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Streszczenie: Dynamizacja procesów migracyjnych i nierozerwalnie związana z nią 6 

akcelerująca mobilność zawodowa są wszechobecne w otaczającym świecie. Kształtują one 7 

współczesny rynek pracy, implikując jednocześnie imperatyw ciągłego doskonalenia się  8 

i nabywania nowych, aktualnie poszukiwanych przez pracodawców kompetencji. Paralelnie 9 

wpisują się więc w ideę całożyciowego uczenia się (ang. lifelong learning). Jednym  10 

z rodzajów powyższych kompetencji jest znajomość języków obcych. Jej brak stanowi barierę 11 

w poszukiwaniu pracy w innym kraju, staje się inhibitorem awansu zawodowego, sprzyja 12 

ponadto ekskluzji społecznej migrantów- prowadząc niejednokrotnie do dezintegracji ich 13 

rodzin. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest ukazanie oraz zaakcentowanie 14 

obligatoryjności kształcenia języków obcych w świetle wymogów rynku pracy dyktowanych 15 

przez wszechobecne, wielowymiarowe procesy migracyjne. 16 

Słowa kluczowe: migracja, kształcenie, języki obce, rynek pracy. 17 

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AS AN IMPERATIVE  18 

OF THE CONTEMPORARY LABOUR MARKET  19 

IN THE FACE OF THE MIGRANT WORLD 20 

Abstract: The dynamics of migration processes and the inherent accelerating labour mobility 21 

are ubiquitous in the surrounding world. They shape the contemporary labour market, 22 

implying the imperative of continual improvement and acquisition of new competences 23 

sought by employers. Parallelly, they fit into the idea of lifelong learning. One of the above 24 

competences is the knowledge of foreign languages. Its lack is a barrier while looking for  25 

a job in another country, it poses an inhibitor of career advancement and can lead to social 26 

exclusion of the migrants, often causing the disintegration of their families. Therefore, the aim 27 

of this article is to discuss and stress the compulsory nature of the foreign language education 28 

in the light of labour market requirements dictated by the omnipresent multidimensional 29 

migration processes. 30 

Keywords: migration, education, foreign languages, labour market. 31 
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„Granice mojego języka są granicami mojego świata”. 1 

Ludwig Wittgenstein  2 

Przyczyny migracji 3 

Współczesne procesy globalizacyjne oraz akcelerujące zmiany społeczno-ekonomiczno-4 

polityczne dają głęboki impuls do poszukiwania własnej drogi zawodowej, częstokroć 5 

wykraczającej poza granice ojczystego kraju. Asumptem migracji ludności były  6 

i są zróżnicowane czynniki, począwszy od uwarunkowań geopolitycznych, następstw 7 

konfliktów zbrojnych, wiktymizacji, trudnej sytuacji gospodarczej kraju pochodzenia, 8 

pogłębiającej się stratyfikacji społecznej i ubóstwa lub niesprzyjającej koniunktury na rynku 9 

pracy. Powyższy obraz przyczyn przemieszczania się mas ludności dopełnia także inna, 10 

powszechna obecnie przesłanka zachęcająca do opuszczenia rodzinnego kraju – chęć 11 

samorealizacji oraz nieustannego spełniania personalnych aspiracji, nie tylko zawodowych ale 12 

również związanych z potrzebą podróżowania, zwiedzania, poznawania innych kultur, 13 

języków – a więc nieprzerwane dążenie jednostki do osiągnięcia eudajmonii. Każda zmiana, 14 

w tym miejsca zamieszkania czy pracy, jest nie tylko płaszczyzną do nieustannego 15 

poszerzania horyzontu indywidualnych przekonań, ale także „wglądem” w siebie.  16 

