
 

 

neofilolog 
 

CRASOPISMO POLSOINGO  
TOPARRQSTPA NNOŃILOLOGICRNNGO 

NR 39I2 
 

 
 
 

PolVkie baTania 
naT akwiYycją jęYyków  

 
 

poT reTakcją 
 

UrVYuli Paprockiej-PioWrowVkiej 
 
 

  
  
 
 

 
 
 
 

PoYnań – Lublin 2012  



 
ReTakcja 

OaWarYXna OarpińVka-SYaj (UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYaH PoYnań) – reTakWor nacYelnX 
MałgorYaWa Łielicka (UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYaH PoYnań) – VekreWarY reTakcji 

PioWr Łajak – reTakcja WecUnicYna 
Joanna MuTek – projekW okłaTki 

 
RaTa naukowa 

ANNA CINŚLICOA (UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYaH PoYnań; TexaV AFM InWernaWional UniverViWX) 
ALNOSANMRA JANOOPSOA (UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYaH PoYnań) 

OARL-MINTNR ŁÜNTING (UniverViWäW MuiVburgH NVVen) 
JAN MAJNR (UniwerVXWeW ŁóTYki) 

OARIMINRA MQCROO (UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYaH PoYnań) 
MIROSŁAP PAPLAO (UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYaH PoYnań) 

TNRNSA SINO-PISOORUŁ (UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYaH PoYnań) 
MAVIM SINGLNTON (TriniWX CollegeH Mublin) 

WŁOMRIMINRR SOŁOOPIAO (UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYaH PoYnań) 
MARRNNA PATORNO (UniverViWé PariV 8 SW MeniV) 

PNRONIOA PILCRQŃSOA (UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYaH PoYnań) 
 

ReTakWorYy WeÜaWycYni 
ORQSTQNA MROŹMRIAŁ-SRNLNST (UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYaH PoYnań) – gloWWoTXTakWXka 

URSRULA PAPROCOA-PIOTROPSOA (OaWolicki UniwerVXWeW LubelVki Jana Pawła II) – jęYXkoYnawVWwo 
LNSRNO ŁNRNROPSOI (UniwerVXWeW ProcławVki) – WranVlaWorXka 

 
ReTakWorYy jęYykowi 

SÉŁASTINN MUCOURTIOUX (UniwerVXWeW ParVYawVki) – jęYXk francuVki 
MNLANIN NLLIS (NaucYXcielVkie OolegiuÜ JęYXków ObcXcUH RabrYe) – jęYXk angielVki 

POLŃGANG SCHRAMM (UniwerVXWeW ParVYawVki) – jęYXk nieÜiecki 
 

 
Meklaracja o werVji pierwoWnejJ 

werVją pierwoWną każTego nuÜeru cYaVopiVÜa jeVW werVja TrukowanaH ukaYująca Vię nakłaTeÜ  
PolVkiego TowarYXVWwa NeofilologicYnego 

 

 
© CopXrigUW bX POLSOIN TOPARRQSTPO NNOŃILOLOGICRNN 

 
ISSNJ 1429-2173 

 
 
 

ATreV reTakcjiJ 
 

OaWarYXna OarpińVka-SYaj 
InVWXWuW Ńilologii RoÜańVkiej UAM.  
al. NiepoTległości 4H 61-894 PoYnań 
kaWaVYaj@aÜu.eTu.pl 

MałgorYaWa Łielicka (VekreWarY reTakcji) 
InVWXWuW LingwiVWXki SWoVowanej 
ul. 28 CYerwca 1956 rokuI198H 61-485 PoYnań 
ÜalgorYaWa.bielicka@aÜu.eTu.pl 

 
  
 

MrukJ Sowa – Truk na żXcYenieH ul. HrubieVYowVka 6aH 01-209 ParVYawa  



 

 

SPIS TRNŚCI   
   
PPROPAMRNNINJ UrVYula Paprocka-PioWrowVka  115 
   
ARTYOUŁY 
   

1. Iwona JanowVka – Praca w grupacU jako forma realizacji 
celów komunikacXjnXcU i reflekVji naT jęzXkiem 

 
117 

2. Iwona Oowal– MXnamika i VWrukWura grupX w klaVie jęzXkowej  131 
3. OrYXVYWof OoWuła – Créer un environnemenW inWeracWif en 

claVVe Te FLN 
 

147 
4. AlekVanTra ŁXp-Łielecka – P jaki VpoVób lekcja jęzXka ojczXVWego 

może przXczXnić Vię To rozwoju wielojęzXczności uczniów? 
 

157 
5. OrXVWXna MiUułka – OomponenW kulWurowX a proceV przXVwajania 

jęzXka obcego 
 

171 
   

RNCNNRJN  185 
   

SPIS TRNŚCI P JĘRYOU ANGINLSOIÓ  195 
 





 

115 

PPROPAMRNNIN 
 
 

Jak wVpoÜniano we PprowaTzeniu To nuÜeru 39I1H celeÜ Neofilologa nr 39 
jeVW prYeTVWawienie baTań prowaTYonXcU prYeY polVkicU naukowców TającXcU 
Vię YaklaVXfikować To TYieTYinX ogólnie naYwanej pVXcUolingwiVWXką i akwizXcją 
jęzXków. PrYeTVWawienie Wo Üa cUarakWer VprawoYTania Y prac prowaTYonXcU 
obecnie w jeTnoVWkacU w całej PolVceJ UniwerVXWecie JagiellońVkiÜ (A. OWwi-
nowVka eW alliH A. OubicYekH I. JanowVkaH I. Oowal)H UniwerVXWecie PeTagogicY-
nXÜ  iÜ.  ONN  w  Orakowie  (M.  MarYec-SWawiarVka)H  AkaTeÜii  PoÜorVkiej  w  
SłupVku  (A.  ŁieTrońH  M.  PerbińVka)H  UniwerVXWecie  ŚląVkiÜ  (A.  ŁXp-ŁieleckaH   
I. Mronia)H UniwerVXWecie RYeVYowVkiÜ (O. MiUułka)H UniwerVXWecie Marii Cu-
rie-SkłoTowVkiej w Lublinie (O. OoWuła)H OaWolickiÜ UniwerVXWecie LubelVkiÜ 
Jana Pawła II (M. SowaH U. Paprocka-PioWrowVka).  
 
MXnaÜika roYwoju baTań pVXcUolingwiVWXcYnXcUH a w WXÜ akwiYXcXjnXcUH 
wXnika poniekąT Y icU aplikacXjności – YainWereVowania pVXcUologów i lin-
gwiVWów (pVXcUolingwiVWów i akwiYXcjoniVWów) Vkupione ÜięTYX innXÜi na 
proceVacU koÜunikacji jęYXkowej oraY icU kogniWXwnXcU uwarunkowaniacU 
Ybieżne Vą Y inWereVaÜi baTawcYXÜi TXTakWXkówH YwłaVYcYa Yaś gloWWoTXTak-
WXków. Jak bowieÜ Yauważa MakowVka (2001J 16) „nie Üa WakicU proceVów 
ucYenia VięH kWóre jeTnocYeśnie nie bXłXbX proceVaÜi poYnawcYXÜi”. GloWWo-
TXTakWXkaH TYieTYina powoli YTobXwająca właVną oTrębność i auWonoÜię 
poYnawcYą (PilcYXńVka i MicUońVka-SWaTnik 2010)H a kWórej prYeTÜioWeÜ 
baTań jeVW naucYanieIucYenie Vię jęYXków nieprXÜarnXcUH oTwołuje Vię To 
wXników baTań Y YakreVu pVXcUolingwiVWXki i akwiYXcji jęYXkówH wVkaYując 
na rolę proceVów poYnawcYXcU w prYXVwajanu i użXciu jęYXka obcego.  
 
P  WoÜie  39I2  ToÜinują więc  WekVWX  o  cUarakWerYe  akwiYXcXjno-TXTakWXcYnXÜ.  
PoruVYają YagaTnienia YwiąYane Y ÜeWoTaÜi pracX w klaVieJ pracą w grupacU 
(I. JanowVkaH I. Oowal)H wXkorYXVWaniu jęYXka ojcYXVWego (A. ŁXp-Łielecka) cYX koÜ-
ponenWu kulWurowego (O. MiUułka) w proceVie prYXVwajania jęYXkaH jak również 
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YagaTnień VYerVYXcUJ poTejścia koÜunikacXjnego i YaTaniowego w pracX Y klaVą 
(M. Sowa) oraY VpoVobów akWXwiYacji ucYacXcU Vię (O. OoWuła). 
 
PVYXVWkie preYenWowane WekVWX Vą orXginalneH a icU obecność w nuÜerYe 39 
Üa głębokie uYaVaTnienie ÜerXWorXcYne. Jako baTacY prowaTYącX prace 
głównie Y YakreVu pVXcUolingwiVWXki i akwiYXcji jęYXkówH jeVWeÜ YTaniaH że Wa 
Veria arWXkułów jeVW YnacYącXÜ krokieÜ w upowVYecUnianiu wieTYX Weore-
WXcYnej oraY roYwiąYań prakWXcYnXcU VWojącXcU u poTVWaw pracX naT uÜie-
jęWnością poVługiwania VięH ucYenia Vię i naucYania jęYXków. 

 
UrVzula Paprocka-PioWrowVka 
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Iwona Janowska 
UniwerVXWeW JagiellońVki 

PRACA P GRUPACH JAOO FORÓA RNALIRACJI CNLÓP  
OOÓUNIOACYJNYCH I RNFLNOSJI NAM JĘRYOINÓ 

TeaÜwork aV a forÜ of acUieving coÜÜunicaWive goalV  
anT reflecWion on language 

Language learning in cooperaWion iV a Vocial anT VocioculWural TiÜen-
Vion of acWion-baVeT approacU. ŁX ÜeanV of language eTucaWion WUe 
VcUool prepareV VWuTenWV Wo unTerWake Vocial acWiviWieV anT Wo coope-
raWe wiWU naWive language VpeakerV. TUereforeH WeaÜwork WeacUing anT 
learningH WeaÜ purVuance of ÜuWual goalV wiWU WUe uVe of foreign lan-
guage UaV becoÜe one of WUe prioriWieV of acWion-baVeT TiTacWicV.  

Pe uVuallX Walk abouW poViWive aVpecWV of WeaÜwork in WUe conWexW of 
coÜÜunicaWion WeacUing. TeaÜ cooperaWion iV leVV frequenWlX per-
ceiveT aV a forÜ of purVuing anoWUer goal of language eTucaWionH i.e. 
linguiVWic coÜpeWence TevelopÜenW. AparW froÜ purVuing coÜÜunica-
Wive goalV work in VÜall groupV leWV WUe learnerV geW involveT in expliciW 
work wiWU language VWrucWureVH obVerve anT TiVcover language ruleVH 
WeVW forÜeT UXpoWUeVeV in WexWV WUeX creaWe anT ÜaVWer WUeir coÜpe-
WencieV bX reflecWing on WUe language.  

TUe purpoVe of WUe paper iV Wo preVenW organiVaWional forÜV of claVVeV ap-
plieT ÜoVW frequenWlX in foreign language WeacUing anT learning acWion-
baVeT proceVV. 

 
 
1. PprowaTYenie 

 
ITea wVpółpracX ÜięTYX ucYniaÜi nie YroTYiła Vię wraY Y poTejścieÜ YaTa-
niowXÜH lecY pojawiła Vię już w laWacU 60. (C. ŃreineW i P. Ńreire)H a wYbuTYiła 
nowe YainWereVowanie w laWacU 80. (poTejście koÜunikacXjne i TaVk ŁaVeT 
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Learning). P poTejściu YaTaniowXÜ YaproponowanXÜ prYeY NuropejVki VXV-
Wem opiVu kVzWałcenia jęzXkowego1 praca w grupacU na lekcji jęYXka VWała Vię 
poTVWawową forÜą organiYacXjną Yajęć. 

PXkonując YaTaniaH ucYniowie angażują Vię w TYiałaniaH kWóre Üają 
prYeTe wVYXVWkiÜ na celu oTkrXwanie i prYekaYXwanie YnacYeń. Ale roYwija-
nie koÜpeWencji koÜunikacXjnXcU nie wXcYerpuje w pełni poWencjału Wkwią-
cego w YeVpołowXÜ TYiałaniu ucYącXcU Vię. Praca w grupacU uÜożliwia rów-
nież obVerwację i analiYę forÜ jęYXkowXcU w konWekVWacUH iTenWXfikację Ya-
gaTnień graÜaWXcYnXcUH wXVuwanie UipoWeY i icU werXfikację. PoprYeY Yaan-
gażowanie ucYącXcU Vię w ekVplicXWną pracę na VWrukWuracU jęYXkowXcUH 
roYwijanie icU koÜpeWencji VWaje Vię barTYiej efekWXwne. 

 
2. IVWoWa ucYenia Vię we wVpółpracy 

 
UcYenie Vię we wVpółpracX Wo wXÜiar VpołecYnX i VocjokulWurowX poTejścia 
YaTaniowego lanVowanego prYeY SXVWem opiVu. Mefiniując YaTanieH auWorYX 
TokuÜenWu VWwierTYająJ „Rarówno ucYącXcU VięH jak i użXWkowników jęYXka 
poVWrYega Vię prYeTe wVYXVWkiÜ jako akWXwne ‘jeTnoVWki VpołecYne’H cYXli 
cYłonków określonego VpołecYeńVWwaH ÜającXcU To wXkonania pewne YaTa-
nia (...). PoVługujeÜX Vię prYX WXÜ pojęcieÜ YaTaniaH jako że cUoTYi Wu o TYia-
łania realiYowane prYeY jeTną lub więcej oVóbH kWóre angażując w VpoVób 
VWraWegicYnX Vwoje koÜpeWencje YÜierYają To ściśle określonego celu koÜu-
nikacXjnego” (NSOOJH 2003J 20). PoprYeY kVYWałcenie jęYXkowe VYkoła prYXgo-
Wowuje ucYniów To wXkonXwania YaTań VpołecYnXcUH To wVpółpracX Y ro-
TYiÜXÜi użXWkownikaÜi jęYXka. PXnika VWąT jaVnoH że jeTnXÜ Y priorXWeWów 
TXTakWXki YaTaniowej jeVW naucYanie i ucYenie Vię kolekWXwnego TYiałaniaH 
Ybiorowej realiYacji wVpólnego celu prYX użXciu jęYXka obcego. 

PVpółpraca YakoWwicYa ucYenie Vię w konWekście VpołecYnXÜH ucYX Vo-
liTarnościH wVpółoTpowieTYialnościH uÜożliwia auWenWXcYne TYiałania koÜu-
nikacXjne. Cel VocjokulWurowX nabiera w Wej VXWuacji wXraYiVWego kVYWałWuJ 
TYiałanie wraY Y innXÜi Wo uYnanie i reVpekWowanie icU warWościH wYajeÜne 
YroYuÜienie i Wolerancja. UcYenie Vię jeVW poVWrYegane jako ucYeVWnicWwo w 
VpołecYnXÜ proceVie konVWruowania wieTYXH jako „WranVforÜacja VpołecYna 
jeTnoVWek i icU oWocYenia” (SpringerH 2009J 31). PrYeVWrYegając wVpólnXcU 
regułH reVpekWując wYajeÜnie oTgrXwane roleH YeVpół ucYącXcU Vię pracuje 
naT oViągnięcieÜ YakłaTanego celu. 
                                                             
1 RaTa NuropX. 2003. NuropejVki VXVWem opiVu kVzWałcenia jęzXkowegoJ uczenie VięH na-
uczanieH ocenianieH ParVYawaJ PXTawnicWwa COMN; VkróWX użXwane w arWXkule WoJ 
NuropejVki VXVWem opiVu kVzWałcenia jęzXkowegoH NuropejVki VXVWemH SXVWem opiVuH NSOOJ. 
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MobroTYiejVWwa ucYenia Vię we wVpółpracX Üożna VcUarakWerXYować w 
naVWępującX VpoVóbJ jeTnoVWki VpołecYne Üają To wXkonania lub wXYnacYają 
Vobie koÜplekVowe YaTania o wXraźnie określonXÜ celu; wVpólnie poTejÜują 
TecXYje ToWXcYące VpoVobu poVWępowania; niekoniecYnie wVYXVcX robią Wo 
VaÜo w WXÜ VaÜXÜ cYaVie; Üają ToVWęp To roYÜaiWXcU śroTków i ÜaWeriałów; 
prYeWwarYają Tużą ilość auWenWXcYnXcU inforÜacji; wcUoTYą w inWerakcje nie 
WXlko Ye VobąH ale również Y oVobaÜi Y YewnąWrY (WakiÜiH jak np. ekVperciH inne 
oVobX Y oWocYenia); angażują Vię w proceV oTkrXwaniaIkonVWruowania wieTYX; 
analiYująH oceniają Vwoje TYiałania i VWoVowane śroTki; prYekaYują Vobie wYa-
jeÜnie wieTYęH TYielą Vię nią; Tokonują VaÜoocenX na prYeVWrYeni całego pro-
ceVuH abX oViągnąć jak najlepVYX wXnik; roYwijają nowe koÜpeWencje ucYeVWni-
cYąc w TYiałaniu; nowo nabXWe koÜpeWencje Üają równocYeśnie cUarakWer 
inTXwiTualnXH VpołecYnXH WranVwerValnX i VpecXficYnX (por. ŁroVVarTH 1999). 

OTnoVYąc Wę ogólną filoYofię kVYWałcenia jęYXkowego To konkreWnego 
TYiałania naucYXcieli i ucYniów w perVpekWXwie YaTaniowejH roYważXÜX WuWaj 
kweVWię realiYacji YaTań w VXVWeÜie klaVowo-lekcXjnXÜ na YaVaTYie wVpół-
pracX i wVpółTYiałania. 

 
3. PoTVWawowe forÜy organiYacyjne Yajęć 

 
P WekVWacU NuropejVkiego VXVWemu nie YnajTujeÜX beYpośreTnicU Yaleceń 
oTnośnie ÜeWoT naucYania cYX forÜ organiYacXjnXcU YajęćH wXnikają one Y 
filoYofii VaÜego TokuÜenWu. Również wVYelkie inne publikacje gloWWoTXTak-
WXcYne nie narYucają WuWaj żaTnXcU ÜoTeliH nie uTYielają TefiniWXwnej oTpo-
wieTYiH kieTX VWoVować pracę inTXwiTualnąH pracę w paracUH w ÜałXcU YeVpo-
łacU (3-4 oVobX) lub więkVYXcU grupacU (np. poTYiał klaVX na 2 grupX)H pracę 
„równXÜ fronWeÜ”. IcU wXbór jeVW uYależnionX oT WakicU VkłaTników proceVu 
jakJ WXp YaTaniaH cecUX ucYącXcU VięH realiYowane celeH poTejÜowane TYiałania 
jęYXkoweH roTYaj VWoVowanXcU ÜaWeriałów eWc. MXnaÜicYnX prYebieg proceVu 
ucYenia Vię wXÜaga koÜbinacji różnXcU forÜ organiYacXjnXcU. NajcYęściej 
TecXYję poTejÜuje naucYXciel iIlub auWor poTręcYnika. OażTa Y wXÜienionXcU 
WuWaj forÜ organiYacXjnXcU Yajęć bęTYie VkuWecYnaH jeżeli naucYXciel ToVWoVuje 
ją To warunkówH w kWórXcU prYebiega kVYWałcenie jęYXkowe. 

 
3.1. Praca w kilkuoVobowycU YeVpołacU 

 
CYXÜ cUarakWerXYuje Vię praca w kilkuoVobowXcU YeVpołacU na YajęciacU Y 
jęYXka i jakie korYXści wXnikają Y Wej wVpółpracX Tla ucYeVWników proceVu 
TXTakWXcYnego? MięTYXnaroTowe baTania naT VWoVowanieÜ poTejścia Ya-
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Taniowego w prakWXce VYkolnej ToVWarcYXłX wiele ciekawXcU VpoVWrYeżeń na 
WeÜaW wVpółpracX ucYącXcU Vię w Wrakcie wXkonXwania YaTań (Yob. Łaggio eW 
al.H 2004). PrYeTVWawiaÜX poniżej pięć głównXcU YaVaT VforÜułowanXcU 
prYeY ucYeVWników projekWu TabaVco2. 

PierwVYa Y nicU Wo YaVaTa „poYXWXwnej wVpółYależności”. UcYącX Vię po-
WrYebują Vię wYajeÜnieH abX poÜXślnie wXkonać YaTanie; jeżeli Tane YaTanie 
Üożna TobrYe lub naweW lepiej wXkonać inTXwiTualnieH nie powinno Vię orga-
niYować ucYenia Vię w grupieH we wVpółpracX. RaTanie ÜuVi w pewien VpoVób 
ToWXcYXć wVYXVWkicU cYłonków YeVpołuH ÜuVi wXVWępować YjawiVko „poYXWXw-
nej wVpółYależności”. Grupa poViaTa wVpólnX celH a każTX Y jej ucYeVWników 
pracuje naT innXÜ aVpekWeÜ YaTaniaH pełni prYXTYieloną Üu funkcjęH korYXVWa-
jąc Ye wVpólnXcU śroTkówH kWórXÜi grupa TXVponuje. ŃakWH że każTX cYłonek 
grupX oTgrXwa inną rolęH że prYXTYiela Üu Vię inne YaTanie cYąVWkoweH YależX 
oT roTYaju YaTaniaH wVpólnXcU celów i proTukWu końcowego. 

Oolejną YaVaTą jeVW wYajeÜna poÜoc i ucYenie Vię oT innXcU. Mo-
świaTcYenie żXciowe oraY poYioÜ wieTYX i uÜiejęWności ucYeVWników grupX 
nie Vą nigTX iTenWXcYneH TlaWego Y korYXścią Tla wVYXVWkicU jeVW wYajeÜna 
poÜoc w pokonXwaniu WruTności. UcYeVWnicX grup cieVYą Vię VwoiVWego ro-
TYaju VwoboTą. Pracując w ÜałXcU YeVpołacUH wXpróbowują propoYXcje 
VwoicU kolegów. OażTX Üoże bXć źróTłeÜ wieTYX Tla innXcUH Tla YeVpołu. 
PoÜagają Vobie wYajeÜnieH YacUęcają jeTen Trugiego To pracXH To wXViłkuH 
TXVkuWująH wXjaśniają WruTne probleÜXH TYielą Vię poViaTaną wieTYąH VYukają 
powiąYań poÜięTYX wieTYą nabXWą uprYeTnio i nową. JeTni ucYą Vię oT Tru-
gicUH wXjaśniając Vobie WoH co Vprawia iÜ WruTności. CiH kWórYX ucYą Vię VYXb-
ciej ToVWarcYają wXjaśnień WXÜH kWórYX ucYą Vię wolniej. Ci oVWaWni cYują Vię 
beYpiecYniej poT opieką kolegów. 

TrYecia Y kolei reguła Wo wVpółoTpowieTYialność. PVpółpraca jeVW WuWaj 
VXnoniÜeÜ wVpółoTpowieTYialności. OażTX ucYeVWnik jeVW oTpowieTYialnX Ya 
Vwój inTXwiTualnX wkłaT pracX oraY Ya wXniki całego YeVpołu. PVpółpraca 
prYXnoVi korYXści każTeÜu ucYeVWnikowi YeVpołu (inTXwiTualna oTpowieTYial-
ność ucYeVWników grupX). MYiałania ucYeVWników poTlegają nieforÜalnej ewa-
luacji YeVpołuH a ciH kWórYX nie Vą w VWanie VaÜoTYielnie wXkonać powierYonego 

                                                             
2 ProjekW Lingua TABASCO (TaVk baVeT VcUool organiVaWion for WUe acquiViWion of 
language in Nurope) YoVWał YrealiYowanX w laWacU 2000-2003 w wXniku wVpółpracX 
VYeściu inVWXWucji Y VYeściu krajów europejVkicU; baTania ToWXcYXłX wielu aVpekWów 
proceVu naucYania i ucYenia Vię w poTejściu oparWXÜ na wXkonXwaniu YaTań; cYęść 
wXników baTań opublikowano w Travaux Te TiTacWique Tu françaiV langue éWran-
gère no 51I2004H I.N.Ń.N. UniverViWé Paul-ValérXH MonWpellier. 
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iÜ YaTania cYąVWkowegoH cYXnią Wo w aVXście kWóregoś Y cYłonków grupX. NkipX 
są oTpowieTYialne Ya realiYację YaTańH Ya wVpółpracę. 

ReVpekWowanie norÜ i YaVaT VpołecYnXcU Wo naVWępna wXÜieniana Ya-
VaTa. Sala lekcXjna VWaje Vię WereneÜ roYÜaiWXcU TYiałań VpołecYnXcUH TlaWe-
go prYeVWrYeganie nieYbęTnXcU reguł i YaVaT VpołecYnXcU ułaWwia ucYącXÜ 
Vię koÜunikację i wVpółpracę. RacUowanie WXcU norÜ Üa wpłXw na inWerak-
cje w grupie; wVYXVcX ucYniowie wXkonującX YaTanie Üają Üożność ocenia-
nia i koÜenWowaniaH arguÜenWowania prYeciw – lub na korYXść – racYej iTei 
niż oVób. AbX grupa Üogła prawiTłowo i VkuWecYnie funkcjonowaćH jej 
ucYeVWnicX ÜuVYą uÜieć proVić o inforÜacjeH uTYielać inforÜacjiH wXjaśniaćH 
VWreVYcYaćH ToTawać oTwagiH likwiTować napięcia. NieYbęTne jeVW również 
naucYanie ekVplicXWne uÜiejęWności prYewoTYenia (koÜunikacjaH YaufanieH 
YTolność roYwiąYXwania konflikWów). 

I wreVYcie oVWaWnia YaVaTa ToWXcYX reflekVji YeVpołowej naT prYebie-
gieÜ ucYenia Vię. CYXnić poVWępX YnacYX ToVWrYegać nie WXlko efekWX poYX-
WXwne ucYenia Vię ale również nieTociągnięcia i braki. OróWkie cUociażbX poT-
VuÜowanie Tanej jeTnoVWki (faYX) prYXnoVi licYne korYXści. UcYącX Vię i na-
ucYXciel TXVkuWują naT naVWępującXÜi probleÜaÜiJ jakie cele YoVWałX oVią-
gnięWe? CYX relacje w cYaVie pracX poÜięTYX cYłonkaÜi YeVpołu bXłX VkuWecY-
ne? Co oYnacYają reYulWaWX Tla prYXVYłej wVpółpracX? OWóre TYiałania inTXwi-
Tualne bXłX barTYiej lub Üniej proTukWXwne? A więc ekipX VWworYone Tla 
ucYenia Vię we wVpółpracX ToVWarcYają realnego konWekVWu To roYwijania 
wYajeÜnego YroYuÜienia. PażnXÜ cYXnnikieÜ jeVW VWworYenie VprYXjającej 
aWÜoVferXH YacUęcającej To wXpowieTYi i kreaWXwności.  

Taki VpoVób ucYenia Vię Wo ciągłe oTnawianie ToświaTcYeńH reflekVjiH 
koncepWualiYacjiH akWXwnego ekVperXÜenWowania. RealiYacja YaTań w kilku-
oVobowXcU YeVpołacU uÜożliwia użXcie jęYXka jako narYęTYia ucYenia Vię i 
koÜunikacji oraY reflekVję ucYącego Vię naT jęYXkieÜH ToVWarcYa również 
inforÜacji YwroWnej na WeÜaW oViąganXcU wXników.  

 
3.2. Praca inTywiTualna 

 
TruTno Vobie wXobraYić wXkonXwanie YaTań beY pracX inTXwiTualnej 
ucYniów. SłucUanieH cYXWanieH ogląTanie prograÜów WelewiYXjnXcU i nagrań 
wiTeoH wXkonXwanie prac piVeÜnXcU na lekcji i YaTań ToÜowXcU – oWo 
prYXkłaTX TYiałań realiYowanXcU inTXwiTualnie prYeY ucYącXcU Vię. Nie poYo-
VWają one w VprYecYności Y pracą grupowąH kWóra je poprYeTYa lub po nicU 
naVWępuje. Jakie korYXści prYXnoVi praca inTXwiTualna? Pracując beY poÜocX 
naucYXciela cYX kolegówH ucYącX Vię roYwija Vwoją auWonoÜięH prYXYwXcYaja 
Vię To VaÜoTYielnego poTejÜowania TecXYji. NiekorYXVWnXÜ YjawiVkieÜ jeVW 
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WXlko brak beYpośreTniej konWroli TYiałań jęYXkowXcU i YwiękVYone rXYXko 
popełniania błęTów w porównaniu Y pracą w grupacU. CUociaż wXkonXwanie 
YaTań wXÜaga w wielu VXWuacjacU wVpółTYiałania i wVpółpracX ucYącXcU VięH 
YaTania wXkonXwane inTXwiTualnie poYwalają ucYniowi pracować we wła-
ściwXÜ Üu rXWÜieH VWoVować oTpowiaTające Üu VWraWegie i roYwijać Vwoje 
YainWereVowania. TeoreWXcX WwierTYą (Yob. SkeUanH 1998H NlliVH 2003)H iżH po-
Tobnie jak inWerakcje VpołecYneH realiYacja YaTań oparWa na inTXwiTualnej 
pracX ucYnia prYXcYXnia Vię To roYwoju jego inWerjęYXka. 

 
3.3. Praca „równyÜ fronWeÜ” 

 
P Wrakcie realiYacji YaTań wXVWępuje wiele WakicU VXWuacjiH gTYie praca Y ca-
łXÜ YeVpołeÜ jeVW barTYo wVkaYana. MoWXcYX Wo głównie TwócU faY wXkonX-
wania YaTańJ faYX prYeTYaTaniowej i poYaTaniowej. Praca Y całXÜ YeVpołeÜ 
Üa cYęVWo na celu pełniejVYe wXkorYXVWanie wXników ucYenia Vię prYebiega-
jącego w ÜałXcU grupacU. ProbleÜX naT kWórXÜi pracują Üałe ekipX VWają Vię 
naVWępnie cenWruÜ YainWereVowań całej klaVX. Można Wo naYwać TYielenieÜ 
Vię wXnikaÜi Y innXÜi. NfekWX pracX poVYcYególnXcU YeVpołówH oTkrXWe regu-
łXH wXrażane opinieH arguÜenWX eWc. uYupełniają Vię w Wrakcie preYenWacjiH 
VkłaTają Vię na ogólnXH całościowX obraY Tanego YagaTnienia. PXwołują 
YainWereVowanie i reakcję naucYXcielaH VWXÜulują go To Yajęcia VWanowiVka. 
PrYXgoWowanie ucYniów To wXkonXwania YaTań w YeVpołacU oraY preYenWa-
cja wXników pracX po icU realiYacji – Wo Tla naucYXciela VWoVownX ÜoÜenW To 
uTYielania raTH koncenWrowania uwagi na iVWoWnXcU eleÜenWacU lekcjiH ukie-
runkowania TYiałańH ToVWarcYenia i uYupełnienia brakującXcU Wreści jęYXko-
wXcUH poTVuÜowańH wXjaśniania WruTności. 

Pracę „równXÜ fronWeÜ” VWoVuje Vię najcYęściej na pocYąWku i  na końcu 
Yajęć (por. PilliVH 1996). Na eWapie prYeTYaTaniowXÜ – w celu preYenWacji WeÜa-
WXki i YaTania. NaucYXciel inforÜuje wVYXVWkicU ucYącXcU VięH na cYXÜ polega 
YaTanieH jakiej wieTYX i uÜiejęWności wXÜaga jego wXkonanieH jakie ÜaWeriałX 
będą poWrYebneH uTYiela również wVkaYówek oTnośnie poTYiału YeVpołu na 
grupXH prYXTYiału ról. Praca Y całXÜ YeVpołeÜ Wo również forÜa Yajęć prefero-
wana w TYiałaniacU prYXgoWowującXcU VWuTenWów To oTbioru WekVWów VłucUa-
nXcU i cYXWanXcUH ÜającXcU na celu anWXcXpację icU Wreści i wXVuwanie UipoWeY. 
Na eWapie końcowXÜ – w celu poTVuÜowania i ewaluacji YaTań oraY wXjaśnie-
nia (ewenWualnie prYećwicYenia) VWrukWur lekVXkalnXcU i graÜaWXcYnXcUH kWóre 
naVWręcYałX VWuTenWoÜ WruTności w Wrakcie wXkonania YaTań. 

R obVerwacji wXnikaH iżH praca w ÜałXcU grupacU ÜuVi bXć wVpierana in-
nXÜi forÜaÜi YajęćH bX nie ToVYło To iYolacji poVYcYególnXcU ekip i abX ucYącX Vię 
Üogli ToVWrYecH jak prYeTVWawiają Vię efekWX icU TYiałań na foruÜ całego YeVpołu. 
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4. FaYy realiYacji YaTań a praca w grupacU 
 

SYukając proVWegoH uniwerValnego ÜoTelu realiYacji YaTańH kWórX Y łaWwością 
Üożna bX YaVWoVować na YajęciacU Y jęYXka obcego w coTYiennej prakWXce 
peTagogicYnejH oTwołujeÜX Vię To koncepcji WakicU auWorówH jak PilliV 
(1996)H NlliV (2003)H NVWaire (2009)H kWórYX proceV realiYacji  YaTania TYielą na 
WrYX YaVaTnicYe eWapXJ TYiałania prYeTH w Wrakcie i po YakońcYeniu YaTaniaH 
cYXliJ prYXgoWowanie YaTaniaH jego realiYacja oraY eWap po realiYacji YaTania. 

Jeśli cUoTYi o Yależność ÜięTYX forÜaÜi organiYacXjnXÜi Yajęć a faYaÜi 
realiYacji YaTańH VWwierTYić należXH iż nie Üa WuWaj żaTnXcU kanonówH Üożna jeTX-
nie Üówić o preferencjacU poTXkWowanXcU warunkaÜi kVYWałcenia. NaucYanieI 
ucYenie Vię prYeY wXkonXwanie YaTań wXÜaga VWoVowania wVYXVWkicU po-
wVYecUnie prYXjęWXcU VWrukWur organiYacXjnXcU YajęćH WakicU jak praca inTXwiTu-
alnaH praca w kilkuoVobowXcU YeVpołacU oraY praca „równXÜ fronWeÜ”. PXbór 
forÜX jeVW uYależnionX Ü.in. oT VpecXfiki faYXH w kWórej jeVW VWoVowana.  

