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NAUCZENIE JĘZYKA
FRANCUSKIEGO W EUROPIE
Zgodnie z danymi z raportu „La langue française dans le monde”
opublikowanym w 2018 roku przez Organisation Internationale de la Francophonie, po francusku mówi na świecie około 300 milionów ludzi, a ich
liczba wzrosła o około 10 % od 2014 roku.
Francuski jest 5. najczęściej używanym językiem świata, po chińskim, angielskim, hiszpańskim i arabskim. Jest rozpowszechniony w krajach europejskich, ale również afrykańskich (59% osób używających francuskiego pochodzi właśnie z
Afryki, zgodnie z danymi OIF), w USA, Azji i na Bliskim Wschodzie (dawnych koloniach i terenach zależnych). Jest oficjalnym językiem m.in.: FIFA, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości,
NATO, Organizacji Narodów Zjednoczonych, OECD czy Światowej Organizacji Handlu, UCI, Unii Afrykańskiej oraz Unii
Europejskiej. Do końca XX wieku był drugim, po języku angielskim, najczęściej nauczanym i studiowanym językiem
obcym, jednak na początki XXI wieku został wyparty przez język hiszpański. Od XVIII wieku był językiem międzynarodowym, przede wszystkim w dyplomacji oraz kulturze i stał się źródłem zapożyczeń stosowanych obecnie w wielu
innych językach.
Zgodnie z danymi Eurobarometru, najczęściej używanym językiem ojczystym w Europie jest niemiecki (16%), następne w
kolejności są włoski i angielski (po 13%), francuski znajduje się na czwartym miejscu (12%), wyprzedzając hiszpański i polski
(po 8%). Choć niemiecki zajmuje pozycję bezapelacyjnego lidera, to jego występowanie ogranicza się praktycznie do Niemiec
i Austrii i nie można powiedzieć, że jest językiem, który umożliwia porozumienie w całej UE. Z kolei angielski i hiszpański to
dwa unijne języki najbardziej rozpowszechnione na świecie, lecz zdecydowana większość ich użytkowników mieszka poza
Europą. Język francuski, obok języka angielskiego jest w Unii Europejskiej najczęściej rozpoznawanym językiem obcym
i drugim (po angielskim) – najczęściej nauczanym w europejskich szkołach, co obrazuje wykres poniżej:

Francuski jest najpopularniejszym językiem obcym w Luksemburgu (mimo, że jest językiem oficjalnym Luksemburga
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jszych szkołach), gdzie uczy się go 100% uczniów, Rumunii – przyswajany w szkole przez 84% uczniów
szkół średnich i Irlandii – 54% uczniów. Jeśli chodzi o poziom szkoły podstawowej – francuski jest szczególnie popularny w Grecji, Belgii (w części flamandzkiej) i Rumunii 2.

Można śmiało stwierdzić, że francuski

w UE radzi sobie bardzo dobrze. Niestety – niekoniecznie w Polsce.

1
2

„La langue française dans le monde”, Organisation Internationale de la Francophonie, 2018
“Foreign Language learning statistics” Eurostat, 2016
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JĘZYK FRANCUSKI W POLSCE
Około połowy Polaków zna języki obce. To niezły wynik, lecz mimo stosunkowo wysokiego poziomu znajomości języków obcych przez Polaków (na
tle średniej UE), do znajomości języka francuskiego w stopniu przynajmniej
komunikatywnym, przyznaje się niespełna 4% Polaków (w stopniu bardzo
dobrym lub dobrym zna go 2%, zaś w stopniu podstawowym, kolejne 2%). 3

W wyniku obligatoryjnej nauki języków obcych w polskich szkołach, młode pokolenie dobrze radzi sobie z językami
obcymi – niestety, nie z francuskim, który jest w Polsce stosunkowo mało popularny. Połowa uczniów i większa część
studentów (69%) potrafi komunikować się w dwóch lub więcej językach. Deklaracja znajomości języka nie jest jednak
równoznaczna z biegłością, co obrazuje poniższy wykres:

Źródło: Opracowanie własne FrankoFilm, na podstawie danych z raportu „Znajomość języków obcych” TNS Polska, 2015

Język francuski, mimo swojej ogromnej roli w ujęciu światowym, w Polsce jest znany jedynie przez ułamek społeczeństwa, ustępując miejsca angielskiemu, rosyjskiemu (znanemu przede wszystkim przez starsze pokolenia Polaków,
z uwagi na jego obowiązkowe nauczenia przed transformacją ustrojową w 1989) i niemieckiemu. Nie dziwi zatem fakt,
że aż 92% Polaków, w badaniu TNS Polska, umieściło go wśród języków, których nie zna w ogóle, nawet w najmniejszym
stopniu. Wygląda na to, że Polacy generalnie nie uczą się języków romańskich – podobne wyniki uzyskał język włoski,
nieznany 96% respondentów badania TNS i hiszpański – 97%. Dane te nie są zadziwiające. Trudno oczekiwać wysokiej
znajomości języka francuskiego w kraju, w którym jest on bardzo mało obecny w szkole i rzadko nauczany jako język
obowiązkowy.

3

Raport „Znajomość języków obcych” TNS Polska, 2015
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JĘZYK FRANCUSKI
W POLSKIEJ SZKOLE
Obecnie w szkołach podstawowych i średnich, języka francuskiego uczy się
zaledwie 2,3% uczniów (dane za rok szkolny 2017/2018). Dla porównania,
w przypadku języka angielskiego – mówimy o 96%, niemieckiego – ponad 33%.
Nic więc dziwnego, że wśród blisko 70 tys. nauczycieli języków obcych, zatrudnianych w polskim, publicznym systemie oświaty, jedynie ok. 2 tys. to nauczyciele języka francuskiego (2,85%). 4 Niska dostępność języka francuskiego na
poziomie szkoły podstawowej i średniej, przekłada się na jego niską popularność, jako języka lektoratów na poziomie
edukacji uniwersyteckiej.
Język francuski jest co prawda 4. najczęściej nauczanym językiem obcym (obowiązkowym) w polskich szkołach (biorąc
pod uwagę dane zagregowane, na wszystkim poziomach edukacji dzieci i młodzieży, wyjmując szkolnictwo wyższe), ale
różnica w ilości uczniów pomiędzy nim a angielskim czy niemieckim jest ogromna. W roku szkolnym 2017/2018 uczyło
się go ok. 103 000 uczniów (ponad 60 tys. więcej uczyło się języka rosyjskiego!). To ok. 40 razy mniej uczniów niż
języka angielskiego i 15 razy mniej niż języka niemieckiego. Dokładne ilości uczniów prezentuje poniższa tabela:

Źródło: Opracowanie własne FrankoFilm, na podstawie bazy danych „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018”, GUS.

Można by przypuszczać, że francuski jest bardziej popularny jako przedmiot dodatkowy, jednak również w tej kategorii,
mimo, że znalazł się na 3. miejscu, po niemieckim i angielskim, przewaga lidera rankingu jest ogromna, co widać na
poniższej tabeli:

Źródło: Opracowanie własne FrankoFilm, na podstawie bazy danych „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018”, GUS.

Problem niskiej dostępności języka francuskiego w polskich szkołach otwarcie krytykowali romaniści, biorący udział
w badaniu jakościowym zrealizowanym na potrzeby niniejszego raportu.

BEATA

NAUCZYCIELKA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
WOJ. PODKARPACKIE

4

„Problemem jest brak zainteresowania wśród
uczniów i rodziców językiem francuskim
w szkołach, przynajmniej w podstawówkach.
W chwili obecnej ten język jest rzadkością w
szkole – dominuje angielski, a potem niemiecki
i to głównie z wyboru rodziców […].”