Jak zauważa Tomasz Ferenc: „Zaletą osiedlenia się za granicą jest uzyskanie nowej 17 

perspektywy, stymulacja płynąca z doświadczanej różnorodności, możliwości, jakie daje 18 

twórcze wykorzystywanie statusu człowieka z pogranicza. Niektórzy imigranci swój wyjazd 19 

traktują w kategoriach psychicznej konieczności, wynikającej z silnie odczuwanego 20 

imperatywu przemieszczania się. Osobowość nomadyczna zmusza człowieka do podróży,  21 

do zmiany miejsca zamieszkania, do poszukiwania i poznawania nowych kultur” (Ferenc, 22 

2017, ss. 112-113).  23 

Zwiększonej mobilności obywateli państw różnych części świata, sprzyja bezspornie fakt, 24 

że współczesne środki transportu pozwalają na pokonywanie ogromnych dystansów, również 25 

międzykontynentalnych, w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto, innowacyjne technologie 26 

komunikacyjne umożliwiają stały kontakt z osobą migrującą. Niezaprzeczalnie, do otwierania 27 

własnej działalności gospodarczej lub podejmowania pracy poza granicami kraju, zachęcają 28 

także: regulacje prawne uznające w kraju przyjmującym kwalifikacje nabyte w kraju 29 

pochodzenia, współpraca instytucji międzynarodowych oraz usuwanie barier administra-30 

cyjnych w podejmowaniu zatrudnienia. Jako egzemplifikację aktu prawnego, uznającego 31 

znaczenie migracji zarobkowej, należy wskazać między innymi Dyrektywę Rady Unii 32 

Europejskiej z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw 33 

trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji: „Mobilność 34 

zawodową i geograficzną wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich należy 35 
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uznać za jeden z podstawowych mechanizmów zwiększania wydajności rynku pracy, 1 

zapobiegania niedoborom pracowników o określonych kwalifikacjach i wyrównywania 2 

regionalnych dysproporcji”, a także (21) „Należy wspierać i podtrzymywać mobilność 3 

wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich między Wspólnotą  4 

a ich państwami pochodzenia” (DYREKTYWA RADY 2009/50/WE). 5 

Migracja zatem ma wielowymiarową genezę, podobnie jak rozpiętość liczbową.  6 

Jak zauważa Anna Dąbrowska: „Migracja jest często uznawana za strukturalny element 7 

współczesnych społeczeństw, pewną stałą cechę krajobrazu większości państw. Jest znakiem 8 

rozpoznawczym procesu globalizacji, składową wolnej konkurencji i swobodnego przepływu 9 

osób i swobód obywatelskich” (Dąbrowska, 2016, s. 14).  10 

Jedną z implikacji zwiększającej się mobilności kapitału ludzkiego jest konieczność 11 

pokonywania barier komunikacyjnych, wynikająca z różnorodnej biografii językowej 12 

migrantów i mieszkańców kraju przyjmującego. W związku z tym, celem niniejszego 13 

artykułu jest ukazanie imperatywu kształcenia języków obcych, intensyfikowanego  14 

w następstwie wielowymiarowych procesów migracyjnych. Ergo, aby zweryfikować 15 

znaczenie obligatoryjności kształcenia języków obcych, przedstawiono w dalszej części 16 

artykułu analizę aktualnych danych statystycznych dotyczących zjawiska migracji, 17 

poczynając od jej wymiaru krajowego, przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, kończąc 18 

na danych dotyczących kierunków i liczebności przemieszczających się mas ludności  19 

na świecie.  20 

1. Migracja 21 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16.10.2017 r. wynika, że „w końcu 22 

2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2515 tys. mieszkańców naszego 23 

kraju, tj. o 118 tys. (4,7%) więcej niż w 2015 roku. W Europie w 2016 r. przebywało około 24 

2214 tys. osób, przy czym zdecydowana większość – około 2096 tys. – w krajach 25 

członkowskich UE. Liczba ta zwiększyła się o 113 tys. w stosunku do 2015 roku”  26 

(GUS, 16.10.2017). Rysunek 1 obrazuje 4 kraje UE, w których liczba Polaków 27 

przebywających czasowo w 2016 roku była największa. 28 
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 1 

