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PPROPAMRNNIN 
 
 

PreYenWowanX WoÜ oWwiera wVpoÜnienie prof. Yw. Tr Uab. MiecYXVława GajoVa  
o Mr PłaTXsławie Insarew-RosYcYXnowejH neVWorce polVkiej roÜaniVWXkiH YaVłużo-
nej TYiałacYce PolVkiego TowarYXVWwa NeofilologicYnegoH cYłonkini OoÜiWeWu Głów-
nego OliÜpiaTX JęYXka ŃrancuVkiego w PolVce oraY oVobX wVpółWworYącej ośroTki 
Alliance ŃrançaiVe w PolVceH kWóra całe Vwoje żXcie YawoTowe YwiąYała Y ŁoTYią. 

P TalVYej cYęści publikowane Vą arWXkułXH YgłoVYone na ogólnopolVką 
konferencję PolVkiego TowarYXVWwa NeofilologicYnegoH kWóra oTbXła Vię we 
wrYeśniu 2012 w ŁXTgoVYcYX.  JeVW  Wo  kolejnX  WeÜaWXcYnX nuÜerH  WXÜ raYeÜ 
poświęconX koÜpeWencjoÜ ogólnXÜ w VYerokiÜ roYuÜieniu.  

AuWoraÜi Vą pracownicX naukowo-TXTakWXcYni i TXTakWXcYni wXżVYXcU 
ucYelni w krajuH kWórYX w VwoicU WekVWacU poTejÜują wXbrane aVpekWX Y Ya-
kreVu koÜpeWencji ogólnXcU w ujęciu i klaVXfikacji NSOOJ w kVYWałceniu filolo-
gów. PrYeTÜioWeÜ roYważań jeVW wVpółYależność i Üożliwości jeTnocYeVnego 
roYwoju koÜunikacXjnXcU koÜpeWencji jęYXkowXcU jako naTrYęTnego celu 
ucYenia Vię i naucYania jęYXka obcego oraY koÜpeWencji ogólnXcUH roYuÜia-
nXcU jako wieTYa TeklaraWXwnaH uÜiejęWności prakWXcYneH cYXli wieTYa proce-
TuralnaH uwarunkowania oVobowościowe oraY uÜiejęWność ucYenia Vię. Ana-
liYie poTTana YoVWaje również Üożliwość korYXVWania Ye YTobXWej wieTYXH 
oViągnięWXcU uÜiejęWności i wXkVYWałconXcU poVWaw w celu opWXÜaliYacji 
efekWów kVYWałceniaH Wak filologicYnegoH jak i ogólnego.  

Publikowane arWXkułXH preYenWowane w niniejVYXÜ nuÜerYe w porYąT-
ku alfabeWXcYnXÜH wXkaYują Vporą różnoroTnośćH ÜieVYcYą Vię jeTnak w ra-
ÜacU WeÜaWXki WoÜu i ToWXcYą Ü.in.J koÜpeWencji jęYXkowXcU i ogólnXcU 
YTobXWXcU w proceVie nauki jęYXka angielVkiego i wXkorYXVWanXcU poTcYaV 
nauki kolejnego jęYXka obcego (IYabela Ławej)H WwórcYej koÜpeWencji koÜu-
nikacXjnej (MarYena ŁlacUowVka-SYÜigiel) oraY koÜpeWencji abVolwenWów 
kierunków UuÜaniVWXcYnXcU wobec wXÜogów wVpółcYeVnego rXnku pracX 
(MagTalena Mańko i Nwa PieVYcYecYXńVka). Joanna Górecka i ŁernaTeWa 
PojciecUowVka analiYują probleÜX YwiąYane Y roYwijanieÜ roYuÜienia pu-
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blicXVWXcYnXcU auTXcji raTiowXcU na poYioÜie YaawanVowanXÜH Ye VYcYegól-
nXÜ uwYglęTnienieÜ VpecXfiki eWapu poprYeTYającego VłucUanie. PpłXw ORO 
Tla VYkolnicWwa wXżVYego na prYekVYWałcenia w VferYe koÜpeWencji w gloWWo-
TXTakWXce jeVW Y kolei prYeTÜioWeÜ YainWereVowania ŁeaWX OarpińVkiej-
MuViał. RaToVław OucUarcYXk YajÜuje Vię repreYenWacjaÜi VpołecYnXÜi wie-
lojęYXcYności VWuTenWów filologii roÜańVkiejH a HaTrian LankiewicY oÜawia 
probleÜaWXkę koÜpeWencji naukowXcU VWuTenWów w świeWle obowiąYku pi-
Vania prac licencjackicU. R kolei UrVYula Paprocka-PioWrowVka roYważaH cYX  
i jak kwalifikacje wXÜagane na VWuTiacU o profilu ogólnoakaTeÜickiÜ oraY 
prakWXcYnXÜH ujÜowane w kaWegoriacU wieTYXH uÜiejęWności i koÜpeWencji 
VpołecYnXcUH Üogą prYXcYXniać Vię To kVYWałWowania i roYwoju koÜpeWencji 
jęYXkowXcU i ogólnXcU. NaWoÜiaVW w VpekWruÜ YainWereVowania JoannX Pę-
TYiVY YnajTuje Vię roYwój koÜpeWencji TXVkurVXwnej.  

Pragnę poTYiękować wVYXVWkiÜ recenYenWoÜ Ya prYXgoWowanie ocen 
arWXkułów. Pani Melanie NlliV TYiękuję Ya korekWę VWreVYcYeń i WXWułów w jęYX-
ku angielVkiÜ. MaÜ naTYiejęH że prYeTłożonX WeÜaWXcYnX nuÜer Neofilologa 
VpoWka Vię Y PańVWwa YainWereVowanieÜ. 

 
NlżbieWa Nowikiewicz
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PSPOÓNINNIN 
 
 

MokWor PłaTXsława Óaria  
Insarew-RosYcYXnowa (1923-2013) 

 

 
 

 
P Pielki PiąWekH 29 Üarca 2013 rokuH na CÜenWarYu JunikowVkiÜ w PoYna-
niu pożegnaliśÜX Tr PłaTXVławę InVarew-RoVYcYXnowąH neVWorkę polVkiej 
roÜaniVWXkiH kWóra całe Vwoje YawoTowe żXcie YwiąYała Y ŁoTYiąH łóTYkiÜi 
VYkołaÜiH a w VYcYególności Y UniwerVXWeWeÜ ŁóTYkiÜ. 
 

UroTYiła Vię 21 gruTnia 1923 roku w OrakowieH w roTYinie inWeligenc-
kiej jako córka HelenX i ŃranciVYka Gowinów. P VwoiÜ ukocUanXÜ OrakowieH 
w kWórXÜ VpęTYiła całe TYiecińVWwo oraY wcYeVne laWa ÜłoTościH roYpocYęła 
eTukację VYkolną. Tu YaVWał ją wXbucU II wojnX świaWowej. Mo cUwili wkrocYe-
nia NieÜców To Orakowa YTążyła ukońcYXć VYeść klaV VYkołX powVYecUnej  
i WrYX klaVX giÜnaYjuÜH kWóre bXło prowaTYone prYeY VioVWrX UrVYulanki. PrYeY 
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całe Vwoje późniejVYe żXcie barTYo ceniła Vobie eTukację i wXcUowanie 
oWrYXÜane w VYkole UrVYulanek. P okreVie okupacji nieÜieckiej konWXnu-
owała naukę w VYkołacU ToVWępnXcU Tla ÜłoTYieżX polVkiej. ŁXłX WoJ Rawo-
Towa SYkoła PrYeÜXVłowa (rok VYkolnX 1939I40) oraY SYkoła HanTlowa WXpu 
licealnego  (laWa  1940I41  i  1941I42).  P  cYerwcu  1942  rokuH  po  ukońcYeniu  
SYkołX HanTlowej uYXVkała ÜaWurę YawoTową. ŁXła barTYo YTolną i aÜbiWną 
ucYennicą. RawVYe inWereVowałX ją jęYXki obceH filoYofiaH liWeraWura polVka 
i powVYecUna. MlaWego Weż równolegle Y nauką w VYkole o cUarakWerYe Yawo-
TowXÜH poVWanowiła ucYęVYcYać na Wajne koÜpleWXH abX YalicYXć IV klaVę giÜ-
naYjuÜ i Üóc VWarać Vię o prYXjęcie To liceuÜ ogólnokVYWałcącego. ŁeY WruT-
ności opanowała na WajnXcU koÜpleWacU ÜaWeriał naucYania prYewiTYianX Tla 
IV klaVX giÜnaYjuÜ i YoVWała prYXjęWa na Wajne naucYanie na poYioÜie liceal-
nXÜ.  P WXÜ WrXbie  ukońcYXła I  i  II  klaVę liceuÜ WXpu UuÜaniVWXcYnego i  18 
cYerwca 1943 roku YTała ÜaWurę. MaWura YTana w konVpiracji YoVWała YwerX-
fikowanaH a naVWępnie w cYerwcu 1945 roku poWwierTYona oficjalnXÜ świa-
TecWweÜ PańVWwowego LiceuÜ iÜ. Orólowej PanTX w Orakowie. 

Po oWrYXÜaniu ÜaWurX w 1943 rokuH pragnąc roYwijać Vwoje YainWere-
Vowania jęYXkieÜH liWeraWurą i kulWurą francuVkąH poTjęła TecXYję o roYpocYę-
ciu VWuTiów wXżVYXcU na kierunku filologia roÜańVka. JeTXną Üożliwością 
VWuTiowania w okupowanXÜ prYeY NieÜców Orakowie bXłX Wajne koÜpleWX. 
Pe wrYeśniu 1943 roku na koÜpleWacU Tajnego UniwerVXWeWu JagiellońVkiego 
roYpocYęła VWuTia wXżVYe na wXTYiale filoYoficYnXÜH w Vekcji filologii roÜań-
VkiejH kWóre po wXYwoleniu konWXnuowała na UniwerVXWecie JagiellońVkiÜ To 
cYerwca 1946 roku.  