ObVerwacja proceVu lekcXjnego wVkaYuje na pewne iÜplicXWne YaVaTXH 
kWórXÜi kierują Vię najcYęściej TXTakWXcX (por. PilliVH 1996H NVWaireH 2009). 
PrYeT prYXVWąpienieÜ To realiYacji YaTaniaH wVYelkie cYXnności organiYacXjne 
nie wXÜagają na ogół żaTnXcU poTYiałów ucYącXcU VięH wręcY prYeciwnieH 
uwagi naucYXciela kierowane Vą To całego YeVpołu. I jeśli naweW już na WXÜ 
eWapie naVWępuje prYXTYiał ról i YaTań cYąVWkowXcUH wVYXVcX ucYniowie Üu-
VYą orienWować VięH cYXÜ będą YajÜować Vię icU koleTYXH bX uświaToÜić 
Vobie WXp powiąYań i wVpółYależności poVYcYególnXcU YeVpołów. 

NaWoÜiaVW Yróżnicowanego poTejścia wXÜaga niekieTX wprowaTYenie 
To WeÜaWXki Yajęć. Na prYXkłaTH anWXcXpacja Wreści WekVWuH kWórX Üa bXć VłucUanX 
cYX cYXWanXH oTbXwa Vię bądź Wo w oparciu o pracę w kilkuoVobowXcU YeVpołacU 
(inWerpreWacja YagaTnienia w ÜałXcU grupacU i prYeTVWawienie wXnikówH wnio-
Vków wVYXVWkiÜ kolegoÜ)H bądź na foruÜ całej grupX ucYącXcU Vię (np. wVWępna 
TebaWa na TanX WeÜaW – niekieTX w oparciu o jakiś ToTaWkowX TokuÜenW). P Wej 
faYie wVWępnej ucYniowie wXpowiaTają Vię na poTVWawie właVnego ToświaTcYe-
nia jęYXkowegoH urucUaÜiając poViaTaną wieTYę i uÜiejęWności. 

RealiYacja prYXTYielonXcU YaTań (najcYęściej w oparciu o WekVW cYX To-
kuÜenW ikonograficYnX) wXÜaga pracX w paracU lub ÜałXcU grupacU. OT-
krXwanie YnacYeńH obVerwacja VWrukWur jęYXkowXcUH forÜułowanie wXpo-
wieTYiH VYukanie roYwiąYań eWc. – wVYXVWkie We TYiałania VWają Vię barTYiej 
koÜplekVoweH auWenWXcYneH bogaWVYeH jeżeli angażuje Vię w nie kilka oVób. 
MYięki Wakiej wVpółpracX YróżnicowanX poYioÜ wieTYX ucYeVWników grupX 
poYwala oVoboÜ VłabVYXÜ ucYXć Vię oT innXcU i cYXnić poVWępX.  

P faYie poYaTaniowejH Wakie TYiałaniaH jakJ poTVuÜowanie YaTaniaH 
wnioVkiH analiYa WruTności i błęTówH ToTaWkowe wXjaśnienia graÜaWXcYneH 
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ewaluacja pracX YeVpołów eWc. ToWXcYą wVYXVWkicU ucYącXcU VięH a więc oT-
bXwają Vię najcYęściej na foruÜ całego YeVpołu.  

 
5. Óocne i Vłabe VWrony pracy YeVpołowej  

 
Jak WwierTYi Gołębniak (2004J 183)H „WworYenie wVpólnoWX oVób ucYącXcU Vię 
oparWe jeVW na YjawiVku VXnergii. Ta kolekWXwna energia uakWXwnia Vię wWeTXH 
gTX luTYie pracują raYeÜ. P pojeTXnkę nie jeVW Vię w VWanie wXkonać rYecYXH 
kWóre VWają Vię reYulWaWeÜ pracX wVpólnej”. PrakWXka peTagogicYna poWwier-
TYa opinięH iż praca w kilkuoVobowXcU poTYeVpołacU poViaTa wiele aWuWów i 
uÜożliwia efekWXwne wXkonXwanie YaTań (ucYenie Vię Y innXÜi i oT innXcUH 
beYVWreVowe wXkonXwanie YaTańH roYwijanie auWonoÜiiH Ünogość inWerakcjiH 
różne roTYaje TXVkurVu eWc.). Nie oYnacYa Wo jeTnakH iż Wa forÜa organiYacXj-
na Yajęć jeVW YawVYe VkuWecYna i prYXnoVi VpoTYiewane efekWX. P licYnXcU 
publikacjacU gloWWoTXTakWXcYnXcU (Yob. np. OruVYewVkiH 2005) Vpecjaliści 
poTają prYXkłaTX nieprawiTłowego funkcjonowania grup oraY Yakłóceń pro-
ceVu naucYaniaIucYenia Vię w Wrakcie wXkonXwania YaTań. 

 
5.1. PoYyWywne aVpekWy pracy w grupacU 

 
Porównując efekWX pracX w paracU lub ÜałXcU grupacU Y efekWaÜi pracX 
„równXÜ fronWeÜ” NlliV (2003J 267) wXÜienia całą liVWę korYXści prYeÜawia-
jącXcU Ya VWoVowanieÜ Wej forÜX organiYacXjnej Yajęć. Są WoJ 

– Ünogość inWerakcjiJ pracując w paracU lub ÜałXcU grupacUH ucYnio-
wie Üają więcej cYaVu na operowanie jęYXkieÜ. P naucYaniu fron-
WalnXÜ cYaV Wen w 80% wXkorYXVWuje naucYXciel; 

– Yróżnicowanie TXVkurVuJ w naucYaniu VkoncenWrowanXÜ na naucYX-
cielu groV wXpowieTYi ucYącXcU Vię Wo oTpowieTYi na pXWaniaH naWo-
ÜiaVW poTcYaV pracX w grupie reakcje jęYXkowe ucYniów Vą barTYiej 
YróżnicowaneH ToWXcYą prYekaYXwania i negocjowania YnacYeń w VX-
WuacjacU auWenWXcYnXcU; 

– wXżVYX VWopień inTXwiTualiYacjiJ w naucYaniu fronWalnXÜ ucYniowie 
pracują weTług inVWrukcji i poT naTYoreÜ naucYXciela; poTcYaV 
ucYenia Vię w grupacU reakcje i wXpowieTYi ucYącXcU Vię Üogą bXć 
barTYiej YinTXwiTualiYowane; 

– YÜniejVYenie VWreVu i YTenerwowaniaJ wXpowieTYi na foruÜ całej 
klaVX wXwołują więkVYX VWreV i YTenerwowanie niż praca w paracU 
lub ÜałXcU YeVpołacU. 
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– PYÜocnienie ÜoWXwacjiJ w grupacU nie wXVWępuje Wak wXVoki VWo-
pień rXwaliYacjiH jak Wo Üa ÜiejVce na foruÜ całego YeVpołu; ucYnio-
wie cUęWniej poÜagają Vobie. 

– InWerakcje ÜięTYX ucYącXÜi VięJ inWerakcje ÜięTYX ucYącXÜi Vię Vą 
YreTukowane To ÜiniÜuÜ w naucYaniu VkoncenWrowanXÜ na na-
ucYXcielu – poTVWawowX VcUeÜaW Wo naucYXciel – ucYeń; w ucYeniu 
Vię w grupacU prYeważają inWerakcje ucYeń – ucYeń. 

– PiękVYX VWopień nieYależności ucYącXcU Vię poTcYaV pracX w grupacU. 
– InWegracja VpołecYnaJ ucYniowie Üają okaYję lepiej Vię poYnać i YroYuÜieć. 
– PVpółpraca Y rówieśnikaÜiJ praca równXÜ fronWeÜ nie VprYXja 

wVpółpracX Y innXÜiH praca w grupacU uÜożliwia roYwijanie wVpół-
pracX Y różnXÜi oVobaÜi. 

– RwiękVYenie efekWXwności ucYenia VięJ ucYeVWnicYenie w roYwiąYX-
waniu probleÜów w grupie prYXcYXnia Vię To prYejęcia oTpowie-
TYialności Ya Vwoje ucYenie Vię. 

PoTVuÜowując VWwierTYić należXH iż praca w grupacU na YajęciacU Y jęYXka 
obcego poViaTa wiele YaleW. SWwarYa ona Üożliwość wXkorYXVWania wVYXVWkicU 
kanałów koÜunikacjiJ akWXwnego VłucUaniaH Üówienia To Viebie i To innXcUH 
cYXWaniaH piVania oraY buTowania VprYXjającej aWÜoVferX To roYwijania innXcU 
koÜpeWencjiH niekoniecYnie jęYXkowXcUH np. ucYenia Vię we wVpółpracXH nego-
cjowaniaH TXVkuWowaniaH kierowania pracą innXcU (GołębniakH 2004J 183).  

 
5.2. Słabe VWrony ucYenia Vię w grupacU 

 
P Wrakcie prowaTYonXcU prYeY naV baTań eÜpirXcYnXcU (Yob. JanowVkaH 
2011)H wśróT negaWXwnXcU YjawiVk oTnoWowano Ü.in.J unikanie wXViłku i 
obcUoTYenie prYXTYielanXcU rólH korYXVWanie Y pracX innXcUH niecUęWne Yabie-
ranie głoVuH poroYuÜiewanie Vię w jęYXku ojcYXVWXÜ (lub np. angielVkiÜ – 
YnanXÜ na ogół wVYXVWkiÜ ucYeVWnikoÜ wielonaroTowościowXcU kurVów)H 
praca w barTYo wolnXÜ WeÜpie eWc. Uwagi We ToWXcYą głównie YeVpołów 4-5 
oVobowXcUH naWoÜiaVW w korYXVWniejVYXÜ świeWle prYeTVWawia Vię praca w 
WrójkacU i w paracU. P Wrakcie baTań YaobVerwowanoH że jeVW Wo najbarTYiej 
VkuWecYna forÜa poTYiału VWuTenWów. ŁaWwiej jeVW YakWXwiYować Twie lub 
WrYX oVobX niż licYniejVYe YeVpołX.  

IVWnieją więc VXWuacjeH gTX praca w grupacU nie prYXnoVi ocYekiwanXcU 
efekWówH co wVkaYuje na nieToVkonałości Wej forÜX organiYacXjnej Yajęć (Yob. 
OruVYewVkiH 2005J 185H NVWaireH 2009J 98-99). PrYXWacYaÜX poniżej kilka prYX-
kłaTów WruTności na jakie napoWXkają ucYeVWnicX proceVu TXTakWXcYnego 
oparWego na ucYeniu Vię w kilkuoVobowXcU poTYeVpołacU.  
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– NiekWórYX ucYniowie cYX VWuTenci nie Vą prYXYwXcYajeni To pracX YeVpo-
łowejH nie pociąga icU Wa forÜa ucYenia VięH nie akcepWują jej. ŃorÜalne 
ucYeVWnicWwo w pracX grupX nie oYnacYa wcale icU Yaangażowania Vię w 
wXkonXwanie YaTań. Jeśli pracująH Wo Y koniecYności i Üało efekWXwnie. 

– Praca w YeVpole wXÜaga ciągłej koncenWracji uwagi na WreściacU i 
forÜie wXpowieTYiH co VWanowi Tuże obciążenie uÜXVłowe ucYeVWni-
ków Yajęć. PonaTWo ucYniowie Üogą Üieć WruTności w śleTYeniu i 
ocenie poprawności wXpowieTYi VwoicU kolegówH YwłaVYcYa gTX 
cUoTYi o korXgowanie błęTów. Praca w grupacU prYebiega cYęVWo 
koVYWeÜ najlepVYXcU cYłonków YeVpołu. 

– Mierne efekWX pracX grupowej Vą cYęVWo wXnikieÜ nieprawiTłowej 
poVWawX naucYXciela. Pełna auWonoÜia ucYącXcU Vię jeVW w prakWXce 
prawie nieoViągalna (PilcYXńVkaH 1999). Łrak efekWXwnej poÜocXH 
złożenie na barki ucYniów całego ciężaru ucYnia Vię i oTpowieTYial-
ności Ya oViągane wXniki prYekracYa icU Üożliwości.  

– Parunki ucYenia Vię w Vali lekcXjnej (np. jej uÜeblowanie) oraY Tuża 
licYba ucYniów nie VprYXjają efekWXwneÜu prYXVwajaniu jęYXka w gru-
pacU. NaTÜiernX UałaV prYeVYkaTYa w inWerakcjacU i koncenWracji na 
TanXÜ YagaTnieniuH nie wVpoÜinając już o poprawności jęYXkowej. 

– RTarYa VięH iż praca YeVpołu nie prYebiega YgoTnie Y uVWalonXÜ pla-
neÜ i wVkaYówkaÜi naucYXciela; grupa nie poTejÜuje YaVaTnicYXcU 
wąWków YaTaniaH pracuje cUaoWXcYnieH pobieżnie lub Weż YajÜuje Vię 
cYXÜś innXÜ (ucYącX Vię prowaTYą luźne roYÜowXH cYXWają lub prYe-
gląTają praVęH YTjęcia). 

– NieporoYuÜieniaH VporX uWruTniają pracęH bądź ją unieÜożliwiają. 
Nie wVYXVcX w YeVpole akcepWują prYXTYielone iÜ funkcjeH niekWórYX 
niecUęWnie poTejÜują Vię wXYnacYonej roli lub Weż nie cUcą wVpół-
pracować Y YeVpołeÜH kWórego VkłaT lub liTer iÜ nie oTpowiaTa.  

– P prYXpaTku Yajęć Y jęYXka obcegoH iVWnieje wciąż niebeYpiecYeńVWwo po-
roYuÜiewania Vię cYłonków grupX w jęYXku ojcYXVWXÜ lub innXÜ wVpól-
nXÜ jęYXku obcXÜH np. angielVkiÜH WaÜH gTYie ucYeVWnicX grup Vą różnXcU 
naroTowości (ToWXcYX Wo np. naucYania jęYXka polVkiego jako obcego).  

– InnX roTYaj YłXcU YacUowań jęYXkowXcU Wo koncenWrowanie Vię grupX 
na TYiałaniacU niżVYego rYęTu i unikanie roYwiąYXwania probleÜów 
wXÜagającXcU więkVYego wXViłku uÜXVłowego i koncenWracji (np. 
WworYenie wXpowieTYi uVWnej cYX piVeÜnej w oparciu o Ynane już 
VcUeÜaWX w ÜiejVce poVługiwania Vię WruTniejVYXÜi VWrukWuraÜi).  

PrYeTVWawiliśÜX WuWaj WXlko nielicYne prYXkłaTX niepożąTanXcU YacUowań i 
TYiałań ucYeVWników YeVpołów. R powXżVYXcU reflekVji wXnika wnioVekH iżH w 
WroVce o poYXWXwne efekWX ucYenia Vię w grupacUH organiYowanie pracX YeVpo-
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łowej powinno bXć poprYeTYone TXVkuVjąH oÜówienieÜ reguł grXH wXjaśnienieÜ 
YaVaT wVpółpracX. P Wen VpoVób ucYniowie powoli oVwoją Vię Y Wą WecUniką pracX.  

 
6. UcYenie Vię koÜunikacji a reflekVja naT jęYykieÜ 

 
SYkolne naucYanie jęYXka obcegoH nieYależnie oT VWawianXcU celów koÜuni-
kacXjnXcUH powinno YawVYe uwYglęTniać naucYanie poTVXVWeÜów jęYXko-
wXcUH gTXż jeTXnie Waka TwuWorowość Üoże prYXnieść VpoTYiewane efekWX. 
NależX jeTXnie Wak pokierować proceVeÜH bX naucYania VWrukWur graÜaWXcY-
nXcU nie VWało Vię priorXWeWeÜ. 

RoYważXÜX poniżejH w jakiÜ VWopniu praca w grupacU uÜożliwia realiYa-
cję WXcU TwócU poTVWawowXcU celów kVYWałcenia jęYXkowegoJ prakWXkowanie 
koÜunikacji (aVpekW VpołecYnX)H jej ucYenie Vię iIlub ToVkonalenie oraY wTraża-
nie To reflekVji naT jęYXkieÜ i proceVeÜ ucYenia Vię (aVpekW kogniWXwnX). 

 
6.1. InWerakcje w grupacU 

 
Porównując TYiałania TXVkurVXwne ucYniów na YajęciacU prowaTYonXcU „rów-
nXÜ fronWeÜ” prYeY naucYXciela Y TYiałaniaÜi inWerakcXjnXÜi w grupacUH nale-
żX YauważyćH że w ÜałXcU grupacU proTukcja YwiękVYa Vię Ye wYglęTu na Üoż-
liwości wielokroWnego Yabierania głoVu prYeY każTego ucYnia. PonaTWo VWaWuV 
roYÜówców oparWX na YaVaTYie równościH uVXWuowanie roYÜówców face à 
faceH propoYXcje roYwiąYań będące wXnikieÜ wVpółpracX YeVpołu – We i inne 
cYXnniki ułaWwiają i  poÜnażają inWerakcje w grupie. NaWoÜiaVW inWerakcje kie-
rowane prYeY naucYXciela Vą ubożVYe i cYęVWo poVWrYegane prYeY ucYącego Vię 
jako ukierunkowane na ewaluację i Vankcje. InWerakcje wśróT rówieśników Vą 
barTYiej VponWanicYneH orXginalne i kreaWXwneH a ucYniowie ÜiÜo obecności 
naucYXciela Üogą realiYować Vwoje poÜXVłX (niekieTX koVYWeÜ poprawności 
wXpowieTYi). P Wen VpoVób ucYącX Vię Üogą ucYeVWnicYXć Y Tużą VwoboTą w 
profilowaniu WeÜaWXki i w organiYacji inWerakcji. 

Praca w grupie obejÜuje Twie płaVYcYXYnXJ negocjowanie warunków 
wXkonania YaTania (inWerpreWacja polecenia iIlub YaTaniaH Tobór VWrukWurH 
VYukanie i Velekcja inforÜacjiH prYXTYiał ról eWc.) oraY właściwa praca naT 
YaTanieÜ (np. oTgrXwanie ról). Tę pierwVYą płaVYcYXYnę cecUuje Tuża ilość 
pXWańH wXpowieTYi grYecYnościowXcUH poVYukiwanie konVenVuVu. MlaWego 
obVerwuje Vię wXVWępowanie różnXcU roTYajów TXVkurVu (wXpowieTYi in-
forÜacXjneH poWocYne roYÜowXH TebaWa). P iVWocie VWwierTYić należXH iż pracę w 
grupie cecUuje bogacWwo i różnoroTność wXkonXwanXcU YaTań oraY forÜ ko-
Üunikacji i inWerakcji. MYiałania proTukcji i inWerakcji VWają Vię inWenVXwniejVYe na 
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VkuWek Yaangażowania Vię ucYniów w proceV kooperacjiH kWórX poYwala iÜ TYie-
lić Vię wieTYą. JeTnakże wVkaYanX jeVW pewien uÜiarH nie należX pracX w 
grupacU WrakWować jako panaceuÜ cUociażbX Ye wYglęTu na aVpekWX inTXwi-
Tualne i relacXjne cecUujące Yabieranie głoVu. 

 
6.2. OTkrywanie YjawiVk jęYykowycU 

 
Już Y VaÜej Tefinicji YaTania peTagogicYnego wXnikaH iż YaVaTnicYXÜ celeÜ reali-
Yacji YaTań w grupacU jeVW ucYenie Vię koÜunikacji. PoTkreślają Wo Vpecjaliści 
wXpowiaTającX Vię na WeÜaW poTejścia YaTaniowego (por. PilliVH 1996H NlliVH 
2003H NunanH 2004). PrYXWocYXliśÜX w powXżVYXcU roYważaniacU kilka najiVWoW-
niejVYXcU arguÜenWów leżącXcU u poTVWaw Wej koncepcji. MYiViaj prYXjÜuje Vię 
jeTnak powVYecUnieH iż naucYanie VaÜej koÜunikacji beY oTwołXwania Vię To 
reguł graÜaWXcYnXcU nie gwaranWuje efekWXwnego opanowania jęYXka w warun-
kacU VYkolnXcU. SXVWeÜaWXcYne poYnawanie VWrukWur jęYXkowXcU Topełnia i 
wYbogaca proceV ukierunkowanX na oViąganie koÜpeWencji koÜunikacXjnejH 
prYXśpieVYa prYXVwajanie jęYXka. Na WXÜ polu uYXVkano już konVenVuVH naWo-
ÜiaVW TXVkuVje wciąż WocYą Vię wokół ÜeWoT roYwijania koÜpeWencji graÜaWXcY-
nej. NSOOJ VWawia na równi kVYWałWowanie wVYXVWkicU WrYecU VkłaTowXcU koÜpe-
Wencji koÜunikacXjnejJ lingwiVWXcYnejH VocjolingwiVWXcYnej i pragÜaWXcYnejH nie 
proponując jeTnak goWowXcU recepW i VpoVobów oViągania celów. 

OTcUoTYąc na ÜoÜenW oT probleÜu koÜunikacjiH VkoncenWrujeÜX 
naVYe reflekVje na prYXVwajaniu poTVXVWeÜów jęYXkowXcU. PoWencjał jaki 
preYenWuje wVpółpraca ucYącXcU Vię w grupieH poYwala również uwYglęTnić 
Wen Trugi aVpekW proceVu. PXkonXwaniu YaTań koÜunikacXjnXcU w grupacU 
Üoże WowarYXVYXć efekWXwne poYnawanie VWrukWur jęYXkowXcU w konWek-
VWacUH oTkrXwanie i ekVplicXWne forÜułowanie reguł prYeY ucYącXcU Vię. Ła-
Tanie TXVkurVu generowanego w grupacU (GriggVH 2009) ToVWarcYXło iVWoW-
nXcU TanXcU na WeÜaW prYXVwajania jęYXka i uświaTaÜiania Vobie prYeY 
ucYniów reguł jęYXkowXcU. Praca w paracU lub w ÜałXcU YeVpołacU poVWrYe-
gana jeVW jako konWekVW ułaWwiającX ucYącXÜ Vię wYajeÜne wXkorYXVWanie 
poViaTanej prYeY nicU wieTYX na WeÜaW użXcia jęYXka oraY Üożliwości ocenX 
właVnXcU wXpowieTYi i wXpowieTYi innXcU. 

OTkrXwanie forÜ jęYXkowXcU i ekVplicXWne forÜułowanie reguł wX-
Üaga kierowania TYiałaniaÜi ucYącXcU VięH Vkierowania icU reflekVji na wła-
ściwe WorX. CUoTYi WuWaj o koÜbinację koncepcji cYXVWo inTukcXjnej ucYenia 
Vię Y koncepcjąH kWóra prYXwiąYuje wagę To TYiałań reflekVji ekVplicXWnej naT 
jęYXkieÜ. InacYej ÜówiącH prYXVwajanie VWrukWur jęYXkowXcU oTbXwa Vię na 
Twa VpoVobXJ inTukcja reguł abVWrakcXjnXcUH prowaTYąca To reVWrukWurXYacji 
inWerjęYXka oraY świaToÜe ucYenie Vię forÜ. ŚwiaToÜe poYnawanie reguł 
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graÜaWXcYnXcU VWaje Vię jeTnXÜ Y filarów poTejść oparWXcU na wXkonXwaniu 
YaTań w paracU lub grupacUJ ucYniowie powinni wXpowiaTać Vię w VpoVób 
ekVplicXWnX na WeÜaW forÜH funkcji i YnacYeń.  

ReaVuÜującH pracując w grupacU naT realiYacją celów koÜunikacXj-
nXcUH ucYniowie Üogą (wręcY powinni)H beY uVYcYerbku Tla WXcU celówH ob-
Verwować i oTkrXwać regułX jęYXkoweH WeVWować wXVuwane UipoWeYX w 
VwXcU wXpowieTYiacUH roYważaćH oTkrXwać prawiTłowości jęYXkowe w celu 
ToVkonalenia VwoicU koÜpeWencji. PoTręcYniki YaTaniowe Vą Wak YbuTowa-
neH abX ucYącX Vię najpierw oVwoili Vię Y nowXÜi VWrukWuraÜi w konWekVWacU 
(WekVWacU)H próbowali oTgaTnąć YaVaTX icU VWoVowaniaH a naVWępnie – na 
poTVWawie poViaTanej wieTYX oraY YnacYącXcU prYXkłaTów użXcia TanXcU 
VWrukWur – VWarali Vię oTkrXwać i forÜułować regułX. 

NiekWóre kierunki w TXTakWXce proÜują TYiViaj uświaTaÜianie ucYą-
cXÜ Vię YjawiVk jęYXkowXcU Ya poÜocą TYiałańH kWóre wTrażają To reflekVji 
ÜeWalingwiVWXcYnXcU i kWóre uÜożliwiają buTowanie wieTYX na WeÜaW VXVWe-
Üu jęYXkowegoH koÜunikacji i ucYenia Vię. Jak wXnika Y powXżVYXcU roYwa-
żańH praca w grupacU VWwarYa Wakże warunki uÜożliwiające ukVYWałWowanie 
Vię świaToÜości jęYXkowejH wXobrażeń na WeÜaW jęYXka oraY na WeÜaW ucYe-
nia Vię w grupacU cYX paracU. SponWanicYne użXcie na ogół nie oTVłania Ya-
VaTnicYego probleÜuH TlaWego świaToÜe poVWrYeganie (ScUÜiTWH 1990) jeVW 
nieYbęTne To prYXVwajania VWrukWur jęYXkowXcU. 

 
7. Uwagi końcowe 

 
OTwołując Vię To YaVaT poTejścia YaTaniowego prYeTVWawiliśÜX iVWoWę wVpół-
pracX i wVpółTYiałania ucYniów w proceVie VYkolnego ucYenia Vię jęYXkaH wVka-
Yując równocYeśnie na źróTła Wej WenTencji. PrYegląT poTVWawowXcU forÜ 
organiYacXjnXcU Yajęć oTVłonił poYXWXwne i negaWXwne aVpekWX ucYenia Vię w 
paracU i kilkuoVobowXcU YeVpołacU. NiepożąTane YjawiVka Tają Vię jeTnak 
reTukować poprYeY właściwe planowanie i organiYację proceVu lekcXjnego 
oraY ekVplicXWne naucYanie wVpółpracX. Jeśli cUoTYi o realiYowane celeH roYwa-
żXliśÜX UipoWeYę o korYXVWnXÜ oTTYiałXwaniu reflekVji ÜeWajęYXkowej na prYX-
Vwajanie jęYXka. CUoTYi o uświaToÜienie ucYącXÜ Vię fakWuH iż koncenWracja na 
prYekaYXwaniu YnacYeń nie poYoVWaje w VprYecYności Y oTkrXwanieÜ VWrukWur 
jęYXkowXcUH prowaTYącXÜ To ekVplicXWnego forÜułowania reguł. 

InWerakcje oTgrXwają YaVaTnicYą rolę w akwiYXcji jęYXkaH a TXVkreWna 
poÜoc naucYXciela uÜożliwia TYiałania konWroli i reflekVji nie WXlko naT koÜu-
nikacją w grupacUH ale Wakże naT prYXVwajanieÜ poTVXVWeÜów jęYXkowXcU.  
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PoTVuÜowując należX jeTnak poTkreślićH iż poVYcYególnXcU forÜ pra-
cX (ucYenie Vię inTXwiTualneH w ÜałXcU YeVpołacUH „równXÜ fronWeÜ”) nie 
należX WrakWować jako kanonuH gTXż Vą one ściśle YwiąYane Ye VXWuacją 
kVYWałcenia Yaaranżowaną w klaVie. 
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MYNAÓIOA I STRUOTURA GRUPY P OLASIN JĘRYOOPNJ 

Group TynaÜicV anT group VWrucWure in WUe language claVVrooÜ 

TUe preVenW paper TeVcribeV variouV pVXcUo-Vocial pUenoÜena WUaW 
occur in groupVH in parWicular in WUe language claVVrooÜ. NacU group 
paVVeV WUrougU five TevelopÜenWal VWageV calleT forÜingH VWorÜingH 
norÜingH perforÜing anT aTjourning. Muring WUeVe pUaVeV learnerV’ 
beUavior anT aWWiWuTeV cUangeH wUicU ofWen leaTV Wo conflicWV beWween 
WUe WeacUer anT WUe VWuTenWV. TUe VWrucWure of WUe group TevelopV in 
parallel wiWU iWV TXnaÜicV. SWuTenWV aTopW Veveral roleV in WUe groupH 
VucU aVH for exaÜpleH leaTerH experW or ouWViTer. 

 
 
Nauka jęYXka obcego najcYęściej oTbXwa Vię grupacU. Rajęcia inTXwiTualne 
naucYXciel – ucYeń Üogą VWanowić uYupełnienie nauki w śroTowiVku klaVX lek-
cXjnej. JeTXną forÜą Vą one najcYęściej w prYXpaTku oVób ToroVłXcUH kWóre Ya-
końcYXłX już eTukację VYkolną cYX akaTeÜicką. P oVWaWniÜ cYaVie wYroVło Yain-
WereVowanie baTacYX Yłożonością cYXnników wpłXwającXcU na nabXwanie jęYXka 
obcego i wXnikającą Y niej nieÜożnością jeTnoYnacYnego prYewiTYenia WeÜpa 
nauki cYX Üożliwości oViągnięcia określonego poYioÜu koÜpeWencji jęYXkowXcU. 
WśróT jęYXkowXcUH pVXcUologicYnXcU i VpołecYnXcU YÜiennXcU warunkującXcU 
naukę jęYXka wXÜienia Vię najcYęściej poTobieńVWwo ÜięTYX jęYXkieÜ wXjścio-
wXÜ (ojcYXVWXÜH pierwVYXÜ jęYXkieÜ obcXÜ) a jęYXkieÜ akWualnie nabXwanXÜH 
VWopień świaToÜości ÜeWajęYXkowej ucYniaH jego ÜoWXwacjęH VWraWegie ucYenia 
VięH pocUoTYenie VpołecYneH inWeligencję cYX uYTolnienia jęYXkowe.  

MiÜo świaToÜości wXVWępowania Wak wielu cYXnników naucYXciel ję-
YXka obcego niejeTnokroWnie YoVWaje YaVkakiwanX VXWuacjaÜiH gTX ToWXcU-
cYaV cUęWnie wVpółpracującX ucYniowie nagle prYeVWają prYXgoWowXwać Vię 
To YajęćH gTX ÜiÜo nieYÜienionXcU warunków nauki i ÜeWoT naucYania 
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klaVa wXTaje Vię nie roYuÜieć prYekaYXwanego ÜaWeriałuH gTX ucYniowie 
YacYXnają kweVWionować polecenia naucYXciela cYX wręcY wXraźnie okaYXwać 
Üu Vwoje nieYaTowolenie. NiejeTen naucYXciel jęYXka obcego Y pewnością 
YaTawał Vobie pXWanieH TlacYego poTcYaV pracX w paracU cYX poTgrupacU 
niekWóre oVobX wXkonują Tane YaTanie Y YaangażowanieÜ i w wXYnacYonXÜ 
cYaVieH inne końcYą już po Üinucie i VieTYą beYcYXnnieH nie poTWrYXÜując 
konWakWu Y innXÜi oVobaÜi Y poTgrupX. Równie YaVWanawiające Vą Y pewno-
ścią VXWuacjeH gTX naucYXciele poTcYaV roYÜowX na WeÜaW Tanej klaVXIgrupX 
ucYniów Üają oTÜienne YTanieJ weTług jeTnego Y nicU ucYniowie bXli 
uprYejÜiH cUęWnie wXkonXwali ćwicYeniaH bXli w VWoVunku To Viebie żXcYliwi i 
cUęWni To poÜocX. RTanieÜ innego naucYXciela ucYniowie niecUęWnie wVpół-
pracowali Ye VobąH bXli we wYajeÜnej rXwaliYacjiH nieuprYejÜiH nie wXkonX-
wali poleceń prowaTYącego. Można bX oTnieść wrażenieH że roYÜawiają o 
TwócU różnXcU klaVacU. Takie YjawiVka VWanowią naÜacalnX prYXkłaT YÜian 
YwiąYanXcU Y TXnaÜiką grupX jako całościH YÜian YacUoTYącXcU w jej VWrukWu-
rYe w cYaVie i wpłXwającXcU nie WXlko na wYajeÜne relacje ÜięTYX ucYniaÜiH 
cYX ÜięTYX ucYniaÜi a naucYXcieleÜH lecY Wakże na Üożliwość prowaTYenia 
TXVkurVu jęYXkowego i VaÜ proceV nauki jęYXka obcego.  

 
1. OlaVa jęYykowa jako grupa 

 
P Vocjologii i pVXcUologii VpołecYnej wXróżnia Vie WrYX WXpX YbiorowiVk luTY-
kicUJ WłuÜH grupę i YeVpół. TłuÜeÜ określa Vię Ybiór oVób nieYwiąYanXcU Ye 
VobąH YnajTującXcU Vie w TanXÜ ÜiejVcu i o Tanej porYe. Łędą niÜ więc 
klienci w Vklepie cYX paVażerowie auWobuVu. ReVpół Wo wXVoko YorganiYowa-
nX Ybiór oVóbH kWóre YebrałX Vię w określonXÜ celu i gTYie każTa Y oVób Üa 
prYXpiVane konkreWne YaTania To realiYacji celu. Ra YeVpołX uYnać Üożna 
lekarYX i perVonel poÜocnicYX poTcYaV operacji cYX TrużXnę piłkarVką. Grupa 
naWoÜiaVW Wo Ybiór oVóbH kWóre YebrałX Vię w określonXÜ celu i wVpółTYiałają 
Ye Vobą To jego oViągnięcia. Grupą w WakiÜ roYuÜieniu bęTYie klaVa VYkolnaH 
grupa WurXVWów wXruVYająca na wVpólną wXciecYkę cYX grupa WerapeuWXcYna.  

Grupa cUarakWerXYuje Vię określonXÜi cecUaÜiJ 
· w jej VkłaT wcUoTYą co najÜniej Twie oVobXH 
· jej cYłonkowie cYują Vię YwiąYani Ye Vobą i Üają świaToÜość prYXna-

leżności To grupXH 
· wXVWępuje pewna ilość wXraźnie określonXcU bądź niepiVanXcU norÜ 

i YaVaTH VłużącXcU oViągnięciu YaÜierYonego celuH  
· w Wrakcie jej Wrwania grupa wXWwarYa cUarakWerXVWXcYną Tla niej kul-

Wurę oraY WożVaÜośćH 
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· poTVWawowe YnacYenie Tla grupX Üają relacje inWerperVonalne oraY 
wYajeÜne powiąYania ÜięTYX ucYeVWnikaÜiH 

· abX praca w grupie bXła VkuWecYnaH ÜuVi iVWnieć równowaga ÜięTYX 
celeÜ grupX a proceVeÜ wVpółpracX cYłonków grupX (ŁriTH 2008). 