Rysunek 1. Kraje UE, w których liczba Polaków przebywających czasowo w 2016 r. była największa. 2 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z dnia 16.10.2017 r. „Informacja  3 
o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2016”. 4 

Dane GUS potwierdzają także wzrost liczby osób, które są zameldowane na stałe  5 

w Polsce ale przebywają (przez okres dłuższy niż 3 miesiące) w krajach europejskich  6 

nie będących członkami UE – najwięcej w Norwegii, gdzie w 2016r przebywało 85 tys. 7 

Polaków. 8 

Z kolei z danych Eurostat wynika, że łącznie 4,7 mln osób imigrowało w 2015 r. do 9 

jednego z państw członkowskich UE-28, natomiast co najmniej 2,8 mln emigrantów opuściło 10 

jakieś państwo członkowskie UE1. Zjawisko to obrazuje rys. 2. 11 

 12 

Rysunek 2. Liczba osób imigrujących w 2015 r. do państw członkowskich UE oraz emigrujących  13 
z państw członkowskich UE. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 14 

                                                 
1 Informacje przedstawione na rys. 1-4 zostały opracowane w oparciu o dane Eurostat, http://ec.europa.eu/ 

eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl, 28.10.2017. 

Przy opisie omawianych wyżej przepływów migracyjnych umieszczono następującą informację: „Te ogólne 

dane nie odnoszą się do przepływów migracyjnych do/z UE jako całości, gdyż obejmują one również 

przepływy między poszczególnymi państwami członkowskimi UE”. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Immigrant/pl
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_enlargements/pl
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Emigrant/pl
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W 2015 r. Niemcy przyjęły największą liczbę imigrantów i również był to kraj  1 

o największej liczbie emigrantów (rysunek 3). 2 

 3 

Rysunek 3. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, które w 2015 r. przyjęły największą liczbę 4 
imigrantów. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 5 

Wśród państw członkowskich UE, które odnotowały największą liczbę emigrantów  6 

w 2015 roku Polska znalazła się na 5 miejscu, co obrazuje rysunek 4. 7 

 8 

Rysunek 4. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, które w 2015 r. odnotowały największą liczbę 9 
emigrantów. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 10 

Analizując statystyki dotyczące międzynarodowych migrantów, należy również 11 

podkreślić ogrom skali zjawiska przemieszczania się mas ludności na świecie. 12 
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Potwierdzeniem są dane dotyczące liczby migrantów, która w 2015 roku wyniosła  1 

244 miliony (UN Department of Economic and Social Affairs, 28.10.2017). Przytaczając 2 

ponownie słowa Anny Dąbrowskiej warto zauważyć, że: „Migracje ludności i związana  3 

z nimi mobilność ogromnych mas ludzi, wykazują znaczne zróżnicowanie, jeśli chodzi  4 

o region geograficzny oraz preferencje kulturowe i grupy etniczne. Największą mobilnością 5 

wykazują się Stany Zjednoczone, nieco niższą Europa Zachodnia” (Dąbrowska, 2016, s. 21). 6 

2. Migracja a rynek pracy 7 

Analizując dane Eurostat dotyczące wieku imigrantów należy podkreślić, że osoby 8 

przybywające do państw członkowskich UE to częstokroć osoby młode w tzw. wieku 9 

produkcyjnym, co obrazuje rys. 5: „W dniu 1 stycznia 2016 r. mediana wieku ludności UE-28 10 

wynosiła 42,6 lat. Dla porównania mediana wieku imigrantów w UE-28 w 2015 r. wynosiła 11 

27,5 lat. W dniu 1 stycznia 2016 r. mediana wieku dla krajowej ludności UE-28 wynosiła  12 

44 lata, natomiast mediana wieku cudzoziemców mieszkających w UE to 36 lat”, (Eurostat, 13 

marzec 2017). 14 

 15 

Rysunek 5. Porównanie mediany wieku ludności UE-28 na dzień 1 stycznia 2016 r. z medianą wieku 16 
imigrantów w UE-28 (2015). Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 17 