PVYXVWkie TYiewcYęWaH kWóre ÜiałX VYanVę ucYeVWnicYXć w WajnXÜ na-
ucYaniu VWawałX Vię „MaWecYkaÜi wojennXÜi”. Regularnie wXVXłałX liVWX i pacYki 
jeńcoÜ lub więźnioÜ oboYów. MuVia Gowinówna wVpoÜagała w Wen VpoVób 
jeńca Oflagu IIC w PolTenbergu PalTeÜara InVarew-RoVYcYXnaH Ya kWórego po 
wojnie wXVYła Ya Üąż.  

P  1946  roku  opuściła  roTYinnX  ToÜ.  Pożegnała  Vwój  uÜiłowanXH  kró-
lewVkiH arWXVWXcYnX Oraków i wraY Y ÜężeÜ prYXjecUała To roboWnicYej ŁoTYi. 
Ponieważ na UniwerVXWecie ŁóTYkiÜ oT roku akaTeÜickiego 1945I46 TYiałało 
SWuTiuÜ JęYXka i LiWeraWurX ŃrancuVkiej kierowane prYeY prof. ŁoleVława Oiel-
VkiegoH PłaTXVława InVarew-RoVYcYXnowa Üogła konWXnuować VWuTia roÜani-
VWXcYne w grupie cYWernaVWu VWuTenWów. AbVoluWoriuÜ uYXVkała w 1948 rokuH 
naWoÜiaVW  To  egYaÜinu  ÜagiVWerVkiego  prYXVWąpiła  w  roku  1950.  MXploÜ  
ukońcYenia VWuTiów wXżVYXcU oWrYXÜała 18 liVWopaTa 1950 rokuH na PXTYiale 
HuÜaniVWXcYnXÜ UniwerVXWeWu ŁóTYkiego i uYXVkała VWopień ÜagiVWra filologii 
w YakreVie filologii francuVkiej. Już na VWuTiacU ÜXślała o YawoTYie naucYXciela 
jęYXka francuVkiego. Łędąc jeVYcYe VWuTenWką w 1947 roku roYpocYęła Vwoją 
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karierę peTagogicYną jako naucYXcielka jęYXka francuVkiego w XVII LiceuÜ Tla 
PracującXcU w ŁoTYi. Re wYglęTu na VXWuację poliWXcYną panującą w kraju na 
prYełoÜie laW cYWerTYieVWXcU i pięćTYieViąWXcUH Üającą beYpośreTnie prYełoże-
nie na naucYanie jęYXków YacUoTnioeuropejVkicU w polVkicU VYkołacUH YoVWała 
YÜuVYona To prYerwania Wak świeWnie roYpocYęWej karierX naucYXcielVkiej. 
UYnanoH że jej energia i kwalifikacje barTYiej prYXTaTYą Vię w prYeÜXśle niż  
w VYkole. JęYXk francuVki nie Ya barTYo paVował To iTeologii pańVWwaH kWórego 
prYewoTnią Viłą bXła klaVa roboWnicYa. MlaWego WeżH Y nakaYu PańVWwowej OoÜi-
Vji PrYXTYiału PracXH Ügr PłaTXVława InVarew-RoVYcYXnowa YoVWała YaWruTnio-
na w ŁiurYe IÜporWowo-NkVporWowXÜ PrYeÜXVłu PapiernicYego w ŁoTYi. PrYeY 
VieTeÜ laW wXkonXwała prace biuroweH poYbawiona Üożliwości konWakWu  
Y ÜłoTYieżą. P WXÜ okreVie uroTYiła córkę TereVę. GTX WXlko naVWała oTwilż poli-
WXcYna i prYXwrócono naucYanie jęYXków YacUoTnioeuropejVkicUH Ywolniła Vię Ye 
RrYeVYenia PrYeÜXVłu PapiernicYegoH abX 1 wrYeśnia 1957 rokuH Ynów VWanąć 
prYeT Wablicą i powieTYieć To VwoicU ukocUanXcU ucYniówJ Łonjour meV élèveV.  

Na poTVWawie oTpowieTniego YarYąTYenia MiniVWerVWwa OświaWXH uTa-
ło Vię jej YalicYXć prYXÜuVowX okreV pracX w prYeÜXśle To VWażu peTagogicY-
nego. Po powrocie na ścieżkę TXTakWXcYnąH Ügr PłaTXVława InVarew-
RoVYcYXnowa ucYXła TYieci jęYXka francuVkiego w SYkole PoTVWawowej nr 157 
w ŁoTYi. ŁarTYo cYęVWo wVpoÜinała Wen okreV Vwojej pracX YawoTowej Y Üa-
łXÜi TYiećÜi jako jeTen Y najbarTYiej YnacYącXcU w YTobXwaniu ToświaTcYe-
nia peTagogicYnego i ÜeWoTXcYnego.  

OolejnX eWap roYwoju YawoTowego Ügr PłaTXVławX InVarew-
RoVYcYXnowej prYXpaTa na laWa 1959-1973H kieTX pracowała jako profeVor 
jęYXka francuVkiego w TwócU łóTYkicU liceacUJ najpierw w LiceuÜ Ogólno-
kVYWałcącXÜ  nr  XXIIH  a  oT  1965  roku  w  XIII  LiceuÜ  OgólnokVYWałcącXÜ  iÜ.  
Marii PioWrowicYowej.  

R TużXÜ YaangażowanieÜ i poświęcenieÜ oTTawała Vię paVji prYeka-
YXwania ÜłoTYieżX wieTYX i uÜiejęWności jęYXkowXcU. PoViaTała ogroÜną 
cUarXYÜęH poWrafiła YainWereVować ucYniów naucYanXÜ prYeY Viebie prYeT-
ÜioWeÜ  i  VprawićH  że  ÜłoTYież nie  bała  Vię Üówić w  jęYXku  Moliera.  PrYeY  
całX cYaV Vwojej pracX w VYkole Tbała o poTnoVYenie właVnXcU kwalifikacji 
jęYXkowo-ÜeWoTXcYnXcU. Jej wXViłki YoVWałX Yauważone prYeY właTYe oświa-
Wowe  i  już w  1959  roku  YoVWała  wXVłana  To  Ńrancji  na  ÜieVięcYne  „VWXpen-
TiuÜ-pracę” To ÜłoTYieżowego ośroTka UNNSCO. 

Rok później ponownie YnalaYła Vię we ŃrancjiH WXÜ raYeÜ na ÜieVięcY-
nXÜ VWXpenTiuÜ naukowo-TXTakWXcYnXÜ w InVWiWuW Te Touraine w TourV. 
RainWereVowała Vię najnowVYXÜi WenTencjaÜi w ÜeWoTXce naucYania jęYXka 
francuVkiego jako obcegoH ÜożliwościaÜi wXkorYXVWXwania w TXTakWXce 
jęYXkowej oViągnięć jęYXkoYnawVWwa i pVXcUologii.  
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P paźTYierniku 1963 rokuH kierując grupą 70 polVkicU naucYXcieli prYX-
jecUała To SèvreV poT ParXżeÜH abX wYiąć uTYiał w kolejnXÜ VWażu jęYXkowo-
TXTakWXcYnXÜ. ŁarTYo YainWereVowała ją auTiowiYualna ÜeWoTa naucYania 
jęYXka francuVkiego jako obcegoH o kWórej YacYęWo coraY głośniej Üówić we 
Ńrancji. MarYXła o WXÜH abX Üóc naucYać jęYXka francuVkiego w PolVce wXko-
rYXVWując ÜeWoTę a-v. Należało YTobXć licencjęH roTYaj TXploÜu uprawniają-
cego  To  prowaTYenia  Yajęć w  oparciu  o  ÜeWoTologię SGAV.  P  1966  rokuH  
w cYaVie 6 WXgoTniowXcU wakacjiH wXjecUała To ŁeVançon i WaÜH na kurVie 
YorganiYowanXÜ prYeY CenWre Te RecUercUe eW T’NWuTeV pour la MiffuVion Tu 
ŃrançaiV (CRNMIŃ)H po YTaniu oTpowieTnicU egYaÜinów WeoreWXcYnXcU i prak-
WXcYnXcUH YTobXła upragnionX TXploÜ TającX jej prawo naucYania francuVką 
ÜeWoTą auTiowiYualną w PolVce.  

Po powrocie To kraju roYpocYęła inWenVXwne VWarania o urucUoÜienie  
w XIII LiceuÜ OgólnokVYWałcącXÜ klaVH w kWórXcU ÜłoTYież ÜogłabX Vię ucYXć 
jęYXka francuVkiego korYXVWając Y poTręcYnika Voix eW imageV Te France opra-
cowanego prYeY YeVpół VpecjaliVWów Y CRNMIŃ. TXlko TYięki jej VWaranioÜH licY-
nXÜ wiYXWoÜ w łóTYkiÜ kuraWoriuÜ i MiniVWerVWwie OświaWX uTało Vię wpro-
waTYić ÜeWoTę auTiowiYualną To polVkiej VYkołX. AÜbaVaTa Ńrancji poTarowa-
ła koÜpleW poTręcYników i auTiowiYualnXcU ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcUH kWóre 
ÜiałX YÜoTerniYować naucYanie jęYXka francuVkiego jako obcego w VYkole 
śreTniej. AÜbaVaTa Ńrancji wXpoVażyła Wakże XIII LO w nowocYeVneH pierwVYe 
w ŁoTYi laboraWoriuÜ jęYXkowe. Takie VaÜo laboraWoriuÜ oWrYXÜała później 
OaWeTra Ńilologii RoÜańVkiej UniwerVXWeWu ŁóTYkiego.  

