poda  wiek i miejsce zamieszkania. Gra-

matyka: zaimki osobowe, pytania szczegó owe. Alfabet palcowy: 

A, I, J, L, N. Liczebniki migowe: 0–9. Ze wiata G uchych: znaki 

migowe lub inaczej przydomki migowe; 

 lekcja 2 pt. „Rodzina i przyjaciele”: uczestnik potraÞ  przedstawi  swo-

j  rodzin . Rozumie podstawowe tre ci zwi zane z jego najbli szym 

otoczeniem rodzinnym. Gramatyka: zaimki dzier awcze, pytania 

ogólne, potwierdzenie, negacja. Alfabet palcowy: U, C, F, H, CH, S, T, 

Y, Z, , . Liczebniki migowe: 20–99. Ze wiata G uchych: CODA18; 

 lekcja 3 pt. „Migam o sobie, czyli jak wygl dam w migach”: uczestnik 

potraÞ  przedstawi  cechy wygl du oraz ubioru. Rozumie podstawowe 

18 Akronim od angielskich s ów: Children of Deaf Adults oznaczaj cy dzieci G uchych rodziców. 
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tre ci zwi zane z wygl dem osób i ich ubiorem. Gramatyka: wst p do 

tematyzacji, przestrzenno  znaku RAZEM. Alfabet palcowy: , , , 

, , Ó, , SZ, CZ, RZ; 

 lekcja 4 pt. „Szko a i kariera”: uczestnik potraÞ  w sposób podstawo-

wy opowiedzie  o szkole, studiach, na które ucz szcza oraz o pracy, 

któr  wykonuje. Rozumie podstawowe wypowiedzi w PJM dotycz ce 

otoczenia szkolnego i tego zwi zanego z wykonywanym zawodem. 

Gramatyka: nieobecny referent, przestrze  migowa, czasowniki kie-

runkowe inaczej uzgodnione. 

 lekcja 5 pt. „Poznaj miejsce, w którym mieszkam”: uczestnik potraÞ  

opisa  kontynenty, pa stwa granicz ce z Polsk , opisa  miejsca war-

te zobaczenia w Polsce oraz wskaza  drog , je li zostanie o to po-

proszony, jak równie  samemu o ni  zapyta . Gramatyka: przestrze  

topograÞ czna. Liczebniki migowe: 100–999.

 lekcja 6 pt. „Rewizja z ca o ci” stanowi powtórzenie materia u zre-

alizowanego na kursie. 

Jednostki lekcyjne wraz z podleg ymi dla nich cz ciami opracowane zo-

sta y w oparciu o zasad  wprowadzenia, utrwalenia i powtórzenia materia u. 

Tre  podr cznika tworzona jest w zgodzie z G uchymi informatora-

mi oraz znanymi badaniami nad polskim j zykiem migowym. Jednak e 

PJM jest j zykiem m odym, nad którym badania lingwistyczne rozpocz y 

si  stosunkowo niedawno, dlatego konieczne wydaje si  podkre lenie tego, 

e niektóre wnioski wymagaj  dog bniejszych bada . 

Podsumowanie

wiadomo  spo eczna na temat G uchych jako mniejszo ci j zykowo-

-kulturowej oraz polskiego j zyka migowego jest znikoma. Osoby s ysz ce, które 

pragn  pozna  arkany komunikacji wizualno-przestrzennej najcz ciej traÞ aj  

na kursy systemu j zykowo-migowego. W konsekwencji uczestnicy nie s  w sta-

nie efektywnie komunikowa  si  z G uchymi u ytkownikami naturalnego j zy-

ka migowego nawet po zako czeniu kursu SJM na poziomie zaawansowanym. 

Kursy PJM w Polsce nadal s  rzadko ci . Odczuwalny jest brak rzetel-

nych materia ów dydaktycznych do nauki j zyka migowego w oparciu o ba-

dania lingwistyczne, metodyk  nauczania j zyków wizualno-przestrzennych 
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oraz wytyczne stosowane przy opracowywaniu programów do nauki j zyków 

obcych. Ten stan rzeczy mo e ulec zmianie ze wzgl du na coraz wi ksze zain-

teresowanie badaczy z ró nych rodowisk akademickich. Mo na mie  nadzie-

j , e dzi ki ich pracy nauczanie polskiego j zyka migowego osób s ysz cych 

nabierze kompetentnego wymiaru. 
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Summary

Polish expressed by signs in the teaching of persons hearing.

Methodical advices 

In the article one presented advices methodical concerning teachings of Pol-

ish expressed by signs (PJM) of persons hearing. One acknowledged that 

PJM facilitated in the greater degree the communication with deaf persons 

than the language system-expressed by signs (SJM). One paid attention that 

the professional preparation of courses PJM and didactic materials required 

the use of the linguistic knowledge, the methodology of the teaching of lan-

guages visual-spatial and rules to elaborating of programmes to the learning 

of foreign languages.
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