 18 
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Powyższe dane niezaprzeczalnie pokazują, że przeważająca część imigrantów to osoby, 1 

które są lub mogą stać się aktywne na rynku pracy kraju przyjmującego. Również dane 2 

dotyczące międzynarodowych migrantów potwierdzają, że większość z nich jest w wieku 3 

produkcyjnym – w 2015 roku 72% z nich, tj. 177 milionów była w wieku 20-64 lat  4 

(UN Department of Economic and Social Affairs, 28.10.2017). Znaczna część spośród tych 5 

osób po przybyciu do kraju docelowego, podejmuje działania w celu aktywizacji zawodowej 6 

na rynku pracy: „Migracja może zatem stanowić z jednej strony czynnik zmniejszający 7 

poziom bezrobocia i pobudzający gospodarkę w kraju pochodzenia, z drugiej zaś czynnik 8 

uelastyczniający rynek pracy i umożliwiający adaptację do wciąż zmieniających się 9 

warunków ekonomicznych” (Dąbrowska, 2016, s. 24). 10 

Sam rynek pracy, zarówno na poziomie krajowym jak i globalnym, ulega nieustannej 11 

fluktuacji. Jak podkreśla Waldemar Furmanek: „(…) rynek w czasach współczesnych jest siłą 12 

napędową życia społecznego i gospodarki, jest siłą przenikającą całe nasze życie, barometrem 13 

nastrojów społecznych, gospodarczych i politycznych, miarą samopoczucia, zadowolenia 14 

bądź rozpaczy, przewodnikiem, doradcą lub zmorą egzystencji człowieka, jest szkołą życia 15 

dla każdego człowieka” (Furmanek, 2017, s. 13). Migracja „oferuje” dywersyfikację rynków 16 

pracy, nowe segmenty rynku i zróżnicowane zawody. Z drugiej jednak strony nowy rynek 17 

wymaga nowych kwalifikacji i natychmiast obnaża brak lub niedobór odpowiednich 18 

kompetencji. Stąd, mając do czynienia z tak rozległym procesem przemieszczania mas 19 

ludności, jaki prezentują powyższe statystyki, należy zwrócić uwagę na przeszkody, które 20 

napotykają migranci na swojej drodze ku sprawnemu funkcjonowaniu na współczesnym 21 

rynku pracy. 22 

Jedną z nich jest bariera językowa – brak znajomości języków obcych uniemożliwiający 23 

operatywną i wydajną aktywność na rynku pracy państwa przyjmującego.  24 

3. Znaczenie znajomości języków obcych 25 

Znajomość języków obcych należy obecnie do kanonu najbardziej poszukiwanych 26 

umiejętności, niezbędnych zwłaszcza w pracy w międzynarodowym środowisku oraz przy 27 

ponadnarodowych przedsięwzięciach. Jest to kompetencja, której warsztat musi być stale 28 

wzbogacany, aktualizowany i akumulowany, dla osiągnięcia wymaganej eksperiencji:  29 

„(…) mówiąc o kompetencjach językowych niezbędnych do rozwoju społeczeństwa 30 

europejskiego, musimy uznać, że kompetencje te muszą być postrzegane z punktu widzenia 31 

dynamicznych zasobów, które podlegają stałemu rozwojowi zgodnie z paradygmatem uczenia 32 

się przez całe życie. To oznacza, że język, który jest elementem zasobów danej osoby musi 33 

być rozwijany w reakcji na zmieniające się potrzeby. Kolejne języki być dodawane jako 34 

odpowiedź na nowe potrzeby” (Mackiewicz, 2012, s. 36). Brak odpowiednich kompetencji 35 
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językowych, umiejętności komunikowania się w języku kraju przyjmującego, utrudnia 1 

sprawną aktywizację na rynku pracy, sprzyja stygmatyzacji i stereotypizacji społecznej, 2 