 
RjawiVkaÜi WocYącXÜi Vię grupacU YajÜowali Vię baTacYe już na pocYąWku 

XX wiekuH prYX cYXÜ punkW ciężkości VpocYXwał na aVpekcie WerapeuWXcYnXÜ. 
Łurrow (1928) jako pierwVYX użył pojęcia grupa jako całość (group aV a wUole) 
oraY roYpoYnałH że YjawiVka ToWXcYące grup funkcjonują nieYależnie oT YacUowań 
i TYiałań poVYcYególnXcU jej cYłonków. Pe wcYeVnXÜ okreVie baTań Y YakreVu 
pVXcUologii VpołecYnej na różnice w YacUowaniacU grupX i jeTnoVWek Ywrócili 
Wakże uwagę McMougall (1921) i AllporW (1924). MorenoH Wwórca pVXcUoTraÜX i 
VocjoÜeWriiH wVkaYXwał na Yależność ÜięTYX iVWnienieÜ i funkcjonowanieÜ gru-
pX a YacUowanieÜ Vię jej cYłonków we wYajeÜnej inWerakcji. Moreno poTkreślał 
Wakże ważność VpoWkania na kVYWałWowanie Vię oVobowości cYłowieka i jego rela-
cji Y innXÜi oVobaÜi w grupie (MorenoH 1953). PeTług Murkina (1980) grupa Wo 
żXwX VXVWeÜ YÜieniającXcU Vię poTÜioWówH inforÜacji i energii. 

OlaVa VYkolna cYX klaVaIgrupa jęYXkowa Vpełnia więc wVYXVWkie krXWeria 
grupX Y TefinicXjnego punkWu wiTYenia. Ma ona wVpólnX celJ naukę jęYXka 
obcego. P klaVie jęYXkowej jeVW oT około TYieVięciu To około TwuTYieVWu oVób. 
SWanowi Wo YaWeÜ WYw. „grupę śreTnią” poT wYglęTeÜ wielkości (grupX Üałe 
licYą poniżej TYieVięciu cYłonkówH śreTnie – oT TYieVięciu To 20-25 oVóbH na-
WoÜiaVW  Tuże  powXżej  TwuTYieVWu  oVób).  CYaV  Wrwania  grupX  jęYXkowej  uYa-
leżnionX jeVW oT inVWXWucjiH w kWórej jeVW WworYona. P prYXpaTku króWkicU kur-
Vów Üoże bXć Wo okreV kilkuWXgoTniowX lub kilkuÜieVięcYnXH w VYkołacU na 
poYioÜie poTVWawowXÜH ponaTpoTVWawowXÜ i śreTniÜ grupa jęYXkowa iVW-
nieje WrYX To VYeściu laWH poTobnie na poYioÜie VYkolnicWwa wXżVYego (TwaH 
WrYX lub pięć laW). OlaVX jęYXkoweH w oTróżnieniu oT np. grup WerapeuWXcYnXcU 
Üają YaYwXcYaj cUarakWer grup YaÜknięWXcUH WYn. VkłaT jej cYłonków nie ulega 
raTXkalnXÜ YÜianoÜ. Mogą YTarYXć Vię oTejścia pojeTXncYXcU oVób lub Tołą-
cYenie nowXcU ucYniów. PiękVYość ucYeVWników poYoVWaje jeTnak w grupie To 
końca jej iVWnienia. NaucYXciel Y YaVaTX prowaTYi ucYniów prYeY całX cYaV. RTa-
rYają Vię jeTnak prYXpaTki  YÜianX ucYącego po określonXÜ eWapie  nauki  (Ve-
ÜeVWrH rok) bądź równoległe prowaTYenie Yajęć jęYXkowXcU prYeY kilku na-
ucYXcieli (np. na filologiacU). PrYeY Wen okreV WworYą i roYwijają Vię relacje Üię-
TYX cYłonkaÜiH kVYWałWują określone wYorce YacUowańH wVpólne powieTYeniaH 
norÜX (Yarówno WeH narYucane prYeY VaÜą inVWXWucję prYX prowaTYącego jak i 
niepiVane – np. YajÜowanie ÜiejVc w Vali lekcXjnej).  
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2. MynaÜika grupy 
 

PrYX porównaniu YjawiVk YacUoTYącXcU w różnXcU grupacU (TYieciH ÜłoTYieżXH 
ToroVłXcUH grup YłożonXcU Y VaÜXcU ÜężcYXYn bądź Y VaÜXcU kobieW) baTacYe 
YauważXli pojawiającą Vię YÜienność YacUowań cYłonków w Wrakcie ucYeVWnic-
Wwa w grupie.  Lewin Yaproponował w YwiąYku Y  WXÜ nowe VpojrYenie  na ów 
Wwór VpołecYnXH oTcUoTYąc oT opiVu grupX jako Ybioru oVób cUarakWerXYują-
cXcU Vię pewnXÜ poTobieńVWweÜ (płciH pocUoTYeniaH YawoTu cYX poVWawX)H 
lecY poTkreślając TXnaÜicYną Yależność ÜięTYX cYłonkaÜi grupXIpoTgrupX 
oraY wpłXw różnXcU proceVów na YÜianX icU YacUowań (LewinH 1939H 1992).  

Lewin oraY Moreno uważani Vą Ya Wwórców TXnaÜiki grupX jako jeTne-
go Y obVYarów YainWereVowań pVXcUologii VpołecYnej. P Wrakcie roYwoju Wej 
TYieTYinX opracowano VpecXficYne VWopnie roYwojowe grupXH Ywane faYaÜi i 
cUarakWerXYujące Vię określonXÜi cecUaÜi. RauważonoH że każTa grupa prYe-
cUoTYi prYeY We VaÜe eWapX w VwoiÜ roYwoju. NajcYęściej prYXWacYanXÜ Üo-
TeleÜ TXnaÜiki grupX jeVW ÜoTel TuckÜana (1965)H pocYąWkowo VkłaTającX 
Vię Y cYWerecU faYH a naVWępnieH w wXniku TalVYXcU obVerwacji i baTańH roYVYe-
rYonX To pięciu faY (TuckÜan i JenVenH 1977). P konWekVWacU pracX Y YeVpoła-
Üi ÜoTel Wen naYXwanX Weż bXwa „YegareÜ roYwoju YeVpołów” (VoigWH 1993H 
GellerW i NowakH 2007). TuckÜan Tokonał VXnWeYX wXników baTań prYeprowa-
TYonXcU na ponaT pięćTYieVięciu grupacU różnego roTYaju (grupacU Werapeu-
WXcYnXcUH laboraWorXjnXcUH WreningowXcU i WYw. grupacU naWuralnXcU) i na poT-
VWawie YeVWawienia wVpólnXcU YacUowań YaobVerwowanXcU prYeY baTacYX 
Yaproponował użXwanX To TYiś ÜoTel faY TXnaÜiki grupX. 
ŃaYX roYwoju grupXJ 

1. ŃaYa orienWacji. 
2. ŃaYa konflikWu. 
3. ŃaYa Yaufania. 
4. ŃaYa konVWrukWXwnej wVpółpracX. 
5. ŃaYa roYVWania. 

 
2.1. FaYa orienWacji 

 
PierwoWnie Wen VWopień roYwoju naYXwanX bXł proceVeÜ forÜowania Vię 
grupX (forming). Obecnie cYęściej pojawia Vię WerÜin „faYa orienWacji”H TYięki 
cYeÜu poTkreślanX jeVW eleÜenW roYeYnawania Vię w nowej VXWuacji bXcia w 
grupieH a nie WXlko fakW WworYenia Vię grupX. PoTVWawowXÜi cecUaÜi wXróż-
niającXÜi Wę faYę jeVW WeVWowanie i Yależność. Pojęcie „WeVWowanie” oTnoVi Vię 
To VprawTYaniaH jakie YacUowania Üogą bXć YaakcepWowane Yarówno prYeY 
prowaTYącego (WreneraH naucYXcielaH WerapeuWę) oraY prYeY poYoVWałXcU 
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cYłonków grupX. MYięki WeÜu ucYeVWnicX próbują YiTenWXfikować powiąYania 
na poYioÜie inWerperVonalnXÜ jak i na poYioÜie naTrYęTnego celu grupX.  
R WeVWowanieÜ YwiąYana jeVW Yależność w VWoVunku To prowaTYącegoH innXcU 
oVób Y grupX bądź iVWniejącXcU VWanTarTów cYX narYuconej VWrukWurX. 

Jak GellerW i Nowak (2007) poTkreślająH faYę Wę cUarakWerXYuje Tuża 
niepewność. CYłonkowie grupX użXwają określonXcUH rXWualnXcU VpoVobów 
koÜunikowania Vię. PiTocYne jeVW Yaciekawienie WXÜH co naVWąpi oraY goWo-
wość To ToVWoVowania Vię To norÜ i YaVaTH YwiąYana głównie Y YależnościąH 
cUarakWerXYującą Wę faYę. Grupa jako całość jeVYcYe nie iVWnieje. UcYeVWnicX 
poWrYebują jaVnXcUH określonXcU VWrukWurH żebX pocYuć Vię pewnie i poYnać 
VWawiane iÜ ocYekiwania. RaTanieÜ prowaTYącego jeVW prYeTe wVYXVWkiÜ 
prYeTVWawienie ogólnXcU warunków pracX w grupie (VWrukWurX cYaVowejH 
VWawianXcU celówH wXÜagań inVWXWucjonalnXcU oraY inTXwiTualnXcU). PoYa 
WXÜ powinien on Vwoją poVWawą wYbuTYić Yaufanie ucYeVWników YarównoH co 
To jego koÜpeWencji ÜerXWorXcYnXcU jak i oVobowościowXcU (YaTbanie o 
Tobrą aWÜoVferę pracXH ocUrona prYeT wXśÜianieÜ cYX TeprecjonowanieÜ). 
CeleÜ akWXwności prowaTYącego na WXÜ eWapie pracX Y grupą jeVW uÜożli-
wienie pocYucia Vię w grupieH YÜniejVYenie niepewności i lęku prYeT oceną i 
VWworYenie TobrXcU warunków To wVpólnej pracX.  

 
2.2. FaYa konflikWu 

 
PXjąWkowość faYX konflikWu ToVWrYec Üożna cUoćbX w WerÜinacU ją określają-
cXcU. P liWeraWurYe prYeTÜioWu poYa powVYecUnie prYXjętą naYwą „faYa kon-
flikWu” pojawiają Vię VforÜułowania „faYa konflikWu i Yajęcia poYXcji” (GellerW i 
NowakH 2007)H „faYa YÜian” (NUrÜan i MörneXH 1998)H „okreV krXWXcYnX” (Par-
kerH 1958)H „okreV walki i uciecYki” (ŁionH 1961). ŁaTacYe poTkreślają wXraźną 
w WXÜ cYaVie polarXYację w grupie (Łarron i OruleeH 1948H ŁraTforTH 1964).  

ŃaYa konflikWu cYęVWo porównXwana jeVW To okreVu TojrYewania cYło-
wieka. PoTobnie jak TYiecko na WXÜ eWapie Vwojego roYwojuH Wakże i grupa 
jako całość YacYXna konfronWować Vię Y auWorXWeWeÜ – naucYXcieleÜH Wrene-
reÜ cYX WerapeuWą. UcYeVWnicX YacYXnają VprawTYaćH jak prowaTYącX prYe-
VWrYega wprowaTYonXcU prYeY Viebie YaVaTH cYXniąc Wo poprYeY próbX prYe-
kracYania icU. CYłonkowie grupX VWają Vię VYcYególnie wXcYuleni na błęTX 
prowaTYącegoH VWawiają pXWania ToWXcYące ÜeWoTX pracXH cYęVWo kweVWionu-
jąc jej VkuWecYność. PXrażają oWwarWą niecUęć To wXkonXwania poleceń. 
PiTocYne Vą Wakże konflikWX ÜięTYX poVYcYególnXÜi ucYeVWnikaÜi. P Wrakcie 
faYX konflikWu YacYXnają wXoTrębniać Vię poTgrupX i każTX VWara Vię Yająć jak 
najlepVYą Tla Viebie poYXcję w grupie – rolę prYXwóTcXH ekVperWa cYX lubianej 
oVobX. P YwiąYku Y WworYenieÜ Vię ÜniejVYXcU grup TocUoTYić Üoże To icU 
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wYajeÜnej rXwaliYacji. UcYeVWnicX wXbierają jak najlepVYą VWraWegię Yarówno 
w celu prYeWrwania Wego okreVu (co oTbXwa Vię na poYioÜie poTświaTo-
ÜXÜ) jak i Tla uYXVkania oTpowieTniego VWaWuVu w grupie na prYXVYłość.  

MXnaÜika grupX w WXÜ okreVie Üoże negaWXwnie wpłXnąć na pracę 
ÜerXWorXcYną i realiYowanie wXWXcYonXcU celów. Mla prowaTYącego ważne 
jeVWH abX uświaToÜił VobieH że opór Ye VWronX grupXH cYX jej niecUęć To wXko-
nXwania prac wXnika Ye VpecXfiki faYXH w jakiej akWualnie grupa YnajTuje Vię i 
YaYwXcYaj nie jeVW beYpośreTnio YwiąYanX Y oVobą prowaTYącego. P WXÜ 
okreVie VYcYególne YnacYenie Üają koÜpeWencje VpołecYne naucYXciela cYX 
Wrenera a Wakże jego uÜiejęWności pVXcUologicYneH Wakie jak eÜpaWia cYX Toj-
rYałość eÜocjonalna. OoniecYne jeVW Wakże cYęVWe oTwołXwanie Vię To uVWa-
lonXcU YaVaT i użXwanie racjonalnXcU arguÜenWów.  

 
2.3. FaYa Yaufania 

 
P WXÜ okreVie grupa wXraźnie YacYXna funkcjonować jako całość oraY po-
VWrYegać Viebie jako oTrębnX bXW o wXraźnej WożVaÜości. MYięki WeÜu rośnie 
VoliTarność i inWegracja. Grupa Üa już Ya Vobą okreV ścierania VięH a wXoT-
rębnione w faYie konflikWu poTgrupX nie ÜuVYą już Tążyć To prawa bXWu. P 
wXniku świaToÜości bXcia grupą Üogą powVWawać cUarakWerXVWXcYne WXlko 
Tla niej rXWuałX cYX powieTYenia. Jak poTkreśla TuckÜan (1965) w okreVie 
WXÜ rośnie Vpójność grupX i jej oWwarcie Vię na poVYcYególnXcU ucYeVWników. 
RÜniejVYa Vię Wakże lęk prYeT oceną Ye VWronX grupXH co VkuWkuje barTYiej 
VwoboTnXÜ wXpowiaTanieÜ właVnXcU ÜXśli na foruÜ całej grupX.  

GellerW i Nowak (2007) opiVują rolę prowaTYącego jako oVobX Tającej 
prYeVWrYeń ucYeVWnikoÜ i jeTnocYeśnie poTkreślającej icU właVne koÜpeWen-
cje. Ma on YacUęcać To pracX i bXć barTYiej ÜoTeraWoreÜ niż wXcUowawcą. 
Może Vię YTarYXćH że prowaTYącego wręcY uwieTYie Tobra aWÜoVfera panu-
jąca w grupie. Pażne jeVW wWeTXH abX nie YapoÜnieć o Vwojej roli i nie Topu-
ścić To YaWarcia granicX ÜięTYX prowaTYącXÜ a cYłonkaÜi grupX. 

 
2.4. FaYa konVWrukWywnej wVpółpracy 

 
ŃaYa konVWrukWXwnej wVpółpracX jeVW niejako naWuralną konVekwencją po-
prYeTnicU eWapów. Po okreVie walki i VWworYenia Yaufania cYłonkowie grupX 
nabXli uÜiejęWności wVpółpracX Y innXÜi oVobaÜi. UcYeVWnicX reVpekWują uVWa-
lone norÜXH konkurencja ÜięTYX niÜi nie jeVW już na pierwVYXÜ planieH TYięki 
cYeÜu Üożliwa jeVW VkuWecYne wVpółTYiałanie na prYXkłaT w WworYeniu projek-
Wów cYX realiYacji wXWXcYonXcU YaTań. Grupa poVWrYegana jeVW jako TojrYałX 
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WwórH ÜogącX VaÜoTYielnie proponować określone TYiałania. Rośnie Wakże 
kulWura ucYeVWnikówH kWórYX VWają Vię barTYiej auWenWXcYni w wXrażaniu krXWXki. 

RaTanieÜ prowaTYącego jeVW uÜiejęWne kierowanie TYiałaniaÜi grupX. 
P WXÜ okreVie wiTocYna jeVW cUęć ucYeVWników To wXkonXwania prac wXÜa-
gającXcU wVpólnego TYiałaniaH VWąT Weż barTYo cYęVWo w WXÜ okreVie realiYo-
wane Vą projekWX WeÜaWXcYne cYX jeTnoraYowe YaTania wXÜagające pracX 
kilku ucYeVWników na raY. GellerW i  Nowak (2007) Ywracają uwagę na rXYXko 
YwiąYane Y prYecenianieÜ VwoicU uÜiejęWnościH co najcYęściej wXraża Vię 
wXraźnXÜ oTcinanieÜ Vię oT innXcU grupH prYX poTkreślenie Vwojej wXjąW-
kowości cYX nieYawoTności.  

 
2.5. FaYa roYVWania 

 
PrYX pierwVYXÜ roYróżnieniu i naYwaniu faY roYwoju grupX (TuckÜanH 1965) 
faYa roYVWania nie bXła wXoTrębniona. Jak wVpoÜniano powXżejH uwYglęT-
niono ją w opiVie TXnaÜiki grupX kilkanaście laW późniejH w wXniku TalVYXcU 
obVerwacji funkcjonowania grup (TuckÜan i JenVenH 1977). ŃaYa roYVWania 
Üoże uwiTocYnić Vię w Twojaki VpoVób. P prYXpaTku grupH kWórXcU cYaV 
Wrwania jeVW uVWalonX prYeY inVWXWucję (VYkołęH placówkę WerapeuWXcYną cYX 
VYkoleniową)H ucYeVWnicX wieTYąH kieTX końcYX Vię konWrakW YawarWX na reali-
Yację wXWXcYonego celu i VaÜoiVWnie Tokonują wewnęWrYnego roYVWania po-
prYeY YÜianę punkWu ciężkości VwoicU YainWereVowań na żXcie poYa grupą. P 
grupacUH kWórXcU nie uVWalono wXraźnie icU cYaVu WrwaniaH a jeTXnie określo-
no cel realiYacji (np. wVpólna wXciecYka)H faYę roYVWania Üożna roYpoYnać po 
beYproTukWXwności TalVYXcU TYiałań cYX po Vkupianiu Vię na WXÜH co grupa 
wVpólnie już prYeVYła. Może Vię Wakże YTarYXćH że grupa roYpaTnie Vię w wX-
niku oTejścia YbXW Tużej ilości oVóbH a TołącYenie To niej nowXcU ucYeVWni-
ków VpowoTuje uWworYenie nowej grupX i roYpocYęcie proceVu forÜowania.  

CUarakWerXVWXcYne Tla faYX roYVWania jeVW prYejście oT iTenWXfikowania Vię 
Y grupą jako całością To poVWrYegania Viebie jako oTrębnej oVobX. CYęVWo Üoże 
Vię YTarYXćH że ucYeVWnicX wXpierają jeTnak fakW YakońcYenia Vię grupXH co prYe-
jawia Vię w TYiałaniacU VłużącXcU uWrYXÜaniu grupX jako całości – na prYXkłaT w 
forÜie regularnXcU VpoWkań poYa ToWXcUcYaVowXÜ ÜiejVceÜ pracX grupX.  

ProwaTYącX powinien uświaTaÜiać grupieH cYego TokonałaH abX 
ucYeVWnicX poYnali warWość wVpólnej pracX. JeTnocYeśnie Yaleca VięH abX Ya-
proponował określoną forÜę YakońcYenia grupXH co Y jeTnej VWronX Üoże uru-
cUoÜić świaToÜe wVpólne prYXgoWowanie Vię na funkcjonowanie poYa grupąH 
Y Trugiej VWronX uniknie Vię wXpierania fakWu YakońcYenia cYaVu Wrwania grupX.  
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3. MynaÜika grupy w klaVie jęYykowej 
 

OlaVa jęYXkowaH jak każTa grupa prYecUoTYi poVYcYególne faYX jej roYwoju. 
NależX prYX WXÜ Ywrócić uwagęH że nie Üa uVWalonego cYaVu Wrwania każTej Y 
faY oraY że niekWóre faYX (np. faYa konflikWu) Üogą w ogóle nie wXVWąpić albo 
Wrwać barTYo króWko (na prYXkłaT prYeY jeTną lekcję). Może Vię Wakże YTarYXćH 
że grupa powróci To wcYeśniejVYej faYX. CYęVWo TYieje Vię Wak w prYXpaTku 
TołącYenia kilku nowXcU oVób bądź oTejścia jeTnejH ale barTYo ważnej oVobX 
w grupie. PówcYaVH nieYależnie oT WegoH w kWórej faYie klaVa akWualnie Vię 
YnajTowałaH Üoże ona ponownie roYpocYąć proceV forÜowania Vię. Możliwe 
są Wakże VXWuacje powroWu To faYX konflikWuH gTX nagle YÜienią Vię warunki 
pracX (poprYeY YÜianę ÜiejVca cYX wXkłaTowcX). OażTX naucYXcielH nie WXlko 
jęYXka obcegoH powinien Üieć świaToÜość wXVWępowania TXnaÜiki grupX i 
VWarać Vię roYpoYnawać poVYcYególne jej faYX. 

P naucYaniu jęYXka obcego iVWoWnX jeVW nie WXlko Tobór ÜaWeriałówH 
lecY Wakże oTpowieTnicU ÜeWoT VłużącXcU prYekaYaniu go. MeWoTX naucYa-
nia nie Üogą jeTnak bXć VYWXwno VWoVowane beY wYglęTu na klaVęH Y jaką Vię 
wVpółpracuje. NależX Üieć Wakże świaToÜośćH że ÜeWoTX We nie Vą uniwer-
ValneH WYn. powoTYenie w YaVWoVowaniu icU w Tanej klaVie nie oYnacYaH że 
oTnioVą one Waki VaÜ VkuWek w innej klaVieH cYX naweW w Wej VaÜej grupie 
ucYniówH ale YnajTującej Vię na innXÜ eWapie roYwoju. MlaWego prYeT YaVWo-
VowanieÜ Tanego YaTania cYX Tanej ÜeWoTX naucYania Wak ważna jeVW re-
flekVja naucYXciela na WeÜaW faYX roYwojowejH w jakiej klaVa akWualnie Vię 
YnajTujeH abX Üóc ocenićH cYX Yaplanowane TYiałanie bęTYie Üogło bXć wX-
konane prYeY ucYniów. Nie cUoTYi Wu o VWopień WruTnościH lecY prYeTe 
wVYXVWkiÜ o ewenWualną inWerakcję ucYniów w Wrakcie jego wXkonXwania i – 
co Ya WXÜ iTYie – VkuWecYność inWerwencji naucYXciela.  

 
3.1. MYiałania naucYyciela w faYie orienWacji 

 
NieYależnie oT WegoH cYX naucYXciel roYpocYXna pracę Y klaVą Ynającą już na-
ucYanX  jęYXk  na  określonXÜ  poYioÜie  cYX  klaVą pocYąWkującąH  ucYniowie  w  
równXÜ VWopniu będą Vię cYuć niepewnie. P prYXpaTku grup co najÜniej 
śreTnio YaawanVowanXcU niepewność Wa Üoże bXć WXÜ więkVYaH iÜ ÜniejVYa 
jeVW wieTYa ucYniów na WeÜaW poYioÜu uÜiejęWności kolegów Y grupX. Helbig 
(2001) Ywraca uwagę na rolę naucYXciela jako akWXwnego ÜoTeraWora głównie 
w Wej pierwVYej faYie pracX grupXH gTX jeTnXÜ Y poTVWawowXcU jego YaTań jeVW 
prYeYwXciężenie lęku ucYniów prYeT nauką oraY konkurencją ÜieTYX ucYniaÜi.  

P celu ułaWwienia ucYnioÜ beYpiecYnego pocYucia Vię w klaVie na-
ucYXciel Üoże VWoVować różne ćwicYenia Vłużące icU wYajeÜneÜu poYnaniu 
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Vię. MobrYe jeVW YaVWoVować ćwicYenia VocjoÜeWrXcYneH polegające na Yaj-
Üowaniu poYXcji w Yależności oT uVWanowionego krXWeriuÜ (np. ÜiejVce 
uroTYeniaH YainWereVowaniaH profil wcYeśniej ukońcYonej VYkołXH Tługość i 
ÜiejVce nauki jęYXka obcegoH wcYeśniejVYX VWopień YnajoÜości innXcU oVób Y 
klaVX). MYięki WeÜu ucYniowie pokaYują Vię w różnXcU konVWelacjacU i nie 
cYują Vię oVaÜoWnieniH wiTYąc w klaVie np. oVobX Y Wego VaÜego oVieTla cYX 
lubiące Wen VaÜ YeVpół ÜuYXcYnX. JeTnocYeśnie naucYXciel Üa Üożliwość 
Yauważenia już na pocYąWkuH cYX iVWnieją grupX oVób YnającXcU Vię Y innXcU 
okolicYności (wVpólna VYkołaH wVpólnX kurV jęYXkowX)H co Üoże VkuWkować 
wcYeVnXÜ YawiąYanieÜ Vię poTgrup Vilnie wpłXwającXcU na proceVX TXna-
Üiki grupX. MecXYjaH cYX To Wakiego roTYaju ćwicYeń YaVWoVuje Vię jęYXk ojcYX-
VWXH cYX jęYXk obcXH YależX oT naucYXciela i wXbranej prYeY niego ÜeWoTX 
naucYania. MecXTując Vię na użXcie jęYXka obcego należX jeTnak licYXć Vię Y 
uakWXwnienieÜ Vię lęku u oVób niepewnXcUH Tla kWórXcU TużXÜ wXYwanieÜ 
jeVW oTnaleYienie Vię w każTej nowej VXWuacji.  

SWworYeniu pocYucia beYpiecYeńVWwa w grupie Vłużyć bęTYie Wakże wX-
raźne poinforÜowanie ucYniów o YaVaTacU – nie WXlko o VpoVobie oceniania 
cYX WrXbie prYeprowaTYania prac konWrolnXcUH ale Wakże o norÜacU ułaWwia-
jącXcU wYajeÜna wVpółpracęH np. nieVpożXwanie napojów i poViłków poT-
cYaV lekcjiH nieużXwanie Welefonów koÜórkowXcU cYX punkWualne prYXcUo-
TYenie na Yajęcia. NiekWóre Y WXcU YaVaT Üogą wXTawać Vię ocYXwiVWeH jeśli 
jeTnak nie YoVWaną one beYpośreTnio poTane na pocYąWku pracXH Üogą w 
faYie konflikWu VWanowić WeÜaW TXVkuVji i niepoWrYebnXcU Vpięć. 

 
3.2. MYiałania naucYyciela w faYie konflikWu 

 
ŃaYa konflikWu YwiąYana jeVW cYęVWo Y TużXÜi eÜocjaÜi Yarówno Ye VWronX 
ucYniów jak i naucYXciela. NÜocje Üogą wXnikać Y poYXcjonowania Vię ucYniów 
wewnąWrY grupX jak i Y okolicYności naWurX forÜalnejH jak na prYXkłaT Y powoTu 
Ybliżającego Vię WerÜinu ważnego VprawTYianu cYX egYaÜinu. NaucYXciel powi-
nien bXć prYXgoWowanX na WoH że bęTYie prowokowanX prYeY ucYniów. P Wen 
VpoVób VilniejVi cYłonkowie klaVX będą VprawTYać Yarówno jego koÜpeWencje 
ÜerXWorXcYne jak i Viłę auWorXWeWu. Mogą ÜanifeVWować niecUęć wobec określo-
nXcU poleceń (np. pracX w paracU cYX piVania wXpracowań)H uYnając je Ya nuTne 
bądź YbXW pracocUłonne. IVWoWne w Wej faYie jeVWH abX nie poTcUoTYić oVobiście To 
ogólnie VWawianXcU YarYuWów oraY nie wXcofXwać Vię Y prYeprowaTYenia plano-
wanXcU ćwicYeń poT wpłXweÜ nieYaTowolenia ucYniów.  

PrYX pracX w paracU cYX poTgrupacU TobrYe jeVW Yaproponować Waki wXbór 
parWnerówH abX uniknąć wVpólnej pracX w jeTnXÜ YeVpole oVób będącXcU w akWu-
alnXÜ konflikcie (np. prYXwóTców TwócU poTgrup)H gTXż prawTopoTobieńVWwo 
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icU owocnej wVpółpracX bęTYie w WXÜ okreVie równe Yeru. MXVkuVje na okre-
ślone WeÜaWX na foruÜ grupX Üogą prYeroTYić Vię w kłóWnie ÜięTYX ucYniaÜiH 
a w prYXpaTku klaV jęYXkowXcU na poYioÜie YaawanVowanXÜ Yauważyć Üoż-
na cYęVWe oTcUoTYenie oT użXwania (Yaleconego) jęYXka obcego na rYecY jęYX-
ka ojcYXVWego. PrYXgoWowXwane prYeY ucYniów preYenWacje Üogą VpoWkać Vię Y 
wXraźnie okaYXwanXÜ brakieÜ YainWereVowania Ye VWronX poYoVWałXcU cYłon-
ków klaVX. MYiałania naucYXciela w Wej faYie Üogą Vkupiać Vię na ćwicYeniacU 
niewXÜagającXcU beYpośreTniej konfronWacji – VWąT Üoże bXć Üniej TXVkuVji 
na WeÜaWX VpołecYne a więcej np. ćwicYeń graÜaWXcYnXcU cYX prac inTXwiTu-
alnXcU. CeleÜ Wego nie jeVW unikanie ewenWualnej konfronWacjiH lecY nieprYeno-
VYenie jej na cYXnności YwiąYane Y ToVkonalenieÜ koÜpeWencji jęYXkowXcU.  

 
3.3. MYiałania naucYyciela w faYie Yaufania 

 
GTX klaVa YnajTuje Vię w faYie YaufaniaH jeVW oWwarWa na naucYXciela i na ucYniów. 
JeVW Wo oTpowieTni ÜoÜenWH żebX uÜożliwić YaiVWnienie VYcYególnie barTYiej 
nieśÜiałXÜ cYX VłabVYXÜ jęYXkowo ucYnioÜH gTXż rXYXko icU wXśÜiania prYeY 
reVYWę klaVX jeVW YnacYnie ÜniejVYe. P WXÜ okreVie roYwoju klaVa Üoże prYXjąć 
prakWXcYnie wVYXVWkie ćwicYeniaH Yarówno wXÜagające wXVWępowania na foruÜ 
całej klaVX jak i WeH YwiąYane Y pracą inTXwiTualną cYX w paracU. P Yależności oT 
poYioÜu YaawanVowania Üożna Ylecać ucYnioÜ prYXgoWowanie preYenWacji w 
jęYXku obcXÜ cYX np. prYeTVWawianie na głoV inforÜacji praVowXcU.   

P faYie Yaufania klaVa najcYęściej cYuje Vię jeTnością i  Üoże YacUęcać na-
ucYXciela To wVpólnego uTYiału w TYiałaniacU poYalekcXjnXcUH np. wVpólnego 
wXjścia To kawiarni. JeVW Wo Y jeTnej VWronX inforÜacja Tla naucYXcielaH że jeVW 
prYeY ucYniów akcepWowanX i lubianXH Y Trugiej jeTnak VWronX iVWnieje Yagrożenie 
YaWarcia Vię granic ÜięTYX rolaÜiH co w konVekwencji Üoże ToprowaTYić na prYX-
kłaT To powroWu To faYX konflikWu bądź To wXkorYXVWXwania quaVi prXwaWnXcU 
relacji To celów VłużbowXcU (np. Ywolnienie Y YapowieTYianego VprawTYianu). 

 
3.4. MYiałania naucYyciela w faYie wYajeÜnej wVpółpracy 

 
P TojrYałXÜ VWaTiuÜ grupXH jakiÜ jeVW faYa wYajeÜnej wVpółpracXH oT na-
ucYXciela nie wXÜaga Vię wXjąWkowej akWXwności. Jego YaTanieÜ jeVW TalVYe 
prawiTłowe wXkonXwanie YałożonXcU TYiałańH prYX cYXÜ Üożna oTTać więk-
VYą oTpowieTYialność ucYnioÜ. Nie oYnacYa Wo jeTnocYeśnie reYXgnacji Y Wej 
cYęści oTpowieTYialnościH kWóra YawVYe VpocYXwa na naucYXcieluH cYXli reali-
Yacji prograÜu naucYania i ucYenia poVWawX eWXcYnej.  

NaucYXciel nie ÜuVi jeTnak bXć już TXrekWXwnX prYX wXYnacYaniu np. 
oVób To pracX w paracU cYX poTgrupacU bądź prYX określaniu ÜiniÜalnej ilości 
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VWron wXpracowania. P Wej faYie grupX ucYniowie Y powoTYenieÜ Üogą wX-
konXwać projekWX wXÜagające Yaangażowania i wVpółpracX kilku oVób. UÜieją 
VaÜi Tobrać Vię w YeVpołX i prYXTYielać Vobie YaTania To wXkonania. Angażują 
Vię w TYiałania wXkracYające poYa klaVęH np. preYenWacje na WeÜaW jęYXka i 
kulWurX innXcU krajów na foruÜ VYkołX cYX organiYacja konferencji VWuTenckicU.  

MiÜo Tużej nieYależności ucYniowie poWrYebują jeTnak ÜoTeraWora w 
poVWaci naucYXcielaH kWórX jeTnocYeśnie pełni ważną funkcję ToraTcX i ekV-
perWa prYX prYXgoWowXwaniu i preYenWacji projekWów. Jak Yauważają GellerW i 
Nowak (2007) niekWórXÜ naucYXcieloÜ owo Telegowanie YaTań i prYejęcie 
funkcji ÜoTeraWora Üoże prYXcUoTYić Y WruTeÜH Y uwagi na Vilne prYXwiąYa-
nie eÜocjonalne To klaVX bądź Y nieuÜiejęWność wXcofania Vię. 