PowoTYenieÜ YakońcYXłX Vię Wakże uVilne VWarania prof. RoVYcYXnowej  
i TXrekcji liceuÜ o urucUoÜienie klaV Y prograÜeÜ poVYerYonej nauki jęYXka 
(7 goTYin WXgoTniowo). Lekcje francuVkiego Y MonVieur eW MaTame TUibauW 
w XIII  LO VWałX Vię rYecYXwiVWością.  NaucYXciele  Y  całej  PolVki  prYXjeżdżali  To 
ŁoTYiH abX wYiąć uTYiał w lekcjacU pokaYowXcU prowaTYonXcU Wą ekVperX-
ÜenWalną ÜeWoTą prYeY prof. PłaTXVławę RoVYcYXnowąH kWóra YawVYe cUęW-
nie TYieliła Vię VwoiÜi ToświaTcYeniaÜiH wieTYą i uÜiejęWnościaÜi nie WXlko  
Y roÜaniVWaÜiH ale Wakże Y naucYXcielaÜi innXcU jęYXków obcXcU. OprócY 
WegoH że VaÜa prYXjÜowała koleżanki i kolegów naucYXcieli na lekcjacU 
oWwarWXcU  w  XIII  LiceuÜ  OgólnokVYWałcącXÜ  w  ŁoTYiH  Wo  Wakże  wielokroWnie  
jeźTYiła To innXcU ÜiaVW i w WaÜWejVYXcU ośroTkacU ÜeWoTXcYnXcU preYenWo-
wała WeoreWXcYne i prakWXcYne aVpekWX francuVkiej ÜeWoTX auTiowiYualnej. 
TXlko w laWacU 1959-70 wielokroWnie kierowała oraY prowaTYiła ogólnopol-
VkieH wakacXjne kurVX Tla naucYXcieli jęYXka francuVkiego organiYowane na 
VYcYeblu cenWralnXÜ. R waliYką pełną ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcU jeźTYiła To 
SulejówkaH OoVYalinaH Opola cYX ŁielVka-Łiałej. GTYiekolwiek Vię pojawiałaH 
bXła enWuYjaVWXcYnie prYXjÜowana. P WXÜ co robiła YawVYe bXła VobąH nigTX 
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nie uTawałaH nigTX nicYego nie robiła Tla Waniego poklaVku. RawVYe licYXło Vię 
prYeTe wVYXVWkiÜ Tobro ucYnia oraY naucYXciela. Mążyła To VWałego poTno-
VYenia efekWXwności proceVu TXTakWXcYnego. CUciałaH abX polVka ÜłoTYież 
Üówiła żXwą francuVYcYXYną poYwalającą na koÜunikację w coTYiennXcU 
VXWuacjacU poroYuÜiewania Vię. SaÜa ToVkonale poVługiwała Vię jęYXkieÜ 
francuVkiÜH a VYXbkość Y jaką Üówiła porównXwano To „ÜiWrailleWWe”H cYXli 
karabinu ÜaVYXnowego. Jej ucYniowieH ale Wakże koleTYX naucYXciele poTYi-
wiali VwoboTę Y jaką poVługiwała Vię wVpółcYeVną francuVYcYXYną. PoTYiw  
i YacUwXW wYbuTYałX poÜXVłowośćH kreaWXwnośćH a Wakże Yapał i energia  
Y jaką prowaTYiła Yajęcia Y ucYniaÜi cYX Weż Y naucYXcielaÜi. PoYXcja prof. 
WłaTXVławX RoVYcYXnowej jako naucYXciela-baTacYaH naucYXciela VWale po-
VYukującego nowXcU roYwiąYań ÜeWoTXcYnXcU uÜacniała Vię nie WXlko 
w ŁoTYiH ale Wakże w innXcU wojewóTYWwacU naVYego kraju. P ŁoTYi prYeY 
całX cYaV brała cYXnnX uTYiał w pracacU Vekcji francuVkiej ŁóTYkiego OśroTka 
MeWoTXcYnego.  MiniVWerVWwo  OświaWX  Toceniło  jej  koÜpeWencje  i  w  1963  
roku powołało ją To ÜiniVWerialnej koÜiVji prograÜowej opracowującej pro-
graÜX VYkolne i opiniującej poTręcYniki To użXWku VYkolnego. PrYeY wiele laW 
bXła Wakże w YeVpole reTakcXjnXÜ cYaVopiVÜa „JęYXki Obce w SYkole”. 

Pracując barTYo inWenVXwnie Tla Tobra roYwoju TXTakWXki jęYXka francu-
Vkiego jako obcego w PolVceH nie YanieTbała właVnego roYwoju naukowo-
TXTakWXcYnego. PYięła uTYiał w kolejnXcU VYkoleniacU we ŃrancjiH gTYie YTobX-
ła TXploÜX preVWiżowXcU jeTnoVWek naukowXcUH YajÜującXcU Vię ToVkonale-
nieÜ VpecjaliVWów Y YakreVu TXTakWXki jęYXka francuVkiego jako jęYXka obcegoJ 
CRNMIŃH  ŁNLCH  CINPH  IPŃN na parXVkiej  Sorbonie  cYX  CARNL w RoXan.  Jako pio-
nierka nowocYeVnXcU roYwiąYań w TXTakWXce jęYXkowej na poTVWawie wła-
VnXcU baTań i ToświaTcYeń prYXgoWowała poT kierunkieÜ prof. LuTwika Ra-
brockiego roYprawę TokWorVką pW. RaVWoVowanie meWoTX auTio-wizualnej „Voix 
eW imageV Te France” w Vzkole śreTniej ogólnokVzWałcącej i na jej poTVWawie  
w roku 1970H na UniwerVXWecie iÜ. ATaÜa MickiewicYa w PoYnaniu oWrYXÜała 
WXWuł TokWora nauk UuÜaniVWXcYnXcU Y YakreVu jęYXkoYnawVWwa VWoVowanego. 

P roku akaTeÜickiÜ 1971I72 reakWXwowano po TługoleWniej prYerwie 
TYiałalność TXTakWXcYną OaWeTrX Ńilologii RoÜańVkiej UniwerVXWeWu ŁóTYkiego. 
P Üaju w 1973 roku Toc. Tr Uab. OaYiÜierY OupiVYH biorąc poT uwagę ToWXcU-
cYaVowe oViągnięcia TXTakWXcYno-naukowe Tr PłaTXVławX RoVYcYXnowejH Ya-
proponował jej VWanowiVko VWarVYego wXkłaTowcX w OaWeTrYe Ńilologii RoÜań-
Vkiej. MYiekan PXTYiału Toc. Tr Uab. PłaTXVław CXran oraY RaTa PXTYiału Ńilo-
logicYnego poparli Wę kanTXTaWurę i Y TnieÜ 1 paźTYiernika 1973 roku RekWor 
UniwerVXWeWu ŁóTYkiego prof. Tr Uab. JanuVY GórVki poTpiVał angaż Tla Tr PłaTX-
sławX RoVYcYXnowej. OonWXnuując pracę naucYXciela w XIII LO w ŁoTYi roYpocYęła 
regularne Yajęcia Ye VWuTenWaÜi łóTYkiej roÜaniVWXki. Jako wXbiWna VpecjaliVWka  
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Y YakreVu ÜeWoTXki naucYania jęYXka francuVkiego prowaTYiła prYeTe wVYXVWkiÜ 
wXkłaTX i ćwicYenia Y bloku Yajęć prYXgoWowującXcU VWuTenWów To YawoTu na-
ucYXciela. MYięki jej Yaangażowaniu i TeWerÜinacji w OaWeTrYe Ńilologii RoÜań-
Vkiej UniwerVXWeWu ŁóTYkiego uWworYono pierwVYe VeÜinariuÜ Y YakreVu ÜeWo-
TXki  naucYania  jęYXka  francuVkiego  jako  jęYXka  obcego.  ProwaTYone  prYeY   
Tr PłaTXVławę RoVYcYXnową Yajęcia VeÜinarXjne cieVYXłX Vię wśróT VWuTenWów 
TużXÜ YainWereVowanieÜ. Jako naucYXciel akaTeÜicki wXróżniała Vię prawTYiwą 
paVją w prYekaYXwaniu wieTYX VwoiÜ VWuTenWoÜ. Mla ÜagiVWranWów bXła prYX-
kłaTeÜ iTealnego proÜoWoraH prYXkłaTeÜ Wego jak Üożna łącYXć Weorię Y prakWX-
kąH paVję naucYania Y baTaniaÜi naukowXÜi. Jej obowiąYkowośćH rYeWelnośćH 
VuÜienność wpłXwałX wXcUowawcYo na wVYXVWkicUH kWórYX poT jej kierunkieÜ 
prYXgoWowXwali prace ÜagiVWerVkie. RawVYe bXła goWowa ToraTYićH poÜócH prYe-
cYXWaćH VprawTYić i poprawić prace VwoicU VeÜinarYXVWów. UToVWępniała iÜ wła-
Vne YbiorX biblioWecYneH a gTX Y powoTu cUorobX nie Üogła prYXcUoTYić To pra-
cXH VeÜinaria ÜagiVWerVkie oTbXwałX Vię prYX okrągłXÜ VWoleH w Valonie jej ÜieVY-
kania prYX ul. ŻeroÜVkiego. Na pocYąWku cYerwca każTego roku Y TuÜą pokaYX-
wała pięWrYące Vię na jej biurku ukońcYone prace ÜagiVWerVkie. ŁliVko VWu Üagi-
VWranWów Tr PłaTXVławX RoVYcYXnowej oWrYXÜało TXploÜ ukońcYenia VWuTiów 
Y YakreVu ÜeWoTXki naucYania jęYXka francuVkiego.  

Pracując w OaWeTrYe Ńilologii RoÜańVkiej wielokroWnie wXjeżdżała To 
francuVkicU ośroTków naukowXcUH gTYie Y łaWwością nawiąYXwała nowe kon-
WakWXH poYwalające na roYwój kierowanej prYeY nią Vekcji TXTakWXki jęYXka 
francuVkiego jako obcego. To TYięki Tr PłaTXVławie RoVYcYXnowej Yainicjo-
wano wVpółpracę TXTakWXcYno-naukową w YakreVie ŃLN Y UniverViWé LXon II 
we Ńrancji  i  Y  UniwerVXWeWeÜ w GieVVen w NieÜcYecU.  UcYeVWnicYXła w VWa-
żacUH konferencjacUH prowaTYiła wXkłaTX i VeÜinaria. ŁXła ceniona prYeY 
francuVkicU kolegów Ya facUowośćH nieVaÜowiWX TXnaÜiYÜ i głębokie oTTa-
nie Vprawie naucYania jęYXka francuVkiego w PolVce.  