Raport „Nauczyciele w Roku Szkolnym 2014/2015”, Ośrodek Rozwoju Edukacji
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POPULARNOŚĆ JĘZYKA
FRANCUSKIEGO WŚRÓD UCZNIÓW
Z uwagi na rzadkość występowania języka francuskiego na wszystkich
etapach edukacji, oczywistym jest fakt, że jest to przedmiot stosunkowo
rzadko wybierany przez młodzież na egzaminie maturalnym. Język obcy jest
obowiązkowym przedmiotem maturalnym.
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, za rok 2018, maturę zdawało wówczas prawie ćwierć miliona
uczniów, dokładnie 247 840. Język francuski jako przedmiot maturalny na poziomie podstawowym wybrało jedynie
0,27% z nich i 0,36% na poziomie rozszerzonym. 5 Poniższa tabela prezentuje kompleksowe porównanie danych dot.
egzaminów maturalnych:

Źródło: Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018, Centralna Komisja Egzaminacyjna

Co ciekawe, mimo zdecydowanie większej liczby zdających angielski czy niemiecki, to język francuski jako jedyny był
częściej zdawany na poziomie rozszerzonym, niż podstawowym. Można zatem wnioskować, że wśród uczniów decydujących się na maturę z francuskiego, odsetek prawdziwie zainteresowanych i przykładających się do nauki jest wyższy, niż
w przypadku pozostałych języków, widocznych w zestawieniu. Francuski jest językiem pasjonatów, na co mogą wskazywać również wyniki matur z 2018. Może być to również zasługa wyjątkowego zaangażowania kadry pedagogicznej
romanistów i inicjatyw takich jak Międzynarodowy Festiwal Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych FrankoFilm – Zielona Góra, który rozbudza w młodzieży prawdziwą pasję do języka.

Źródło: Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018, Centralna Komisja Egzaminacyjna

Znaczenie inicjatyw kulturalnych dla wzrostu popularności języka francuskiego jest, w opinii nauczycieli-romanistów kluczowe. Część z respondentów biorących udział w badaniach realizowanych na potrzeby niniejszego raportu,
zauważyło, że w Polsce jest wiele wartościowych przedsięwzięć - ale za mało szkół oferujących język francuski.

„Moim zdaniem, język francuski oferuje najwięcej
inicjatyw w porównaniu z innymi językami.
Są w dodatku bardzo atrakcyjne. Problem w tym,
że jest zbyt mało szkół z językiem francuskim,
wobec czego nie ma dużych możliwości
wykorzystania oferty i potencjału.”

5

Dane GUS, 2018, opracowanie własne FrankoFilm

MAŁGORZATA
NAUCZYCIELKA
SZKOŁY ŚREDNIEJ,
WOJ. MAZOWIECKIE
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PROMOCJA
JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Nie wszyscy, biorący udział w badaniu nauczyciele zgadzają się co do kwestii
wystarczającej ilości inicjatyw, podejmowanych w celu promocji nauki języka francuskiego.
Generalnie, można zauważyć, że pedagodzy uczący w szkołach znajdujący się w dużych ośrodkach miejskich, lub
w ich bezpośredniej okolicy, uważają dostępną ofertę eventów kulturalnych za wystarczającą, natomiast ci, którzy uczą
w szkołach wiejskich lub mniejszych miastach – widzą braki i twierdzą, że wydarzenia dostępne w dużych miastach nie
są wystarczające. Dychotomię opinii kadry pedagogicznej idealnie obrazują 2 poniższe cytaty:

MIROSŁAW

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
WOJ. PODKARPACKIE

„Generalnie brak wszystkiego – szczególnie
w terenie, a pewne wydarzenia centralne, głównie
w dużych ośrodkach nie rozwiązują problemu.”

„Zadowala mnie to, co jest. A istnieje dużo
ciekawych inicjatyw zwracających uwagę,
przyciągających do języka i kultury francuskiej.
Dobrze byłoby jednak znaleźć sposób,
by zachęcić dyrektorów do wprowadzania języka
francuskiego w szkołach podstawowych.”