 
3.5. MYiałania naucYyciela w faYie roYVWania 

 
ŃaYa roYVWania jeVW beY wąWpienia okreVeÜH kWórX poYwala na prYejście Y rYe-
cYXwiVWości bXcia cYęścią klaVX To rYecYXwiVWości funkcjonowania jako nieYa-
leżna oVoba (bXłX ucYeń cYX bXłX naucYXciel Tanej klaVX). Jeśli klaVa jeVW YżXWa 
i barTYo wXVoko ceni uÜiejęWności naucYXcielaH niecUęWnie TążX To Yakoń-
cYenia kurVuH bądź wręcY uTajeH że nauka jęYXka naTal bęTYie Wrwała po króW-
kiej prYerwie. JeTnocYeśnie wielu ucYniów ToVWrYega już perVpekWXwX YaVWo-
Vowania uYXVkanej wieTYX w innXÜ śroTowiVku. 

CeleÜ naucYXciela jeVW uYÜXVłowienie ucYnioÜH cYego Vię naucYXli. 
Można Wo Yrobić w forÜie wXpunkWowania konkreWnXcU uÜiejęWności jęYX-
kowXcUH jakie każTX Y ucYniów YTobXł w Wrakcie naukiH bądź Ywrócenie uwagi 
na jeTną VYcYególną koÜpeWencjęH jaką TanX ucYeń poViaTa. P prYXpaTku 
WowarYXVYenia Tanej klaVie jęYXkowej prYeY TłużVYX okreV cYaVu (np. kilka laW) 
Üożna prYekaYać ucYnioÜ w forÜie paÜiąWki icU prace piVeÜneH jakie wXko-
nali na prYeVWrYeni WXcU kilku laWH TYięki cYeÜu będą Üogli VaÜi porównać 
wYroVW VwoicU uÜiejęWności jęYXkowXcU.  

Nie beY YnacYenia jeVW Wakże YaVWoVowanie określonXcU rXWuałów pożegna-
nia. PXVWarcYXH że bęTYie Wo YwXcYajowe pożegnanie Vię Y ucYniaÜiH Y poTkreśle-
nieÜ icU YakońcYenia Tanego eWapu kVYWałcenia. Pażne jeVW jeTnakH żebX uświa-
ToÜić ucYnioÜH  że  icU  grupa  prYeVWaje  iVWnieć.  NależX  na  Wo  Ywrócić VYcYególną 
uwagę w prYXpaTku VWuTenWów VWuTiów licencjackicUH Y kWórXcU cYęść YaÜierYa 
konWXnuować naukę na poYioÜie ÜagiVWerVkiÜ i w YwiąYku Y WXÜ Üoże iÜ Vię 
wXTawaćH że Tana grupa naTal bęTYie Wrwać. Nie Üają jeTnak cYęVWo świaToÜości 
reYXgnacji cYęści kolegów Y TalVYego kVYWałcenia na WXÜ kierunku bądź TołącYenia 
nowXcU oVóbH kWóre Vwoje VWuTia licencjackie oTbXwałX gTYie inTYiej.  
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4. SWrukWura grupy 
 

MXnaÜika grupX jeVW Vilnie powiąYana Y jej wewnęWrYną VWrukWurą. Na po-
cYąWku Vwojego iVWnieniaH gTX grupa YnajTuje Vię w faYie orienWacji i Vilnie 
ukierunkowana jeVW na prowaTYącegoH ucYeVWnicX nie poViaTają jeVYcYe wX-
raźnie prYXpiVanXcU ról. Role We powVWają w Wrakcie roYwoju grupX i uwarun-
kowane Vą YacUowaniaÜi i poVWawaÜi ucYeVWników. P faYie konflikWuH VłuVY-
nie Ywanej Wakże „faYą konflikWu i YajÜowania poYXcji” TocUoTYi To WworYe-
nia Vię poTYiałów na różne WXpX ucYeVWnikówH ÜającXcU więkVYX lub ÜniejVYX 
wpłXw na TXnaÜikę grupX i jej funkcjonowanie.  

Twórcą ÜoTelu poYXcji UierarcUicYnXcU w grupie jeVW ScUinTler (1957)H kWó-
rX w wXniku obVerwacji grup WerapeuWXcYnXcU oraY grup ÜłoTYieżX Yauważył cUa-
rakWerXVWXcYne roleH YajÜowane prYeY ucYeVWników w Wrakcie icU prYebXwania w 
grupie. MoTel ScUinTlera VWoVowanX jeVW obecnie w różnXcU roTYajacU grup oraY 
w pracX Y YeVpołaÜi. PXróżnił on cYWerX poTVWawowe poYXcjeH kWóre realiYowane 
są prYeY ucYeVWników w grupacUH oYnacYając je liWeraÜi greckiego alfabeWuJ 
PoYXcja α 
JeVW Wo prYXwóTca grupX. Jego cele oTpowiaTają celoÜ grupX jako całości. 
Alfa ToVWarcYa poÜXVłówH TYiała. ITenWXfikuje Vię Y niÜ więkVYość cYłonków 
grupX. Nie ÜuVi w VYcYególnX VpoVób Vię legiWXÜiYować. JeVW poVWrYeganX 
jako „jeTen Y naV” (ScUinTlerH 1957J 308). Grupa cUęWnie wiTYi w VwoiÜ 
prYXwóTcX wojownikaH walcYącego Y wrogieÜ na rYecY grupX. P Yależności 
oT VpoVobu TYiałania i wXrażanXcU poVWawH wXróżnia Vię WrYX WXpX αJ 

1. Alfa narcXVWXcYnX – nie jeVW YbXWnio VkupionX na VaÜej grupieH lecY na 
właVnXcU cYXnacU. Pażne jeVW Tla niegoH abX grupa YgaTYała Vię na 
jego poÜXVłX i abX Wo oViągnąćH VWara Vię ją ocYarować. CYęVWo jeVW 
oVobą cUarXYÜaWXcYnąH uÜie Vię TobrYe YapreYenWować na YewnąWrYH 
poWrafi prYeÜawiać. 

2. Alfa eÜpaWXcYnX – TYięki nieÜu grupa cYuje Vię Yauważana i Towar-
Wościowana. Ten WXp alfX pokaYujeH że grupa jeVW Tla niego ważna 

3. Alfa walecYnX – poWrafi bXć agreVXwnX w VWoVunku To poYoVWałXcU 
cYłonków grupX. MYięki WakieÜu YacUowaniu Vwojego prYXwóTcX 
grupa jeTnak cYuje Vię Vilna. ITenWXfikując Vię Y alfąH grupa Üa pocYu-
cieH że Üa kogośH kWo ją obroni prYeT prYeciwnikaÜi (nieakcepWowa-
nXÜi cYłonkaÜi grupX cYX oVobaÜi Y YewnąWrY). 

PoYXcja β 
OVoba YajÜująca Wę poYXcję w grupie ÜuVi repreYenWować wieTYę ÜerXWorXcY-
ną w YakreVie YainWereVowań grupXH TYięki cYeÜu cieVYX Vię pewnXÜ auWorXWe-
WeÜ. BeWa pełni funkcję ToraTcYą. Swoje YTanie ÜuVi jeTnak – w prYeciwień-
VWwie To alfX – popierać rYecYowXÜi arguÜenWaÜi. PoViaTa naWoÜiaVW więkVYą 
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nieYależność. Nie ÜuVi iTenWXfikować Vię Y celaÜi grupX. Jego powiąYanie Y nią 
oTbXwa Vię poprYeY alfę. To prYXwóTca ÜuVi go YaakcepWowaćH żebX Üógł bXć 
akcepWowanX prYeY grupę. Może jeTnak YTarYXć Vię i WakH że beWa YajÜie poYXcję 
alfXH gTX uTa Üu Vię poYXVkać wXVWarcYającą ilość Ywolenników w grupie.  
PoYXcja γ 
PoYXcja gamma uÜożliwia anoniÜowe ucYeVWnicWwo w grupieH YanurYenie 
Vię w jej Ybiorowość. OVobX YajÜujące Wę poYXcję VWanowią „ciało” grupXH w 
pełni iTenWXfikują Vię Y jej prYXwóTcą. GammX repreYenWują Vobą TYiałania 
całej grupXH Wakie jak np. wXkonXwanie pewnXcUH cUarakWerXVWXcYnXcU Tla 
Tanej grupX rXWuałów. 
PoYXcja ω  
Omega jeVW w grupie uoVobienieÜ wroga. OVobX będące w Wej roli Vprawiają 
wrażenie bXcia poYa grupą. Omega cYęVWo kłóci  Vię Y  alfąH prYeY co urucUa-
Üia agreVję grupX. PoViaTa bądź roYwija w Vobie cecUXH kWóre grupa jeTno-
YnacYnie iTenWXfikuje Y aWrXbuWaÜi wroga. Jego funkcja w grupie jeVW jeTnak 
barTYo iVWoWna. Omega Üoże repreYenWować różne poVWawXH TYięki cYeÜu 
iVWnieje wiele roTYajów WXcU poYXcji w grupieJ 

1. UaÜulec – Waka oVoba pracuje najwolniejH VYXbko reYXgnujeH nie po-
Wrafi jeTnak wproVW YreYXgnować Y wXkonania określonego YaTaniaH 

2. VcepWXk – krXWXcYnie poTcUoTYi To YaTańH jeVW pełen wąWpliwościH 
3. rebelianW – oWwarcie konfronWuje Vię Y alfąH 
4. błaYen – wXpowiaTa na głoV rYecYXH kWórXcU inni cYęVWo nie ośÜiela Vię 

powieTYieć; Yabawia grupęH TYięki cYeÜu YXVkuje Wakże pewien preVWiżH 
5. koYioł ofiarnX – wVYelka wina innXcU YrYucana jeVW właśnie na niego. 

Grupa całkowicie wXklucYa go Ye VwoicU pocYXnań.  
 

5. MYiałania naucYyciela w klaVie jęYykowej uwYglęTniające VWrukWurę grupy 
 

PoTobnie jak faYX grupX cUarakWerXYują Vię Tużą TXnaÜikąH Wak i wewnęWrYna 
jej VWrukWura Üoże ulegać YÜianoÜ w Wrakcie roYwoju grupX. PrYXwóTca 
grupX Üoże VWać Vię omegąH beWa – alfąH a gamma – ekVperWeÜ (β). P baTa-
niacU naT funkcją naucYXciela w klaVie jęYXkowej (MörneX i MurpUeXH 2003) 
oraY w innXcU opracowaniacU ToWXcYącXcU roli prowaTYącego (VoigWH 1993H 
GellerW  i  NowakH  2007)  pojawia  Vię WwierTYenieH  że jeVW  on prYXwóTcąH  liTe-
reÜ. NależX Wu jeTnak Tokonać roYróżnienia ÜięTYX oTgórnie narYuconą 
funkcją prowaTYenia grupX (jak Wo Üa ÜiejVce w prYXpaTku klaVX jęYXkowej 
cYX pracX Y YeVpołaÜi i grupaÜi) a rolą cYłonka grupXH powVWałą naWuralnie w 
wXniku określonXcU cecU oVobowościH TYiałań cYX poVWaw. PrYX WakiÜ roY-
różnieniu naucYXciel cYX Wrener pełni funkcję pewnego roTYaju „Vuper-alfX” Y 
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uwagi na Yarówno jego więkVYą właTYę naT grupą jak i oTpowieTYialność Ya 
nią. PoTobnie jak w prYXpaTku omegiH klaVa Üoże prYeY pewien okreV cYaVu 
YacUowXwać Vię w VWoVunku To naucYXciela jak wobec wrogaH nigTX jeTnak 
nie bęTYie on pełnił Wej roliH gTXż omega nie poViaTa Wakiej właTYXH jaką Üa 
naucYXciel cYX Weż ewenWualnXH YewnęWrYnX prYeciwnik grupX.  

P pracX Y klaVą jęYXkową naucYXciel powinien brać poT uwagę nie WXl-
ko faYęH w jakiej jego grupa Vię YnajTujeH lecY Wakże inWerakcję ÜięTYX 
ucYniaÜiH wXnikającą Y icU poYXcji w klaVie. JeVW Wo iVWoWnie ważne prYX pro-
ponowaniu ucYnioÜ pracX w poTgrupacU cYX w paracUH lecY Wakże prYX wX-
powieTYiacU pojeTXncYXcU oVób na foruÜ klaVX. PoÜijanie fakWu iVWnienia 
UierarcUicYnXcU poYXcji w grupie Üoże VpowoTować nieefekWXwną pracę w 
paracUH gTX np. Y powoTu konflikWu ÜięTYX omegą a reVYWą grupXH paraH w 
kWórej ów nielubianX ucYeVWnik Üa pracowaćH bęTYie wXkonXwała Vwoje Ya-
Tanie najkrócejH prYeY co ćwicYenie Wak naprawTę nie YoVWanie w pełni Yreali-
Yowane. PoYa WXÜ omega bXwa najrYaTYiej wXbieranX prYeY ucYeVWnikówH 
albo prYXTYiela Üu Vię roleH co To kWórXcU wiaToÜoH że YakońcYą Vię niepo-
woTYenieÜ. Mo prYXgoWowXwania prac ToÜowXcU cYX preYenWacji w grupacU 
gammX cUęWnie wXbierają beWęH  Y  kWórXÜ  praca  jeVW  łaWwiejVYaH  bo  Wo  on  
wnoVi najwięcej To YeVpołu. JeTnocYeśnie gammX barTYo cUęWnie pracują Ye 
Vobą w paracUH gTXż Ynają Vię na WXle TobrYeH że ewenWualne Ybieranie in-
forÜacji na Vwój WeÜaW w obcXÜ jęYXku oTbXwa Vię barTYo VYXbkoH a TalVYą 
cYęść cYaVu prYeYnacYoną na pracę wXkorYXVWując na prXwaWne roYÜowX.  

PrYeT YaproponowanieÜ określonego ćwicYenia TobrYe jeVW YaWeÜ Ya-
VWanowić Vię naT akWualną UierarcUią cYłonków grupXH abX Yaproponować 
Waki wXbór parWnerów To pracXH kWórX VWworYX więkVYe prawTopoTobieńVWwo 
VkuWecYnej pracX (np. prYeY propoYXcję wXbrania oVobXH Y kWórą ToWXcUcYaV 
Vię nie pracowało lub różne forÜX loVowania cYX oTlicYania).  

 
6. PoTVuÜowanie 

 
ProceV naucYania i nauki jęYXka obcego YależX oT wielu cYXnników. NieÜożliwe 
jeVW jeTnak jeTnocYeVne uwYglęTnianie wVYXVWkicU poTcYaV pracX Y ucYniaÜi w 
klaVie jęYXkowej. MoWXcUcYaVowe opracowania niewiele uwagi poświęcałX 
aVpekWoÜ TXnaÜiki i VWrukWurX grupXH cUoć wielokroWnie wXÜieniane Vą one jako 
iVWoWne eleÜenWX w inWerakcji naucYXciel – ucYeń cYX ucYeń – ucYeń.  

PoTVWawowe YnacYenie Üa uświaToÜienie VobieH że klaVa jęYXkowa jako 
grupa prYecUoTYi określone faYX Vwojego roYwoju i TYiałania naucYXciela oraY 
oTpowieTź Ye VWronX ucYniów w TużXÜ VWopniu Üogą Yależeć oT eWapuH na jakiÜ 
klaVa akWualnie Vię YnajTuje. Reakcje We YaYwXcYaj nie Vą YwiąYane Y poYioÜeÜ 
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ÜoWXwacjiH YTolnościaÜi ucYnia cYX ÜeWoTą naucYania wXbraną prYeY naucYXcie-
la. MXnaÜika klaVX jako grupX Üoże Wakże ujawniać Vię poprYeY TYiałania okre-
ślonXcU oVóbH kWóre Üają prYXpiVane role wewnąWrY klaVX – prYXwóTcaH ekVperWH 
YwXkłX ucYeVWnik  cYX  ouWViTer.  IcU  YacUowanie  YnacYąco Üoże wpłXnąć na  po-
woTYenie bądź nieÜożność realiYacji YaplanowanXcU TYiałań eTukacXjnXcU.  

MiÜo świaToÜościH że nie jeVW Üożliwe ciągłe ÜoniWorowanie Yarów-
no TXnaÜiki grupX jak i jej VWrukWurXH prYX równocYeVnXÜ Vkupieniu Vię na 
realiYacji prograÜu naucYaniaH wXTaje Vię jeTnak iVWoWne uwYglęTnienie opi-
VanXcU w niniejVYXÜ opracowaniu aVpekWów w faYie prYXgoWowania Vię To 
YajęćH co Y pewnością ułaWwi pracę Y klaVą. 
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OrYysYWof OoWuła  
UniwerVXWeW Marii Curie-SkłoTowVkiej w Lublinie 

CRNNR UN NNVIRONNNÓNNT INTNRACTIF  
NN CLASSN MN FLN 

CreaWing an inWeracWive language claVVrooÜ 

TraTiWional coÜÜunicaWion in foreign language claVVeVH even if varieT bX 
WUe uVe of TiverVe gaÜeV anT ViÜulaWionVH WakeV place in a VWerile claVV-
rooÜ environÜenWH  anT  WUereforeH  iV  rarelX  encouraging.  HoweverH  WUe  
new generaWion of pupilV iV growing up on coÜpuWer gaÜeVH anT WUiV 
facW iV cUanging WUeir expecWaWionV anT TeÜanTV on eTucaWion. TUe TX-
naÜicallX cUanging virWual worlT of viTeogaÜeV ÜaX be WUe perfecW en-
vironÜenW for WUeÜ Wo Tevelop variouV VkillV. In WUiV paperH I woulT like 
Wo preVenW ÜX preliÜinarX concluVionV ÜaTe wUile iÜpleÜenWing viTeo-
gaÜeV inWo foreign language claVVeV in a UigU VcUool. 

 
 
1. InWroTucWion 
 
Il  n’eVW  paV  exagéré  Te  conVWaWer  que  leV  nouvelleV  WecUnologieV  onW  
TéfiniWiveÜenW eW irréverVibleÜenW WranVforÜé le ÜoTèle Te Wravail Te 
l’enVeignanW Te langue éWrangère. NaWurelleÜenWH leV élèveV onW auVVi éWé affecWéV 
par  ce  cUangeÜenW.  Me pluV  en pluV  noÜbreux VonW  leV  ouWilV  qui  renTenW  leur  
Wravail pluV efficaceH leur perÜeWWenW Te collaborer enWre euxH Te réaliVer 
acWiveÜenW TeV projeWV TiverVH ainVi que Te Tévelopper leur coÜpéWenceV 
généraleV eW linguiVWiqueV. Mu poinW Te vue Tu profeVVeurH leV nouvelleV 
WecUnologieV perÜeWWenW enWre auWreV Te gérer pluV efficaceÜenW le Wravail Te 
claVVeH Te proÜouvoir l’auWonoÜie Te VeV élèveVH T’augÜenWer leur ÜoWivaWion eW 
Te V’aVVurer que l’enVeigneÜenW a égaleÜenW lieu en Üilieu exWraVcolaire. ManV le 
préVenW arWicleH nouV allonV placer au cœur Te noWre réflexion un éléÜenW qui eVW 
praWiqueÜenW inTiVVociable TeV nouvelleV WecUnologieVH à Vavoir l’inWeracWiviWé. 
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NouV allonV préVenWer TeV ouWilV qui perÜeWWenW Te WranVforÜer une claVVe Te ŃLN 
en un environneÜenW acWif réagiVVanW aux acWionV TeV apprenanWV. 
 
2. Le Vage Vur l’eVWraTe eW le guiTe-accoÜpagnaWeur 
 
PrenonV coÜÜe poinW Te TéparW Te noWre réflexion la repréVenWaWion 
VcUéÜaWique T’une claVVe Te langue « claVVique »H qui conWinue à êWre un 
environneÜenW privilégié par Te noÜbreux enVeignanWV (Ńigure 1). SanV TouWeH 
cela pourraiW êWre une illuVWraWion claVVique T’un ÜoTèle appelé fréqueÜÜenW 
« Vage Vur l’eVWraTe » (Vage on WUe VWage ; cf. OingH 1993). Selon ce ÜoTèleH c’eVW 
le profeVVeur qui occupe la place cenWrale TanV le proceVVuV Te l’enVeigneÜenW 
eW c’eVW lui qui TéWienW le conWrôle quaVi-abVolu Te la Üanière TonW la langue 
éWrangère  Ve  ÜanifeVWe  en  claVVe.  Cela  Ve  proTuiW  auVVi  bien  à  WraverV  VeV  
propreV élocuWionV (VXÜboliVéeV par un pUXlacWère TanV noWre VcUéÜa) que par 
l’inWerÜéTiaire Te TifférenWV ÜéTiaV. C’eVW l’enVeignanW qui a une influence 
TéciVive Vur la Üanière TonW ceV TocuÜenWV VeronW préVenWéVH analXVéV eW 
éWuTiéV. Par exeÜpleH il peuW TeÜanTer à VeV éWuTianWV Te lire le WexWe Te Welle 
ou Welle façonH T’obVerver leV VWrucWureV graÜÜaWicaleV qui V’X ÜanifeVWenW ou 
Te V’en Vervir en WanW qu’exercice Te prononciaWion (lecWure à voix UauWe). QuanW 
aux enregiVWreÜenWV VonoreVH c’eVW le profeVVeur qui va TéciTer Tu noÜbre 
T’écouWeVH cUoiVir leV paVVageV leV pluV iÜporWanWVH eWc. Il en eVW Te ÜêÜe avec 
leV filÜV viTéoH qu’il peuW préVenWer TanV leur enVeÜble ou fragÜenWaireÜenWH 
avec ou VanV VonH ou bien en accéléré (cf. OoYiełH 2010). MêÜe Vi l’enVeignanW 
ToiW en principe aTapWer Von coÜporWeÜenW aux réacWionV Te la claVVeH cela ne 
cUange en rien le faiW que leV éWuTianWV ne peuvenW paV TiVpoVer libreÜenW TeV 
reVVourceV en langue éWrangère. TouW paVVe par l’inWerÜéTiaire Tu profeVVeurH 
qui eVW le Veul éléÜenW inWeracWif propreÜenW TiW TanV la claVVe.  
 

 
Ńigure 1 
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CeWWe pUiloVopUieH on le VaiWH eVW TepuiV pluVieurV annéeV criWiquée par Te 
noÜbreux péTagogueV qui lui préfèrenW un ÜoTèle « guiTe-accoÜpagnaWeur » 
(guiTe on WUe ViTe ; cf. OingH 1993). ManV celui-ciH le profeVVeurH VouvenW 
occupanW une place parÜi leV élèveVH leV aVViVWe TanV leur WravailH  en TevenanW 
avanW WouW un faciliWaWeur. PourWanWH coÜÜe l’a reÜarqué avec juVWeVVe PiliaÜH 
« Le Tanger Te ceWWe caracWériVaWion eVW qu’elle eVW VouvenW inWerpréWée coÜÜe 
une exonéraWion TeV reVponVabiliWéV Te l’enVeignanW quanW aux acquiViWionV 
effecWiveV TeV élèveV. […] Le rôle Te l’enVeignanW eVW « T’organiVer » un 
environneÜenW T’apprenWiVVageH WanW Tu poinW Te vue Te Va concepWion que Te 
Von exploiWaWion » (PiliaÜH 2010 J 161). C’eVW juVWeÜenW le problèÜe Te 
l’organiVaWion Te l’environneÜenW T’apprenWiVVage qui va nouV inWéreVVer TanV 
le préVenW arWicleH eW WouW parWiculièreÜenW la queVWion Te l’inWroTucWion TeV 
éléÜenWV inWeracWifV TanV la claVVe Te langue. 

Si  nouV  VoÜÜeV  T’accorT  Vur  leV  avanWageV  T’une  configuraWion  TanV  
laquelle le profeVVeur eVW un WéÜoin eW guiTe qui inWervienW principaleÜenW 
lorVque  leV  apprenanWV  onW  beVoin  Te  Von  VouWienH  il  fauW  V’inWerroger  Vur  le  
ÜoTèle T’inWeracWion enVeignanW – ÜéTiaV – élèveV qui aVVurera un 
apprenWiVVage efficace. CerWeVH beaucoup TépenT Te la volonWé Te l’enVeignanW. 
Son aWWiWuTeH Von ouverWure T’eVpriW eW Va TéWerÜinaWion ainVi que VeV 
coÜpéWenceV VonW VouvenW la clé Tu VuccèV. Il fauW cepenTanW Ve renTre coÜpWe 
que c’eVW la naWure ÜêÜe TeV ÜéTiaV uWiliVéV WraTiWionnelleÜenW en claVVe Te 
langue  qui  iÜpoVe  VouvenW  un  cerWain  ÜoTèle  Te  Wravail.  Qu’il  V’agiVVe  TeV  
enregiVWreÜenWV VonoreV ou TeV filÜV viTéoH leur foncWionneÜenW ToiW êWre 
forcéÜenW aVVuré par quelqu’un Ve WrouvanW TanV la claVVe eW il n’eVW paV éWrange 
que TanV la pluparW TeV caV ce VoiW l’enVeignanW qui aVVuÜe ce rôle. PourWanWH le 
TéveloppeÜenW TeV nouvelleV WecUnologieV perÜeW l’iÜplanWaWion TanV la claVVe 
Te ŃLN T’ouWilV  T’un nouveau WXpeH  Ve  caracWériVanW  par  leur  inWeracWiviWé.  Ceci  
eVW une vraie révoluWionH car l’écUange T’inforÜaWionV peuW Ve proTuire VanV 
l’inWerÜéTiaire Tu profeVVeur ; l’environneÜenW inWeracWif réagiW eW V’aTapWe aux 
acWionV TeV élèveV T’une Üanière enWièreÜenW auWonoÜe. CeWWe ViWuaWion 
perÜeW au profeVVeur Te Tevenir un guiTe accoÜpagnaWeur qui obVerve eW 
faciliWe l’écUange T’inforÜaWionV enWre leV apprenanWV VanV êWre néceVVaireÜenW 
l’iniWiaWeur Te cUaque acWion.  
 
3. L’environneÜenW inWeracWif en claVVe Te FLN 
 
Quelle peuW êWre la foncWion T’un Üilieu inWeracWif TanV la claVVe Te ŃLN ? Nn 
faiWH ce WXpe T’environneÜenW eVW le Veul qui recrée TanV une cerWaine ÜeVure 
TeV conTiWionV Te coÜÜunicaWion coÜparableV Vur le plan foncWionnel à celleV 
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Te la vie réelleH TanV laquelle cUacune Te noV élocuWionV enWraîne une réacWion 
ou WranVforÜaWion Te noWre enWourage. Cela réponT parfaiWeÜenW aux beVoinV 
TeV apprenanWV quiH TanV leV conTiWionV VcolaireV norÜaleVH VonW WoWaleÜenW 
TépourvuV Te ce genre Te VWiÜuli. LoiVeau TécriW WrèV bien ce problèÜeJ 
« ManV leV claVVeV Te L.N.H enVeignanWV eW apprenanWV pénèWrenW un ÜonTe 
linguiVWique eW culWurel TifférenW Te leur ÜonTe ‘ÜaWernel’H un ÜonTe virWuel 
car  recréé  arWificielleÜenW  par  TeV  WexWeVH  TeV  iÜageV  ou  TeV  TocuÜenWV  
auTioviVuelV. Si cerWainV apprenanWV Te la L.N. onW parfoiV la cUance Te 
TécouvrirH  TanV  Va  réaliWéH  le  ÜonTe  Te  la  L.N.H  T’auWreVH  noÜbreuxH  –  eW  
VouvenWH  cerWainV  enVeignanWV  égaleÜenW  –  n’en  connaîWronW  que  la  forÜe  
virWuelle » (LoiVeauH 1997 J 64). 

LoiVeau WoucUe ici au cœur Tu problèÜe. ManV la claVVe WraTiWionnelleH 
la coÜÜunicaWion enWre leV éWuTianWV eW le profeVVeur Ve Téroule TanV un 
environneÜenW VWérileH TanV lequel le ÜonTe Te la L.N. n’eVW reproTuiW que par 
l’inWerÜéTiaire TeV éléÜenWV VWaWiqueV eW non inWeracWifV. Ceci TéÜoWive 
forcéÜenW leV apprenanWV qui VouvenW ne VonW paV éÜoWionnelleÜenW 
iÜpliquéV TanV le proceVVuV T’acquiViWion Te la langue éWrangère. CoÜÜe 
nouV l’avonV TiW pluV UauWH TanV la vie réelle un VuccèV coÜÜunicaWif nouV 
apporWe T’UabiWuTe un profiW Wangible. ManV la claVVeH le VuccèV coÜÜunicaWif 
n’eVW récoÜpenVé que par un éloge Tu profeVVeur ou une bonne noWe. Pour 
reÜéTier en quelque VorWe à ceWWe ViWuaWionH leV acWiviWéV Te claVVe VonW 
VouvenW  conçueV  Te  VorWe  à  ViÜuler  la  vie  réelle  –  il  VuffiW  Te  ciWer  ici  leV  
exerciceV WrèV populaireV Tu WXpe « joueY leV VcèneV » TanV leVquelV leV élèveV 
VonW priéV T’incarner TifférenWV perVonnageV eW Te Tialoguer enWre eux. Il fauW 
cepenTanW aTÜeWWre que ce genre T’exerciceV Ve Téroule T’UabiWuTe T’une 
Üanière  qui  n’a  rien  à  voir  avec  la  coÜÜunicaWion  réelle  J  queVWionV  eW  
réponVeV VWéréoWXpéeVH réacWionV préviVibleV TeV inWerlocuWeurVH abVence Te 
réWroacWion acWive. QuanW au ÜonTe virWuel Te la L.N. ÜenWionné par LoiVeauH il 
n’eVW forcéÜenW paV inWeracWifH car leV TocuÜenWV VonoreV viVuelV eW WexWuelV 
ne VonW qu’une reproTucWion figée TeV acWeV Te coÜÜunicaWion.   

Il VeÜble Tonc que leV Üilieux inWeracWifV VoienW une VoluWion iTéale 
TonW l’applicaWion V’iÜpoVe TanV une claVVe ÜoTerne Te ŃLN. ManV le préVenW 
arWicleH nouV allonV nouV concenWrer Vur un TeV ouWilV que nouV conViTéronV 
coÜÜe le Üieux approprié à favoriVer un enVeigneÜenW inWeracWif Te la L.N. J 
leV jeux viTéo. OuWre une réflexion WUéoriqueH nouV allonV préVenWer noV 
propreV obVervaWionV faiWeV lorV Te l’iÜpléÜenWaWion TeV jeux TanV leV courV 
Te la langue françaiVe au lXcée. 
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4. LeV jeux viTéo en claVVe Te FLN 
 
La propoViWion T’uWiliVer leV jeux viTéo en claVVe Te langue Vera VanV TouWe 
conViTérée par pluVieurV coÜÜe conWroverVée. MêÜe Vi la populariWé Te ce 
WXpe Te TiverWiVVeÜenW eVW inconWeVWable parÜi leV jeuneV – coÜÜe le 
ÜonWre le rapporW Mzieci akWXwne online (LeV enfanWV acWifV en ligne)H 70% 
TeV enfanWV polonaiV TanV la WrancUe T’âge enWre 4 eW 14 anV uWiliVenW un 
orTinaWeurH eW ilV le fonW avanW WouW pour jouer (ciWé T’aprèV ŁłaVYkiewicYH 
2011 J 35) – leV jeux VonW WraTiWionnelleÜenW conViTéréV coÜÜe une acWiviWé 
qui n’eVW paV « VérieuVe ». PourWanWH cerWainV péTagogueV prônenW TepuiV 
longWeÜpV leV avanWageV Te l’iÜpléÜenWaWion Te la VWraWégie luTique TanV le 
proceVVuV gloWWoTiTacWique. Pour ne ciWer que quelqueV publicaWionVH Siek-
PiVkoYub  (1995H  2001)H  par  exeÜpleH  ÜonWre  coÜÜenW  leV  jeux  eW  leV  
ViÜulaWionV peuvenW coÜpléWer efficaceÜenW l’apprenWiVVage T’une langue 
éWrangère. NoÜbreuVeV VonW auVVi leV voixH VurWouW ouWre-AWlanWiqueH qui 
vonW encore pluV loin en claÜanW que leV jeux viTéo VonW beaucoup pluV 
péTagogiqueÜenW uWileV que l’école (JoUnVonH 2005H PrenVkXH 2006H GeeH 
2007H Mawer eW SWanleXH 2007H AlTricUH 2009). Il VeÜble Tonc qu’en VouV-
eVWiÜanW l’uWiliWé Te ce WXpe T’acWiviWéVH nouV coÜÜeWWonV une grave erreur. 

Il exiVWe relaWiveÜenW peu Te publicaWionV conVacréeV à l’eÜploi TeV 
jeux viTéo TanV la claVVe Te langue (pour une bibliograpUie à peu prèV 
coÜplèWe cf. LiH Liu eW ŁoXerH 2009 J 136H Te HaanH 2011 J 46-47). Nn généralH 
leV VpécialiVWeV V’accorTenW à Tire que leur iÜpacW Vur le TéveloppeÜenW TeV 
coÜpéWenceV linguiVWiqueV eVW enWièreÜenW poViWif. ManV une Te WouWeV 
récenWeV publicaWionV conVacréeV à ce VujeWH TUoÜaV conVWaWe que « leV jeux 
peuvenW êWre ÜoWivanWVH réTuire le VWreVVH perÜeWWre aux apprenanWV Te Ve 
concenWrer Vur la coÜÜunicaWion TanV la langue cible pluWôW que Vur l’eÜploi 
TeV VWrucWureV linguiVWiqueV correcWeVH offrenW aux éWuTianWV inWroverWiV 
TavanWage Te poVVibiliWéV Te V’expriÜer eW créenW une aÜbiance inforÜelle 
qui augÜenWe la récepWiviWé TeV élèveV »1 (TUoÜaVH  2012  J  11).  Mawer  eW  
SWanleX pour leur parW VoulignenW que l’inWroTucWion TeV jeux viTéo en claVVe 
Te langue perÜeW Te Tévelopper cUeY leV élèveV noÜbre Te coÜpéWenceV eW 
Te coÜporWeÜenWV WelV que « la capaciWé Te réVouTre créaWiveÜenW TeV 
problèÜeVH la priVe Te riVqueV calculéVH la perVévéranceH l’aWWenWion au TéWail 

                                                             
1 TUoÜaVH 2012 J 11 J gaÜeV can be ÜoWivaWingH reTuce anxieWXH focuV learnerV on coÜ-
ÜunicaWing in WUe WargeW language raWUer WUan on uVing correcW linguiVWic VWrucWureVH 
proviTe Üore inWroverWeT VWuTenWV wiWU a greaWer range of opporWuniWieV for Velf-
expreVVion anT creaWe an inforÜal aWÜoVpUere WUaW enUanceV learner recepWiveneVV. 
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ainVi que la collaboraWion efficace »2 (Mawer  eW  SWanleXH  2011  J  10).  LeV  
avanWageV poWenWielV TeV jeux viTéo ne VonW Tonc paV négligeableV. 