często powodując wiele nieporozumień: „Niedostateczna znajomość języka zmusza wielu 3 

migrantów do formułowania swoich myśli niekiedy na poziomie dziecka lub osoby 4 

niedokształconej, co przygnębia i upokarza” (Kubitsky, 2012, s. 60). Osoby na niższym 5 

poziomie zaawansowania językowego, popełniające znaczną ilość błędów gramatycznych, 6 

przejawiające problemy z artykulacją niektórych głosek, posługujące się niewyszukanym 7 

zasobem słów, niewłaściwie dopasowujące słownictwo do kontekstu zdania, danej sytuacji 8 

lub zachowania, z obcobrzmiącym akcentem są niejednokrotnie etykietowane i postrzegane 9 

jako jednostki mniej elokwentne, infantylne, niegodne zatrudnienia lub awansu. Zauważa  10 

to również Jacek Kubitsky (2012, s. 60) „Osoba mówiąca z obcym akcentem i w dodatku  11 

z licznymi błędami gramatycznymi, niezależnie od wykształcenia i zamożności jest uważana 12 

za mniej kompetentną zawodowo, mniej inteligentną i budzi mniej zaufania”. Dlatego też 13 

często migranci, którzy nie znają języka kraju przyjmującego są zatrudniani w segmencie 14 

rynku, w którym obywatele danego kraju nie chcą pracować ze względu na niskie 15 

wynagrodzenie, złe warunki pracy, monotonię i trud. Ten rodzaj pracy określany jest  16 

w języku angielskim terminem: „Three Ds.” (3-D: dirty, dangerous, difficult), czyli brudna, 17 

niebezpieczna i trudna”(Balicki, Stalker, 2006, s. 91). Nieznajomość języków obcych 18 

utrudniająca podjęcie zatrudnienia, niejednokrotnie prowadzi do „zamknięcia, odcięcia” 19 

migrantów od możliwości, jakie potencjalnie mógłby zaoferować im rynek pracy kraju 20 

pobytu. Reperkusją takiego stanu rzeczy są: brak możliwości zarobkowania, a więc brak 21 

środków do życia oraz społeczna izolacja, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do 22 

gettoizacji. Społeczności migrantów tworzą wówczas swoiste hermetyczne enklawy, 23 

częstokroć ekskludowane społecznie.  24 

Maja Biernacka opisując „Imigracyjny charakter społeczeństwa hiszpańskiego”, określiła 25 

brak znajomości języka wśród przybyszów mianem: „hermetyzującego i obniżającego status 26 

czynnika” (Biernacka, 2011, s. 182). Znajomość języka kraju, do którego migruje jednostka 27 

sprzyja jej inkluzji społecznej i asymilacji kulturowej gdyż, jak zauważa Monika Chutnik: 28 

„Język jest niesłychanie ważnym elementem składowym tożsamości, wyznacznikiem 29 

możliwości przynależenia ‘tu’ lub ‘tam’” (Chutnik, 2007, s. 111). Sam język to nie tylko 30 

„obowiązujący system znaków dźwiękowych i wizualnych oraz reguł posługiwania się nimi” 31 

(Okoń, 2001, s. 154) czy też terminy takie jak leksyka, fonologia, morfologia, składnia,  32 

ale przede wszystkim płaszczyzna wzajemnego zrozumienia, kulturowej homogenizacji, 33 

współpracy, komunikowania potrzeb, emocji i niezastąpiony element międzypokoleniowego  34 

i transnarodowego dialogu: „Potrzebujemy go, by rozumieć i być rozumianym. Jest on 35 

oparciem dla tożsamości kulturowej, zagubionej np. między kulturą polską, irlandzką  36 

lub jakąkolwiek inną. (…) Użytkownik języka, dobierając odpowiednie struktury językowe 37 

do intencji swej wypowiedzi, sytuacji i odbiorcy, angażuje swoje własne możliwości 38 

