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Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego ma określoną i stabilną obecność w Polsce 
od czasu podpisania umowy dwustronnej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN) w 1997 roku. 
Umowa ta pozwala na artykulację współpracy w dziedzinie edukacji i jest podstawą Programu Oddziałów 
Dwujęzycznych. W 2003 r. utworzono Biuro Radcy ds. Edukacji, do którego w latach 2004 i 2005 dołączyło 
dwóch specjalistów (asesores técnicos). Biuro Radcy ds. Edukacji koordynuje działalność Biura na Słowacji, 
w Czechach i Rosji, a także obejmuje swoim zasięgiem Ukrainę. Organizuje również szkolenia dla nauczycieli 
języka hiszpańskiego pracujących w Polsce, konkursy i inne wydarzenia, a także prowadzi i udostępnia 
bibliotekę z licznymi zasobami podręczników do nauki, książek, materiałów audiowizualnych, słowników, 
map itp. W 2020 roku Polska przystąpiła do Programu Auxiliares de Conversación Extranjeros [Asystentów 
Językowych] w Hiszpanii.

Hiszpański jako język obcy w Polsce
Polska doświadcza stagnacji demograficznej i postępującego starzenia się społeczeństwa, co ma swoje 
logiczne przełożenie na populację w wieku szkolnym, a w konsekwencji na liczbę uczniów uczących się 
języków obcych. Mimo to, wzrost liczby uczniów uczących się naszego języka jest stały, w przeciwieństwie do 
pozostałych języków, które można wybrać w ramach nauczania obowiązkowego na etapie nie uniwersyteckim 
(za wyjątkiem angielskiego). W roku szkolnym 2019-2020 na tym etapie języka hiszpańskiego uczyło się 213 
800 uczniów, z których zdecydowana większość uczyła się go jako języka obowiązkowego. W kształceniu 
formalnym hiszpański jest czwartym najczęściej wybieranym językiem obcym, za pozostającym poza 

Wstęp
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zasięgiem angielskim, niemieckim i rosyjskim, który - przy aktualnym tempie wzrostu - zostanie niedługo 
wyprzedzony.

Istnieje około trzydziestu instytucji szkolnictwa wyższego, w których można uczyć się języka 
hiszpańskiego i jego kultury (filologia hiszpańska/iberystyka, lingwistyka stosowana i inne). Większość 
polskich uczelni posiada centra językowe, w którym hiszpański jest jednym z najpopularniejszych 
języków. Ponad 2 tys. polskich studentów realizuje część swoich studiów w Hiszpanii, która jest jednym z 
preferowanych kierunków wybieranych w ramach projektów Erasmus+.

Chociaż pozostaje to trudne do oszacowania, w Polsce jest wiele osób, które uczy się języka 
hiszpańskiego w ramach kształcenia nieformalnego. W każdym większym mieście w kraju z łatwością można 
znaleźć oferty kursów w miejskich placówkach kultury, popularnych uniwersytetach, domach młodzieży, 
itp., nie wspominając o akademiach i prywatnych szkołach językowych. Nie ulega wątpliwości, że nasz 
język wzbudza zainteresowanie i cieszy się sympatią coraz większej liczby Polaków, którzy sięgają po niego 
z różnych powodów: przede wszystkim doceniają łatwość nauki w porównaniu z innymi językami oraz 
dostęp, jaki daje nie tylko do kultury hiszpańskiej, ale także latynoamerykańskiej.

Wzrost liczby uczniów uczących się języka hiszpańskiego na różnych etapach w ostatnich latach nie 
jest łatwy do prześledzenia za pomocą danych liczbowych ze względu na fakt, że w wyniku ustawy o systemie 
edukacji z 2016 r. jest realizowana reforma edukacyjna, która zlikwidowała gimnazjum, rozdzielając jego 
trzyletni cykl pomiędzy szkołę podstawową i liceum. Z tego powodu poniżej przedstawiono jedynie ostatnie 
dane przekazane przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Język hiszpański w kształceniu formalnym na poziomie nieuniwersyteckim w Polsce

Poziomy edukacyjne liczba szkół liczba oddziałów liczba uczniów

edukacja przedszkolna 176 568 7.821

szkoła podstawowa 875 5.011 71.923

liceum ogólnokształcące 766 7.534 115.545

technikum 136 1.145 17.325

inne* 25 104 1.182

TOTAL 1.978 14.362 213.796

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dane na dzień 30.09.2019 r.
* liceum artystyczne (plastyczne), liceum muzyczne, szkoła policealna itp.