QuelV VonW leV jeux que l’on peuW aTapWer aux beVoinV T’une claVVe Te 
ŃLN  ?  Il  paraîW  que  leV  poVVibiliWéV  VonW  noÜbreuVeV.  Nn  généralH  leV  
cUercUeurV WravaillanW TanV ce ToÜaine Ve concenWrenW Vur leV jeux qui 
conWiennenW Te longueV UeureV T’enregiVWreÜenWV VonoreVH WelV que leV jeux 
Te rôleH TanV leVquelV le joueur incarne un perVonnage qu’il faiW évoluer au 
fil T’une quêWe Ve TéroulanW TanV un vaVWe univerV (CruYH 2007H SurTXkH 2008H 
Te HaanH 2011)H ou leV jeux viTéo Te ViÜulaWion Te vieH TanV leVquelV le 
joueur crée un perVonnage TonW il ToiW gérer leV beVoinV quoWiTienV en lui 
faiVanW Üener la vie qu’il TéVire (PuruVUoWÜaH 2005H RanalliH 2007). ManV le 
caTre Te noWre réflexion Vur l’inWeracWiviWéH nouV avonV cUoiVi une approcUe 
WouW à faiW TifférenWe. NouV allonV nouV concenWrer Vur TeV jeux T’un auWre 
WXpeH à Vavoir leV jeux viTéo Te réflexion.  

NouV pourrionV naWurelleÜenW nouV TeÜanTer pourquoi aTapWer leV jeux 
viTéo à la réaliWé Te la claVVe Te langue alorV qu’exiVWe un granT noÜbre Te jeux 
conçuV expreVVéÜenW TanV le buW Te renTre l’enVeigneÜenW Tu ŃLN pluV efficace 
eW TiverWiVVanW (cf. p.ex. OrXVWalliH 2008). Le problèÜe avec ce WXpe Te logicielV 
c’eVW  qu’ilV  VonW  le  pluV  VouvenW  crééV  par  TeV  VpécialiVWeV  en  TiTacWique  TeV  
langueV qui ignorenW pour la pluparW leV facWeurV qui renTenW leV jeux viTéo auVVi 
aWWraXanWV. C’eVW préciVéÜenW la raiVon pour laquelle leV jeux crééV pour faciliWer 
l’enVeigneÜenW T’une L.N. VonW pour la pluparW TeV WeVWV ÜalaTroiWeÜenW 
TéguiVéV. PrenTre coÜÜe poinW Te TéparW un objecWif péTagogique eW 
conVWruire un jeu auWour Te lui eVW WoujourV conTaÜné à l’écUec. 

Si nouV VoÜÜeV T’aviV que leV jeux viTéoH en parWiculier ceux Te 
réflexionH peuvenW WrèV bien convenir aux beVoinV T’une claVVe ÜoTerne Te 
L.N.H nouV TevonV néceVVaireÜenW réponTre à la queVWion J quelleV VonW leurV 
caracWériVWiqueV eW en quoi VonW-ilV TifférenWV (Üieux aTapWéV à la réaliWé T’une 
claVVe Te langue) TeV auWreV jeux ? TouW T’aborTH leV jeux viTéo Te réflexion Ve 
caracWériVenW par le faiW qu’ilV ne ÜeWWenW paV l’accenW Vur la coÜpéWiWion enWre 
l’UoÜÜe eW la ÜacUine ou bien enWre leV joueurVH ÜaiV pluWôW Vur la recUercUe 
T’une VoluWion à un problèÜe. Le Téfi peuW prenTre TifférenWeV forÜeV J 
réVoluWion T’énigÜeVH navigaWionH ÜanipulaWion T’objeWVH eWc. L’accenW n’eVW 
paV ÜiV Vur leV réacWionV rapiTeV TeV joueurV ÜaiV pluWôW Vur leurV capaciWéV 
inWellecWuelleVH leur curioViWé eW leur créaWiviWé.  

ConWraireÜenW aux auWreV WXpeV Te jeuxH leV jeux Te réflexion ne 
conWiennenW praWiqueÜenW paV T’inVWrucWionV verbaleV. IlV préVenWenW 
                                                             
2 Mawer  anT  SWanleXH  2011  J  10  J  creaWive  probleÜ  VolvingH  calculaWeT  riVk  WakingH  
perViVWenceH aWWenWion Wo TeWail [anT] effecWive collaboraWion. 
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égaleÜenW un WouW auWre WXpe Te Téfi que leV jeux Te rôle ou Te ViÜulaWion 
Te vie. Le joueur n’eVW paV cenVé créer un perVonnage auquel il V’iTenWifie eW 
qui évolue TanV le caTre T’une « UiVWoire ». ManV la pluparW TeV caVH WouW ce 
que voiW le joueur eVW un groupe T’objeWV virWuelV qu’il ToiW Üanipuler T’une 
cerWaine façon pour aWWeinTre le buW prévu par leV prograÜÜeurV. Nn raiVon 
Te leur caracWèreH leV jeux Te réflexion favoriVenW T’une Üanière naWurelle le 
Wravail collecWif. La langue éWrangère Ve ÜanifeVWe ici T’une façon WouW à faiW 
parWiculière J ce n’eVW pluV l’orTinaWeur qui coÜÜunique avec le joueur ÜaiV 
leV joueurV qui coÜÜuniquenW enWre eux pour eVVaXer Te réVouTre 
enVeÜble le problèÜe auquel ilV VonW confronWéV.  

Le ÜoTèle Te coÜÜunicaWion TanV la claVVe Ve WranVforÜe Tonc 
enWièreÜenWJ nouV n’avonV pluV affaire à une configuraWion TanV laquelle leV 
joueurVH aVViV TevanW leurV orTinaWeurVH eVVaienW Te faire face inTiviTuelleÜenW 
aux TéfiV Tu ÜonTe virWuel. Au conWraireH ilV créenW une coÜÜunauWé TanV 
laquelle ilV écUangenW libreÜenW TeV iTéeV. Cela perÜeW Te V’aVVurer que leV 
élèveV perfecWionnenW non VeuleÜenW leurV coÜpéWenceV récepWiveV (ce qui a 
lieu TanV le caV où leV joueurV écouWenW ce que TiVenW leV perVonnageV virWuelV 
eW réagiVVenW VeuleÜenW aux coÜÜanTeV Te l’orTinaWeur)H ÜaiV auVVi 
proTucWiveVH car ilV ToivenW Técrire ce qu’ilV voienWH Vpéculer quanW à la naWure 
Tu ÜonTe virWuel eW négocier cUacun TeV ÜouveÜenWV. 

LeV auWreV avanWageV TeV jeux viTéo Te réflexion ne VonW paV non pluV 
négligeableV. PluVieurV T’enWre eux VonW acceVVibleV graWuiWeÜenW Vur 
inWerneW. IlV VonW T’UabiWuTe réaliVéV en WecUnologie flaVU eW ne requièrenW 
paV T’orTinaWeurV puiVVanWV pour foncWionner. Le Téfi préVenWé varie T’un jeu 
à l’auWreH ce qui perÜeW aux élèveV Te VWiÜuler le TéveloppeÜenW TeV 
coÜpéWenceV coÜÜunicaWiveV Te façon TifférenWe. LeV règleV Te ceV jeux 
VonW T’UabiWuTe ViÜpleVH ce qui eVW iÜporWanWH car un jeu Tifficile pourraiW 
facileÜenW Técourager leV élèveV. ŃinaleÜenWH il n’X a paV Te liÜiWe Te WeÜpVH 
ce qui eVW parWiculièreÜenW iÜporWanW TanV le conWexWe où cUacun TeV 
joueurV TevraiW avoir le WeÜpV Te Ve prononcer Vur la Üanière la pluV 
efficace Te réVouTre un problèÜe. NouV préVenWonV le TérouleÜenW T’une 
parWie UXpoWUéWique TanV un Te noV arWicleV (OoWułaH 2012). 

L’approcUe collecWive néceVViWe forcéÜenW la créaWion T’une aire Te 
jeu  coÜÜune.  Le  Wableau  inWeracWif  V’avère  le  Üeilleur  ouWil  TanV  ce  
conWexWe. CeW ouWilH préVenW TanV un noÜbre croiVVanW T’écoleVH peuW T’une 
parW Vervir Te granT écran Vur lequel leV joueurV peuvenW Vuivre 
conforWableÜenW le TérouleÜenW Te la parWieH T’auWre parWH grâce à VeV 
propriéWéV  inWeracWiveVH  il  perÜeW  T’effacer  –  ÜêÜe  Vi  ce  n’eVW  que  
parWielleÜenW  –  la  fronWière  enWre  le  ÜonTe  réel  eW  virWuel.  Nn  effeWH  
l’éWuTianW a la poVVibiliWé Te Üanipuler leV objeWV Tu jeu avec le WoucUer. Un 
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éWuTianW peuW Tire à un auWre Te TéplacerH WirerH pouVVer ou Wourner un objeW 
eW Von parWenaire va WouW ViÜpleÜenW le faire. ManV leV jeuxH leV objeWV VonW 
préVenWéV VouvenW coÜÜe V’ilV éWaienW réelVH leur ÜanipulaWion eVW 
accoÜpagnée T’effeWV viVuelV eW VonoreV eW leurV ÜouveÜenWV VonW régiV par 
leV loiV Te la pUXViqueH WouW cela faiW que le joueur eVW éÜoWionnelleÜenW 
iÜpliqué TanV l’enVeÜble TeV acWiviWéV. 

C’eVW juVWeÜenW là que Ve ÜanifeVWe l’énorÜe avanWage TeV jeux 
nuÜériqueV face aux jeux non-nuÜériqueV. CoÜÜe leV règleV Tu jeu VonW 
inUérenWeV au ÜonTe virWuel eW Ve ÜanifeVWenW VponWanéÜenW au courV Te la 
parWieH le profeVVeur n’eVW pluV obligé T’expliquer à VeV élèveV ce qu’ilV ToivenW 
faire pour reÜporWer un VuccèV. AinViH leV apprenanWV ToivenW Técouvrir eux-
ÜêÜeV  leV  règleV  Tu  jeu.  Me  ceWWe  ÜanièreH  ilV  n’onW  pluV  le  VenWiÜenW  Te  
parWiciper à un évèneÜenW organiVé eW conWrôlé par l’enVeignanW qui TéciTe 
quel ÜouveÜenW eVW perÜiV ou nonH V’aVVure que leV règleV VonW obéieVH 
VuperviVe le TérouleÜenW Te la coÜpéWiWion eW Téclare arbiWraireÜenW Welle ou 
Welle équipe vicWorieuVe. ManV le ÜoTèle en queVWion (Ńigure 2)H il VuperviVe 
uniqueÜenW le flux T’inforÜaWionV TanV la claVVe eWH Vi néceVVaireH joue le rôle 
Te faciliWaWeur TanV leV ÜoÜenWV criWiqueV. Ceci eVW WrèV ÜoWivanW car leV 
éWuTianWV onW l’iÜpreVVion Te parWiciper à un événeÜenW auWUenWique. 

 

 
Ńigure 2 
 
5. ConcluVion 
 
Il fauW bien Vûr Ve renTre coÜpWe que l’iÜpléÜenWaWion TeV jeux viTéo TanV le 
proceVVuV gloWWoTiTacWique n’eVW paV une WâcUe facile. CoÜÜe le reÜarque avec 
juVWeVVe Te HaanH « le poWenWiel TeV jeux viTéo TanV l’apprenWiVVage ne réViTe 
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paV néceVVaireÜenW en eux-ÜêÜeV (c’eVW-à-Tire qu’un éWuTianW eVVaie 
T’apprenTre  une  L.N.  en  jouanW  à  un  jeu)  ÜaiV  pluWôW  TanV  le  conWexWe  eW  leV  
acWiviWéV relaWiveV eW TécoulanW Tu jeu »3 (Te  HaanH  2011  J  46).  Il  VeraiW  
TéraiVonnable Te croire qu’en laiVVanW ViÜpleÜenW leV élèveV jouer aux jeux 
viTéoH nouV allonV auWoÜaWiqueÜenW faciliWer le TéveloppeÜenW Te leurV 
coÜpéWenceV linguiVWiqueV. La préVence Te l’enVeignanW eVW un éléÜenW 
abVoluÜenW néceVVaire Te l’équaWion. Ce qui poVe réelleÜenW problèÜeH c’eVW la 
Üanière TonW Va préVence Ve ÜanifeVWe TanV la claVVe. Il ToiW VuperviVer le flux 
T’inforÜaWionV WouW en Ve renTanW coÜpWe que l’excèV Te conWrôle éWouffera à 
coup Vûr l’enWUouViaVÜe TeV éWuTianWV. Un équilibre ToiW Tonc êWre éWabli enWre 
le  WeÜpV  Tu  jeu  eW  celui  qui  Vera  conVacré  aux  auWreV  acWiviWéVH  eW  leV  Teux  
ToivenW Ve coÜpléWer UarÜonieuVeÜenW. C’eVW la raiVon pour laquelle Te 
noÜbreux enVeignanWV – ceux pour qui le ÜonTe TeV jeux viTéo eW TeV 
innovaWionV WecUniqueV eVW un Werrain inconnuH WouW coÜÜe ceux qui Ve VenWenW 
Üal à l’aiVe TanV la ViWuaWion où il fauW quiWWer le caTre rigiTe iÜpoVé par leV 
acWiviWéV Te claVVe WraTiWionnelleV – VeronW probableÜenW réWicenWV à l’iTée 
T’inWroTuire ce WXpe T’innovaWionV. Il fauW cepenTanW Ve renTre coÜpWe que 
perVonne n’arrêWera le progrèV WecUnologique eW que leV nouvelleV WecUnologieVH 
qu’on le veuille ou nonH vonW irréverVibleÜenW WranVforÜer la claVVe Te langue.  
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AleksanTra Łyp-Łielecka  
UniwerVXWeW ŚląVki 

P JAOI SPOSÓŁ LNOCJA JĘRYOA OJCRYSTNGO  
ÓOŻN PRRYCRYNIĆ SIĘ MO RORPOJU  

PINLOJĘRYCRNOŚCI UCRNIÓP? 

How can WUe leVVon of a naWive language enUance WUe TevelopÜenW 
of ÜulWilingualiVÜ? 

NffecWive WeacUing anT learning of foreign languageV iV one of WUe Üain 
objecWiveV of inVWiWuWionaliYeT VcUool eTucaWion. TUe UigU level of 
learnerV language awareneVV enUanceV WUe TevelopÜenW of ÜulWilin-
gualiVÜ. TUe arWicle preVenWV VelecWeT ÜeanV of riVing language 
awareneVV Turing naWive language leVVonV in PoliVU VcUoolV. 

 
 

RóżnoroTność jęYXkowa jeVW poTVWawą roYkwiWu naVYego gaWunku. JeVW jak 
pożXwka bulionowa... AbXśÜX Üogli proVperowaćH poWrYebujeÜX wYajeÜnej 
ferWXliYacji inWelekWualnejH kWórej ToVWarcYa naÜ wielojęYXcYność  

(PogVonH 1998H cXW. Ya ScUÜiTW i MejnarWowicYH 2009J 83). 
 

P Tobie obecnej nikogo nie WrYeba prYekonXwać o pożXWkacU płXnącXcU Y 
nauki jęYXków obcXcU. Panuje powVYecUne prYekonanieH że YnajoÜość jeT-
nego bądź kilku jęYXków obcXcU Üoże prYXnieść oVoboÜ poViaTającXÜ Wakie 
uÜiejęWności YnacYne korYXściH Yarówno na płaVYcYXźnie inWelekWualnejH jak i 
VpołecYnej oraY YawoTowej.  

ŁaTania TowoTYąH że oVobX Ynające ÜiniÜuÜ Twa jęYXki obce wXka-
Yują Vię więkVYą kreaWXwnościąH Taleko iTącą wrażliwością koÜunikacXjną 
oraY łaWwością w nabXwaniu kolejnXcU jęYXków obcXcU (por. JeVVnerH 2006J 
27). PielojęYXcYność roYwija YTolność ÜóYgu To VYXbkiej analiYX i Vegregacji 
napłXwającXcU inforÜacjiH TlaWego Weż oVobX wielojęYXcYne YnaÜionuje Ya-
YwXcYaj wXVoce roYwinięWa uÜiejęWność ÜXślenia wielokierunkowego oraY 
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wXkonXwania kilku YaTań jeTnocYeśnie (ang. mulWiWaVking) (por. ŁialXVWokH 
CraikH Olein i ViVwanaWUanH 2004J 290-303). SWwierTYono ponaTWoH iż VWarYe-
jącX Vię poligloci cUarakWerXYują Vię lepVYą Vprawnością uÜXVłową oraY Üa-
nualną niż icU jeTnojęYXcYni rówieśnicX. Co więcejJ po analiYie UiVWorii VcUo-
rYenia u 400 pacjenWów Y cUorobą AlYUeiÜera YaobVerwowanoH iż 
w prYXpaTku oVób wielojęYXcYnXcU objawX cUorobowe pojawiałX Vię śreTnio 
VYeść laW później niż u oVób poVługującXcU Vię WXlko jeTnXÜ jęYXkieÜ (por. 
ŁialXVWokH Craik i ŃreeTÜanH 2007J 459-464). 

OprócY ww. korYXści inTXwiTualnXcUH wielojęYXcYność prYXnoVi również 
roYlicYne korYXści ogólnoVpołecYne. Jak poTkreśla OoÜiVja PVpólnoW Nuropej-
VkicU (OoÜunikaW OoÜiVjiH 2008J 2-3) „SkuWecYna poliWXka wielojęYXcYności 
Üoże YwiękVYXć perVpekWXwX żXciowe obXwaWeliH poprawić icU VYanVe na rXnku 
pracXH ułaWwić ToVWęp To uVług i należnXcU iÜ prawH [a Wakże – AŁŁ] prYXcYXnić 
Vię To VoliTarnościH poprYeY wYÜocnionX Tialog ÜięTYXkulWurowX i Vpójność 
VpołecYną”H Yaś weTług Yaleceń ŃoruÜ ŁiYneVu TV. PielojęYXcYności (2008J 3) 
ÜulWilingwiYÜ „VprYXja oWwarWej i WolerancXjnej poVWawieH a Wakże oWwiera Tro-
gę To nowXcU rXnków i nowXcU Üożliwości Tla biYneVu”. 

Pobec powXżVYegoH już w Üarcu 2002 rokuH na poVieTYeniu RaTX Nuro-
pX w ŁarcelonieH poVWulowano Yapewnienie każTeÜu NuropejcYXkowi Üożli-
wości ucYenia Vię w Woku eTukacji YinVWXWucjonaliYowanej obok Vwojego jęYXka 
ojcYXVWego ÜiniÜuÜ TwócU jęYXków obcXcUH prYX cYXÜ jeTnXÜ Y nicU ÜiałbX 
bXć jęYXk koÜunikacji ÜięTYXnaroTowej (np. angielVkiH francuVkiH UiVYpańVki)H 
TrugiÜ Y kolei jęYXk regionalnXH ÜniejVYościowX lub użXwanX w jeTnXÜ Y kra-
jów  VąVieTnicU.  P  2008  rokuH  ogłoVYonXÜ  rokieÜ  Tialogu  inWerkulWurowegoH  
Grupa InWelekWualiVWów TV. Mialogu MięTYXnaroTowego poT prYewoTnicWweÜ 
A. MaaloufaH francuVko-libijVkiego piVarYa i UiVWorXkaH w VwXÜ raporcie „Rba-
wienne wXYwanie. P jaki VpoVób wielość jęYXków ÜogłabX VkonVoliTować 
Nuropę”H prYeTVWawiła koncepcje WYw. przXbranego jęzXka właVnego (ang. 
perVonal aTopWive language). JęYXk Wen ÜiałbX bXć VaÜoTYielnie wXbieranX 
prYeY oVobę ucYącą Vię i VWawać Vię jej TrugiÜ jęYXkieÜ ojcYXVWXÜH prYX cYXÜ 
nauka jęYXka YwiąYana bXłabX Y TogłębnXÜ poYnawanieÜ kraju lub krajówH „w 
kWórXcU jeVW on użXwanXH Y liWeraWurąH kulWurąH VpołecYeńVWweÜ i UiVWoriąH kWóre 
wiążą Vię Y WXÜ jęYXkieÜ i poVługującXÜi Vię niÜ oVobaÜi” (Rbawienne wX-
zwanieH 2008J 11). PprowaTYenie w żXcie ww. koncepcji ÜiałobX VpowoTo-
wać poTYielenie Vię NuropejcYXków na wVYXVWkie jęYXkiH „ocYXwiście w VpoVób 
barTYo  nierównXH  ale  YawVYe  YnacYącX.  I  prYeTe  wVYXVWkiÜ  WrwałX.  
[A opanowanie VWoVunkowego rYaTkiego jęYXka – AŁŁ] TawałobX Tanej oVobie 
ToTaWkową korYXśćH porównXwalną To korYXści wXnikającej Y rYaTkiej Vpecjali-
Yacji w klucYowej TYieTYinie” (Rbawienne wXzwanieH 2008J 12). 
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RaVWanawiającX wobec Wego Üoże bXć wXnik NurobaroÜeWru 386 
„ObXwaWele NuropX i icU jęYXki” (2012)H1 weTług kWórego licYba NuropejcYX-
ków YnającXcU jęYXki obce w oVWaWnicU 7 laWacU nie WXlko nie wYroVłaH lecY 
wręcY prYeciwnie – ulegała YÜniejVYeniuJ o ile poTcYaV poprYeTniego baTa-
niaH w 2005 rokuH ponaT 56% ankieWowanXcU Teklarowało YnajoÜość prYX-
najÜniej jeTnego jęYXka obcego (28% prYXnajÜniej TwócUH 11% WrYecU)H 
o WXle w baTaniu prYeprowaTYonXÜ w 2012 roku licYba oVób poVługującXcU 
Vię ÜiniÜuÜ jeTnXÜ jęYXkieÜ obcXÜ VpaTła o 2 punkWX procenWowe To 
poYioÜu 54% (25% Teklaruje YnajoÜość ÜiniÜuÜ TwócUH 10 % WrYecU jęYX-
ków obcXcU)H ÜiÜoH iż równocYeśnie 88% ankieWowanXcU (wYroVW o 5 punk-
Wów procenWowXcU) uważa YnajoÜość jęYXków obcXcU Ya uÜiejęWność wXVo-
ce użXWecYnąH a aż 98% obXwaWeli Unii NuropejVkiej jeVW prYekonanXcUH że 
biegłość w poVługiwaniu Vię jęYXkaÜi obcXÜi VWanowić bęTYie klucYową 
uÜiejęWność TecXTującą o prYXVYłości (prYeTe wVYXVWkiÜ YawoTowej) icU 
TYieciH prYX cYXÜ Ya najbarTYiej użXWecYnX jęYXk obcX uważanX jeVW beY-
VprYecYnie angielVki (67%H VpaTek o 1 punkW procenWowX)H naVWępnie nie-
Üiecki (17%H VpaTek o 5 punkWów procenWowXcU w porównaniu Y 2005)H 
francuVki (16%H VpaTek o 9 punkWów procenWowXcU)H UiVYpańVki (14%H Vpa-
Tek o 2 punkWX procenWowe) i cUińVki (6%H wYroVW o 4 punkWX procenWowe).  

P oblicYu roVnącej roYbieżności ÜięTYX VWaneÜ pożąTanXÜ a rYecYX-
wiVWXÜH wciąż akWualne poYoVWaje więc pXWanieJ jak YacUęcić To nauki (kolej-
nXcU) jęYXków obcXcUH w jaki VpoVób ucYXnić Wę naukę jak najbarTYiej Vku-
WecYną oraY prYXgoWować ÜłoTXcU luTYi To VaÜoTYielnegoH auWonoÜicYnego 
ucYenia Vię jęYXków obcXcU prYeY całe TalVYe żXcie?  

P oTpowieTYi na powXżVYą kweVWię powVWał w oVWaWnicU laWacU VYereg 
koncepcji TXTakWXcYnXcU ÜającXcU na celu YwiękVYenie efekWXwności na-
ucYania (kolejnXcU) jęYXków obcXcU poprYeY Üożliwie opWXÜalne wXkorYX-
VWanie już poViaTanXcU uÜiejęWności i wieTYX jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej 
ucYącego Vię w jego jęYXku ojcYXVWXÜ iIlub wcYeśniej nabXWXÜ jęYXku obcXÜ. 
IcU prYXkłaTaÜi Üogą bXć koncepcja MaFnN (MeuWVcU alV FremTVpracUe nacU 
NngliVcU – Niemiecki jako jęzXk obcX po angielVkim)H VWworYona w laWacU 90. 
XX wieku w NuropejVkiÜ CenWruÜ JęYXków NowożXWnXcU w GraYH propagują-
ca naucYanie jęYXka nieÜieckiego w oparciu o uÜiejęWności i wieTYęH kWórą 
ucYącX Vię poViaTa Y wcYeśniejVYXcU lekcji jęYXka angielVkiegoH bądź baYująca 
na oTwroWnej kolejności nabXwania jęYXków koncepcja NaG (NngliVU afWer 
German – AngielVki po niemieckim)H roYwijana na UniwerVXWecie TecUnicYnXÜ 

                                                             
1 MokuÜenW ToVWępnX jeVW w InWernecie w angielVkiej (NuropeanV anT WUeir lan-
guageV)H nieÜieckiej (Mie europäiVcUen Bürger unT iUre SpracUen) i francuVkiej (LeV 
NuropéenV eW leurV langueV) werVji jęYXkowej.  
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w MarÜVWaTW. JeTnocYeśnie powVWaje również wiele koncepcji ukierunkowa-
nXcU na wXkorYXVWanie i roYwój uÜiejęWności WYw. inWerkoÜpreUenVji ÜięTYX-
jęYXkowejH cYXli YTolności roYuÜienia jęYXkaH kWórego wcYeśniej nie ucYXliśÜX 
VięH w oparciu o innX YnanX naÜ jęYXk bądź jęYXki (por. MeißnerH MeißnerH 
Olein i SWegÜannH 2004J 20)H YaYwXcYaj należącX(e) (cUociaż nie jeVW Wo waru-
nek koniecYnX) To Wej VaÜej roTYinX jęYXkowej i VWanowiącX(e) WYw. jęYXk(i) 
poÜoVWowX(e) (ang. briTge languageH nieÜ. BrückenVpracUe) wVpoÜagają-
cX(e) roYwój Vprawności recepWXwnXcU (prYeTe wVYXVWkiÜ w YakreVie cYXWa-
nia Ye YroYuÜienieÜ) w nowXÜ jęYXku. Mo projekWów w wXżej wXÜienionXÜ 
YakreVie YalicYXć Üożna Ü.in. prograÜX GalaWea (1991-1999)H Nuromania 
(2006-2008) i Galapro (2008-2010)H ukierunkowane na inWerkoÜpreUenVję w 
YakreVie jęYXków roÜańVkicUH projekW IGLO (VWanowiącX VkróW oT InWercom-
preUenVion in Germanic LanguageV OnlineH 1999-2003) proÜującX inWer-
koÜpreUenVję w YakreVie jęYXków gerÜańVkicUH bądź projekW InWercom 
(2006-2009)H wVpierającX roYwój Vprawności cYXWania Ye YroYuÜienieÜ w 
jęYXku nieÜieckiÜH porWugalVkiÜH bułgarVkiÜ oraY greckiÜ.  

JeTną Y najprężniej roYwijającXcU Vię koncepcji proÜującXcU inWer-
koÜpreUenVję jeVW projekW NuroCom (VkróW oT nieÜ. NuropäiVcUe InWercoÜ-
preUenVion)H YainicjowanX w 1999 roku prYeY H. G. Oleina i T. M. SWegÜannaH 
pocYąWkowo Tla roTYinX jęYXków roÜańVkicU (NuroComRom)H naVWępnie Ya-
aTapWowanX prYeY Ł. HufeiVen i N. Marx Tla roTYinX jęYXków gerÜańVkicU 
(NuroComGerm) oraY prYeY L. i G. RXbaWow Tla roTYinX jęYXków VłowiańVkicU 
(NuroComSlav). Jak poTkreślają Olein i SWegÜann (1999J 19)J 
 

MeWoTa NuroCoÜ uTowaTniaH że VWoVunkowo łaWwo naucYXć Vię jęYXka obcegoH 
jeśli jeVW on VpokrewnionX Y jęYXkieÜH kWórX już YnaÜX. PVkaYuje WeżH że oVoba 
Ynająca jeTen jęYXk europejVki poViaTa bierną YnajoÜość VYeregu eleÜenWów Y 
innXcU  jęYXków  i  że  nie  roYpocYXna  nauki  oT  Yera.  UcYeń oTkrXwaH  że  jęYXki  
Vpokrewnione Ye Vobą nie Vą Vobie obceH wręcY prYeciwnieH Yawierają cYęść 
wVpólnąH kWóra jeVW Üu Ynana Y poprYeTnicU ToświaTcYeń; nabiera więc wiarX 
we właVne Üożliwości oraY ÜoWXwacji To nabXcia wVYXVWkicU uÜiejęWności Y 
Tanego jęYXka. MYięki ÜeWoTYie NuroCoÜ ucYeń uYXVkuje świaToÜośćH że Üoże 
uYXVkać ToVWęp To nieYnanXcU Vobie YnacYeń poprYeY roYuÜowanie analogicY-
ne i TeTukowanie inforÜacji Y konWekVWu (WłuÜ. N. i R. JaÜroYik). 
 

MeWoTa baYuje na wXkorYXVWaniu WYw. VieTmiu filWrów bądź VieTmiu ViW2 (ang. 
Seven SieveVH nieÜ. Sieben Siebe)H kWóre YaVWoVowane w oTpowieTniej kolejności 
                                                             
2 NieÜiecki WerÜin „Vieben Siebe” YoVWał prYeWłuÜacYonX na jęYXk polVki jako „VieTeÜ filWrów” 
(por. WłuÜacYenie wVWępu To kViążki H. Oleina i T. SWegÜanna NuroComRom – Mie Vieben 
Siebe. RomaniVcUe SpracUen VoforW leVen können prYeY N. i R. JaÜroYikH UWWpJIIwww.eurocoÜ 
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w VWoVunku To obcojęYXcYnego WekVWu poYwalają na jego całkowiWe (bądź 
prYXnajÜniej Taleko iTące) YroYuÜienieJ 

1) ŃilWr pierwVYX polega na wXVYukaniu w Wekście VłownicWwa inWerna-
cjonalnegoH wXwoTYącego Vię na ogół Ye źróTeł greckicU bądź łaciń-
VkicUH poTobnego w wielu jęYXkacU europejVkicU i TYięki WeÜu Ya-
YwXcYaj YroYuÜiałego Tla oTbiorcX. 

2) ŃilWr Trugi polega na wXłowieniu VłownicWwa wVpólnego Tla Tanej roTYinX 
jęYXkowej (w NuroComRom) lub wXraYów funkcXjnXcU (w NuroComGerm). 

3) ŃilWr WrYeci oTwołuje Vię To pokrewieńVWw wXVWępującXcU ÜięTYX wX-
raYaÜi w poVYcYególnXcU jęYXkacU Tanej roTYinXH obejÜuje również 
YaVaTX oTpowieTniości foneWXcYnXcUH np. w jęYXkacU roÜańVkicU wie-
TYącH że (fr.) nuiW oTpowiaTa (UiVYp.) nocUe i (włoV.) noWWeH  łaWwo wX-
TeTukowaćH że ekwiwalenWeÜ laiW bęTYie oTpowieTnio lecUe i laWWe. 

4) ŃilWr cYwarWX ukaYuje YwiąYki ÜięTYX wXÜową a YapiVeÜ liWerowXÜ 
poVYcYególnXcU foneÜów. 

5) ŃilWr piąWX uwiTacYnia poTVWawowe VWrukWurX VkłaTniowe w obrębie 
Tanej roTYinX jęYXkowejH co ułaWwia roYpoYnanie forÜ repreYenWują-
cXcU poVYcYególne cYęści ÜowX. 

6) ŃilWr VYóVWX obejÜuje najważniejVYe regułX ÜorfologicYno-VkłaTniowe 
w obrębie Tanej roTYinX jęYXkowej. 

7) ŃilWr VióTÜX Yawiera liVWę prYeT- i prYXroVWkówH ułaWwiającą analiYę 
słowoWwórcYą wXraYów (TYięki YnajoÜości VWoVunkowo niewielkiej 
licYbX afikVów wXwoTYącXcU Vię Y greki bądź łacinX Üożna „oTcYX-
Wać” YnacYenie olbrYXÜiej licYbX jeTnoVWek lekVXkalnXcU3). 