poznawcze, społeczne i emocjonalne” (Wołoszyn, 2017, s. 51-52). Znajomość języka kraju 39 
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pobytu ułatwia zatem akulturację i koegzystencję migrantów, wyzwalając ich z gorsetu fobii  1 

i niepewności co do poczucia własnej wartości i konkurencyjności na nowym rynku pracy 2 

państwa przyjmującego. Dlatego też kompetencje językowe stają się katalizatorem kariery 3 

zawodowej, a ich kształcenie imperatywem dla realizacji potrzeb pracodawców. 4 

4. Rynkowy imperatyw kształcenia języków obcych 5 

Kształcenie języków obcych w obliczu migracji wykracza poza ramy samego nauczania 6 

języka. Jest elementem wspierania wielokulturowości, co przekłada się na jakość pracy  7 

w międzynarodowych firmach i multietnicznym środowisku. Umiejętność pracy w multi-8 

kulturowym środowisku oraz znajomość języków obcych znalazły się wśród dziesięciu 9 

najbardziej pożądanych kompetencji w 2016 roku według miesięcznika Forbes (Forbes, 10 

30.12.2015). Dlatego też, jak podkreśla Marta Kotarba-Kańczugowska (2012, s. 102)  11 

„Unia Europejska stara się prowadzić politykę wspierania wielojęzyczności oraz 12 

wielokulturowości. Jej zdaniem instytucje edukacyjne powinny kształtować u uczących się 13 

pozytywne postawy wobec innych kultur oraz języków. Aby osiągnąć ten cel promowanie 14 

komunikacji międzykulturowej, należy rozpoczynać ją jak najwcześniej”. Dzieci migrantów, 15 

poprzez naukę języka kraju pobytu, szybciej się aklimatyzują i socjalizują, czego pokłosiem 16 

są także lepsze osiągnięcia w szkole, implikujące pro futuro rozwój ich kompetencji,  17 

a tym samym zwiększenie potencjału i kapitału na rynku pracy. Kluczowe jest zatem,  18 

jaki model edukacji uczniów pochodzących z rodzin migrantów zostanie przyjęty: „W krajach 19 

Unii Europejskiej funkcjonują dwa modele przyjmowania do szkoły i edukacji dzieci 20 

imigrantów w zależności od poziomu znajomości języka kraju przyjmującego,  21 

które nie wykluczają się nawzajem: 22 

 model integracyjny – dzieci imigrantów mają obowiązek uczęszczania na normalne 23 

zajęcia edukacyjne, a lekcje językowe pobierają dodatkowo, 24 

 model separacyjny – dzieci imigrantów uczą się w oddzielnych klasach (klasy przy-25 

gotowawcze), najczęściej przez dwanaście miesięcy, dopóki nie opanują języka  26 

w stopniu pozwalającym na aktywny udział w obowiązkowych zajęciach” 27 

(Todorovska-Sokolovska, 2010, s.7).  28 

Kształcenie języków obcych już dawno wykroczyło poza mury szkolne, stając się  29 

nie tylko cennym „produktem” rynkowym, zasobem, ale również jednym z kluczowych 30 

segmentów rynku usług. Jak zauważa Weronika Wilczyńska: „Język może funkcjonować jako 31 

towar także na poziomie międzynarodowym, a jego nauczanie i tłumaczenie stało się ważnym 32 

sektorem na rynku usług, a także potężnym źródłem dochodów dla krajów języków 33 

dominujących (dla Wielkiej Brytanii przychody z tego tytułu stanowią już jej drugie czy 34 

nawet pierwsze źródło przychodów). Nic dziwnego, że sektor ten wykształcił już systemy  35 
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o zasięgu globalnym (korporacje egzaminacyjne, potężne wydawnictwa, turystyka językowa, 1 

komercyjne kursy i szkoły językowe)” (Wilczyńska, 2007, s. 30). W wyniku niedoboru 2 

odpowiednich kompetencji językowych pracowników, firmy na całym świecie każdego roku 3 

ponoszą wielomilionowe straty. Komisja Europejska przeprowadziła badanie ELAN:  4 

Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprises 5 

(Wpływ niewystarczającej znajomości języków obcych w przedsiębiorstwach na gospodarkę 6 

europejską). Jego wyniki zostały przedstawione w opublikowanym w 2007 roku 7 

sprawozdaniu. W rezultacie przeprowadzonego badania ustalono, że spośród badanej grupy 8 

2000 przedsiębiorstw, 11% respondentów utraciło kontrakty na skutek braku umiejętności 9 

językowych, w tym 37 przedsiębiorstw straciło kontrakty o wartości od 8 do 13,5 miliona 10 

euro, kolejne 54 przedsiębiorstwa utraciły potencjalne kontrakty o łącznej wartości  11 

od 16,5 miliona do 25,3 miliona euro. Z kolei przynajmniej 10 przedsiębiorstw straciło 12 

kontrakty o wartości ponad 1 milion Euro. Dane te jednoznacznie określają drogowskaz 13 

przyszłej polityki językowej – inwestowanie w systemowe kształcenie języków obcych 14 

pracowników, w celu minimalizacji strat ponoszonych przez pracodawców i maksymalizacji 15 

ich zysków. 16 

Podsumowanie 17 

Przedstawiona w niniejszym artykule ekstrakcja danych statystycznych oraz przegląd 18 

literatury dotyczącej migracji, jednoznacznie ukazują intensyfikację imperatywu kształcenia 19 

języków obcych. Paralelnie wskazują na kluczowe znaczenie wyboru modelu edukacji dzieci 20 

migrantów w kraju przyjmującym, a także na ekonomiczny wymiar nieznajomości języków 21 

obcych. W obliczu migrującego świata, monojęzyczne środowisko szkolnych klas 22 

przekształca się w multilingwistyczne, tworząc wielokulturową mozaikę interakcji 23 

międzyludzkich. Aby wykorzystać płynący z tego zjawiska potencjał, konieczne jest 24 

kształcenie języków obcych, umożliwiające migrantom sprawne funkcjonowanie na współ-25 

czesnym rynku pracy. Opisując kierunki przemian rynku XXI wieku, Waldemar Furmanek 26 

podkreślił, że obecnie: „Narasta znaczenie kompetencji, mówimy, iż rynek kwalifikacji 27 

transformuje się w kierunku rynku kompetencji zawodowych; poszukiwani są ciągle 28 

pracownicy o unikatowym przygotowaniu zawodowym (kognitariusze)” (Furmanek, 2017,  29 

s. 105). Z pewnością znajomość języków obcych czyni potencjalnego kandydata ubiegającego 30 

się o pracę ponadprzeciętnym – dając mu supremację nad innymi aplikantami. Posługiwanie 31 

się językami krajów przyjmujących, umożliwia migrantom aktywizację na rynku pracy, stając 32 

się wektorem inkluzji społecznej, akulturacji i normalizacji więzi rodzinnych. Posiadanie 33 

odpowiednich kompetencji językowych, wspiera walkę każdego migranta z poczuciem 34 

„obcości” w nowym miejscu pracy i życia. Opisując „Psychologię migracji” Jacek Kubitsky 35 

podkreślił: „Mówiąc danym językiem, nakładamy na świat rodzaj filtra, który łatwiej 36 
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przepuszcza pewne treści, inne zaś hamuje. Innymi słowy, każdy język ustawia nas do świata 1 

trochę inaczej, podpowiadając często określone wzorce myślenia. Innymi słowy, język  2 

nie jest „światem”, lecz organizatorem myślenia o nim” (Kubitsky, 2012, ss. 66-67). Zatem 3 

nauczając nowe pokolenia języków obcych, organizujemy ten świat w doskonalszy sposób, 4 

przełamując nie tylko bariery językowe, ale przede wszystkim bariery społeczne, kulturowe  5 

i te, które tkwią głęboko w nas. 6 
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