P cYerwcu 1980 rokuH MaTame R eW beaucoup Te conVonneVH jak Üó-
wili o niej ŃrancuYiH nie poWrafiącX poprawnie wXarWXkułować jej naYwiVkaH 
YoVWała uUonorowana prYeY właTYe francuVkie wXVokiÜ oTYnacYenieÜ 
CUevalier Te l’OrTre TeV PalÜeV AcaTéÜiqueV.  

O WXÜH jak barTYo Ynana i ceniona bXła Tr PłaTXVława RoVYcYXnowa  
w preVWiżowXcU ośroTkacU baTawcYXcU YajÜującXcU Vię TXTakWXką jęYXka fran-
cuVkiego  jako  obcegoH  ÜogłeÜ  prYekonać Vię oVobiścieH  będąc  na  rocYnXÜ  
VWażu w CRNMIŃ. OieTX ÜówiłeÜH że jeVWeÜ ÜagiVWranWeÜ Tr RoVYcYXnowejH i że 
pracujeÜX raYeÜ w UniwerVXWecie ŁóTYkiÜH VłXVYałeÜJ VouV avez Te la cUanceH 
MonVieur. Na UaVło „MÜe RoVYcYXnowa” ÜogłeÜ również VwoboTnieH o każ-
Tej porYe korYXVWać Ye Ybiorów biblioWecYnXcU ŁNLCH To kWórXcU ToVWępu broni-
ła Mlle ŃrançoiVe Te CUarnacé YaprYXjaźniona Y „MuVYą” (MuVią).  
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SłużboweH a YaraYeÜ prYXjacielVkie konWakWX Tr PłaTXVławX RoVYcYX-
nowej Y ŃrancuYaÜi prYekłaTałX Vię na konkreWną i wXÜierną poÜoc uTYiela-
ną OaWeTrYe Ńilologii RoÜańVkiej. Sekcja TXTakWXki jęYXka francuVkiego jako 
obcego oWrYXÜXwała regularnie najnowVYe publikacje Y YakreVu jęYXkoYnaw-
VWwa i gloWWoTXTakWXkiH koÜpleWX poTręcYników wraY Y nagraniaÜi i ÜaWeria-
łaÜi wiYualnXÜi. MłoTVi pracownicX Üogli wXjeżdżać na VWaże naukoweH 
TXTakWXcYne i jęYXkowe w raÜacU wXÜianX ÜięTYXuniwerVXWeckiej.  

P  okreVie  VWanu  wojennego  w  PolVce  poT  ToÜ  Tr  PłaTXVławX  RoVY-
cYXnowej poTjeżdżałX camionneWWeV wXpełnione TaraÜi Y ŃrancjiJ żXwnością  
i lekaÜiH kWóre WrafiałX To najbarTYiej poWrYebującXcU. MoÜ Tr RoVYcYXnowejH 
a YwłaVYcYa jej oVobaH poYoVWawałX poT VWałą obVerwacją Vłużb beYpiecYeń-
VWwa. Niewiele Y Wego Vobie robiła. SWale powWarYałaJ JeVWem nauczXcielemH  
a moją miVją jeVW nieVienie pomocX innXm. 

Mr PłaTXVława RoVYcYXnowa pracowała na pełnXÜ eWacie w OaWeTrYe 
Ńilologii RoÜańVkiej UniwerVXWeWu ŁóTYkiego To 31 VWXcYnia 1987 roku. Po 
prYejściu na eÜerXWurę nie YaprYeVWała jeTnak pracX TXTakWXcYnej i konWXnu-
owała Yajęcia Y VeÜinarYXVWaÜi w niepełnXÜ wXÜiarYe cYaVu pracX. 

Będąc na eÜerXWurYe naTal inWereVowała Vię WXÜH co Vię TYiało w OaWeTrYeJ 
karierą naukową ÜłoTVYXcU kolegówH organiYowanXÜi konferencjaÜi naukowXÜiH 
publikacjaÜi pracownikówH a Wakże WXÜH co TYiało Vię w icU żXciu prXwaWnXÜ. 

Po raY oVWaWni ÜieliśÜX YaVYcYXW i prYXjeÜność gościć Panią Tr PłaTXVławę 
RoVYcYXnową w naVYej  kaWeTrYe w paźTYierniku 2011 rokuH  kieTX wraY  Y  córką 
roÜaniVWkąH prof. Tr Uab. TereVą ToÜaVYkiewicYH prYXbXła na obcUoTX 40 rocYnicX 
reakWXwowania TYiałalności TXTakWXcYnej OaWeTrX Ńilologii RoÜańVkiej UŁ. PYię-
ła uTYiał w pracacU Vekcji gloWWoTXTakWXcYnej. PaÜięWaÜ wYruVYenie i łaÜiącX Vię 
głoV Tr PłaTXVławX RoVYcYXnowejH gTX jako NeVWorka OaWeTrX prYXjÜowała żX-
cYenia i kwiaWX oT równie wYruVYonXcU pracowników i TokWoranWów.  

OVobnX roYTYiał w bogaWXÜ żXciorXVie YawoTowXÜ Tr PłaTXVławX 
RoVYcYXnowej Wo jej „ukocUane TYiecko” cYXli ŁóTYki OśroTek PolVkiego OoÜi-
WeWu  PVpółpracX  Y  Alliance  ŃrançaiVeH  kWórX  VWworYXła  oT  poTVWaw  w  1978  
roku. ŁXła pierwVYXÜ kierownikieÜ łóTYkiej Alliance. JeVYcYe po prYejściu na 
eÜerXWuręH konWXnuowała na ½ eWaWu pracę w AŃH ÜięTYX innXÜi jako konVul-
WanW naukowo-ÜeWoTXcYnX. 

OażTego roku wVpółorganiYowała ogólnopolVkie VeÜinaria ÜeWoTXcYne 
PolVkiego OoÜiWeWu PVpółpracX Y Alliance ŃrançaiVeH na kWórXcU wXgłaVYała 
referaWX Y YakreVu ÜeWoTXki naucYania jęYXka francuVkiego jako jęYXka obcego.  

Mo YaVług Tr PłaTXVławX RoVYcYXnowej należX również wVpółWworYe-
nie NaucYXcielVkiego OolegiuÜ JęYXka ŃrancuVkiego w UniwerVXWecie ŁóTY-
kiÜH gTYie prowaTYiła wXkłaTX Y ÜeWoTXki naucYania jęYXka francuVkiego i 
VeÜinariuÜ licencjackie. 
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Ra YaVługi Tla roYwoju łóTYkiej roÜaniVWXkiH ośroTka Alliance ŃrançaiVe 
oraY NaucYXcielVkiego OolegiuÜ JęYXka ŃrancuVkiego UŁ bXła wielokroWnie na-
graTYana prYeY właTYe UniwerVXWeWu ŁóTYkiego. OWrYXÜXwała NagroTX RekWor-
Vkie Ya TYiałalność TXTakWXcYnąH naukową i organiYacXjną. RoVWała Wakże uUono-
rowana prYeY RekWora i SenaW UcYelni RłoWą OTYnaką UŁ oraY MeTaleÜ „Uniwer-
VXWeW ŁóTYki w Służbie SpołecYeńVWwa i Nauki”. Również właTYe ŁoTYi prYXYnałX 
Tr PłaTXVławie RoVYcYXnowej preVWiżową Honorową OTYnakę MiaVWa ŁoTYi. 

WłaTYe pańVWwowe Y koleiH biorąc poT uwagę całokVYWałW Torobku na-
ukowegoH organiYacXjnego i TXTakWXcYnegoH a Wakże Yaangażowanie w żXcie Vpo-
łecYneH wXróżniłX ją ÜięTYX innXÜiJ SrebrnXÜ i RłoWXÜ OrYXżeÜ RaVługiH OrYXżeÜ 
OawalerVkiÜ OrTeru OTroTYenia PolVkiH MeTaleÜ OoÜiVji NTukacji NaroTowej.  
Mr PłaTXVława RoVYcYXnowa oWrYXÜała również MeTal PolVkiego TowarYXVWwa 
NeofilologicYnego iÜ. Prof. LuTwika Rabrockiego prYXYnawanX Ya VYcYególnX 
wkłaT Tla roYwoju polVkiej ÜXśli gloWWoTXTakWXcYnej.  

P 1998 rokuH po śÜierci ÜężaH YreYXgnowała Y TalVYej pracX YawoTowej  
i wXprowaTYiła Vię Y ŁoTYi To PoYnaniaH abX YaÜieVYkać bliżej córki i jej roTYinX. 
Po prYeprowaTYce YapraVYała bXłXcU wVpółpracowników To Vwojego nowegoH 
poYnańVkiego ToÜu. CieVYXła VięH kieTX Üogła naV prYXjąć i ugościć. Nie poYwala-
ła nocować w UoWeluH oferując nie WXlko pokój gościnnXH ale również ToÜowe je-
TYenie. ŚwieWnie goWowałaH a jej bouleWWeV Te vianTe (klopViki) bXłX rewelacXjne. 

Mr PłaTXVława RoVYcYXnowa kocUała żXcie. CYęVWo oT niej VłXVYałeÜJ 
Panie MieWkuH la vie eVW TureH maiV elle eVW belle. (ŻXcie jeVW ciężkieH ale jeVW 
piękne). OocUała luTYiH YwierYęWaH pracę na TYiałce. P jej ToÜu YawVYe Ya-
ÜieVYkiwał jaÜnikH koniecYnie VYorVWkowłoVX! NaTe wVYXVWko ukocUała pracęH 
Tla kWórej poświęciła całe Vwoje żXcie. 

BęTYieÜX YawVYe paÜięWać o WXÜH kiÜ bXła i jak wiele Yrobiła Tla pol-
Vkiego śroTowiVka roÜaniVWXcYnegoH a w VYcYególności Tla TXnaÜicYnego 
roYwoju łóTYkiej roÜaniVWXki. PoYoVWanie Tla naV nieToścignionXÜ wYoreÜ 
iTealnego ÜeWoTXkaH VerTecYnego i żXcYliwego CYłowieka. 
 