RroYuÜienie obcojęYXcYnego WekVWuH cYXli końcowX VukceV w realiYacji 
VieTÜiu prYeTVWawionXcU powXżej kroków jeVW beY wąWpienia uYależnionX oT 
poYioÜu świaToÜości jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej ucYącego Vię. Pojęcie świa-
ToÜości jęYXkowejH kWóre po raY pierwVYX (w konWekście koniecYności jej świa-
ToÜego i planowego roYwijania) pojawiło Vię w pracX HalliTaXa (1971)H VWanowi 
                                                                                                                                                
reVearcU.neWIkurVIpolVki.UWÜ) bądź jako „VieTeÜ ViW” (por. GalinVka-InacioH I.H RanTakH A.H 
OleinH H.H SWegÜannH T. 2004J  NuroComRom  –  SieTem  ViWJ  Jak  oT  razu  czXWać WekVWX  w  
jęzXkacU romańVkicU. AacUenJ SUaker Verlag.)  
3 P TrugiÜ eWapie nauki koncepcja NuroCoÜ YakłaTa wXbór prYeY ucYącego Vię jeTne-
go Y jęYXków uprYeTnio „prYefilWrowanXcU” i TogłębniejVYe jego prYeVWuTiowanie. P 
WXÜ celu VWworYono króWkie VYkice (ok. 12 VWron) cUarakWerXYujące najważniejVYe cecUX 
jęYXków należącXcU To poVYcYególnXcU roTYin. SYkic YawieraH obok Vłownika obejÜują-
cego ok. 400 najcYęściej wXVWępującXcU jeTnoVWek lekVXkalnXcUH klucYowe inforÜacje 
oTnoVYące Vię Ü.in. To wXÜowXH orWografii i buTowX wXraYówH a Wakże najważniejVYe 
regułX  ÜorfologicYne  i  VkłaTniowe Tanego jęYXkaH  co  poYwala  na  (powWórne)  uświa-
ToÜienie Vobie i uporYąTkowanie wieTYX YTobXWej w pierwVYXÜ eWapie. 
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obecnie jeTną Y cenWralnXcU kweVWii TXTakWXki jęYXków obcXcU. GarreWW i JaÜeV 
(1991J 12 i naVW.) roYróżniają pięć wXÜiarów świaToÜości jęYXkowejJ 

a) wXÜiar afekWXwnXH polegającX na wYbuTYeniu YainWereVowań i 
wYÜacnianiu ÜoWXwacji To poYnawania innXcU jęYXków i kulWur;  

b) wXÜiar kogniWXwnXH obejÜującX roYwój świaToÜości w obrębie po-
cUoTYenia i pokrewieńVWwa poVYcYególnXcU grupIroTYin jęYXkówH a 
Wakże poTobieńVWw i konWraVWów ÜięTYX niÜi oraY kaWegoriiH reguł i 
(poT)VXVWeÜów Tanego jęYXka bądź grupX jęYXków; 

c) wXÜiar perforÜaWXwnXH obejÜującX Yarówno kVYWałcenie świaTo-
Üości na płaVYcYXźnie ÜeWajęYXkowej (uÜożliwiającej reflekVję naT i 
forÜułowanie VąTów) o jęYXku i jego funkcjonowaniu)H jak i roYwój 
uÜiejęWności nabXwania jęYXków obcXcU w YakreVie ToVWępnXcU 
WecUnik i ÜeWoT ucYenia Vię (ang. language learning awereneVV); 

T) wXÜiar poliWXcYnXH polegającX na uświaToÜieniuH iż jęYXk Üoże w 
określonXcU VXWuacjacU VWanowić narYęTYie ÜanipulacjiH wpłXwania i 
VWerowania YacUowanieÜ oTbiorcX (np. w poliWXce bądź w reklaÜie)H  

e) wXÜiar VocjalnXH obejÜującX roYwój YroYuÜienia i akcepWacji Tla in-
nXcU jęYXków i kulWur. 

SYcYególną rolę w roYwoju świaToÜości jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej ucYą-
cXcU Vię prYXpiVuje Vię YwXkle naucYaniu pierwVYego jęYXka obcegoH cYXli (w 
YwiąYku Y jego UegeÜonią w nieÜalże całej Nuropie4) YaYwXcYaj jęYXka angiel-
Vkiego (por. ŁerWranT i CUriVWH 1990J 209; GnuWYÜannH 2004J 49; LenYH 2009J 47; 
VollÜerH  2004J  239).  SWoVunkowo  rYaTko  naWoÜiaVW  poTkreśla  Vię koniecYność 
roYwijania świaToÜości jęYXkowej już na eWapie wcYeśniejVYXÜH cYXli na lekcji 
jęYXka ojcYXVWego. ProwaTYi Wo To kurioYalnXcU VXWuacjiH w kWórXcU świaToÜość 
jęYXkowa ucYącXcU Vię ToWXcYąca jęYXka obcego jeVW lepiej roYwinięWa oT Wejże w 
jęYXku ojcYXVWXÜH gTXż Wa oVWaWnia poYoVWaje YaYwXcYaj wieTYą niejako ukrXWą 
i nieuświaToÜioną (por. OuViakH 2009J 57). UwYglęTniając jeTnakże fakWH iż we 
wVpółcYeVnej TXTakWXce panuje prYekonanieH że Wo właśnie poYioÜ koÜpeWencji 
jęYXkowej oraY świaToÜości jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej w jęYXku ojcYXVWXÜ jeVW 
cYXnnikieÜ w YnacYnej ÜierYe TecXTującXÜ o VukceVie w nabXwaniu jęYXka 
obcego (ŁuWYkaÜÜH 2003; NeunerH 2003; NoackH 1987)H powXżVYa VXWuacja 

                                                             
4 AngielVki jeVW najbarTYiej roYpowVYecUnionXÜ jęYXkieÜ obcXÜ naucYanXÜ w nieÜal 
wVYXVWkicU krajacU pocYXnając oT VYkołX poTVWawowej. OT roku VYkolnego 2004I05 
nieuVWannie wYraVWa oTVeWek TYieci i ÜłoTYieżX ucYącej Vię angielVkiego na wVYXVWkicU 
poYioÜacU eTukacji. P 2009I10 prYecięWnie 73 % ucYniów w VYkołacU poTVWawowXcU 
Unii NuropejVkiej ucYXło Vię angielVkiego. P VYkołacU śreTnicU (Yarówno pierwVYego 
jak  i  Trugiego  VWopnia)  oTVeWek  Wen  prYekrocYXł 90  %H  a  w  VYkołacU  śreTnicU  prYeT-
YawoTowXcU i YawoTowXcU (Trugiego VWopnia) wXnoVił 74.9 % (NurXTiceH 2012).  
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wXTaje Vię bXć Taleka oT iTeału. NależałobX YaWeÜ YaVWanowić VięH w jaki VpoVób 
Üożna powiąYać naucYanie jeYXka ojcYXVWego Y naucYanieÜ jęYXków obcXcU w 
Waki VpoVóbH abX lekcja jęYXka ojcYXVWego Üogła Y jeTnej VWronX prYXcYXnić Vię To 
roYwoju świaToÜości jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej ucYącXcU Vię w icU jęYXku 
ojcYXVWXÜH Y Trugiej naWoÜiaVW wVpoÜagać naukę jęYXków obcXcUH np. poprYeY 
uświaTaÜianie iVWniejącej w jęYXku ojcYXVWXÜ wielojęYXcYności wewnęWrYnej 
(PanTruVYkaH 1979) i (TYięki WeÜu) roYwijanie wielojęYXcYności poWencjalnej 
(CUriVWH 2004)H a naVWępnie rYecYXwiVWej ucYącXcU Vię.  

Neuner (2003J 20 i naVW.) proponuje YaVWoVowanie w WXÜ celu na lekcji 
jęYXka ojcYXVWego VYeregu WecUnik obejÜującXcU np.J 

– poYnawanie gwar i TialekWów (roYróżnianie poVYcYególnXcU Tialek-
WówH porównanie (cecU) TialekWów Y jęYXkieÜ VWanTarTowXÜ)H 

– Ywrócenie uwagi na VWXliVWXkę jęYXkową w YakreVie roYróżniania i 
użXcia poVYcYególnXcU VWXlów funkcjonalnXcU (poWocYnegoH poTnio-
słegoH oficjalnegoH naukowego)H próbX reTagowania właVnXcU wX-
powieTYi piVeÜnXcU bądź uVWnXcU w określonej VWXliVWXceH  

– WworYenie rXÜówH YajÜowanie Vię ÜeloTią jęYXka ojcYXVWegoH po-
równanie jej Y ÜeloTXką innXcU jęYXków.  

GoTnXÜi YaVWoVowania VYcYególnie w ÜłoTVYXcU klaVacU VYkołX poTVWawo-
wej Vą weTług Neunera (2003J 21) również różnorakie YabawX jęYXkoweH polegające 
Ü.in. na graficYnXÜ prYeTVWawieniu YnacYeń poVYcYególnXcU lekVeÜów (np. wXraY 
„TużX” napiVanX wielkiÜi liWeraÜiH „niewielki” ÜałXÜi)H ekVperXÜenWowaniu Y Yapi-
VeÜ poVYcYególnXcU lekVeÜów prYX poÜocX różnXcU cYcionek koÜpuWerowXcUH 
wXÜXślaniu właVnXcU VpoVobów koTowania króWkicU wXpowieTYi uVWnXcU bądź 
piVeÜnXcU i próbacU icU oTkoTowania prYeY wVpółucYącXcU Vię iWp. 

P klaVacU VWarVYXcU VYkołX poTVWawowej oraY w giÜnaYjuÜ korYXVWne Tla 
roYwoju świaToÜości jęYXkowej jeVW również roYVYerYenie Yajęć jęYXka ojcYXVWego 
o porównanie eleÜenWów właVnego jęYXka Y eleÜenWaÜi jęYXków obcXcUH np. w 
YakreVie YapożXcYeń. ParWo więc uświaToÜić ucYącXÜ VięH iż polVYcYXYna prYejęła 
(Y całkowiWXÜ bądź WXlko cYęściowXÜ ToVWoVowanieÜ YapożXcYonej jeTnoVWki To 
YaVaT polVkiej graÜaWXkiH wXÜowX i orWografii) na różnXcU eWapacU Vwojego roY-
woju wiele eleÜenWów Üorfo-lekVXkalnXcU cYX fraYeologicYnXcU Y innXcU jęYXków 
(nie WXlko Y wXkorYXVWXwanego obecnie powVYecUnie jako źróTło YapożXcYeń jęYX-
ka angielVkiego)H co YwXkle wiąYało Vię Y prYejÜowanieÜ Y krajów poVługującXcU 
Vię TanXÜi jęYXkaÜi YTobXcYX kulWuralno-cXwiliYacXjnXcUH VWXlu żXciaH panującej 
ÜoTX iWp. I Wak polVYcYXYna prYejęłaJ5  

1) Y kręgu jęYXków roÜańVkicUJ  
                                                             
5 PrYXkłaTX YacYerpnięWo Y naVWępującXcU poYXcjiJ ŁańkowVki (2000)H MalÜor (2009)H PiVarek 
(1993)H TXWuła i OkaraÜuV (2011)H PalcYak (1987) oraY Słownik wXrazów obcXcU PPN (1995). 
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– Y jęYXka włoVkiegoIłacinX (iWalianizmXIlaWXnizmX) bogaWą lek-
VXkę w YakreVie bankowościH np. bank (wł. banca)H konWo (wł. 
conWo)H TebeW (wł. TebiWo) i VYWuki kulinarnejJ Vzpinak (wł. Vpi-
naci)H brokułX (wł. broccoli) cYX kalafior (wł. cavolfiore)H  

– Y jęYXka francuVkiego (galicXzmX) Yróżnicowane VłownicWwo 
YwiąYane Ye VpoVobeÜ żXcia warVWw wXżVYXcU VpołecYeńVWwaH 
np. biżuWeria (fr. bijouWerie)H gorVeW (fr. corVeW)H mariaż (fr. ma-
riage)H peruka (fr. perruque);  

2) Y kręgu jęYXków gerÜańVkicUJ  
– Y jęYXka nieÜieckiego (germanizmX) YnacYną cYęść lekVXki powią-

Yanej Y urbaniYacją i inTuVWrialiYacją oraY roYwojeÜ rYeÜioVła i VWa-
nowienieÜ prawaH np. bawełna (nieÜ. Baumwolle) Trukować 
(nieÜ. Trucken)H raTzić (nieÜ. raWen)H raWuVz (nieÜ. RaWUauV)H VzXlT 
(nieÜ. ScUilT)H Vznur (nieÜ. ScUnur)H warVzWaW (nieÜ. PerkVWaWW)H 

– Y jęYXka angielVkiego (anglicXzmX) Ü.in. bogaWą WerÜinologię 
naukowo-WecUnicYnąH VłownicWwo YwiąYane Y kulWurąH roYrXw-
kąH VporWeÜJ dżokej (ang. jockeX)H fleVz (ang. flaVU)H Uokej (ang. 
UockeX)H kompakW (ang. compacW)H kompuWer (ang. compuWer); 

3) Y kręgu jęYXków VłowiańVkicUJ  
– Y  jęYXka  cYeVkiego  (boUemizmX lub czecUizmX)J obXwaWel (cYeV. 

obXwaWel)H Verce (cYeV. VrTce) oraY wiele wXraYówH wXwoTYącXcU 
Vię pierwoWnie Y łacinXH YwiąYanXcU Y kulWeÜ religijnXÜH np. kościół 
(cYeV. koVWelH oT łac. caVWellum)H ołWarz (cYeV. olWářH łac. alWare); 

– Y jęYXka roVXjVkiego (ruVXcXzmX)J baracUło (roV. барахло)H 
cUanTra (roV. чандра)H kołcUoz (roV. колхоз). 

ParWo YaraYeÜ Ywrócić uwagę ucYącXcU Vię na fakWH iż jęYXk polVki bXł 
nie WXlko jęYXkieÜ-biorcąH YapożXcYającXÜ lekVeÜX (najcYęściej) Y jęYXków 
ościennXcU. PolVYcYXYna VWanowiła równieżH wprawTYie w YnacYnie ÜniejVYej 
ÜierYeH źróTło YapożXcYeń Tla innXcU jęYXków. R jęYXka polVkiego wXwoTYą 
Vię Ü.in. naVWępujące YapożXcYeniaJ 

– w jęYXku cYeVkiÜJ přiroTa (pl. przXroTa)H povecUný (pl. powVzecUnX)H  
– w jęYXku nieÜieckiÜJ Quark (pl. Wwaróg)H PeiWzker (pl. piVkorz)H 
– w jęYXku ruÜuńVkiÜJ poruçnic (pl. porucznik)H poviTla (pl. powiTła)H 

Yaś VWaWuVeÜ inWernacjonaliYÜówH cYXli ogólnie ujÜującH wXraYów albo wXra-
żeń fraYeologicYnXcU wXVWępującXcU (w poVWaci aTapWowanej To orWografiiH 
VWrukWurX fonologicYnej i graÜaWXcYnej Tanego jęYXka) w wielu jęYXkacU 
świaWa (por. PolańVkiH 1993J 229)H cieVYą Vię lekVeÜX mazurek (ang. mazurkaH 
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franc. mazurkaH nieÜ. MaVurka) cYX granica (bułg. границаH cUorw. granicaH 
cYeV.IVłow. UraniceH nieÜ. GrenzeH roV. границаH ruÜ. graniţă).6 

PeTług oblicYeń MaćkiewicY (1993) w jęYXku polVkiÜ inWernacjonaliYÜX 
VWanowią ok. 7% VłownicWwaH a icU YnacYna cYęść Wo wXraYX barTYo cYęVWo użX-
waneH YajÜujące wXVokie ÜiejVca na liVWacU frekwencXjnXcU wVpółcYeVnej 
polVYcYXYnXH a więc Y TużXÜ prawTopoTobieńVWweÜ Ynane ucYącXÜ Vię i Üo-
gące VWanowić poTVWawę kVYWałcenia uÜiejęWności inWerkoÜpreUenVji. PoYa 
WXÜ inWernacjonaliYÜX Vą YaYwXcYaj wXVoce akWXwne TerXwacXjnieH cYęVWo 
funkcjonują jako poTVWawa To WworYenia TalVYXcU wXraYów (ŁarWÜińVkiH 
2000)H Üogą więc Vłużyć To naświeWlania ucYącXÜ Vię ÜięTYXjęYXkowXcU para-
leliYÜów VłowoWwórcYXcUH np. pl. enWuzjazm – enWuzjaVWa – enWuzjaVWXcznXH 
ang. enWUuViaVm – enWUuViaVW – enWUuViaVWicH fr. enWUouViaVme – enWUouViaVWe – 
enWUouViaVWeH UiVYp. enWuViaVmo – enWuViaVWa – enWuViaVWaH nieÜ. NnWUuViaVmuV 
– NnWUuViaVW – enWUuViaVWiVcUH wł. enWuViaVmo – enWuViaVWa – enWuViaVWa).  

R Trugiej jeTnakże VWronX Yajęcia poświęcone probleÜaWXce YapożXcYeń 
i inWernacjonaliYÜów powinnX uwrażliwić ucYącXcU Vię na fakWH iż nie każTa 
jeTnoVWka lekVXkalna oTYnacYająca Vię w jęYXku roTYiÜXÜ i jęYXkacU obcXcU 
(Taleko iTącą) WożVaÜością forÜalnąH ÜuVi bXć również ekwiwalenWna YnacYe-
niowoH innXÜi VłowaÜiJ ucYącX Vię powinni bXć świaToÜi wXVWępowania WYw. 
WauWonimówH YwanXcU również fałVzXwXmi przXjaciółmi Włumacza (np. pl. krX-
minaliVWa = prYeVWępcaH nieÜ. OriminaliVW = funkcjonariuVY policji krXÜinalnej)H 
VWanowiącXcU jeTno Y poTVWawowXcU źróTeł błęTów Yarówno w YakreVie 
Vprawności proTukWXwnXcUH jak i recepWXwnXcU w jęYXku obcXÜ.7  

OorYXVWnie na wYroVW świaToÜości jęYXkowej i ÜeWajęYXkowej TYiała 
uYÜXVłowienie ucYącXÜ Vię WożVaÜości ÜięTYXjęYXkowXcU nie WXlko w YakreVie 
inWerlekVeÜówH lecY Wakże w YakreVie inWerÜorfeÜów (np. pl. -menWH nieÜ.  -
menWH ang. -menWH fr. -menWH wł. -menWoH UiVYp.  -menWo  czX  pl. -izmH nieÜ.  -
iVmuVH ang. -iVmH fr. -iVmeH wł. -iVmoH UiVYp. -iVmo)8 bądź wielocYłonowXcU jeT-
noVWek lekVXkalnXcU jakiÜi Vą inWerfraYeologiYÜX (np. w YakreVie VoÜaWXYÜówJ 
pl. bXć w TobrXcU rękacUH nieÜ. in guWen HänTen VeinH ang. Wo be in gooT 
UanTVH fr. êWre en Te bonneV mainVH wł. eVVere in buone maniH UiVYp. eVWar en 
buenaV manoV) bądź inWerpareÜiologiYÜX (np. pl. Małe Tzieci – małX kłopoWH 
Tuże Tzieci – TużX kłopoWH ang. LiWWle cUilTren – liWWle VorrowH big cUilTren – big 
VorrowH fr. PeWiWV enfanWV – peWiWV WourmenWVH granTV enfanWV – granTV 

                                                             
6 Por. Ü.in. SiaWkowVki (1988J 55-56)H PoTUajecka (2002J 332)H Oöbler (1995J 169). 
7 P kweVWii probleÜaWXki inWernacjonaliYÜów i fałVYXwXcU prYXjaciół WłuÜacYaH Yob. 
ŃroUe (1989)H LipcYuk (1992). 
8 ScUÜiWW (1996) poVWuluje w VWoVunku To ÜorfeÜów wXVWępującXcU w wielu jęYX-
kacU europejVkicU VWworYenie nowej TYieTYinX jęYXkoYnawVWwaH WYw. euroÜorfologii.  
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WourmenWVH nieÜ. Oleine OinTer – kleine SorgenH große OinTer – große SorgenH 
roV. Малень-кие дети – маленькие заботыH большие дети – большие 
заботыH wł. Figliuoli piccoli – faVWiTi piccoliH figliuoli granTi – faVWiTi granTi).  

PVkaYXwanie  na  licYne  paraleliYÜX  ÜięTYXjęYXkowe  w  icU  warVWwie  
ÜorfologicYnejH lekVXkalnej bądź fraYeologicYnej jeTnoYnacYnie uświaTaÜia 
ucYącXÜ Vię powinowacWwo jęYXków (europejVkicU)H a YaraYeÜ (VYcYególnie w 
wXpaTku inWerfraYeologiYÜów i inWerpareÜiologiYÜów) VWanowić Üoże To-
VkonałX wVWęp To TogłębniejVYego Yajęcia Vię licYnXÜi kweVWiaÜi YwiąYanXÜi Y 
inWerkulWurowościąH Taje wgląT w UiVWorię roYwoju Tanego jęYXka bądź grupX 
jęYXków oraY icU wYajeÜnXcU konWakWów i wpłXwówH a Wakże (w pewnXÜ 
VWopniu) w UiVWorię krajuInaroTuH kWórX Vię TanXÜ jęYXkieÜ poVługuje oraY 
uwrażliwiać na kweVWie VWXliVWXcYne. Jak poTkreśla ŁarWÜińVki (2000J 164)J  
 

Mublowanie Vłów roTYiÜXcU VłowaÜi ÜięTYXnaroTowXÜi (lub na oTwróW) jeVW ko-
rYXVWne Ye wYglęTów koÜunikacXjnXcUH poYwala różnicować wXpowieTYi na Vkali 
VwojVkości – obcościH aTreVaWa bliVkiego lub TalVYegoH polVkiego lub YagranicYnego. 
CYęVWoH gTX cUceÜX bXć koÜunikaWXwni Tla obcXcU lub poTkreślić prYXnależność To 
wVpólnoWX jęYXkowejH kulWurowej i ÜXślowej o YaVięgu ponaTnaroTowXÜ wXbie-
raÜX forÜX jęYXkowe należące To YeVpołu Vłów paneuropejVkicU. 

 
UÜiejęWność roYpoYnawania i inWerpreWacji inWernacjonaliYÜów (na baYie 

już poViaTanej prYeY ucYącego Vię wieTYX Y jęYXka ojcYXVWego bądź wcYeśniejVYe-
go obcego) VWanowi poVWawę To roYwijania uÜiejęWności (poYXWXwnego) WranVfe-
ru ÜięTYXjęYXkowego (por. ŁraunH 1978; MaYYaH 1997; MeiβnerH 1993H 1999H 
2000)H będącej warunkieÜ roYwoju uÜiejęWności inWerkoÜpreUenVjiH a naVWęp-
nieH na baYie WejżeH wielojęYXcYności. PoYnawanie (wVpólnej) UiVWorii poVYcYegól-
nXcU inWernacjonaliYÜów Üoże Vpełniać funkcje ÜneÜoWecUnicYne wVpierające 
ÜeÜorXYację poVYcYególnXcU jeTnoVWek lekVXkalnXcU prYeY ucYącXcU Vię (MeiV-
VnerH 2000J 58). Uwrażliwianie na inWernacjonaliYÜX prYXcYXnia Vię YaWeÜ To 
YnacYnej ekonoÜiYacji proceVu nabXwania jęYXka obcegoH9 a  co  Ya  WXÜ  iTYie  
YwiękVYenia efekWXwności ucYenia Vię i naucYania (VYcYególnie w YakreVie Vpraw-
ności recepWXwnXcU) oraY wYroVWu ÜoWXwacji ucYącXcU Vię. 
 
 
                                                             
9 PrYXkłaTowo Łraun (1978J 370) TolicYa Vię w VłownikacU peTagogicYnXcU jęYXka nieÜiec-
kiego około 3500 jeTnoVWek lekVXkalnXcU wVpólnXcU Yarówno Tla jęYXka nieÜieckiegoH jak i 
angielVkiego oraY francuVkiegoH naWoÜiaVW GrünUoff (1983) poTaje aż 112 inWerlekVeÜów 
wVpólnXcU Tla jęYXka nieÜieckiegoH angielVkiegoH włoVkiegoH UiVYpańVkiego i francuVkiego 
roYpocYXnającXcU Vię na liWerę „r”.  R kolei  VolÜerW (1990) wXlicYa 125 inWerlekVeÜów na 
liWerę „f” wVpólnXcU Tla pięciu wXżej wXÜienionXcU jęYXków i roVXjVkiego. 
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OrysWyna ÓiUułka  
UniwerVXWeW RzeVzowVki 

OOÓPONNNT OULTUROPY A PROCNS 
PRRYSPAJANIA JĘRYOA OŁCNGO 

A culWural coÜponenW in WUe proceVV of foreign language acquiViWion 

TUe aiÜ of WUiV arWicle iV Wo Traw aWWenWion Wo WUe Vignificance of a cul-
Wural coÜponenW in WUe proceVV of acquiring a foreign language. PreVenW-
ing anT TiVcuVVing WUe TefiniWionV of culWural coÜpeWenceH WUe auWUor of 
WUiV arWicle callV for WUe perÜanenW incluVion of culWural coÜpeWence in a 
foreign language leVVon Turing wUicU iW coulT unTergo conVWanW Tevel-
opÜenW. MoreoverH WUe auWUor proviTeV variouV inWerpreWaWionV of WUe 
WerÜ ‘knowleTge of WUe foreign language’ laXing parWicular eÜpUaViV on 
iWV colloquial anT acaTeÜic uVage. 

 
 
1. PprowaTYenie 

 
Oierownik TV. MarkeWingu 
OpiV VWanowiVkaJ (…) 
PXÜaganiaJ 

· Min. 5-leWnie ToświaTcYenie na VaÜoTYielnXÜ VWanowiVku w ÜarkeWingu (…) 
· Mobra YnajoÜość jęYXka angielVkiego [poTkr. OM] 
· (…)1 

 
PXÜagania VWawiane oVoboÜ ubiegającXÜ Vię o Wo VWanowiVkoH prYXnajÜniej 
w kweVWii  YnajoÜości  jęYXka obcegoH  Vą w Üojej  opinii  YbXW  powierYcUownie 
VforÜułowane i Wak naprawTę nie wiaToÜoH cYego prYXVYłX pracoTawca bę-
TYie ocYekiwał oT Vwojego poWencjalnego pracownika. R oferWX nie Üożna 

                                                             
1 UWWpJIIwww.pracuj.plIpracaIkierownik-TV.-Üa (MP 5.10.2012). 



OrXVWXna MiUułka 

172 

wXcYXWaćH ani o jaką (w VenVie poYioÜu YaawanVowania jęYXkowego) Ynajo-
Üość jęYXka (powVYecUnie użXwanego cYX Üoże VpecjaliVWXcYnego) cUoTYiH ani 
Wego cYX koÜunikacja prYebiegająca prYX jego poÜocX bęTYie oTbXwała Vię 
WXlko Y roTYiÜXÜi użXWkownikaÜiH cYX bXć Üoże Wakże Y konWraUenWaÜi Y in-
nXcU krajówH Tla kWórXcU ów jęYXk jeVW również jęYXkieÜ obcXÜ. Nie wiaToÜo 
YaWeÜH cYX aplikanW powinien Ynać jęYXk obcX w VWopniu uÜożliwiającXÜ w 
Üiarę poprawną koÜunikację poYwalającą na ogólne roYuÜienie koÜunika-
Wów naTawcX i werbaliYację VwoicU właVnXcU inWencji koÜunikacXjnXcUH cYX 
Üoże oprócY uÜiejęWności VWricWe jęYXkowXcU powinien wXkaYać Vię świaTo-
Üością różnic kulWurowXcUH uÜiejęWnością wXcUwXWXwania icU poTcYaV koÜu-
nikacjiH wXjaśniania icU poTłoża oraY prYXcYXn ÜożliwXcU nieporoYuÜień (in-
Wer)kulWurowXcU. I Wak np. poTcYaV VpoWkania Y prYeTVWawicielaÜi pewnej firÜX 
Y Manii prYebiegającego w jęYXku angielVkiÜH ToTajÜX że w prYXjeÜnejH wręcY 
prYXjacielVkiej aWÜoVferYeH To YaTań oVobX Ynającej Wen jęYXk bęTYie należało 
nie WXlko WłuÜacYenie roYÜówH ewenWualnie VaÜoTYielne prowaTYenie per-
WrakWacjiH lecY Wakże wXjaśnienie polVkieÜu VYefowiH TlacYego MuńcYXcX nie 
poTaTYą Üu ręki  na pożegnanieH  jak  i  TlacYego on nie  powinien Wego Yrobić.  
Ten Y poYoru Üało YnacYącX geVW Üoże VpowoTowaćH że poÜXślnie prYebiega-
jące roYÜowX UanTlowe Üogą i Wak YakońcYXć Vię fiaVkieÜ2.  

Co YaWeÜ roYuÜie Vię poT pojęcieÜ znajomość jęzXka obcego? GTX Ya-
pXWaÜX prYecięWnego ucYnia o WoH cYX Yna jakiś jęYXk obcXH uVłXVYXÜX niejeTno-
kroWnieH że WakH prYX cYXÜ jeVW Wo najcYęściej jęYXk angielVki. PXniki baTań opi-
nii publicYnej wXpaTają poTobnieH gTXż prawie połowa ankieWowanXcU pełno-
leWnicU (najcYęściej ÜłoTXcU) Polaków Üoże pocUwalić Vię YnajoÜością co 
najÜniej jeTnego jęYXka obcego3. P cYaVacU naVilonej Üigracji Üającej różneH 
nie WXlko YarobkoweH poTłożeH prYXWacYane „fakWX” powinnX napawać opWXÜi-
YÜeÜ  i  uWwierTYać w  prYekonaniuH  że  w  ÜaWerii  nauczania jęzXków obcXcU 
oViągnęliśÜX w PolVce ogroÜnX VukceV i  że w YaVaTYie nie WrYeba już nicYego 
YÜieniać i ulepVYać. Można bX fakWXcYnie VpocYąć na lauracUH jeślibX nie inne 
Tane pocUoTYące Y baTań prYeprowaTYonXcU wśróT oVóbH kWórXÜ prYXVYło 
ÜieVYkać poYa granicaÜi naVYej ojcYXYnX i kWórYX YÜuVYeni bXli To poVługiwa-
nia Vię jęYXkieÜ Tla nicU obcXÜ. PXniki raporWu ÜiniVWra pracX ToWXcYące ak-
WXwności YawoTowej Polaków w krajacU Unii NuropejVkiej pokaYująH że „naj-
więkVYe probleÜX PolakoÜ Ya granicą Vprawia wciąż jęYXk. PrYeY Wo YaWruTniają 

                                                             
2 PoTanie ręki (na pożegnanieH cYX na powiWanie) jeVW w NieÜcYecU (w PolVce) poVWrYegane 
jako prYejaw VXÜpaWii i bliVkości. P Manii wręcY prYeciwnieH użXwane jeVW prYeTe wVYXVWkiÜ 
w VXWuacjacU forÜalnXcU i VXgnaliYuje WXÜ VaÜXÜ pewien TXVWanV (LieTWkeH 2006J 158). 
3 P 2006 roku aż 45 procenW ankieWowanXcU Polaków Teklarowało YnajoÜość jeTnego Y 
jęYXków obcXcU w VWopniu uÜożliwiającXÜ poroYuÜiewanie Vię (CŁOS ŁSI177I2006). 
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Vię na poVaTacU poniżej kwalifikacjiH nie poWrafią korYXVWać Y oficjalnXcU inforÜa-
cji o legalnej pracX. Nie Üają ToVWaWecYnej wieTYX o warunkacU pracX i żXcia w 
krajuH To kWórego Wrafiają” (ATaÜowVkaH 2006J 4). PrYXWocYone wXżej VpoVWrYe-
żenia poWwierTYają cYęściowo inforÜacje uYXVkane oT YnajoÜXcU pracującXcU 
Ya  granicą (w  AngliiH  NieÜcYecU)H  kWórYX  nierYaTko  poTkreślaliH  że  ciężko  iÜ  
TogaTać Vię Y WubXlcaÜi. TruTności w konWakWacU Y roTYiÜXÜi użXWkownikaÜi 
jęYXka wXnikałX nie WXle Y nieToVWaWecYnego opanowania prYeY nicU VWrukWur 
VWricWe jęYXkowXcU (cYęść baTanXcU Wo abVolwenci kierunków filologicYnXcU)H 
ile Y probleÜów w oTnaleYieniu Vię w nowejH innej rYecYXwiVWości. U icU poT-
VWaw leżą powierYcUowna YnajoÜość obcej kulWurXH nieświaToÜość różnic 
kulWurowXcUH Vłabo roYwinięWa wrażliwość na innośćH cYego naVWępVWweÜ jeVW 
niewielka YTolność aTapWacXjna w nowXÜ śroTowiVku.  

AnaliYa prYXwołanXcU wXników i VWwierTYeń poYwala na jeTnoYnacYną 
konkluYję – Teklarowana YnajoÜość jęYXka obcego nie To końca pokrXwa Vię Y 
prakWXcYnXÜi uÜiejęWnościaÜi reVponTenWówH o cYXÜ świaTcYX wXnik najważ-
niejVYego VprawTYianuH jakiÜ jeVW beYpośreTnia konfronWacja Y naWive Vpeake-
raÜi. Meklarowana YnajoÜość jęYXka nie oTYwiercieTla więc fakWXcYnej uÜie-
jęWności poVługiwania Vię niÜ w śroTowiVku naWuralnXÜH a WXlko prYeświaTcYe-
nie o WXÜH że Vkoro ucYęVYcYaÜX na lekcje Y jęYXka obcego kilkaH cYaVeÜ naweW 
kilkanaście laWH Wo YnaÜX Wen jęYXk ToVkonale. PiTać więcH że poWocYna inWerpre-
Wacja YwroWu znajomość jęzXka obcego YnacYnie różni Vię oT Wej preYenWowanej 
na łaÜacU liWeraWurX prYeTÜioWuH gTYie Wakże YaVkakuje Ünogość Tefinicji. PXni-
ka ona prYeTe wVYXVWkiÜ Y obowiąYującXcU w różnXcU prYeTYiałacU cYaVowXcU 
ÜeWoT naucYania jęYXków obcXcUH kWórXcU powVWawanie uwarunkowane bXło w 
Tużej ÜierYe VXWuacją VpołecYną w TanXÜ kraju i  na świecie oraY poWrYebaÜi i  
ocYekiwaniaÜi obXwaWeli. Cele VWawiane w poVYcYególnXcU ÜeWoTacU rYuWowałX 
więc w beYpośreTni VpoVób na roYuÜienie YwroWu znajomość jęzXka obcego. 
PoTcYaV gTX w ÜeWoTYie graÜaWXcYno-WłuÜacYeniowej opanowanie jęYXka ob-
cego równoYnacYne bXło Ye YnajoÜością reguł graÜaWXcYnXcU WXpowXcU Tla 
Tanego jęYXka oraY uÜiejęWnością YaVWoVowania icU w prakWXce poTcYaV roYu-
Üienia WekVWu cYXWanegoH WłuÜacYenia obcojęYXcYnXcU WekVWów liWerackicU na 
jęYXk ojcYXVWX oraY piVania w jęYXku obcXÜH Wak w ÜeWoTYie auTiolingwalnej 
WXlko  Waka  oVoba  Üogła  pocUwalić Vię YnajoÜością jęYXka  obcegoH  kWóra  wX-
kVYWałciła w Wrakcie jego nauki oTpowieTnie nawXki jęYXkoweH a więc Wrwałe 
YwiąYki poÜięTYX boTźceÜ a reakcjąH oTYwiercieTlające Vię w opanowaniu cYWe-
recU Vprawności jęYXkowXcU w kolejnościJ VłucUanieIÜówienie oraY cYXWanieI 
piVanie. MeWoTa kogniWXwna YakłaTająca pełne Yaangażowanie świaToÜości 
ucYniów w proceV prYXVwajania jęYXka obcego uYnawała Ya cel nauki wXkVYWał-
cenie koÜpeWencji jęYXkowej. OVoba Ynająca jęYXk obcX poWrafi YaWeÜ wXkorYX-
VWując pewną VkońcYoną licYbę reguł graÜaWXcYnXcU roYuÜieć i VaÜoTYielnie 
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WworYXć nieVkońcYoną ilość poprawnXcU YTań ToWXcUcYaV nigTX nieVłXVYanXcU 
ani niecYXWanXcU. P poTejściu koÜunikacXjnXÜH obecnie najpowVYecUniejVYXÜ 
w PolVceH celeÜ naucYania jęYXka obcego jeVW oViągnięcie koÜpeWencji koÜuni-
kacXjnej roYuÜianej jako uÜiejęWność efekWXwnego poroYuÜiewania Vię w Vpo-
Vób aTekwaWnX To Tanej VXWuacji koÜunikacXjnej. Na lekcji jęYXka obcego należX 
więc w pierwVYej kolejności Yająć Vię roYwijanieÜ cYWerecU Vprawności jęYXko-
wXcU (VłucUanieH ÜówienieH cYXWanieH piVanie) oraY uÜiejęWności YaVWoVowania 
icU w naWuralnXcU VXWuacjacU koÜunikacXjnXcU. PrYekaYXwanie wieTYX jęYXko-
wej i kulWuroYnawcYej prYeVunięWo na TalVYX plan. 