Dla ok. 80% uczniów uczących się języka hiszpańskiego w szkole podstawowej i średniej, 
hiszpański jest przedmiotem obowiązkowym.

Hiszpańska działalność edukacyjna 
w Polsce
Hiszpańska działalność edukacyjna w Polsce bierze swój początek w 1991 roku, kiedy to podjęto decyzję o 
utworzeniu pierwszego oddziału dwujęzycznego w XXXIV Liceum im. Miguela de Cervantesa w Warszawie 
oraz Biura Doradztwa Edukacyjnego [Asesoría Técnica]. W 1997 r. polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i Kultury podpisały porozumienie, dokument prawny, na którym opiera 
się późniejszy rozwój programu Oddziałów Dwujęzycznych. W 2003 r. utworzono Biuro Radcy ds. Edukacji, 
do którego w 2004 i 2005 r. dołączyło dwóch doradców-specjalistów językowych [asesores técnicos], i który 
posiada centrum zasobów bibliotecznych.
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W Polsce znajdują się również dwa oddziały Instytutu Cervantesa: w Warszawie i Krakowie (otwarte 
odpowiednio w 1994 i 2004 r.), w których obecnie uczy się około 2200 osób. 

Biuro Radcy ds. Edukacji

Hiszpańska działalność edukacyjna w Polsce prowadzona jest głównie poprzez Biuro Radcy ds. Edukacji, 
które jest przedstawicielem hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji i Kształcenia Zawodowego. Odpowiedzialne 
za promowanie i wdrażanie różnych projektów edukacyjnych Ministerstwa, jak również za promowanie i 
rozpowszechnianie kultury i języka hiszpańskiego, Biuro Radcy ds. Edukacji w Polsce koordynuje również 
działalność poszczególnych biur na Słowacji, w Czechach i w Rosji, a jego zasięg obejmuje również Ukrainę.

Konkretne działania edukacyjne podejmowane przez biuro są zintegrowane w szerszych ramach 
promocji kultury i języka hiszpańskiego oraz współpracy międzynarodowej, dlatego też swoje działania 
Biuro Radcy koordynuje z tymi prowadzonymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Instytut 
Cervantesa. Wśród nich należy wyróżnić:

•  Promowanie nauczania języka hiszpańskiego w systemie edukacji. 
•  Program Oddziałów Dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.
•  Program Asystentów Językowych w Hiszpanii [Auxiliares de Conversación Extranjeros] (od 2020 r.).
•  Organizacja kursów szkoleniowych dla nauczycieli języka hiszpańskiego. 
•  Promowanie i monitorowanie kontaktów między uniwersytetami obu krajów. 
•  Wydawanie publikacji oraz dystrybucja i wypożyczanie materiałów związanych z nauczaniem języka 

hiszpańskiego oraz rozpowszechnianiem kultury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej. 
•  Informacje na temat studiów i stypendiów w Hiszpanii oraz procedur związanych ze składaniem wniosków. 
•  Procedury dotyczące wniosków o uznanie stopni naukowych i zatwierdzenie studiów.
•  Wspieranie stosunków dwustronnych oraz w ramach Unii Europejskiej pomiędzy instytucjami 

edukacyjnymi i naukowymi obu krajów.
•  Opracowywanie raportów na temat systemu edukacji i nauczania języka hiszpańskiego w Polsce. 
•  Wspieranie hiszpańskich instytucji kształcenia zdalnego.
•  Zarządzanie centrum zasobów bibliotecznych, a także biblioteką cyfrową ELEO dla Polski.

Konkurs Teatralny 2020. Fragmrnt zwycięskiego spektaklu.
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Oddziały Dwujęzyczne

Program Oddziałów Dwujęzycznych z językiem hiszpańskim jest niewątpliwie głównym działaniem 
hiszpańskiej akcji edukacyjnej w Polsce. Ma on wspólne cechy z podobnymi programami realizowanymi 
w innych krajach Europy Środkowo-wschodniej. Zasadniczo polega on na utworzeniu oddziału z językiem 
hiszpańskim w publicznych szkołach średnich, w których oprócz nauki języka na poziomie zaawansowanym 
realizowane są takie przedmioty jak: język i literatura hiszpańska, geografia Hiszpanii i historia Hiszpanii 
wg hiszpańskiego programu nauczania maturalnego. Kończąc etap licealny uczniowie tychże oddziałów 
dwujęzycznych mogą zdecydować się na przystąpienie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów i 
w ten sposób uzyskać podwójną maturę: polskie Świadectwo Dojrzałości i hiszpańskie Título de Bachiller.