CYeść JNJ PaÜięci! 
 

prof. Tr Uab. MieczXVław GajoV  
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Izabela Bawej 

UniwerVXWeW Oazimierza Pielkiego  
InVWXWuW Neofilologii i LingwiVWXki SWoVowanej 

P JAOI SPOSÓŁ JĘRYO ANGINLSOI ÓOŻN UŁATPIĆ  
PROCNS NAUOI JĘRYOA NINÓINCOINGO  

NA PORIOÓIN RAAPANSOPANYÓ?  
(RAPORT R ŁAMAŃ PŁASNYCH) 

How can NnglisU Uelp learn German aW WUe aTvanceT level?  
(ResulWs of a quesWionnaire sWuTX) 

TUe following arWicle referV Wo WUe benefiWV anT poVVible uVeV of NngliVU in 
WUe proceVV of learning GerÜan. TUe auWUor preVenWV anT exploreV WUe re-
VulWV of an inquirX conTucWeT aÜong VWuTenWV of ApplieT LinguiVWicV aW WUe 
OaYiÜierY Pielki UniverViWX in ŁXTgoVYcY wUo learn NngliVU aV L1 anT 
GerÜan aV L2H wUicU TeÜonVWraWeV WUeir effecWive language learning 
VWraWegieV. TUe VWuTX VUowV concluVionV Trawn froÜ WUe VWuTenWV’ an-
VwerV anT wiWU exaÜpleV VUowV WUaW NngliVU can be a Vource for poViWive 
WranVfer Wo GerÜan. 

 
 
1. PsWęp 
 
P laWacU TYiewięćTYieViąWXcU ubiegłego wieku Üiała ÜiejVce reforÜa eTukacji 
w polVkiÜ VYkolnicWwieH kWóra objęła Wakże naucYanie jęYXków obcXcU. P wXni-
ku YÜianH kWóre YaVYłX po 1990 r.H naVWąpiła inWenVXfikacja naucYania jęYXków 
obcXcU. MożeÜX YaWeÜ YaobVerwować VWałX wYroVW popularności jęYXka an-
gielVkiegoH w TalVYej kolejności jęYXka nieÜieckiegoH na niekorYXść poYoVWałXcU 
jęYXkówH np. roVXjVkiegoH francuVkiegoH UiVYpańVkiego cYX włoVkiego.  
CoraY  więcej  oVób  ucYX  Vię w  naVYXÜ  kraju  Yarówno  jęYXka  angielVkiegoH  jak   
i jęYXka nieÜieckiego. PowVYecUnXÜ YjawiVkieÜ jeVW roYpocYXnanie nauki jęYXka 
angielVkiego w prYeTVYkolu. Już oT 1 klaVX VYkołX poTVWawowej wVYXVWkie TYieci 
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ÜuVYą ucYXć Vię jęYXka obcego. PiękVYość ucYniów jako pierwVYX jęYXk obcX 
poYnaje jęYXk angielVki. P wielu VYkołacU poTVWawowXcU oT cYwarWej klaVX roY-
pocYXna Vię nauka Trugiego jęYXka obcego i najcYęściej jeVW Wo jęYXk nieÜiecki. 
Również oferWa ucYelni wXżVYXcU poVYerYXła Vię o Üożliwość równocYeVnego 
VWuTiowania WXcU TwócU jęYXkówH np. na kierunku lingwiVWXka VWoVowana.  

RałożenieÜ efekWXwnego naucYania na każTXÜ VYcYeblu eTukacji po-
winna bXć WYw. orienWacja na ucYącego VięH poVWulująca uwYglęTnienie jego 
poWrYebH YainWereVowań i VpoVobów pracX (por. LaWkowVka 1996J 302). RainWe-
reVowanie ucYącXÜ Vię Y jeTnej VWronX jako poTÜioWeÜ TYiałań naucYXcielaH  
a Y Trugiej jako Wwórcą właVnego VukceVu w nauce jęYXka obcego w naWuralnX 
VpoVób wpiVuje Vię w nurW reflekVji gloWWoTXTakWXcYnej (por. CicUoń 2011J 
293). NiniejVYX arWXkuł VWanowi YaWeÜ próbę oTpowieTYi na pXWanieH w jaki 
VpoVób Üożna wXkorYXVWać koÜpeWencjeH wieTYę jęYXkową i poYajęYXkową 
wXnieVione Y proceVu nauki pierwVYego jęYXka obcegoH Wu jęYXka angielVkie-
goH poTcYaV nauki kolejnego jęYXkaH Wu jęYXka nieÜieckiego. OTpowieTYi na 
powXżVYe pXWanie poVWaraÜ Vię uTYielić na poTVWawie liWeraWurX prYeTÜioWu 
oraY TanXcU uYXVkanXcU Ya poÜocą baTań kweVWionariuVYowXcU prYeprowa-
TYonXcU prYeYe Ünie w VWXcYniu 2012 r. wśróT VWuTenWów II i III roku VWuTiów 
pierwVYego VWopnia oraY I roku VWuTiów Trugiego VWopnia LingwiVWXki SWoVo-
wanej koÜbinacji jęYXk angielVki Y jęYXkieÜ nieÜieckiÜ UniwerVXWeWu OaYi-
ÜierYa Pielkiego w ŁXTgoVYcYX.  
 
2. Transfer poYXWXwnX i sWraWegie ucYenia się  
 
P proceVie nauki jęYXka obcego każTX ucYącX Vię poVługuje Vię VpecXficYnXÜ 
VXVWeÜeÜ jęYXkowXÜ WYw. inWerjęYXkieÜ naYXwanXÜ Wakże TialekWeÜ iTio-
VXnkraWXcYnXÜH koÜpeWencją prYejściową lub inWerjęYXkieÜ (por. Selinker 
1972J 211; OoÜorowVka 1980J 98; SWraVVer 2008J 41).  

PeTług Selinkera (1972J 215) inWerjęYXk jeVW wXpaTkową pięciu proce-
Vów iVWoWnXcU Tla prYebiegu nauki jęYXka obcegoJ WranVferu jęYXkowegoH Vpo-
Vobów naucYaniaH inTXwiTualnXcU VWraWegii ucYenia VięH inTXwiTualnXcU VWra-
Wegii koÜunikowania Vię oraY naTÜiernej generaliYacji ÜaWeriału. 

Mla poWrYeb niniejVYego arWXkułu VkoncenWrowano Vię na TwócU proce-
VacUH kWóre okaYują Vię klucYowe Tla wXjaśnieniaH w jaki VpoVób YnajoÜość 
pierwVYego jęYXka obcego i ToświaTcYenia wXnieVione Y jego nauki Üogą 
poÜóc w nauce Trugiego i naVWępnego jęYXka obcegoH Wj. na poYXWXwnXÜ 
WranVferYe jęYXkowXÜ i inTXwiTualnXcU VWraWegiacU ucYenia Vię. 
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P liWeraWurYe prYeTÜioWu WranVfer roYuÜianX jeVW jako YjawiVko prYe-
noVYenia opanowanej uprYeTnio uÜiejęWności na innąH nową uÜiejęWność 
(por. OoÜorowVka 1980J 104; SYarVka-PieruVYewVka 2004J 50). 

P WXÜ ÜiejVcu należX wXjaśnićH iż WranVfer nie jeVW YjawiVkieÜ jeTnoli-
WXÜ. PXróżniaÜX kilka jego WXpówH Yależnie oT wpłXwuH jaki wXwiera na Tal-
VYX prYebieg proceVu ucYenia VięH np. oT WegoH cYX uważa Vię go Ya pożąTanXH 
ułaWwiającX i prYXVpieVYającX opanowXwanie nowej wieTYXH cYX Weż określa 
Vię go jako VYkoTliwXH WYn. niepożąTanX i UaÜującX proceV nabXwania nowXcU 
uÜiejęWności. MlaWego TYieli Vię go YaYwXcYaj na WranVfer poYXWXwnX i WranVfer 
negaWXwnX (por. OoÜorowVka 1980J 105).  

PcYeśniejVYe ToświaTcYenia jęYXkowe i poYajęYXkoweH wXnieVione  
Y proceVu prYXVwajania jęYXka ojcYXVWego lub Y proceVu nauki pierwVYego  
i naVWępnego jęYXka obcegoH Üają poYXWXwnX wpłXw na proceV nauki kolej-
nego jęYXkaH gTX ucYącX Vię wXkorYXVWuje i akWXwiYuje uprYeTnio YTobXWą 
wieTYęH Wj. prYenoVi ukVYWałWowane nawXki i uÜiejęWności jęYXkoweH na prYX-
kłaT wcYeśniej opanowane wYorce VWrukWur graÜaWXcYnXcU cYX VeÜanWXcY-
nXcU na akWualnie prYXVwajanX ÜaWeriał jęYXkowXH abX ułaWwić Vobie iIlub 
prYXVpieVYXć naukę kolejnego jęYXka (por. PieVe 1994J 401-407).  

ŁarTYo cYęVWo Ybieżności łącYące jęYXkiH jak na prYXkłaT będące prYeT-
ÜioWeÜ niniejVYXcU roYważań jęYXk angielVki i jęYXk nieÜieckiH Tają Üożliwość 
Vkrócenia i ułaWwienia proceVu ucYenia Vię Trugiego (cYX naVWępnego) jęYXka. 
Jeżeli ucYeń Yna już Wajniki jęYXka angielVkiegoH Üoże VYXbciej i łaWwiej ucYXć Vię 
jęYXka nieÜieckiego i oTwroWnie (por. Pille i PawrYXniak 2005). 

AbX ułaWwić Vobie proceV nauki nowego jęYXkaH wiele oVób roYwija 
właVne VWraWegie ucYenia Vię. MlaWego porównują one jęYXkiH VYukają analogii 
oraY różnic poÜięTYX jęYXkaÜi w poVYcYególnXcU poTVXVWeÜacU i próbują 
prYenoVić już YTobXWe wiaToÜościH na prYXkłaT wXbrane aVpekWX graÜaWXkiH 
To nowego jęYXka.  