RTanieÜ OoÜorowVkiej (2005a) oVobęH kWóra Üoże pocUwalić Vię Yna-
joÜością jęYXka obcego powinna cUarakWerXYować koÜpeWencja koÜunika-
cXjna i lingwiVWXcYna. Ta pierwVYa roYuÜiana jeVW jako „uÜiejęWność VkuWecY-
nego YTobXwania i prYekaYXwania inforÜacji w Üowie i piśÜie w VpoVób 
poprawnX i oTpowieTni w Tanej VXWuacji” (2005aJ 9). OoÜpeWencja lingwi-
VWXcYna Tefiniowana jeVW prYeY cXWowaną auWorkę jako „uÜiejęWność roYu-
Üienia prYeY Taną oVobę nieVkońcYenie wielu YTańH Wakże WakicUH kWórXcU 
ona nigTX prYeTWeÜ nie VłXVYała jak i uÜiejęWność buTowania nieVkońcYenie 
wielu poprawnXcU YTańH w WXÜ WakicUH kWórXcU ona nigTX jeVYcYe w Wej for-
Üie nie wXpowieTYiała” (2005aJ 9). PVpoÜniane koÜpeWencje określane Vą 
prYeY OoÜorowVką ÜianeÜ poTVWawowXcU uÜiejęWnościH jakiÜi powinni 
TXVponować użXWkownicX Tanego jęYXka. 

JeTnak gTX prYXjrYXÜX Vię prYeTVWawionXÜ wXżej wXnikoÜ raporWu 
oraY ToświaTcYenioÜ oVób prYebXwającXcU Ya granicą YauważXÜXH że TXV-
ponowanie WXlko koÜpeWencją jęYXkową i koÜunikacXjną Wo Ya ÜałoH abX 
Üóc w pełni ucYeVWnicYXć w koÜunikacji Y prYeTVWawicielaÜi oTÜiennXcU 
kulWur. Słabo roYwinięWa koÜpeWencja inWerkulWurowa (Üoże naweW jej brak) 
VWała Vię główną prYXcYXną fruVWracjiH u kWórej poTVWaw leżałX niepowoTYenia 
koÜunikacXjne opiVXwanXcU oVób. CeleÜ niniejVYego arWXkułu jeVW YaWeÜ 
poTkreślenie ważności koÜponenWu kulWurowegoH a co Ya WXÜ iTYie koÜpe-
Wencji inWerkulWurowejH w proceVie naucYania i ucYenia Vię jęYXka obcego. P 
publikacji Wej Tokonano prYegląTu wXbranXcU Tefinicji koÜpeWencji inWerkul-
Wurowej uwYglęTniając icU eleÜenWX wVpólne i różnice oraY Ywrócono uwagę 
na nieroYerwalnX YwiąYek jęYXka i kulWurX.  

 
2. OoÜpeWencja inWerkulWurowa – prYegląT Tefinicji 

 
P liWeraWurYe prYeTÜioWu Ynaleźć Üożna wiele Tefinicji oraY prób YTefinio-
wania koÜpeWencji inWerkulWurowejH kWóre różnią Vię prYeTe wVYXVWkiÜ VWop-
nieÜ VYcYegółowości opiVu jej iVWoWX. R jeTnej VWronX ÜaÜX To cYXnienia Y 
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lakonicYnXÜi ujęciaÜi koÜpeWencji inWerkulWurowejH w kWórXcU prYeTVWawia-
na jeVW ona jako Ybiór uÜiejęWności lepVYego YroYuÜienia Viebie i innXcUH Y 
Trugiej Yaś Y TefinicjaÜi wręcY TrobiaYgowXÜi ukaYującXÜi wVpoÜnianą 
koÜpeWencję nie w VpoVób UoliVWXcYnXH lecY oTnoVYącX Vię To jej WrYecU prYe-
nikającXcU Vię płaVYcYXYn – wieTYXH poVWaw i uÜiejęWności.  

InnX poTYiał iVWniejącXcU Tefinicji koÜpeWencji inWerkulWurowej wXnika 
Y prYekonaniaH że jej roYwój oTbXwa Vię nieYależnie oT jęYXka lub jeVW wła-
śnie prYeY Wen jęYXk TeWerÜinowanX i VWXÜulowanX. PaWrYąc na koÜpeWencję 
inWerkulWurową prYeY prXYÜaW proceVu prYXVwajania jęYXka obcegoH nie Üoż-
na poVWrYegać jej jako koÜpeWencji uniwerValnej roYwijającej Vię nieYależnie 
oT jęYXka Tocelowego i oTYwiercieTlonej w niÜ kulWurXH lecY wręcY prYeciw-
nie jako koÜpeWencjęH kWórej roYwój warunkuje koÜpeWencja jęYXkowa w 
YakreVie Tanego jęYXka obcego oraY opanowanie ogólnXcU reguł koÜpeWen-
cji koÜunikacXjnej. OoÜpeWencja inWerkulWurowa kVYWałWująca Vię w oTerwa-
niu oT jęYXka obcego nie Üoże roYwinąć Vię w pełni. O WakiÜ VWopniu roYwo-
ju Üożna Üówić WXlko wówcYaVH gTX YTobXWą wieTYę oraY nabXWe poVWawX 
wobec innXcU bęTYie Üożna „wXpróbować” w TYiałaniu koÜunikując Vię Y 
prYeTVWawicielaÜi innego obVYaru kulWurowego. PoTcYaV gTX Yarówno YTo-
bXwanie wieTYX na WeÜaW obcej i właVnej kulWurX Üoże oTbXwać Vię w jęYXku 
ojcYXVWXÜH jak i wXkVYWałcanie poVWaw prYebiegać w oTerwaniu oT jęYXkaH 
baYując WXlko na obVerwacjiH ToświaTcYeniu i ToWXcUcYaV YgroÜaTYonej wie-
TYXH Wak połącYenie wieTYX i poVWaw oraY icU użXcie w Wrakcie inWerakcji prYe-
biegającej w konWekście inWerkulWurowXÜ jeVW prakWXcYnie nieÜożliwe beY 
YaVWoVowania oTpowieTnicU Tla Tanej VXWuacji VWraWegii koÜunikacXjnXcUH 
wYorców koÜunikacXjnXcUH VkuWecYnXcU VWraWegii roYwiąYXwania konflikWów 
eWc. ŁeY YnajoÜości jęYXka obcego ucYeVWnik koÜunikacji ÜógłbX w najlep-
VYXÜ wXpaTku VWoVować i poprawnie inWerpreWować WXlko VXgnałX niewer-
balne i parawerbalneH kWóre VWanowią ważną cYęść koÜunikacji inWerkulWu-
rowejH jeTnak nie Üogą YaVWąpić werbalnego prYekaYu (MiUułkaH 2012J 35). 

JeTnoYnacYne YTefiniowanie koÜpeWencji inWerkulWurowej wXTaje Vię 
rYecYą wręcY nieÜożliwą. Co więcej VWwierTYa Vię coraY cYęściejH że w YaVa-
TYie nie Üa ani Üożliwości ani poWrYebX uWworYenia wXcYerpującego opiVu i 
Tefinicji Wej koÜpeWencji. ŁXraÜ (2005J 59) proponujeH abX Vkupić Vię na cUa-
rakWerXVWXce WXcU eleÜenWów koÜpeWencji inWerkulWurowejH kWórXcU Üożna 
naucYaćH kWóre Üożna prYXVwoić i kWóre Wo Üogą VWanowić poTVWawę właVne-
go roYwoju. VolkÜann (2002J 44) prYeVWrYega jeTnak prYeT WXÜH abX poTcYaV 
opiVu koÜpeWencji inWerkulWurowej nie koncenWrować Vię WXlko na rYecYacU 
powierYcUownXcU i błaUXcUH gTXż wówcYaV bęTYie ona poVWrYegana jeTXnie 
jako bag of WrickVH co w żaTnXÜ wXpaTku nie oTTaje Yłożoności Wego pojęcia.  
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OoÜpeWencja inWerkulWurowa bXwa poVWrYegana jako koÜplekVowa 
uÜiejęWność cYX Weż YeVpół YinWernaliYowanXcU uÜiejęWności funkcjonowania 
i raTYenia Vobie w nowXcUH WruTnXcU VXWuacjacU koÜunikacXjnXcU prYebiega-
jącXcU w konWekście wielokulWurowości (LubeckaH 1998J 61; MXcYkoH 2005J 
29; AlekVanTrowicY-PęTicUH 2006J 11). Inni auWorYX prYeTVWawiają koÜpeWen-
cję inWerkulWurową jako VuÜę wVYXVWkicU nieYbęTnXcU uÜiejęWności poYwala-
jącXcU VWworYXć Y prYeTVWawicielaÜi oTÜiennXcU obVYarów kulWurowXcU VWan 
wVpólnoWXH kWórX nie bXłbX YToÜinowanX prYeY pewne VpecXficYne poT 
wYglęTeÜ kulWurowXÜ cecUX i wXobrażenia (ŁollÜann i inni 1998J 2). UÜie-
jęWność Wa nie jeVW jeTnak nabXwana całościowo – najpierw należX krXWXcYnie 
VpojrYeć na uYależnione oT właVnej kulWurX ÜXślenieH TYiałanieH YacUowanieH 
a naVWępnie wXkVYWałcić uÜiejęWność i goWowość To prYejęcia i analiYX obco-
kulWurowXcU perVpekWXw. OoÜpeWencję inWerkulWurową uWożVaÜiać należX 
więc Y proceVeÜ TXnaÜicYnXÜH kWórX nigTX nie Tobiega końca. RTanieÜ 
VolkÜanna (2002J 12-13) VkłaTa Vię ona Y koniecYnej wieTYX na WeÜaW różnic 
wXVWępującXcU poÜięTYX właVną i obcą kulWurą oraY Y uÜiejęWności roYpo-
Ynania WXcUże różnic w konkreWnXcU VXWuacjacUH roYwinięcia i YaVWoVowania 
oTpowieTnicU VWraWegii poYwalającXcU w VpoVób YauWoÜaWXYowanX Yająć Vię 
VWanTarXYacjaÜi wXVWępującXÜi w obrębie Wej innej kulWurX. CUoTYi YaWeÜ o 
uÜiejęWność unikania nieporoYuÜieńH łagoTYenia ewenWualnXcU koÜplikacji 
pojawiającXcU Vię w Wrakcie inWerakcjiH a więc o w Üiarę Vprawne i beYpro-
bleÜowe kVYWałWowanie koÜunikacji.  

PilcYXńVka (2005J 22) VWwierTYaH że nabXwanie i roYwijanie koÜpe-
Wencji inWerkulWurowej nie oTbXwa Vię „w próżni inWelekWualno-pVXcUicYnej 
ani w iYolacji oT innXcU WrwałXcU TXVpoYXcji Tanej oVobX.” P forÜie wXkreVu 
ukaYującego YakreVX i konWekVWX wVpoÜnianej koÜpeWencji (2005J 23) Ywró-
ciła ona uwagę na VYereg eleÜenWów ÜającXcU wpłXw na naVYe poVWawXH 
uÜiejęWności oraY wieTYę. Specjalnie Tla poWrYeb TXTakWXki jęYXka obcego 
naYwane wielkości VcUarakWerXYowane YoVWałX prYeY cXWowaną auWorkę 
(2005J 22) w naVWępującX VpoVóbJ „VpecXficYna świaToÜość ÜeWakulWurowa 
(obejÜująca naWurę i ÜecUaniYÜX funkcjonowania kulWurX)H wrażliwość (in-
Wer)kulWurowa (poYwalająca roYpoYnawać prYejawX TYiałań inWerkulWurowXcU 
i ToVYukiwać Vię oTpowieTniej icU inWerpreWacji)H uÜiejęWność ÜeTiacji inWer-
kulWurowej (uÜożliwiająca Yrównoważoną inWerakcjęH naVWawioną na uVuwa-
nie barier koÜunikacXjnXcU i wYajeÜne wYbogacanie Vię)”.  

P innej Tefinicji VforÜułowanej również Y perVpekWXwX TXTakWXki na-
ucYania jęYXka obcego prYeY HeXT (1997J 34-35) koÜpeWencja inWerkulWurowa 
ukaYana YoVWała jako roTYaj uÜiejęWności poYwalającX VkuWecYnie koÜunikować 
Vię w konWekVWacU obcokulWurowXcU. PVpoÜniana koÜpeWencja Yłożona jeVW 
YaWeÜ Y wacUlarYa uÜiejęWności oraY VWraWegii poYwalającXcU na „roYprawienie 
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Vię” Y właVnXÜi i obcokulWurowXÜi fenoÜenaÜiH jak i inWerpreWowanieIwXjaś-
nianie obcego świaWa na baYie właVnego i na oTwróW. AuWorka wXÜieniła naVWę-
pujące uÜiejęWności wcUoTYące w VkłaT koÜpeWencji inWerkulWurowejJ wielo-
płaVYcYXYnowe poVWrYeganie obcokulWurowXcU fenoÜenówH eÜpaWia i krXWXcY-
na Wolerancja w VWoVunku To obcej kulWurX i jej prYeTVWawicieliH roYuÜienie 
ocYekiwań oraY TYiałań cYłonków obcej kulWurXH jak również inWerpreWowanie 
icU Y perVpekWXwX cUarakWerXVWXcYnej Tla Wejże wVpólnoWX kulWurowejH roYu-
Üienie proceVów YacUoTYącXcU poTcYaV inWerakcji prYebiegającej poÜięTYX 
oVobaÜi należącXÜi To różnXcU grup kulWurowXcU. 

CecUą wVpólną wVYXVWkicU wXżej prYeTVWawionXcU Tefinicji jeVW WoH że 
koÜpeWencja inWerkulWurowa Wo uÜiejęWność uÜożliwiająca naÜ funkcjono-
wanie w wielokulWurowXÜ świecieH w kWórXÜ konWakWX Y prYeTVWawicielaÜi 
innXcU kulWur Vą na porYąTku TYiennXÜ i w kWórXÜ oT uTanej inWerakcji Y 
niÜi uYależnione jeVW oViąganie uprYeTnio poVWawionXcU celów koÜunika-
cXjnXcU. PVpoÜnianą koÜpeWencję prYeTVWawiono w prYXWacYanXcU Tefini-
cjacU jako koÜplekVowX Ybiór Yarówno wieTYX o obcej i właVnej kulWurYeH co 
najÜniej neuWralnXcU poVWaw wobec innej kulWurX i jej cYłonków oraY uÜie-
jęWności i VWraWegii poYwalającXcU na inWerpreWowanie obcXcU koÜunikaWów 
jak i forÜułowanie właVnXcU prYX użXciu wYorców i śroTków koÜunikacXj-
nXcU oTpowieTnicU Tla konkreWnej VXWuacji koÜunikacXjnej. PXVYcYególnie-
nie w obrębie koÜpeWencji inWerkulWurowej WrYecU płaVYcYXYnH Wj. wieTYXH 
poVWaw i uÜiejęWnościH poYwalającXcU na lepVYe ucUwXcenie Wego Yłożonego 
pojęcia VWało Vię prYeTÜioWeÜ licYnXcU baTań oraY YnalaYło oTYwiercieTlenie 
w ÜoTelacU koÜpeWencji inWerkulWurowej4.  

 
3. OulWura a proceV prYyVwajania jęYyka obcego 

 
AnaliYa YaÜieVYcYonXcU w niniejVYXÜ arWXkule Tefinicji i prYeÜXśleń poYwala 
na wXciągnięcie jeTnoYnacYnXcU wnioVkówH iż naucYanie i ucYenie Vię jęYXka 
obcego w oTerwaniu oT kulWurXH kWóra go prYecież ukVYWałWowałaH jeVW po-
Ybawione VenVuH gTXż naVYa inWerpreWacja YjawiVk obcokulWurowXcU bęTYie 
niepełna i Wak naprawTę wcale nie oTTa icU głębi. Lekcja jęYXka obcego po-
winna bXć YaWeÜ YawVYe Wakże lekcją o kulWurYe kraju naucYanego jęYXka. 
ŁreTella i CUriVW (1995J 12) Vą YTaniaH że oTerwane oT kulWurXH cYXVWo inVWru-
ÜenWalne prYXVwajanie jęYXka obcego jeVW nieÜożliwe w prYXpaTku jęYXków 

                                                             
4 Mo najbarTYiej popularnXcU i najcYęściej prYXWacYanXcU ÜoTeli koÜpeWencji inWer-
kulWurowej należą ÜoTele ŁXraÜa (1997) i A. Nrll F M. GXÜnicU (2007). 
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naWuralnXcU5. OażTa oVoba ucYąca Vię jęYXka obcego jeVW „poTrażniana” prYeY 
tę innąH oTYwiercieTloną w jęYXkuH kulWurę oraY ÜuVi naucYXć Vię Y nią ob-
cUoTYićH gTXż VaÜ jęYXk To Wego YÜuVYa. Lewicki (2005J 248) uważaH że lekcja 
jęYXka obcego jeVW YawVYe YorienWowana na kulWuręH bo prYecież nieroYe-
rwalnX YwiąYek poÜięTYX jęYXkieÜ a kulWurą bXłH jeVW i poYoVWanie beY-
VprYecYnX. UcYenie Vię jęYXków obcXcU Wo Tla OruÜÜa (1994J 28) VYukanie 
TojściaIToVWępu To innej kulWurXH Yaś GöUring (1980J 70) ToTajeH że WaÜ 
gTYie ucYXÜX Vię jęYXka obcego i gTYie jeVW on naucYanXH WaÜ YawVYe cUoTYi 
o VpoWkanie inWerkulWuroweH koÜunikację inWerkulWurową oraY o proceV Üa-
jącX na celu poVYerYanie właVnego UorXYonWu kulWurowego.  

ŁeiraW MeuWVcU alV ŃreÜTVpracUe TeV GoeWUe-InVWiWuWV (1992J 550H WeYa 
18) Ywraca uwagę na fakWH że VpoWkanie Y kulWurą kraju naucYanego jęYXka 
powinno roYpocYXnać Vię już na pierwVYej lekcji jęYXka obcego. OT Wego Üo-
ÜenWu nie należX oTTYielać YaTań jęYXkowXcU oT kulWurX. Co więcejH Wo 
VkrYXżowanie kulWurX i jęYXka ÜuVi Ynaleźć oTYwiercieTlenie w ÜeWoTacU i 
koncepcjacU naucYania jęYXka obcego oraY ÜaWeriałacU To jego nauki. CXWo-
wanX wXżej Lewicki (2005J 248) jeVW YTaniaH że jęYXka będącego nieroYerwal-
ną cYęścią kulWurX nie wolno ogranicYać WXlko To VXVWeÜu foneWXcYnegoH Ve-
ÜanWXcYnegoH graÜaWXcYnegoH poÜijając Wło VocjokulWurowe. PoTobne VWa-
nowiVko preYenWuje AlWÜaXer (2005J 154)H poTkreślającH że akwiYXcji jęYXka 
obcego nie Üożna YreTukować To prYXVwojenia uÜiejęWności jęYXkowXcU i 
Vprawności w wąVkiÜ roYuÜieniuH lecY należX paÜięWaćH że jeVW ona ściśle 
YwiąYana Y prYXVwajanieÜ obcokulWurowXcU Wreści i YnacYeń. ŁleXUl (1994J 9) 
iTYie jeVYcYe o krok Talej i określa naucYanie jęYXka uwYglęTniające WXlko 
jego płaVYcYXYnę lingwiVWXcYną ÜianeÜ „ułoÜnego” naucYania.  

P ÜXśl powXżVYXcU VWwierTYeń kulWura6 powinna bXć VWałXÜ i  nieoT-
łącYnXÜ eleÜenWeÜ każTej lekcji jęYXka obcego. Nie Üoże bXć ona YaWeÜ 
poVWrYegana jako WYw. „piąWa [niepoWrYebnaH O.M.] Vprawność” (OraÜVcU 
                                                             
5 P wXniku oTTYielenia jęYXka oT kulWurX powVWaje jęYXk VYWucYnXH jak np. eVperanWo. 
RTanieÜ ŁanacU (2003J 4) jeVW Wo jęYXk buTowanX na baYie WerÜinów i pojęćH kWóre 
nie Üają konkreWnXcU oTnieVień To kulWurX. PowoTuje WoH że WruTno w jęYXku po-
YbawionXÜ korYeni kulWurowXcU wXrażać Vwoje ucYucia i ÜXśli. AuWorka YaYnacYXła 
ponaTWoH że jęYXki VcUeÜaWXcYneH oTerwane oT kulWurXH a więc VYWucYneH nie cieVYą 
Vię popularnością wśróT ucYącXcU Vię.  
6 OulWura poVWrYegana jako pewien abVWrakcXjnX VXVWeÜIogół koncepWówH YnacYeńH 
wXobrażeńH wierYeńH poVWawH norÜ oraY warWości preferowanXcU i prYeVWrYeganXcU 
prYeY cYłonków Tanej grupXIVpołecYnościH kWóre Vą YorganiYowane w forÜie kogni-
WXwnXcU VcUeÜaWów i kWóre ÜanifeVWują Vię Yarówno w YacUowaniu cYłonków Wej 
grupXH jak i w proTukWacU wXWworYonXcU prYeY nicU (MaleWYke 1996J 6; Onapp-
PoWWUoff 1997J 184).  
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1993H  wJ  SWrYałka 2005J  372)H  kWórej  roYwijanie  na lekcji  Üożna Vobie  Taro-
wać. PrYekonanieH iż kulWura jeVW ToTaWkieÜ To lekcjiH a nie jej VWałXÜ koÜ-
ponenWeÜH goTYi w nieroYerwalność YwiąYku YacUoTYącego poÜięTYX jęYX-
kieÜ i kulWurą. MiÜo Wo wielu naucYXcieli jęYXków obcXcU WrakWuje kulWurę 
jako VupleÜenWH nie Yaś jako obligaWorXjnX eleÜenW każTej lekcji jęYXka obce-
goH co pokaYałX wXniki baTań prYeprowaTYonXcU wśróT polVkicU naucYXcieli 
jęYXków obcXcU pracującXcU w różnXcU WXpacU VYkół (Ü.in. prYeY SWrYałkęH 
2005H AlekVanTrowicY-PęTicUH 2005H ŁanTuręH 2007H SYcYepaniak-OoYakH 
2010). Pielu naucYXcieli jęYXków obcXcU reYXgnuje Y lekcji o kulWurYeH po-
nieważH na co Ywróciła uwagę PXVocka (2003J 72)H Y jeTnej VWronX nie poWrafi 
icU Yaplanować i prYeprowaTYić w jęYXku obcXÜH Y Trugiej Yaś nie cUce icU 
prowaTYić w jęYXku polVkiÜ. Na braku nieuÜiejęWności inWegrowania jęYXka 
Tocelowego Y ojcYXVWXÜ najbarTYiej cierpi właśnie inWerkulWurowość. 

 
4. PoTVuÜowanie 

 
TeoreWXcYne roYważania pokaYująH że każTa lekcja jęYXka obcego jeVW VaÜa w 
Vobie Wakże lekcją o kulWurYe. OT naucYXciela YależX więcH na ile świaToÜie 
wprowaTYi na lekcję eleÜenWX VYeroko roYuÜianej kulWurX uwrażliwiając jeT-
nocYeśnie ucYniów na inność oraY uWwierTYając icU w prYekonaniuH że innX nie 
WXlko nie jeVW gorVYXH ale równie inWereVującXH VWXÜulującXH warWościowX i Wwór-
cYXH co Vwój (NikiWorowicY 2005J 17). Obecnie na lekcjacU jęYXków obcXcU nie 
Üożna nieVWeWX YaobVerwować wTrażania wXżej nakreślonej nowej perVpek-
WXwX eTukacXjnejH lecY nieuVWanne Tążenie naucYXcieli To WegoH abX w raÜacU 
VwoicU lekcji roYwijać u ucYniów WXlko koÜpeWencję koÜunikacXjną i jęYXkową 
(ogranicYającą Vię prYeTe wVYXVWkiÜ To pewnej ToYX poprawności graÜaWXcY-
nej). RacUowanie icU wXnika w TużXÜ VWopniu Y proÜowania WXcUże koÜpe-
Wencji  w  TokuÜenWacU  określającXcU  kVYWałcenie  jęYXkowe  w  PolVceH  jak  i  w  
powVWałXcU na icU poTVWawie ÜaWeriałacU To naucYania jęYXków obcXcU.  

CYX poÜięTYX Tobrą YnajoÜością jęYXka obcego a proTukowanieÜ po-
prawnXcU poT wYglęTeÜ forÜalnXÜ YTań i auWoÜaWXcYnXÜH jeTXnie w pewnXÜ 
VWopniu aTekwaWnXÜ To Tanej VXWuacji koÜunikacXjnejH użXwanieÜ YwroWów i 
wYorców jęYXkowXcU Üożna poVWawić Ynak równości? R pewnością nie. Łrak 
wieTYX o kulWurYe kraju Tocelowego oraY wieTYX o ogólnXÜ funkcjonowaniu 
kulWur powoTuje bowieÜH że forÜułkę ruWXnową jak bęTzieVz mieć czaVH Wo mnie 
oTwieTź WrakWujeÜX jako YaproVYenieH na pXWanie wie geUW’V? = co u ciebie VłX-
cUać? w ÜiejVce ocYekiwanej oTpowieTYi np. TziękujęH TobrzeH opowiaTaÜX Ye 
VYcYegółaÜi wXTarYenia oVWaWnicU Tni i ÜieVięcX7H  że prYXjacielVki pocałunek w 
                                                             
7 PoTobną VXWuację prYeTVWawił Möller (2006J 18-19).  
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policYek Üało Ynanego kolegi greckiego pocUoTYenia poVWrYegaÜX jako prYejaw 
naTYwXcYajnego YainWereVowania naVYą oVobą8H że ciężarnej koleżance Y Singa-
puru ofiarujeÜX pluVYowego bociana9H koleTYe Y połuTniowej Ńrancji po TobrYe 
YTanXÜ egYaÜinie pokażeÜX palce ułożone w kółko10 oraY jeVWeśÜX barTYo 
YTYiwieniH wręcY oburYeniH że NieÜiec kWórX Yaproponował VpoWkanie w reVWau-
racji nie cUce Ya naV Yapłacić11. PrYXWocYone prYXkłaTX pokaYująH że poTcYaV lekcji 
jęYXka obcego nie Üożna bagaWeliYować fakWuH że oVoba ucYąca Vię Wego jęYXka 
bęTYie Üiała w prYXVYłości To cYXnienia „Y cYłowiekieÜ o innej ÜenWalności” 
(AlekVanTrowicY-PęTicUH 2007J 53). ŁeYreflekVXjne realiYowanie Yałożeń poTej-
ścia koÜunikacXjnego prowaTYi nieVWeWX To Tość powierYcUownego WrakWowania 
koÜponenWu  kulWurowego  na  lekcjacU  jęYXka  obcego.  ŻXlińVka  (2003J  55)  
VWwierTYa naweWH że w poTejściu koÜunikacXjnXÜ uTało Vię Yrobić WoH co prYe-
cież nieÜożliweH a Üianowicie „VkuWecYne oTTYielić jęYXk oT kulWurX”. Inne Ya-
rYuWX forÜułowane poT aTreVeÜ Wego poTejścia ToWXcYą oferowanXcU Wreści 
naucYania (nie WXlko w różnXcU WXpacU VYkółH lecY i na kierunkacU filologicYnXcU)H 
kWóre cUarakWerXYuje WrXwialiYacja VYeroko roYuÜianego pojęcia kulWurX. RreTu-
kowane YoVWało ono bowieÜ To Tnia coTYiennegoH rXWuałów YwiąYanXcU Y wiWa-
nieÜ Vię oraY żXcia roTYinnego (AlWUauVH 1999J 27). RTanieÜ ŻXlińVkiej (2003J 51) 
ÜaWeriał realiYowanX w raÜacU lekcji jęYXka obcego VprowaTYonX YoVWał To 
VucUo poTanXcU fakWówH WeoreWXcYnXcU i abVWrakcXjnXcUH kWórX YoVWał „konVe-
kwenWnie ‘wXpranX’ Y wVYelkicU eÜocji”. P VYkole prYekaYXwane Vą YaWeÜ WXlko 
WreściH  konkreWna wieTYaH nie Yaś jej prakWXcYne YaVWoVowanie. ŻXlińVka (2003) i  
AlWÜaXer (2005) poVWulują więcH abX VYkołaH w WXÜ VYcYególnie lekcje jęYXków 
obcXcUH prYeVWałX Üieć w końcu WXlko abVWrakcXjnX wXÜiar i VWałX Vię ÜiejVceÜH 

                                                             
8 GrecX wiWają i żegnają prYXjaciół i YnajoÜXcU całując icU VponWanicYnie w obXTwa 
policYki.  ParWo  paÜięWać o  WXÜH  że w Gracji  YnajoÜXÜIYnajoÜą YoVWaje  Vię już po  
wVpólnie VpęTYonej goTYinie i nie należX Vię TYiwićH że Grek pocałuje naV na poże-
gnanie (RöWWger i SWeinUauV 1995J 15). 
9 P więkVYości kulWur europejVkicU bocian VXÜboliYuje naroTYinX TYiecka i raTość Y 
WXÜ YwiąYaną. MlaWego Weż parX ocYekujące TYiecka obTarowuje Vię pluVYowXÜi 
bocianaÜiH a na karWkacU Y graWulacjaÜi Y okaYji naroTYin TYiecka wiTnieje cYęVWo 
bocian. TakicU upoÜinków nie należX jeTnak robić ÜieVYkańcoÜ SingapuruH bo WaÜ 
bocian VXÜboliYuje śÜierć TYiecka poTcYaV połogu (ScUröTer 2000). 
10 GeVW Wen inWerpreWowanX jeVW w połuTniowej Ńrancji jako „Yero” lub „beY warWości” 
(SWewarW 2005J 138). 
11 ProbleÜeÜ cYęVWo pojawiającXÜ Vię w relacjacU polVko-nieÜieckicU jeVW ÜXlna 
inWerpreWacja prYeY Polaków propoYXcji wVpólnego pójścia To reVWauracji Y YaproVYe-
nieÜ To reVWauracji. Jeśli NieÜiec ÜówiH że „YapraVYa naV To reVWauracji”H Wo YnacYXH 
że porWfel ÜożeÜX YoVWawić w ToÜu. Jeśli Yaś proponuje wVpólne wXjście To reVWau-
racjiH Wo YnacYX – iTYieÜX raYeÜH ale każTX płaci Ya Viebie (MiUułka 2010J 256). 
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gTYie ucYniowie VYukają Tróg roYwiąYXwania probleÜówIkonflikWówH jakie Üogą 
pojawić Vię poTcYaV koÜunikacji Y prYeTVWawicielaÜi innXcU grup kulWurowXcU w 
VXWuacjacU rYecYXwiVWXcU. SWaViak (2002J 295) poTkreślaH że cele naTrYęTne re-
aliYowane poTcYaV naucYania jęYXków obcXcU w warunkacU YinVWXWucjonaliYo-
wanXcU powinnX obejÜować oprócY celów kogniWXwnXcU i pragÜaWXcYnXcUH 
Wakże cele afekWXwneH kWóre Vą cYęVWo bagaWeliYowane i WrakWowane jako ToTaWek 
To innXcU celówH a nie cel równorYęTnX Y WXÜi wXżej naYwanXÜi. Cele afekWXw-
ne obejÜują eÜocjonalne roYwijanie YainWereVowania Tla obcej kulWurXH kVYWał-
Wowanie uÜiejęWności wXcUwXWXwania poTobieńVWw i różnic inWerkulWurowXcUH 
wXrabianie wobec nicU poVWaw WolerancjiH akcepWacji i oWwarWości.  
Jak Üożna więcH na Üiarę obecnXcU cYaVówH YTefiniować YwroW znajomość jęzX-
ka obcego? OVoba Üogąca pocUwalić Vię (Tobrą) YnajoÜością jęYXka obcego 
powinna bXć wXpoVażona w koÜpleW funTaÜenWalnXcU koÜpeWencji uÜożliwia-
jącXcU VkuWecYne i Vprawne koÜunikowanie Vię prYX użXciu Wego jęYXka wXVWępu-
jącego  Yarówno  jako  jęYXk  obcX  jak  i  lingua franca12.  CUoTYi  więc  nie  WXlko  o  
YawVYe wXÜieniane w WXÜ konWekście koÜpeWencje jęYXkową i koÜunikacXjnąH 
lecY Wakże oH nieVWeWX cYęVWo poÜijanąH inWerkulWurowąH kWórej brakIVłabX roYwójH 
ÜiÜo nienagannego opanowania VWrukWur forÜalnXcU Tanego jęYXkaH Üoże bXć 
prYXcYXną wielu nieporoYuÜień i konflikWów pojawiającXcU Vię poTcYaV koÜuni-
kacji Y prYeTVWawicielaÜi oTÜiennXcU grup kulWurowXcU. 
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UniwerVXWeW Oazimierza PielkiegoH BXTgoVzcz 

HNLNNN MNCON-CORNILLH LUTR OÜSTNR 
FRNÓMSPRACHNNMIMAOTIO. NINN NINFÜHRUNG.  