Podstawę prawną działalności programu stanowi Dekret Królewski [Real Decreto] 1027/1993 z dnia 
25 czerwca 1993 r., który reguluje Zagraniczne Działania Edukacyjne [Acción Educativa Exterior] oraz 
obowiązujące stosowne umowy hiszpańsko-polskie.

Rozwój programu zbiegł się w czasie z okresem głębokich przemian politycznych i społeczno-
gospodarczych, a co za tym idzie, dużego zainteresowania nauką języków obcych. W Polsce pierwszy 
oddział dwujęzyczny został otwarty w 1992 roku w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Miguela de 
Cervantesa w Warszawie. Porozumienie między Ministerstwami Edukacji obu krajów z 1997 r. stworzyło 
podstawy prawne do tworzenia i funkcjonowania Oddziałów Dwujęzycznych z językiem hiszpańskim w 
szkołach średnich Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sprawie organizacji egzaminu maturalnego dla uczniów 
tych oddziałów i wymagań niezbędnych do uzyskania Título de Bachiller. Obecnie w ramach porozumienia 
działa 14 liceów, których program nauczania w języku hiszpańskim pozwala na uzyskanie hiszpańskiego 
świadectwa maturalnego i w których uczy się obecnie 1295 uczniów oraz naucza 25 nauczycieli narodowości 
hiszpańskiej. Sekcje znajdują się w placówkach, w których języka hiszpańskiego uczy się łącznie 4.330 
uczniów.

Rozwój oddziałów dwujęzycznych w ramach programu MEPF w Polsce

rok szkolny oddziały/szkoły nauczyciele uczniowie 
oddziału

uczniowie jęz. 
hiszpańskiego ELE

całkowita liczba 
uczniów

2016-2017 14/16 28 2.119 3.420 5.539

2017-2018 14/16 21 1.790 3.458 5.248

2018-2019 13/15 22 1.343 3.416 4.759

2019-2020 12/14 21 1.295 4.330 5.625

Spadek liczby oddziałów oraz ich nauczycieli i uczniów spowodowany jest przede wszystkim 
realizowaną reformą oświaty. Przed reformą oddziały rozpoczynały naukę w gimnazjum, która trwała trzy 
lata i kontynuowały ją w szkole licealnej przez kolejne trzy lata. Po reformie gimnazja uległy likwidacji 
i oddziały mogą funkcjonować w 4-letnim cyklu liceum. Mimo to, jak pokazuje tabela, całkowita liczba 
uczniów nie zmalała, a to dzięki popularności języka hiszpańskiego w tychże liceach.
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Oddziały Dwujęzyczne w ramach programu MEFP w Polsce

miejscowość szkoła

Bydgoszcz Liceum Nº I Cyprian Kamil Norwid con Secciones Bilingües

Kraków Liceum Nº VI Adam Mickiewicz

Gdańsk Liceum Nº XV Europa Unida con Secciones Bilingües

Katowice Liceum Nº II Maria Konopnicka con Secciones Bilingües

Łódź Liceum Nº XXXII Halina Poświatowska

Lublin Liceum Nº IX Nicolás Copérnico

Opole Liceum Nº II María Konopnicka

Poznań Agrupación de Escuelas de Enseñanza General Nº 4 Ks. Prof. Józef Tischner: 
Szkola Podstawowa Nº 47 y Liceum Nº XVII con Secciones Bilingües

Radom Liceum Nº IV Dr. Tytus Chałubiński con Secciones Bilingües

Szczecin Liceum Nº XIV con Secciones Bilingües

Warszawa Liceum Nº XXII José Martí con Secciones Bilingües

Warszawa Liceum Nº XXXIV Miguel de Cervantes con Secciones Bilingües

Warszawa Liceum Nº XLVI Stefan Czarniecki con Secciones Bilingües

Wroclaw Liceum Nº IX Juliusz Słowacki

Program Oddziałów Dwujęzycznych i koordynacja pozostałych biur w regionie to dwa 
główne cele działalności Biura Radcy ds. Edukacji, które jest również odpowiedzialne 

za inne zadania.