Właściwe VWraWegie ucYenia VięH cYXli konkreWne TYiałaniaH cYXnności i WecU-
niki  VWoVowane świaToÜie prYeY  ucYącXcU Vię celeÜ VYXbVYegoH  lepVYego i  bar-
TYiej efekWXwnego opanowania VWrukWur jęYXka obcego oraY roYwijania i pogłę-
biania obcojęYXcYnej koÜpeWencjiH Vą iVWoWnXÜ eleÜenWeÜ w proceVie nauki 
każTego jęYXka. IcU VWoVowanie ułaWwia prYXVwajanieH YapaÜięWXwanie i wXko-
rYXVWXwanie YTobXWej już wieTYX jęYXkowej i poYajęYXkowej (por. PenTW 1993J 
52H 59; SYarVka-PieruVYewVka 2004J 68; SWraVVer 2008J 46; Pawlak 2009J 65).  

P  WXÜ  konWekście  należX  wVpoÜnieć o  WYw.  organiYaWorYe  poprYeTYają-
cXÜH ÜającXÜ na celu wXpełnienie luk pomięTzX WXmH co uczeń już wieH a WXm co 
muVi wieTziećH abX z powoTzeniem opanować nowX maWeriał (MarWon 1979 YaJ 
LaWkowVka 1996J 301). Ooncepcja organiYaWora oparWa jeVW na naukowo uYaVaT-
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nionXÜ YałożeniuH że nowe inforÜacje Vą najlepiej YapaÜięWXwaneH jeśli Vą włą-
cYone w już iVWniejącą VWrukWurę wieTYX ucYącego Vię (por. LaWkowVka 1996J 301). 

OrganiYaWor powinien Üieć cUarakWer porównawcYX i nawiąYXwać To 
WegoH co ucYącX Vię już Yna. Takie poTejścieH Wj. porównXwanie uÜożliwia To-
VWrYeżenie poTobieńVWw VWrukWuralnXcUH VeÜanWXcYnXcU i pragÜaWXcYnXcU 
poÜięTYX jęYXkaÜiH co w reYulWacie winno ułaWwić ucYąceÜu Vię icU opano-
wXwanie. PokaYując ucYąceÜu Vię różnice w VWrukWuracU TwócU jęYXkówH nie 
WXlko jęYXka ojcYXVWego i jęYXka obcegoH lecY Wakże TwócU nabXwanXcU jęYX-
ków obcXcUH Üożna ucUronić go prYeT błęTaÜi inWerferencXjnXÜiH wXnikają-
cXÜi Y prYenoVYenia eleÜenWówH VWrukWur i reguł jeTnego jęYXka To Trugiego 
(por. Pille i PawrYXniak 2005J 9). 

ParWo ToTaćH że roTYaj i VkuWecYność YaVWoVowanej VWraWegii YapaÜię-
WXwania ÜaWeriału jęYXkowego YależX oT inTXwiTualnXcU cecU każTego ucYą-
cego Vię oraY poViaTanXcU prYeY niego ToświaTcYeń jęYXkowXcU i poYajęYX-
kowXcU. UcYącX Vię łaWwiej YapaÜięWują wXbrane WreściH jeżeli proceVowi We-
Üu WowarYXVYX akWXwne TYiałanieH cYego prYXkłaTeÜ Üoże bXć porównXwa-
nie jęYXków cYX VWoVowanie WecUnik VkojarYeniowXcU Y jęYXkieÜ ojcYXVWXÜ 
lub innXÜi jęYXkaÜi obcXÜiH wXkorYXVWujące akWXwność ucYącego Vię i ukrXWX 
poWencjał jego ÜóYgu (por. Ławej 2011J 96). 
 
3. ÓeWoTologicYne poTsWawX baTań  
 
PunkWeÜ wXjścia baTania bXła ankieWa prYeprowaTYona w VWXcYniu 2012 roku 
wśróT VWuTenWów LingwiVWXki SWoVowanej koÜbinacji jęYXk angielVki Y jęYXkieÜ 
nieÜieckiÜ UniwerVXWeWu OaYiÜierYa Pielkiego w ŁXTgoVYcYX oraY jej analiYa.  

P baTaniu wYięłX uTYiał 32 oVobXH Wj. 11 VWuTenWów II roku VWuTiów 
pierwVYego VWopniaH 11 VWuTenWów III roku VWuTiów pierwVYego VWopnia i 10 
VWuTenWów I roku VWuTiów Trugiego VWopnia. PVYXVcX VWuTenci YoVWali prYXjęci 
na VWuTia Ye YnajoÜością jęYXka angielVkiego i jęYXka nieÜieckiego. JęYXkieÜ 
wioTącXÜ jeVW jęYXk angielVki. JęYXk nieÜiecki jeVW TrugiÜ jęYXkieÜ obcXÜ.  

AnkieWa Yawierała pXWania oWwarWeH TYięki cYeÜu oprócY TanXcU ilo-
ściowXcUH oWrYXÜałaÜ ciekawe i warWościowe Tane jakościowe nie WXlko na 
WeÜaWH  w  jaki  VpoVób  pierwVYX  jęYXk  obcX  Üoże  poÜóc  w  nauce  Trugiego  
jęYXka obcegoH lecY Wakże na WeÜaW poTejÜowanXcU prYeY ucYącXcU Vię TYia-
łańH kWóre uÜożliwiają iÜ łaWwiejVYą i VYXbVYą naukę kolejnego jęYXka. 

AnkieWa bXła jeTnakowa Tla wVYXVWkicU baTanXcU grupH Üiała cUarakWer 
anoniÜowXH  a  jej  wXpełnienie  bXło Tobrowolne.  PrYeT prYXVWąpienieÜ To jej  
wXpełnienia prYeTVWawiłaÜ VWuTenWoÜ cel i prYeTÜioW baTań. PoproViłaÜ icU 
Wakże o poważne poWrakWowanie kweVWionariuVYXH poTawanie prYXkłaTówH wX-
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rażanie właVnej opinii i nie poYoVWawianie puVWXcU ÜiejVc. ŁaTani VWuTenci 
cUęWnie oTpowiaTali na YaTawane pXWania. NiekWórYX Y nicU poTali wiele cie-
kawXcU inforÜacjiH kWóre ÜogłaÜ wXkorYXVWać w niniejVYXÜ arWXkule. 
 
4. PreYenWacja wXników baTań 
 
AnkieWa Yawierała 10 pXWańH kWóre ToWXcYXłX ToświaTcYeń VWuTenWów w Ya-
kreVie proceVu ucYenia Vię Trugiego jęYXka obcego i poYXWXwnego wpłXwu 
jęYXka angielVkiego na proceV nauki jęYXka nieÜieckiego. 

R oTpowieTYi na pierwVYe pXWanie „OWórego jęYXka YacYęła PaniIYacYął Pan 
Vię ucYXć jako jęYXka pierwVYegoJ angielVkiego cYX nieÜieckiego?” wXnikaH iż Tla 
więkVYości baTanXcU (26 oVób) jęYXk angielVki bXł pierwVYXÜ jęYXkieÜ obcXÜ. 
JęYXka nieÜieckiego jako pierwVYego jęYXka obcego YacYęło Vię ucYXć WXlko 5 
oVób. JeTna oVoba napiVałaH iż równocYeśnie roYpocYęła naukę obu jęYXków.  

P kolejnXcU TwócU pXWaniacU baTani Üieli poTaćH jak Tługo ucYą Vię 
poVYcYególnXcU jęYXków. SWuTenci najcYęściej roYpocYXnali naukę jęYXka an-
gielVkiego w prYeTVYkolu i w ÜłoTVYXcU klaVacU VYkołX poTVWawowejH Wj. cYWe-
rX oVobX w prYeTVYkoluH TYiewięć oVób w pierwVYej klaVie VYkołX poTVWawo-
wejH VYeść oVób w cYwarWej klaVie VYkołX poTVWawowejH Twanaście oVób  
w giÜnaYjuÜH a jeTna oVoba w liceuÜ. NaWoÜiaVW jęYXka nieÜieckiego więk-
VYość baTanXcU YacYęła Vię Topiero ucYXć w giÜnaYjuÜ (17 oVób)H jeTna oVo-
ba w pierwVYej klaVieH VieTeÜ oVób w cYwarWej klaVie VYkołX poTVWawowej  
i pięć oVób w liceuÜ. Mwoje VWuTenWów ucYX Vię Wego jęYXka oT 17 i 20 laW. Są 
Wo oVobXH kWóre TYiecińVWwo VpęTYiłX w NieÜcYecU. 

NaVWępnie VWuTenci uTYielili oTpowieTYi na pXWanieH w jaki VpoVób 
ucYXli  Vię To Wej  porX  jęYXka angielVkiego (PXW.  4).  PVYXVcX  ankieWowani  po-
TawaliH że poYnawali Wen jęYXk w VYkole. Aż pięWnaście oVób brało ToTaWkowo 
korepeWXcjeH TYieVięć oVób cUoTYiło Wakże na kurVX jęYXka angielVkiegoH Vie-
TeÜ oVób wXjeżdżało To krajów anglojęYXcYnXcU w celacU WurXVWXcYnXcUH  
a jeTna w celacU YarobkowXcU. ŁaTani poTają WakżeH iż VWarają Vię ogląTać 
angielVkie filÜX i prograÜX WelewiYXjneH cYXWają angielVkie VWronX w InWerne-
cie. JeTna oVoba napiVałaH iż Üa VWałX konWakW Y naWive VpeakereÜ. PoTobnie 
wXgląTa VXWuacja w prYXpaTku nauki jęYXka nieÜieckiego (PXW. 5 „P jaki Vpo-
Vób ucYXła Vię PaniIucYXł Vię Pan jęYXka nieÜieckiego?”). Mwie oVobX cUoTYi-
łX To nieÜieckiego prYeTVYkola i nieÜieckiej VYkołX poTVWawowej. PoYoVWali 
VWuTenci ucYXli i ucYą Vię Wego jęYXka w warunkacU YinVWXWucjonaliYowanXcU. 
JeTna oVoba brała uTYiał w wakacXjnXÜ kurVie jęYXka nieÜieckiego w NieÜ-
cYecU. MYiewięć oVób ucYeVWnicYXło lub ucYeVWnicYX w kurVacU jęYXka nie-
ÜieckiegoH jeTna bXła na VWXpenTiuÜ w NieÜcYecUH VieTeÜ oVób brało Wakże 
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lekcje prXwaWne. SWuTenci wXjeżdżali również To NieÜiec w celacU WurXVWXcY-
nXcU (TYiewięć oVób) lub w celacU YarobkowXcU (2 oVobX). CYWerecU baTa-
nXcU poTałoH iż Üa roTYinę w NieÜcYecU. Tu należX poTkreślićH iż Wroje VWu-
TenWów ucYXło Vię jęYXka nieÜieckiego WXlko w VYkoleH a WrYXnaVWu nigTX nie 
bXło w żaTnXÜ Y krajów nieÜieckiego obVYaru jęYXkowego. 