MONIKA

NAUCZYCIELKA
SZKOŁY ŚREDNIEJ,
WOJ. LUBUSKIE

Nauczyciele, zapytani o preferowane formy promocji języka w szkole, najczęściej zwracali uwagę na konieczność nawiązywania stałych partnerstw między szkołami z Polski i Francji oraz organizacji międzynarodowych wymian młodzieży.
Najczęściej wskazywane, preferowane formy promocji języka poza szkołą wydarzenia kulturalne związane z muzyką,
filmem lub teatrem. Punktem odniesienia był tu Festiwal FrankoFilm – Zielona Góra jako modelowa dobra praktyka tego
typu przedsięwzięć.
Podmioty, które powinny być odpowiedzialne za organizację inicjatyw promujących język i kulturę francuską, to w opinii
nauczycieli przede wszystkim Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria oświaty i samorządy. Nieco rzadziej wskazywano organizacje pozarządowe. Co ciekawe – nauczyciele rzadko wskazywali samych siebie, jako osoby, które powinny
inicjować dodatkowe formy promocji języka francuskiego, czy to w szkole, czy poza nią.
Podczas wywiadów, jednogłośnie zwracano jednak uwagę, że dostępność oferty kulturalnej związanej z kulturą francuską nie rozwiązuje problemu niskiej dostępności języka francuskiego w szkołach. Wszelkie inicjatywy są mile widziane,
jednak, aby zwiększyć popularność
i znajomość francuskiego w Polsce, konieczne jest przede wszystkim jego nauczanie – co, niestety, jest w polskiej szkole
rzadkością, z uwagi na całkowitą dominację języka angielskiego.
Aby francuski stał się w Polsce językiem obcym, przynajmniej w części tak popularnym, jak
w innych krajach Unii Europejskiej, oprócz rozwiniętej oferty kulturalnej, konieczna jest zmiana świadomości na odpowiednich szczeblach decyzyjnych i uświadomienie jego wartości, z punktu widzenia np. rozwoju gospodarczego.
6

Badania CATI/CAWI zrealizowane przez JJ Communications na zlecenie Stowarzyszenia Inicjatyw
Społeczno-Kulturalnych Artownia w kwietniu 2019
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ZNACZENIE ZNAJOMOŚCI
JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA POLSKIEJ GOSPODARKI
Znajomość języka francuskiego przez Polaków jest istotna przede wszystkim
ze względu na czynniki ekonomiczne. Francja jest obecnie 2. największym
inwestorem zagranicznym w Polsce 7, gdzie zgodnie z danymi Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej działa aż 1300 firm z francuskim kapitałem.
Skumulowana wartość inwestycji francuskich przedsiębiorców w Polsce to 17 914 mln Euro, natomiast firmy z kapitałem francuskim utworzyły w Polsce ponad 250 000 miejsc pracy. Francja jest również 4. największym partnerem eksportowym Polski. 8

Źródło: „Inwestycje francuskie w Polsce” Polsko-Francuska Izba Gospodarcza, 2018 (dane za rok 2015)