Auxiliares de conversación (Program Zagranicznych Asystentów Językowych)

W 2020 roku Polska przystąpiła do programu Auxiliares de Conversación w Hiszpanii. Dzięki temu 
programowi na przestrzeni dekad tysiące absolwentów i studentów ostatnich lat studiów pracowało w 
hiszpańskich szkołach jako personel pomocniczy w nauczaniu języków obcych. Asystenci językowi z Polski 
mają pomagać w zakresie języka angielskiego i jeśli popyt na tego rodzaju wsparcie edukacyjne w Hiszpanii 
będzie się utrzymywał na dotychczasowym poziomie, program ma duży potencjał rozwoju.

Centrum zasobów bibliotecznych

Centrum zasobów bibliotecznych jest serwisem edukacyjno-informacyjnym Biura Radcy ds. Edukacji w 
Polsce. Zapewnia informacje, porady i wsparcie dla polskich szkół, w których nauczany jest język hiszpański. 
Skierowany jest do nauczycieli i ogólnie do wszystkich zainteresowanych językiem i kulturą hiszpańską. 
Posiada bibliotekę z ponad 5 500 różnego rodzaju pozycjami związanymi z kulturą hiszpańską i nauczaniem 
języka hiszpańskiego, zarządza również biblioteką cyfrową ELEO w Polsce, która umożliwia czytanie na 
zasadzie wypożyczenia e-booków i innych treści cyfrowych, a także bezpłatne i stałe pobieranie publikacji 
on-line z sieci innych Biur Radcy ds. Edukacji, placówek edukacyjnych i innych bibliotek. ELEO umożliwia 
również przeglądanie katalogu materiałów dostępnych w siedzibie warszawskiej.

Centrum jest zwyczajowym miejscem przyjmowania wizyt szkolnych w Biurze Radcy ds. Edukacji, 
spotkań nauczycieli hiszpańskich pracujących w programie oraz punktem informacyjnym dla wszystkich 
zainteresowanych językiem i kulturą hiszpańską.
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Szkolna wizyta w centrum zasobów bibliotecznych

Szkolenie nauczycieli

Kształcenie nauczycieli języka hiszpańskiego w Polsce jest jednym z podstawowych zadań Biura Radcy ds 
Edukacji, zarówno jako głównego organizatora, we współpracy z innymi podmiotami i instytucjami, jak i 
poprzez zaangażowanie się w upowszechnianie działań szkoleniowych. Adresatami tych szkoleń są przede 
wszystkim nauczyciele pracujący w placówkach publicznych w ramach przedmiotu obowiązkowego. Ich 
tematyka jest zróżnicowana, choć priorytetem jest kształcenie dydaktyczne.

Co roku, w okolicach Dnia Książki, odbywa się Encuentro de Profesores ELE de Polonia 
[Ogólnopolskie Spotkania Nauczycieli ELE], które w 2021 odbędzie się po raz jedenasty. Jest to największe 
wydarzenie szkoleniowe organizowane przez Biuro Radcy ds. Edukacji.

Okresowo, co najmniej dwa razy w roku, Biuro Edukacji organizuje kursy we współpracy z 
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE), który jest, jak sama nazwa wskazuje, ośrodkiem rozwoju edukacji z 
ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nauczyciele hiszpańscy w programie Oddziałów Dwujęzycznych uczestniczą w odbywającym się 
dwa razy do roku doskonaleniu zawodowym, na ogół w mieszanym formacie grup roboczych (stacjonarnie 
i zdalnie), które są włączone do rocznego planu szkoleń Biura Radcy ds. Edukacji oraz są zatwierdzone i 
certyfikowane przez Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) 
[Krajowy Instytut Technologii Edukacyjnych i Kształcenia Nauczycieli]. Plan szkoleń obejmuje działania 
zaplanowane przez biura lokalne. Część zdalna tych zajęć odbywa się w przestrzeni wirtualnej na Platformie 
Moodle Aula Exterior.