NARR VNRLAGH TÜŁINGNN 2010H 291 VV. 
Omówienie publikacji 

 
NakłaTeÜ  nieÜieckiego  wXTawnicWwa  Narr  Verlag  ukaYała  Vię w  roku  2010  
poYXcja pW. FremTVpracUenTiTakWik. Nine NinfüUrung TwócU  baTacYX  o  boga-
WXÜ Torobku ÜeWoTXcYnXÜJ profeVor Helene Mecke-Cornill Y UniwerVXWeWu w 
HaÜburgu VpecjaliYującej Vię w TXTakWXce naucYania jęYXka angielVkiego jako 
jęYXka obcego i profeVora LuWYa OüVWera Y UniwerVXWeWu HuÜbolTWów w Łerli-
nie YajÜującego Vię TXTakWXką naucYania jęYXków roÜańVkicU.  

JeVW Wo nieYwXkle inWereVująca poYXcjaH kWórą Üożna poWrakWować jako 
roTYaj poTręcYnika i poraTnika ÜeWoTXcYnego. AuWorYX poVWawili Vobie Ya cel 
prYeTVWawienie w VpoVób Üożliwie prYXVWępnX i jak najbarTYiej wXcYerpującX 
wXbranXcU YagaTnień Y YakreVu Weorii i prakWXki gloWWoTXTakWXcYnej.  

Publikacja jeVW aTreVowana To VYerokiego kręgu VWuTenWów kierunków 
neofilologicYnXcU ucYącXcU Vię jęYXka nieÜieckiegoH VpecjaliVWów w YakreVie 
gloWWoTXTakWXkiH naucYXcieli jęYXka nieÜieckiego wVYXVWkicU VYcYebli w VYko-
łacU różnego WXpu oraY wVYXVWkicU WXcUH kWórYX inWereVują Vię probleÜaWXką 
kVYWałcenia jęYXkowego i Ynają w VWopniu biegłXÜ jęYXk nieÜiecki. TeoreWXcX 
YnajTą Wu VXnWeYę wieTYX ToWXcYącą YagaTnień YwiąYanXcU Y proceVaÜi na-
ucYania i ucYenia Vię jęYXków obcXcU. NależX jeTnak poTkreślićH iż AuWorYX 
pracX nie ogranicYają VwoicU roYważań To obVYaru eTukacji jęYXkowej w wa-
runkacU YinVWXWucjonaliYowanXcU. SWuTenWoÜ niniejVYa praca poYwoli poYnać 
i lepiej YroYuÜieć najbarTYiej akWualne probleÜX Weorii i prakWXki gloWWoTX-
TakWXcYnejH a Tla naucYXcieli-prakWXków bęTYie ona inVpiracją To ciągłego 
poVYukiwania coraY barTYiej ToVkonałXcU roYwiąYań na VwoicU lekcjacU. 
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UważaÜ WakżeH iż poYXcja Wa jeVW cenną poÜocą Tla naucYXcieli akaTeÜickicU 
prowaTYącXcU Yajęcia np. Y ÜeWoTXki naucYania jęYXka nieÜieckiego. 

NiniejVYa publikacja VkłaTa Vię Ye wVWępu (VWr. XI)H 14 roYTYiałów (VWr. 
1-262)H poVłowia (VWr. 263)H obVYernej bibliografii (VWr. 265)H inTekVu Yawar-
WXcU w niej WerÜinów (VWr. 287) oraY wXkaYu iluVWracji (VWr. 291). 

OażTX roYTYiał YacYXna Vię króWkiÜ wprowaTYenieÜ w probleÜaWXkę 
Tanej jeTnoVWkiH a końcYX VWreVYcYenieÜ. Po każTXÜ roYTYiale uÜieVYcYono 
YaTania ToWXcYące poTejÜowanej w niÜ WeÜaWXki. RnajTYieÜX wśróT nicU 
ćwicYeniaH kWóre Üożna wXkonaćH wcUoTYąc na wXVYcYególnione w nicU VWronX 
inWerneWoweH co jeVW weTług Ünie ciekawXÜ VpoVobeÜ pracXH YwłaVYcYa w 
Tobie koÜpuWerXYacji i YaÜiłowania wielu oVób To korYXVWania Ye wVYXVWkicU 
nowości. NależX poTkreślićH iż polecenia VforÜułowane Vą jaVno i YroYuÜiale. 
P WXÜ konWekście nie beY YnacYenia jeVW również fakWH iż cała publikacja YoVWała 
napiVana w prYXVWępnX VpoVób. PoTane inforÜacje Vą uYupełnione licYnXÜiH 
ale barTYo prYejrYXVWXÜi VcUeÜaWaÜiH WabelaÜiH wXkreVaÜi i YTjęciaÜi. MoTaW-
kowX ÜaWeriał ToWXcYącX wXbranXcU YagaTnień YnajTYieÜX na VWronie inWerne-
Wowej wXTawnicWwa poT aTreVeÜ www.bacUelor-wiVVen.TeH o cYXÜ CYXWelnik 
jeVW inforÜowanX Ya poÜocą wiTniejącego na ÜargineVie VXÜbolu laÜpki.  

Na uwagę YaVługuje również WoH iż po każTXÜ roYTYiale jako uYupeł-
nienie oÜawianego ÜaWeriału AuWorYX poTają propoYXcje nieÜiecko- i an-
gielVkojęYXcYnej liWeraWurX (arWXkułX oraY prace o cUarakWerYe ÜonograficY-
nXÜ) Vłużącej pogłębieniu roYpaWrXwanej probleÜaWXki.   

RoYTYiał 1 – FremTVpracUenTiTakWik – waV iVW TaV? Rur VerorWung Ter 
MiVziplin – (VWr. 1-20) poświęconX jeVW cUarakWerXVWXce gloWWoTXTakWXki jako 
TXVcXplinX naukowej i określeniu jej VWaWuVu ÜeWoTologicYnego. AuWorYX 
wXjaśniają na prYXkłaTH VkąT pocUoTYi naYwa gloWWoTXTakWXkaH poTają 
prYeTÜioWH cele i ÜeWoTX baTań Wej TXVcXplinX oraY jej YwiąYki Y innXÜi na-
ukaÜi. Nie poÜijają prYX WXÜ poTVWawowXcU WerÜinów naukowXcU Y Yakre-
Vu TXTakWXki jęYXków obcXcU (gloWWoTXTakWXki)H beY kWórXcU YnajoÜości nie-
Üożliwa jeVW TalVYa lekWura Wej kViążki oraY Yalecanej liWeraWurX.  

RoYTYiał 2 – SpracUerwerbVWUeorien – (VWr. 21-38) ToWXcYX wXbranXcU 
Weorii akwiYXcji jęYXka pierwVYego i TalVYXcU jęYXków. P prYXVWępnX VpoVób 
VcUarakWerXYowano Ü.in. beUawiorXVWXcYnąH naWXwiVWXcYną oraY kogiWXwno-
konVWrukWXwną Weorię akwiYXcji jęYXka. ParWo ToTaćH iż AuWorYX barTYo To-
kłaTnie opiVują prYX WXÜ YagaTnienia YwiąYane Ü.in. Y reakcją na pogląTX be-
UawiorXVWówH najważniejVYXÜi YałożeniaÜi UipoWeYX konWraVWXwnejH UipoWeYX o 
inWerjęYXkuH w WXÜ probleÜu błęTów jęYXkowXcU w proceVie nauki jęYXka 
obcegoH Weorii ucYenia Vię weTług PiageWaH roYróżnienia WerÜinologicYnego 
akwiYXcja a ucYenie VięH koÜpeWencja a realiYacja jęYXkowa. UważaÜ Ya VłuVYne 
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oÜówienie WXcU YagaTnień WeoreWXcYnXcU w celu YorienWowania CYXWelnika w 
wielu VprawacU ogólnXcU YwiąYanXcU Y prakWXką gloWWoTXTakWXcYną.  

P kolejnXÜ roYTYiale (roYTYiał 3) – OogniWion unT NmoWion beim Spra-
cUlernen – (VWr.  39-54)  poruVYono kweVWię kogniWXwiYÜu oraY  VWanów eÜo-
cjonalnXcU WowarYXVYącXcU ucYeniu Vię. AuWorYX prYeTVWawiają proceV nauki 
jako proceV ucYenia Vię kogniWXwnego i VłuVYnie poTkreślająH że eÜocje VWa-
nowią obok proceVów kogniWXwnXcU i ÜoWXwacXjnXcU iVWoWnX aVpekW YacUo-
wania jęYXkowego w Wrakcie prYeWwarYania inforÜacji prYeY ucYącego VięH na 
prYXkłaT inforÜacji w jęYXku obcXÜ. OorYXVWając Y obraYowego VcUeÜaWuH w 
prYXVWępnX VpoVób wXjaśniają prYX WXÜ Tefinicje wieTYX VWraWegicYnejH Tekla-
raWXwnejH proceTuralnej oraY ÜeWakogniWXwnej. RnacYna cYęść roYTYiału 
poświęcona jeVW YnacYeniu ucYuć i eÜocji w proceVie nauki jęYXka obcego. 
Na VYcYególną uwagę YaVługuje poTroYTYiałH w kWórXÜ oÜówiono rolę eÜo-
cji w proceVie koÜunikacji jęYXkowejH YwłaVYcYa Wej prowaTYonej w jęYXku 
obcXÜ oraY cYęść prYeTVWawiająca YagaTnienia YwiąYane Y ÜoWXwacją jako 
połącYenieÜ cYXnników kogniWXwnXcU i afekWXwnXcUH Y roTYajaÜi ÜoWXwacji 
oraY wXbranXÜi eleÜenWaÜi Weorii ÜoWXwacji. 

P roYTYiale 4 – Rur bilTungVpoliWiVcUen GeVcUicUWe TeV FremTVpracUe-
nunWerricUWV – (VWr. 55-74) naVYkicowano UiVWorię naucYania jęYXków obcXcUH 
prYeTVWawiono rolę śreTniowiecYnej łacinX oraY VcUarakWerXYowano VWoVu-
nek To nauki w wXbranXcU epokacU i YwiąYane Y WXÜ iÜplikacje Tla roYwoju 
jęYXkowego luTYiH pocYąWki pierwVYXcU lekcji jęYXków obcXcUH obraY naucYa-
nia jęYXków w XIX wiekuH na pocYąWku wieku XX i po II wojnie świaWowejH a 
Wakże probleÜ wXboru właściwej ÜeWoTX naucYania jęYXków nowożXWnXcU.      

RoYTYiał 5 – OonzepWionen TeV FremTVpracUenunWerricUWV – (VWr. 75-92) 
obejÜuje YagaTnienia YwiąYane Y koncepcją Yajęć Y jęYXka obcego weTług 
ÜoTeluJ coH jakH TlacYego? PXjaśniono barTYo TokłaTnie Tefinicję ÜeWoTX 
naucYaniaH prYeTVWawiono roTYaje ÜeWoT i oÜówiono pięć aVpekWów ÜoTeli 
lekcji jęYXka obcego. P TalVYej kolejności VcUarakWerXYowano konwencjo-
nalne ÜeWoTX naucYaniaH Y kWórXÜi Üożna Vię VpoWkać w coTYiennej prakWX-
ceH Wj. ÜeWoTę graÜaWXcYno-WłuÜacYeniowąH beYpośreTniąH auTiolingwalną i 
auTiowiYualną oraY poTejście koÜunikacXjneH poTając prYebieg lekcji pro-
waTYonXcU weTług WXcU ÜeWoT jak i cecUX cUarakWerXVWXcYne WakicU jeTno-
VWek lekcXjnXcU. P roYTYiale WXÜ AuWorYX Wrafnie piVYąH że najważniejVYXÜ 
celeÜ Yajęć Y jęYXka obcego jeVW oViągniecie prYeY ucYącego Vię koÜpeWencji 
koÜunikacXjnej. NieVWeWX ujęli Wę kweVWię WXlko w oTnieVieniu To lekcji jęYXka 
angielVkiego a nie innXcU jęYXków obcXcU. 

SYcYególnej  uwaTYe  polecaÜ  roYTYiał 6  –  MeTien TeV FremTVpracUe-
nunWerricUWV – (VWr. 93-108)H w kWórXÜ VcUarakWerXYowano ÜeTia w proceVie 
naucYania jęYXka obcego. NależX YaYnacYXćH iż AuWorYX VłuVYnie poTkreślająH że 
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najważniejVYXÜ ÜeTiuÜ VłużącXÜ poroYuÜiewaniu Vię poÜięTYX luTźÜi jeVW i 
poYoVWanie  jęYXk  Yarówno  w  forÜie  uVWnejH  jak  i  piVeÜnej.  P  roYTYiale  WXÜ  
prYeTVWawiono ÜeTia oT WXcU VWarVYXcU VWoVowanXcU na lekcjiH Wj. praVęH filÜH 
raTioH  WelewiYję aż po  najnowVYeH  Wj.  elekWronicYne  śroTki  koÜunikacjiH  jak  
koÜpuWerH pocYWa elekWronicYna i InWerneW. NależX poTkreślićH że nie poÜinięWo 
prYX WXÜ roli  poTręcYnika – jego waT i YaleW oaY ÜożliwościH  jakie Tają nowe 
ÜeTia jako narYęTYie poYwalające ToWrYeć To wielu cennXcU źróTeł inforÜacjiH 
a YaraYeÜ WruTnościH jakie Üogą wXVWąpić poTcYaV pracX Y niÜi.  

RoYTYiał 7 – InWerakWion im fremTVpracUlicUen OlaVVenzimmer – (VWr. 109-122) 
ToWXcYX Ü.in. probleÜu inWerakcji i jej WXpowXcU wYorców w TXVkurVie klaVowXÜ 
cYX poYaVYkolnXÜH VpecXfiki inWerakcji na lekcji jęYXka obcego oraY wiYji inWerak-
WXwnej obcojęYXcYnej klaVX. RoYTYiał Wen polecaÜ VYcYególnie pocYąWkującXÜ 
naucYXcieloÜH kWórYX cUcą jak najwięcej TowieTYieć Vię o roYwoju jęYXkowXÜ 
ucYącego Vię YwłaVYcYa w VferYe koÜpeWencji koÜunikacXjnej YwiąYanej Y reali-
Yacją jęYXka w różnXcU rolacU VpołecYnXcU i ukłaTacU inWerperVonalnXcU. 

P roYTYiale 8 – Rwei IniWiaWiven zur JaUrWauVenTwenTe FremTVpracUenun-
WerricUW in Ter GrunTVcUule unT Bilingualer UnWerricUW – (VWr. 127-139) AuWorów 
inWereVuje probleÜ naucYania jęYXków obcXcU w VYkole poTVWawowej. Opierając 
Vię na baTaniacU naukowXcUH poruVYają oni ważnX w TYiViejVYXcU cYaVacU globa-
liYacji i wYajeÜnXcU konWakWów Y prYeTVWawicielaÜi różnXcU kulWur probleÜ jak 
najwcYeśniejVYego roYpocYXnana nauki jęYXków obcXcU oraY bilingwiYÜu już na 
eWapie VYkołX poTVWawowej.  

RoYTYiał 9 – NuropäiVcUe SpracUenpoliWik unT Tie BilTungVVWanTarTV in 
MeuWVcUlanT – (VWr. 143-162) WrakWuje Ü.in. o koncepcjacU roYwijania wielo-
jęYXcYności w nieÜieckicU VYkołacUH europejVkicU raÜacU kwalifikacXjnXcU 
Tla roYwoju jęYXków obcXcU w VYkolnicWwieH wVpoÜagającXcU proceV ucYenia 
Vię jęYXka obcegoH cYęściacU VkłaTowXcU i funkcjacU europejVkiego porWfolio 
jeYXkowego oraY VWanTarTacU roYwoju Tla pierwVYego jęYXka obcego (jęYXka 
angielVkiegoIjęYXka francuVkiego) w nieÜieckiÜ VYkolnicWwie. Tę cYęść pracX 
Üożna poWrakWować jako lekWurę uYupełniającą. 

Ra VYcYególnie cennX należX uYnać roYTYiał 10 – SpracUlicUe MiWWel funkWio-
nal-kommunikaWiver OompeWenzenJ PorWVcUaWz unT GrammaWik – (VWr. 163-180) 
poświęconX naucYaniu i YnacYeniu VłownicWwa oraY graÜaWXki na lekcji jęYXka 
obcego. UYXVkaÜX Wu oTpowieTź na pXWaniaH jak powinna wXgląTać praca 
naT wprowaTYanieÜH uWrwalanieÜ i poVYerYanieÜ obcojęYXcYnego Vłownic-
Wwa. ŁarTYo ciekawa jeVW cYęśćH w kWórej prYeTVWawiono kweVWię ucYenia Vię 
jęYXków obcXcU prYX wXkorYXVWaniu naVYXcU YÜXVłów. PoTano Wu na prYX-
kłaTH ile ÜaWeriału YapaÜięWujeÜXH a ile YapoÜinaÜXH wXkorYXVWując po-
VYcYególne YÜXVłX. NaucYXcieli Yapewne YainWereVuje poTroYTYiałH w kWórXÜ 
oÜówiono VpoVobX pracX naT VłownicWweÜ Y wXkorYXVWanieÜ WecUnik 
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ÜneÜonicYnXcUH np. poTcYaV nauki orWografii. Nie poÜinięWo prYX WXÜ pro-
bleÜu inWerferencji jęYXkowej w poTVXVWeÜie lekVXkalnXÜ. AuWorYX prYeT-
VWawiają Wakże probleÜ graÜaWXki na lekcji jęYXka obcegoH jej ÜiejVce i rolę w 
proceVie gloWWoTXTakWXcYnXÜH oTpowiaTają na pXWanieH cYXÜ jeVW graÜaWXkaH 
jak należX Vię jej ucYXć i weTług jakicU ÜeWoT. 

PrYeTÜioWeÜ roYTYiału 11 – FerWigkeiWVbezogene funkWional-kommunikaWive 
OompeWenzen – (VWr. 181-204) Vą poTVWawX ÜeWoTXcYne w naucYaniu po-
VYcYególnXcU Vprawności jęYXkowXcUH Wj. Vprawności VłucUaniaH w WXÜ Vłu-
cUania Ye YroYuÜienieÜH cYXWania Ye YroYuÜienieÜH Üówienia i piVania. 
RnajTYieÜX Wu Ü.in. wVkaYówkiH jak należX właściwie roYwijać i inWegrować 
Vprawności na lekcji jęYXka obcegoH jak wXgląTają YaVaTX organiYacji pracX 
naT kVYWałWowanieÜ poVYcYególnXcU VprawnościH jakie cecUX powinnX wX-
różniać koÜpeWenWnego użXWkownika jęYXka Vprawnie poVługującego Vię WXÜi 
cYWereÜa VprawnościaÜi. P WXÜ konWekście poruVYono probleÜ oceniania i 
konWrolowania oViągnięć ucYącXcU Vię jęYXków obcXcU. AuWorYX próbują oT-
powieTYieć na pXWanieH na cYXÜ polega prawiTłowe WeVWowanie poVYcYegól-
nXcU Vprawności i wcUoTYącXcU w icU VkłaT uÜiejęWnościH jak należX ÜierYXć 
wXniki ucYącXcU VięH i na cYXÜ polegają krXWeria właściwego oceniania.  

RoYTYiał 12 – MeWUoTiVcUe OompeWenzen – (VWr. 205-222) WrakWuje o 
koÜpeWencjacU ÜeWoTXcYnXcU oVób ucYącXcU Vię jęYXków obcXcU. P roYTYia-
le WXÜ prYeTVWawiono poTYiał koÜpeWencjiH jakiÜi powinien TXVponować 
ucYącX VięH a Wakże probleÜ jego auWonoÜiiH kweVWię świaToÜości jęYXkowejH 
VWXlów ucYenia VięH VWoVowanXcU prYeY niego VWraWegii w proceVie nauki jęYX-
ka i WecUnik ucYenia Vię. ParWo poTkreślićH iż AuWorYX uwYglęTnili WuWaj iVWoWnX 
w TYiViejVYXcU cYaVacU błXVkawicYnego roYwoju najróżniejVYXcU WecUnologii 
probleÜ recepWXwnej i proTukWXwnej koÜpeWencji ÜeTialnej ucYącXcU Vię.   

ŁarTYo ciekawX jeVW roYTYiał 13 – InWerkulWurelle OompeWenzenJ inWer-
kulWurelleV Lernen – (VWr. 223-242)H w kWórXÜ VcUarakWerXYowano inWerkulWu-
rowe  WenTencje  we  wVpółcYeVnej  gloWWoTXTakWXceH  w  WXÜ  Ü.in.  kweVWię 
kVYWałcenia koÜpeWencji inWerkulWurowejH roli koÜponenWu kulWurowego w 
naucYaniu jęYXka i wieTYX o krajacU jęYXka TocelowegoH YwiąYku jęYXka Y 
kulWurąH UiVWorXcYnXcU aVpekWów kulWuroYnawVWwa w eTukacji VYkolnejH roli 
kulWuroYnawVWwa porównawcYego oraY roli poruVYanXcU na YajęciacU Wreści. 
AuWorYX VłuVYnie poTkreślają koniecYność pojÜowania konWakWu jęYXkowego 
nie WXlko w YnacYeniu konfronWacji VXVWeÜów jęYXkowXcUH ale Wakże kulWur 
repreYenWowanXcU prYeY Tane jęYXki.  

OVWaWni roYTYiał (roYTYiał 14) – LiWerariVcU – äVWUeWiVcUe OompeWenzenJ 
Tie ArbeiW miW LiWeraWurH FilmH ComicVH BilTern (VWr. 243-256) ToWXcYX WekVWu na 
lekcji jęYXka obcegoH w WXÜ roli WekVWu liWerackiego. Moją uwagę YwróciłX raTX 
ToWXcYące kreaWXwnej pracX Y WekVWeÜ i naT WekVWeÜ oraY VpoVobX kVYWałWowa-
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nia uÜiejęWności cYXWania prYeY ucYniów WekVWów liWerackicU i roYwijania koÜ-
peWencji liWeracko-eVWeWXcYnej. ParWo poTkreślićH że AuWorYX WrakWują WekVW 
liWeracki jako Trogę To naucYania inWerkulWurowego. SąTYęH że ciekawą propo-
YXcją jeVW propoYXcja pracX na lekcji jęYXka obcego Y WekVWeÜ ÜeTialnXÜ na 
prYXkłaT Y koÜikVeÜ cYX filÜeÜ fabularnXÜ.  

NiniejVYa publikacja nie opiera Vię na WwierTYeniacU i baTaniacU YacYerp-
nięWXcU Y jeTnej WXlko TXVcXplinX naukowej. Praca Wa w VpoVób inWerTXVcXplinar-
nX poTcUoTYi To probleÜów YwiąYanXcU Y procaÜi ucYenia Vię i naucYania jęYX-
ków obcXcU. UważaÜH że VWanowi ona iVWoWne wYbogacenie iVWniejącej liWeraWurX 
prYeTÜioWu i jeVW goTna polecenia Yarówno VWuTenWoÜH prYXgoWowującXÜ Vię To 
YawoTu naucYXciela jęYXka obcegoH jak i naucYXcieloÜ-prakWXkoÜ YainWereVo-
wanXÜ VWałXÜ poTnoVYenieÜ efekWXwności kVYWałcenia jęYXkowego VwoicU 
ucYniówH a YaraYeÜ pragnącXÜ poTnieść właVne kwalifikacje. RacUęcaÜ na-
ucYXcieli jęYXka nieÜieckiego To Vięgania po Wę publikacjęH ponieważ YawarWe w 
niej wVkaYówki i inforÜacje VWanowią nie WXlko prakWXcYną wieTYę w naVYej co-
TYiennej pracXH ale również poÜogą naÜ uVWrYec Vię błęTów ÜerXWorXcYnXcUH 
kWórXcU popełniania cYęVWo nie jeVWeśÜX świaToÜi. 
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Omówienie publikacji 

 
PoYXcja LiWeraWuroznawVWwoH jęzXkoznawVWwo i kulWuroznawVWwo jako płaVz-
czXznX przekazu we wVpółczeVnej gloWWoTXTakWXce Wo – ÜięTYX innXÜi – efekW 
VpoWkania VYerokiego greÜiuÜ VpecjaliVWów WeoreWXków i prakWXkówH jakie w 
Üaju 2010 YorganiYował InVWXWuW Neofilologii PańVWwowej PXżVYej SYkołX 
RawoTowej w CUełÜie. OlaÜrą Vpinającą wVYXVWkie cYęści oÜawianej publi-
kacji Vą roYważania naT celaÜi naucYania jęYXka w VYeroko roYuÜianej per-
VpekWXwie VpołecYnej. TeÜaWXka Üogło bX Vię wXTawać nie najnowVYaH gTXż 
już w laWacU VieTeÜTYieViąWXcU ubiegłego wieku roYpocYęWo roYważania naT 
proceVeÜ gloWWoTXTakWXcYnXÜH w kWórXÜ Wo ucYeń YnajTowałbX Vię w cen-
WruÜ uwagiH jeTnakże Wak VaÜo jak wcYeśniejVYX ÜoTel oparWX na naucYXcie-
luH Wak i Wen oparWX na ucYniu nie bXł wolnX oT nieToVkonałości i poTlegał 
nieuVWannXÜ ÜoTXfikacjoÜ wXnikającXÜ Ye YÜian YacUoTYącXcU Yarówno w 
śroTowiVku ucYnia jak i naucYXciela (ÜeWoTX naucYaniaH poÜoce TXTakWXcY-
neH ÜaWeriałX To nauki jęYXkaH forÜX prYekaYu). Nie beY YnacYenia bXłX Weż 
YÜianX YacUoTYące w VaÜXcU ucYeVWnikacU proceVu gloWWoTXTakWXcYnego 
(ÜoWXwacjaH ocYekiwaniaH naVWawienieH iWp.).  

ŁeYTXVkuVXjnXÜ poYoVWaje naWoÜiaVW TYiś VWwierTYenieH że VaÜa koÜ-
peWencja lingwiVWXcYna nie wXVWarcYX To efekWXwnego naucYania jęYXka. 
PVpółcYeVnX naucYXciel oprócY prYXgoWowania jęYXkowego ÜuVi poViaTać 
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wieTYę Y YakreVu VocjolingwiVWXki i pVXcUolingwiVWXki. P proceVie kVYWałcenia 
prYXVYłXcU naucYXcieli należX Yaś Ywrócić VYcYególną uwagę na TXnaÜicYnie 
YÜieniającX Vię konWekVW kulWurowX i VpołecYnX. P świecie poVWrYeganXÜ jako 
„globalna wioVka”H poTróże Vą łaWwiejVYeH a konWakWX ÜięTYX prYeTVWawiciela-
Üi  rożnXcU  kulWur  VWałX  Vię cYXÜś naWuralnXÜ.  TXÜ  VaÜXÜ  nieYbęTne  jeVW  
wXkVYWałcenie w naucYXcielacU i ucYniacU koÜpeWencji inWerkulWurowejH kWóra 
poYwoli na barTYiej efekWXwną wXÜianę eÜocjiH ÜXśli i pogląTów VWanowią-
cXcU poTVWawę koÜunikacji ÜięTYXluTYkiej. MlaWego Weż YaÜXVł prYXgoWowania 
publikacji o cUarakWerYe WeoreWXcYno-prakWXcYnXÜH Yawierającej prace Y Yakre-
Vu jęYXkoYnawVWwaH liWeraWuroYnawVWwaH kulWuroYnawVWwa i gloWWoTXTakWXkiH 
auWorVWwa wielu YnanXcU VpecjaliVWów afiliowanXcU w polVkicU i YagranicYnXcU 
ośroTkacU akaTeÜickicUH jeVW prYeTVięwYięcieÜ barTYo cennXÜ.  

OÜawianX WoÜ VkłaTa Vię Y ośÜiu cYęści.  
CYęść pierwVYaJ Rozważania jęzXkoznawcze (VWr. 15-119)H w TwunaVWu 

arWXkułacU (oVieÜ w jęYXku polVkiÜH cYWerX w jęYXku roVXjVkiÜ) poruVYa Ya-
równo YagaTnienia WeoreWXcYne jak i roYważania prakWXcYne wXnikające Ye 
YwiąYków jęYXkoYnawVWwa Y innXÜi TYieTYinaÜi nauki.  

P Trugiej cYęściJ TekVW jako płaVzczXzna rozwiązań gloWWoTXTakWXcz-
nXcU (VWr. 123-156)H cYXWelnik YnajTYie cYWerX opracowania w jęYXku polVkiÜH 
poświęcone VYeroko YTefiniowanej analiYie WekVWu w ściVłXÜ oTnieVieniu To 
proceVu TXTakWXcYnego.  

TrYecia cYęśćJ MiejVce przekłaTu w proceVie gloWWoTXTakWXcznXm (VWr. 
159-188)H Yawiera cYWerX WekVWXH w kWórXcU AuWorYX wVkaYują na konkreWne 
prYXkłaTX YaVWoVowania i użXWecYności prYekłaTu w proceVie gloWWoTXTak-
WXcYnXÜH Wakże w oTnieVieniu To WekVWu liWerackiego.  

GloWWoTXTakWXka w Vzkole wXżVzej (VWr. 191-282)H Wo WXWuł cYwarWej cYę-
ści WoÜu Yawierającej aż TYieVięć arWXkułówH w kWórXcU AuWorYX łącYą Weore-
WXcYne YagaTnienia jęYXkoYnawcYeH liWeraWuroYnawcYe i kulWuroYnawcYe Y 
coTYienną prakWXką akaTeÜicką.  

Na cYęść piątą – Rozważania liWeraWuroznawcze (VWr. 285-318) – VkłaTają 
Vię cYWerX WekVWX polVkojęYXcYne oraY cYWerX WekVWX w jęYXku roVXjVkiÜ - wVYXVW-
kie preYenWują wXbrane YagaTnienia Y YakreVu analiYX WekVWu liWerackiego.  

NfekWXwne roYwijanie koÜpeWencji inWerkulWurowej w proceVie gloWWo-
TXTakWXcYnXÜ Wo ÜoWXw prYewoTni prac YaÜieVYcYonXcU w roYTYiale VYó-
VWXÜJ Rozważania kulWuroznawcze (VWr. 321-381). TeÜaWXka w niÜ poruVYa-
na ToWXcYX VpoVobów inWegrowania WYw. inforÜacji kulWurowej Y proceVeÜ 
naucYaniaIucYenia Vię jęYXka obcego.  

CYęść VióTÜaJ Rola jęzXka ojczXVWego na lekcji jęzXka obcego (VWr. 385-
418)H Vkupia uwagę cYXWelnika na YagaTnieniu wXkorYXVWaniu jęYXka ojcYXVWego 
poTcYaV Yajęć jęYXka obcego. ŁarTYo cYęVWoH VYcYególnie naucYXciele Y ÜałXÜ 



RecenYje 

193 

VWażeÜ YawoTowXÜH poVWrYegają jęYXk ojcYXVWX jako niepożąTanX poTcYaV 
Yajęć jęYXkowXcU. PreYenWowane WekVWX wVkaYują TobiWnieH że jęYXk ojcYXVWX 
Üoże bXć barTYo prYXTaWnXÜ narYęTYieÜ w naucYaniu jęYXka obcego.  

OVWaWniaH óVÜa cYęśćJ PrakWXczne zaVWoVowania (VWr. 421-518)H Yawiera 
wXbór arWXkułów (TYieVięć WekVWów) preYenWującXcU VYeroki YeVWaw prakWXcY-
nXcU roYwiąYań VWoVowanXcU w pracX gloWWoTXTakWXcYnej. TekVWX We Yawiera-
ją cenne wVkaYówki na WeÜaW kVYWałWowania koÜpeWencji jęYXkowejH koÜu-
nikacXjnej i kulWurowej u ucYącXcU Vię jęYXków obcXcU i Üogą bXć Wakże inVpi-
racją To TalVYXcU TYiałań TXTakWXcYnXcU. 

LiWeraWuroznawVWwoH jęzXkoznawVWwo i kulWuroznawVWwo… – WekVWX 
Yebrane prYeY JolanWę OniejęH ToÜaVYa RXgÜunWa i ŁukaVYa ŁrYanę - jeVW więc 
publikacją warWościową Y kilku wYglęTów. Po pierwVYeH jeVW Wo publikacja 
Vkupiająca w jeTnXÜ WoÜie VYerokie grono ekVperWów Y różnXcU pokrewnXcU 
TYieTYinH co poYwala na YapreYenWowanie różnorakicU opiniiH wielu punkWów 
wiTYenia i wielorakicU koncepcji pracX TXTakWXcYnej. Po TrugieH publikacja 
Üa VYeroki wXÜiar Yarówno prakWXcYnX jak i WeoreWXcYnX. Może VWanowić 
inVpirację Tla naucYXcieliH kWórYX YnajTą Wu VYeroki wacUlarY prakWXcYnXcU 
poÜXVłów To wXkorYXVWaniacU na lekcjacU jęYXka obcegoH jak i Tla baTacYX - 
jako prYXcYXnek To TalVYXcU roYważań i obVerwacji. Po WrYecieH WoÜ poÜiÜo 
Tużej ilości YawarWXcU w niÜ arWXkułów (również obcojęYXcYnXcU) jeVW Vpój-
nXH a jego koÜpoYXcja – prYejrYXVWa.  

CałX WoÜ rekoÜenTuję gorąco Yarówno baTacYoÜ Y kręgu gloWWoTX-
TakWXkiH jak i naucYXcieloÜ jęYXków obcXcU oraY VWuTenWoÜ – aTepWoÜ Ya-
woTu naucYXciela. 
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