Francuskie inwestycje i stale rozwijająca się współpraca powodują, że powstaje coraz więcej miejsc pracy związanych
z francuskimi podmiotami, a język francuski jest jednym z najbardziej poszukiwanych wśród pracowników. Sformułowania:
„Język francuski będzie dodatkowym atutem”, „Język francuski – warunek konieczny”, „Mile widziana znajomość języka
francuskiego” – coraz częściej pojawiają się w treści ofert pracy, co tylko pokazuje jego rosnące znaczenie na polskim rynku
pracy. Tylko, po wpisaniu w jednym z najbardziej popularnych serwisów z ofertami pracy słów „język francuski” znaleźć
można niemal 900 ofert, które wymagają od kandydata jego znajomości lub w których jest on mile widziany. Język francuski
jest wymagany nie tylko w przypadku ofert pracy w firmach francuskich działających w Polsce, czy w samej Francji, ale
również w przypadku wielu instytucji międzynarodowych czy w strukturach administracyjnych Unii Europejskiej. Znajomość
tego języka stanowi idealne uzupełnienie i rozszerzenie umiejętności językowych pracowników.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, warto zauważyć dużą potrzebę gospodarczą szerokiej znajomości języka francuskiego wśród Polaków. W świetle wniosków, które można wysnuć z niniejszego raportu – aktualny obraz nauczania języka francuskiego w Polsce nie realizuje w pełni tej potrzeby. System edukacji i potrzeby rynku pracy nie są ze
sobą kompatybilne w tym zakresie, co może stanowić barierę do dalszego rozwoju relacji gospodarczych między Polską
a Francą. Dlatego kluczowe jest, aby osoby decyzyjne, odpowiedzialne za wprowadzenie języka francuskiego do polskich
szkół zrozumiały tę zależność i przez odpowiednie działania zapewniły odpowiednią podaż absolwentów szkół władających
językiem francuskim, współmierną do obecnego na rynku pracy popytu.
To również kwestia odpowiedniej świadomości rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którzy często kierują się
przyszłymi perspektywami kariery swoich pociech. W tym momencie, jak wskazują nauczyciele, którzy wzięli udział w wywiadach realizowanych na potrzeby niniejszego raportu, utylitarne znaczenie języka francuskiego jest niedoceniane przez
rodziców. Prawdopodobnie ze względu na niedostateczną wiedzę o argumentach ekonomicznych.
Nie uwzględniając Holandii i Luksemburga, których pozycja w statystkach jest zawyżona. Mimo że siedziba bezpośredniego
inwestora znajduje się w tych krajach, to faktycznie inwestycje prowadzone są przez spółki matki pochodzące z innych krajów.
7

8

„Inwestycje francuskie w Polsce” Polsko-Francuska Izba Gospodarcza za GUS i NBP, wrzesień 2018
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PODSUMOWANIE
Język francuski to jeden z najpiękniejszych współczesnych języków świata.
Tradycyjnie uważany jest za język literatury, sztuki, kultury, a obecnie coraz
częściej też biznesu.
W ostatnich lata zyskał miano jednego z najbardziej pożądanych języków
umożliwiających podjęcie ciekawej i dobrze płatnej pracy, a wszystko to za
sprawą inwestycji francuskich podmiotów gospodarczych w innych krajach,
w tym również w Polsce. Warto się go uczyć nie tylko po to by móc pracować w strukturach wymagających jego znajomości, ale przede wszystkim by
każdego dnia móc poznawać dziedzictwo i kulturę narodu, który od wieków
wywiera wpływ również na polskie dziedzictwo.
Niestety, wydaje się być niedoceniany w polskim systemie szkolnictwa. Jest
obecny w niewielu szkołach i znany przez bardzo niewielką liczbę Polaków.
Sytuacja ta jest o tyle kuriozalna, że zarówno potrzeby ekonomiczne, liczba
inicjatyw kulturalnych i osób oddanych jego promocji, jak również wyniki
egzaminów wskazują, że jest to język obcy, który zasługuje na większe zainteresowanie osób decyzyjnych, mających wpływ na polski system edukacji.
Sytuacja wymaga zmiany. Miejmy nadzieję, że inicjatywy takie jak Festiwal
FrankoFilm – Zielona Góra, będą niosły ze sobą realną zmianę, inspirując
kolejne pokolenia Polaków, do zainteresowanie się tym pięknym i przydatnym językiem. Być może, przyczynią się do powstawania kolejnych przedsięwzięć, które z czasem realnie wpłyną na jego popularność w Polsce.
Wszystko zależy od wielu czynników, gdzie kluczowy jest jeden – zaangażowanie tych, którzy już odkryli swoją pasję i miłość do francuskiego i ich
aktywne działanie.