UcYeniu Vię ÜuVi WowarYXVYXć świaToÜość jęYXkowaH Wj. repreYenWowa-
na prYeY ucYącXcU Vię wrażliwośćH YTolność To świaToÜej reflekVji naT jęYX-
kieÜ i wieTYaH jakicU ÜeWoT i WecUnik pracX należX użXwaćH bX opanować 
jęYXk na określonXÜ poYioÜie. MYięki niej ucYącX Vię prYXwołuje właVne To-
świaTcYeniaH Vwoją ToWXcUcYaVową wieTYę jęYXkową i poYajęYXkowąH VWawia 
Vobie UipoWeYX i buTuje Weorie ToWXcYące naWurX jęYXków (MroYowVka 1999J 
392-393). MlaWego klucYowa w baTaniu bXła oTpowieTź na pXWanie 6J „CYX 
YnajoÜość jęYXka angielVkiego ułaWwia PaniIPanu naukę jęYXka nieÜieckie-
go? ProVYę uYaVaTnić”. JeTna oVoba napiVałaH że nie wieH cYX jęYXk angielVki 
ułaWwia jej naukę jęYXka nieÜieckiegoH Twie poTałXH iż ani nie ułaWwiaH ani nie 
uWruTnia. TrYX oVobX napiVałXH że na pocYąWku jęYXk angielVki uWruTniał iÜ 
naukę jęYXka nieÜieckiegoH ponieważ ÜXliłX Vię iÜ angielVkie Vłówka i niekWó-
re angielVkie VWrukWurX Y nieÜieckiÜ. Ale aż 26 baTanXcU oTpowieTYiałoH iż 
YTecXTowanie ułaWwia. OWo prYXkłaTowe oTpowieTYi VWuTenWówJ „UłaWwiaH 
bo niekWóre konVWrukcje WworYX Vię poTobnie. Również VłownicWwo Üi poÜa-
gaH ponieważ bXwa cYaVaÜi poTobne”H „UłaWwia Üi Ye wYglęTu na obecność 
poTobieńVWw w VłownicWwie”H „UłaWwiaH ponieważ YTarYają Vię poTobne regu-
łX graÜaWXcYne i poTobne Vłówka”H „CYęVWo Üi poÜagaH ponieważ niekWóre 
słówka i konVWrukcje Vą poTobne w obXTwu jęYXkacU”.  

P WXÜ ÜiejVcu warWo poTkreślićH iż VWuTenci ToVWrYegają Wakże nega-
WXwne oTTYiałXwanie jęYXka angielVkiego poTcYaV nauki jęYXka nieÜieckiego 
w poVWaci błęTów inWerferencXjnXcU WXpu kalki jęYXkowe. ŁaTani piVali na 
prYXkłaTJ „RnajoÜość jęYXka angielVkiego ułaWwia Üi naukę nieÜieckiego 
prYeTe wVYXVWkiÜ Ye wYglęTu na VłownicWwoH jeTnak cYaVeÜ Üoże TocUoTYić 
To poÜXłek poÜięTYX jęYXkaÜi” lub „RnacYnie ułaWwiaH ale cYaVaÜi uWruTniaH 
bo WworYę kalki jęYXkowe”. R analiYX wVYXVWkicU oTpowieTYi VWuTenWów wXni-
kaH iż jęYXk angielVki oTTYiałuje na proceV ucYenia Vię jęYXka nieÜieckiego 
jako jęYXka obcego Yarówno na TroTYe WranVferu poYXWXwnego w poVWaci 
ułaWwieńH jak i negaWXwnego (inWerferencji). 

P YwiąYku Y poprYeTniÜ pXWanieÜ YapXWano baTanXcU „CYX ToświaT-
cYenia wXnieVione Y nauki pierwVYego jęYXka obcego Üają YnacYenie w pro-
ceVie nauki kolejnego jęYXka? ProVYę uYaVaTnić” (PXW. 7). TXlko jeTna oVoba 
uTYieliła negaWXwnej oTpowieTYiJ „NieH nie Üają – wVYXVWko YależX oT WegoH 
jaki Wo jęYXk”. PoYoVWali oTpowieTYieliH że Wak. UYaVaTniali Wo Ü.in. w Wen Vpo-
VóbJ „RTecXTowanie ułaWwiaH cUociaż YależX Wo oT WegoH Y jakiÜi jęYXkaÜi 
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ÜaÜX To cYXnienia. PrYeY pół roku ucYXłaÜ Vię jęYXka VYweTYkiegoH kWórX jeVW 
w TużXÜ VWopniu ÜikVeÜ j. angielVkiego Y j. nieÜieckiÜ. SYcYególnie Ynajo-
Üość j. nieÜieckiego bXła ogroÜną poÜocą.”H „Takie ToświaTcYenia Üają 
Tuże YnacYenie; prYX nauce kolejnego jęYXka obcego ÜożnaH np. wXkorYXVWać 
wXpracowane  VWraWegie  ucYenia  VięH  wieÜX  jużH  co  Üoże  Vprawić naÜ  pro-
bleÜX oraY jak ÜożeÜX icU uniknąćH np. prYX ćwicYeniacU foneWXcYnXcU  
Y angielVkiego YapiVXwałaÜ Tźwięki różnXÜi koloraÜiH Wak VaÜo robiłaÜ  
w j.  nieÜieckiÜH TYięki cYeÜu lepiej je YapaÜięWałaÜ.”H „TakH bo ÜaÜ już wX-
pracowanX VpoVób nauki VłówekH graÜaWXki i Üogę je wXkorYXVWać w TrugiÜ 
jęYXku.”H  „Tak  uÜiejęWność jeTnego  jęYXka  obcego  ułaWwia  naukę kolejnXcU.  
CYłowiek jeVW barTYiej flexibel.”H „Można VkorYXVWać Y poYnanXcU wcYeśniej Üe-
WoT nauki i YapaÜięWXwania i oTpowieTnio prYenieść je na kolejnX jęYXk”. 

R oTpowieTYi na Wo pXWanie wXnikaH że VWuTenci lingwiVWXki Vą YTaniaH iż 
wcYeśniejVYe ToświaTcYenia w nauce jęYXków obcXcU ułaWwiają iÜ naukę 
kolejnego jęYXka. UłaWwienia ToWXcYą nauki w obrębie poVYcYególnXcU poT-
VXVWeÜów jęYXkowXcUH jak również VaÜXcU ÜeWoT opanowXwania jęYXka 
(por. np. TobiaVY 2009J 267).  

P TalVYej kolejności reVponTenci oTpowiaTali na naVWępujące pXWanieJ 
„CYX ucYąc Vię jęYXka nieÜieckiegoH VWoVuje PaniIPan Wakie VaÜe WecUniki  
i  TYiałania  jak  poTcYaV  nauki  j.  angielVkiegoH  cYX  inne?  MlacYego?”  (PXW.  8).  
Mwie oVobX napiVałXH że nie. JeTna Y nicU wXWłuÜacYXła Wo w Waki VpoVóbJ 
„NieH bo graÜaWXka angielVka Üa pewne VWrukWurX barTYiej roYbuTowane.” 
Ale 30 oVób uTYieliło poYXWXwnej oTpowieTYi. ŁaTani poTawaliH że jęYXk an-
gielVki oTgrXwa poYXWXwnX wpłXw w proceVie nauki jęYXka nieÜieckiegoH 
więc wXkorYXVWują jego YnajoÜość poTcYaV nauki Trugiego jęYXka. UYaVaT-
niali  Wo  w  Wen  VpoVóbJ  „TakH  opracowałaÜ  Vwoje  ÜeWoTX  ucYenia  VięH  kWóre  
VWoVuję prYX nauce obXTwu jęYXków”H „TakH VYcYególnie jeśli cUoTYi o naukę 
słówek. Po co ÜaÜ YÜieniać cośH co Üi prYXnoVi pożąTane efekWX”H „UcYę Vię 
w Wen VaÜ VpoVób VłówekH np. Vłówka wXpiVuję Y jeTnej VWronXH obok WłuÜa-
cYeniaH ToTaję kilka VXnoniÜów lub jakiś anWoniÜH poTkreślaÜ Wo na koloro-
woH żebX łaWwiej YapaÜięWać”H „TakH ponieważ ÜeWoTX wXpracowane poTcYaV 
nauki j. angielVkiego prYXTają Üi Vię w nauce jęYXka nieÜieckiegoH np. cYXWaÜ 
arWXkułXH Ywracając uwagę na nowe VłówkaH icU konWekVW i użXcie VWrukWur 
graÜaWXcYnXcU”H „RawVYe VprawTYaÜ w VłownikacU konWekVW w jęYXku angiel-
VkiÜ i Wak VaÜo robię WeraYH jak Vię ucYę nieÜieckiego”H „PiVYę Vobie angiel-
Vkie i  nieÜieckie Vłówko obok WłuÜacYenie na j.  polVki i  opiVuję króWko Yna-
cYenie w jęYXku angielVkiÜ lub w jęYXku nieÜieckiÜ”. 