Biuro Radcy ds. Edukacji współpracuje na co dzień również z instytucjami, uniwersytetami i 
stowarzyszeniami hiszpańskich szkół ELE, wydawnictwami, itp. organizując lub wspierając działania 
szkoleniowe o różnej długości, tematyce i formie, tak aby roczny kalendarz szkolny w Polsce miał zapewnione 
kształcenie ustawiczne dla nauczycieli języka hiszpańskiego.
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Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli ELE

Konkursy i zajęcia szkolne

Biuro Radcy ds. Edukacji organizuje konkursy szkolne mające już wieloletnią tradycję skierowane zarówno 
do uczniów programu oddziałów dwujęzycznych, jak i do uczniów uczących się hiszpańskiego jako języka 
obcego. Bierze również czynny udział w niezliczonych konkursach i wydarzeniach organizowanych przez 
szkoły, które zapraszają do współpracy, proszą o patronat lub zapraszają do uczestnictwa gościnnego.

Konkursy organizowane przez Biuro Radcy ds. Edukacji:

Festiwal Teatrów Szkolnych w Języku Hiszpańskim w Polsce. Jest to festiwal teatralny z udziałem 
grup z oddziałów dwujęzycznych, które co roku na początku marca porywają publiczność podczas dwóch 
dni występów.

Konkurs prac literackich w języku hiszpańskim Giner de los Ríos. Konkurs przeprowadzany jest w 
trzech kategoriach tak, aby dać możliwość udziału każdemu uczniowi uczącemu się języka hiszpańskiego ze 
szkoły podstawowej lub średniej w Polsce. Podczas uroczystej ceremonii ogłoszenia wyników w Ambasadzie 
Hiszpanii w Warszawie, zwycięzcy odbierają nagrody z rąk komitetu honorowego, pod przewodnictwem 
ambasadora, oraz odczytują zwycięskie prace przed publicznością.

Międzynarodowy konkurs fotomontażu. Jest to konkurs dwuetapowy: etap krajowy, który odbywa się 
w każdym z państw podlegającym pod biuro, oraz etap międzynarodowy, do którego przechodzą zwycięzcy 
z etapu pierwszego.
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Szkoła Roku z Językiem Hiszpańskim Roku w Polsce. Posiada również różne kategorie i nagradza 
placówki, które wyróżniają się wybitnymi zasługami w nauczaniu języka hiszpańskiego.

Szkolny konkurs filmów krótkometrażowych w języku hiszpańskim. Konkurs ten odbywa się od 
2017 roku i jest otwarty na udział grup uczniów z każdej szkoły, która naucza języka hiszpańskiego.

Konkurs na podcast w języku hiszpańskim Radio en ELE. Najnowszy dodatek do katalogu konkursów, 
nagradza zwycięską grupę, między innymi, emisją ich podcastu w Encuentro de Radios Escolares de Canarias 
[Spotkanie Szkolnych Rozgłośni Radiowych z Wysp Kanaryjskich], De Palique.

Publikacje

Biuro Edukacji posiada roczny plan publikacji, który koordynuje i zarządza publikacją różnych materiałów 
w zakresie swojej działalności regionalnej. Publikowane są głównie materiały dydaktyczne, w większości 
opracowane przez nauczycieli hiszpańskich programu w ramach grup roboczych, w których uczestniczą 
oraz materiały informacyjne, informacyjno-instytucjonalne (przewodniki, broszury, plakaty, kalendarze 
itp.). Cyklicznie ukazuje się również biuletyn Enlace, informujący o działalności Biura Radcy ds. Edukacji 
i oddziałów w państwach regionu..

Rozpowszechnianie: strona internetowa i sieci społecznościowe

Wiele działań Biura Radcy ds. Edukacji w Polsce nie miałoby sensu, gdyby nie docierały one do osób 
zainteresowanych i opinii publicznej. W celu upowszechniania informacji biuro posiada stronę internetową 
oraz portale społecznościowe (Facebook i Twitter), które są stale aktualizowane, odwiedzane i śledzone 
przez tysiące osób.

Pracownicy Biura Radcy ds. Edukacji dbają o to, aby treści były istotne i przystępne, tak aby 
wszyscy zainteresowani mogli łatwo znaleźć to, czego szukają. Dobre zarządzanie informacją przyczynia się 
do usprawnienia procedur, a ostatecznie do świadczenia usług publicznych wysokiej jakości.