P VwoicU wXpowieTYiacU VWuTenci prYXYnawali VięH że Üają określone 
VpoVobX ucYenia Vię jęYXka angielVkiegoH kWóre VkuWecYnie wXkorYXVWują Wakże 
poTcYaV nauki jęYXka nieÜieckiegoH np. w poVWaci liVW Vłówek w jęYXkacU ob-
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cXcU i icU ekwiwalenWów w jęYXku ojcYXVWXÜH ucYenie Vię poprYeY YroYuÜie-
nieH YapaÜięWXwanie nowXcU jeTnoVWek lekVXkalnXcU w oTpowieTniÜ kon-
WekścieH VYukanie VXnoniÜów lub anWoniÜówH parafraYowanie i TefiniowanieH 
WworYenie VXVWeÜu VkojarYeń. Można Wu YaobVerwować Tużą roYÜaiWość VWo-
VowanXcU WecUnik nauki angielVkiej lekVXki i icU WwórcYX cUarakWer. AnaliYując 
wXpowieTYi baTanXcUH wXraźnie wiTaćH że VWuTenci prYenoVYą Vwoje To-
świaTcYenia Y nauki j. angielVkiego na grunW nieÜieckiej lekVXki. PoWrafią 
VWworYXć Vwoją właVnąH inTXwiTualną VWraWegię ucYenia Vię lekVXki jeTnego 
jęYXkaH kWórą Y pełnXÜ VukceVeÜ wXkorYXVWują w nauce Trugiego. NależX 
poTkreślićH że baTani wXkorYXVWują YnajoÜość jęYXka angielVkiego weTług 
właVnXcU ÜożliwościH poWrYeb i inTXwiTualnXcU celów.  

Jak VłuVYnie Yauważa Pfeiffer (2001J 100)H każTX ucYącX Vię Üa określo-
ne preTXVpoYXcje i YainWereVowaniaH pewną wieTYę i uÜiejęWności oraY na-
wXki w ucYeniu Vię.  

SWuTenci ucYąc Vię nowego jęYXka obcegoH nawiąYują To WegoH co jeVW 
YÜagaYXnowane w icU paÜięciH a więc To poViaTanej wieTYX TeklaraWXwnej 
(Wj.  YgroÜaTYonej  wieTYX  o  świecieH  wieTYX  o  WXÜH  co  Vię prYeżyło  i  cYego  
ToświaTcYXło; wieTYX o aVpekWacU fonologicYnXcUH ÜorfologicYnXcUH VeÜan-
WXcYnXcU i pragÜaWXcYnXcU jęYXka ojcYXVWego lub kolejnXcU poYnawanXcU 
jęYXków obcXcU) oraY wieTYX proceTuralnej (cYXli wieTYX YwiąYanej Y uÜie-
jęWnościaÜiH kWóre poÜagają w nauce jęYXkaH i kWóre wVkaYująH jakie VWraWegie 
należX VWoVować poTcYaV prYeWwarYania obcojęYXcYnXcU inforÜacjiH np. jak 
Üożna wnioVkować YnacYenie Y konWekVWu; wieTYX obejÜującej Wakże uÜie-
jęWność WworYenia i VprawTYania UipoWeY ToWXcYącXcU YaVaT jęYXkowXcU) (por. 
HufeiVen 1999J 5; Mecke-CornillH OüVWer 2010J 40). 

P pXWaniu nuÜer 9 poproVYono VWuTenWów o poTanie na prYXkłaTacUH 
w YakreVie jakicU VWrukWur jęYXk angielVki ułaWwia iÜ naukę jęYXka nieÜieckie-
go. R oTpowieTYi baTanXcU wXnikaH iż poYXWXwnX WranVfer wiTocYnX jeVW  
w YakreVie wXbranXcU VWrukWur foneWXcYno-fonologicYnXcUH ÜorfologicYnXcUH 
lekVXkalnXcU oraY VkłaTni. PoVłużÜX Vię naVWępującXÜi prYXkłaTaÜi. 

Rarówno jęYXk angielVkiH jak i jęYXk nieÜiecki poViaTają cYaVowniki regu-
larne i nieregularne. UłaWwienieÜ Tla baTanXcU jeVW fakWH że cYęść cYaVowników 
angielVkicU poViaTa forÜX nieregularneH kWóre brYÜią lub Vą poTobnie piVane 
w jęYXku nieÜieckiÜ. ŁaTani wXkorYXVWują Wen fakW w WworYeniu forÜ nieÜiec-
kiego cYaVownikaH YaÜiaVW ucYXć Vię icU na paÜięćH np.J begin – began – begunJ 
beginnen – begann – begonnen; bring – brougUW – brougUWJ bringen – bracUWe 
–  gebracUW;  break  –  broke  –  brokenJ  brecUen  –  bracU  –  gebrocUen;  Trink  –  
Trank – TrunkJ Wrinken – Wrank – geWrunken; finT – founT – founTJ finTen – fanT 
– gefunTen; go – wenW – goneJ geUen – ging – gegangen. 
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Mla VWuTenWów VYcYególnXÜ ułaWwienieÜ jeVW nauka WrYeciej forÜX cYa-
VownikaH Wj. iÜieVłowu biernego (PaVW ParWicipleH ParWiYip II)H np.J. VWolen – 
geVWoUlenH broken – gebrocUen.  
JeTna oVoba napiVała naweW „TrYX koluÜnX Tla cYaVowników nieregularnXcU 
są poTobne w obu jęYXkacU”. 

AngielVkie cYaVowniki Yłożone WXpu PUraVal VerbV ułaWwiają VWuTenWoÜ 
naukę rekcji cYaVownika w jęYXku nieÜieckiÜH np.J WUink abouW – Tenken 
überH WUank for – Tanken fürH reVponVible for – veranWworWlicU fürH work aW – 
arbeiWen anH VaWiVfieT wiWU – zufrieTen miWH reckon wiWU – recUnen miWH fa-
mouV for – bekannW fürH conViVW of – beVWeUen auVH come from – kommen auVH 
regarTleVV of – unabUängig von. 

PażnXÜ ułaWwienieÜ jeVW weTług VWuTenWów angielVki prYeTiÜekH kWóre-
go  YnajoÜość i  YaVaTX  VWoVowania  w  jęYXku  angielVkiÜ  ułaWwiają YroYuÜienie   
i YaVWoVowanie roTYajnika w jęYXku nieÜieckiÜJ „PrYeTiÜki angielVkie ułaWwiają 
Üi VWoVowanie nieÜieckiego roTYajnika określonego i nieokreślonego.”H „MYięki 
angielVkieÜu prYeTiÜkowi VYXbciej YroYuÜiałaÜ YaVaTX VWoVowania roTYajnika  
w jęYXku nieÜieckiÜ”H „UżXcie roTYajników określonXcU i nieokreślonXcU w jęYX-
ku angielVkiÜ poYwala YroYuÜieć icU użXcie w jęYXku nieÜieckiÜ – Vą poTobne”H 
„PoTobne jeVW użXcie angielVkiego a i nieÜieckiego einH eine.” 

SWuTenci oTkrXli równieżH iż niekWóre forÜX VWopniowanXcU prYXÜioWni-
ków nieregularnXcU w jęYXku angielVkiÜ Vą poTobne To forÜ prYXÜioWnika  
w jęYXku nieÜieckiÜH np.J gooT – beWWer – WUe beVW; guW – beVVer – TerH Tie TaV 
beVWe; big – bigger – WUe biggeVW; groß – größer – TerH Tie TaV größWe. UłaWwie-
nia wiTYą na prYXkłaT w VWopniu najwXżVYXÜH gTYie w j. angielVkiÜ wXVWępuje 
prYeTiÜek określonX WUeH a w j. nieÜieckiÜ roTYajnik określonX TerH TieH TaVH 
np. WUe weakeVW – TerH TieH TaV VcUwäcUVWe. SWuTenci piValiJ „P j. angielVkiÜ  
w VWopniu wXżVYXÜ ToTajeÜX końcówkę er. UłaWwia Üi Wo VWopniowanie  
w j. nieÜieckiÜH np. ligUW – ligUWer; Uell – Ueller”H „PrYX VWopniowaniu prYX-
ÜioWnika VWoVuje Vię poTobne YaVaTX w obu jęYXkacU”H „PoTobna YaVaTaH  
w każTXÜ VWopniu coś Vię ToTajeH np. VÜall – VÜaller – WUe VÜalleVWJ kleiner – 
kleiner – TerH TieH TaV kleinVWe”. 

ŁaTani YauważXliH że poTobnie WworYX Vię w obXTwu jęYXkacU forÜę 
TYierżawcYą w TopełniacYuH np.J faWUer’V car – TaV AuWo TeV VaWerVH a frienT 
of mine – ein FreunT von mir. 

PoYXWXwnX WranVfer YoVWał ToVWrYeżonX Wakże w YakreVie YaiÜków oVo-
bowXcUH np.J VUe – VieH we – wirH YaiÜków TYierżawcYXcU w 1 oV.  l.poj.  mXH 
mine – meinH meineH YaiÜków wVkaYującXcUJ WUiVH WUeVe – TieVerH TieVeH TieVeV 
cYX YaiÜków nieokreślonXcUH np. noboTX – niemanT. 

AnkieWowani wXkorYXVWują również poTobieńVWwo poÜięTYX jęYXkaÜi 
w YakreVie VkłaTniH np. w buTowie angielVkicU cYaVów PreVenW PerfecW i PaVW 



IYabela Ławej 

24 

PerfecW poTcYaV WworYenia nieÜieckicU cYaVów PerfekW i PluVquaÜperfekWH 
angielVkiego ŃuWure SiÜple i nieÜieckiego ŃuWur IH PreVenW SiÜple prYX Wwo-
rYeniu nieÜieckiego cYaVu PräVenV i PaVW SiÜple prYX WworYeniu nieÜieckiego 
PräWeriWuÜ. AngielVkie cYaVowniki poViłkowe UaveH be są ułaWwienieÜ Tla 
VWuTenWów poTcYaV oTÜianX i VWoVowania nieÜieckicU Uaben oraY Vein. 

UłaWwienieÜ Tla VWuTenWów Vą Wakże angielVkie konVWrukcje YTaniowe  
Y beYokolicYnikieÜ. SWuTenci piValiJ „SYXbko naucYXłeÜ Vię konVWrukcji Y „Yu”  
w jęYXku nieÜieckiÜH bo jeVW poTobna To angielVkiej Y „Wo”H np. Wo be Veen – zu 
VeUen Vein”H „ŁaWwiej Üi Vię ucYXło w jęYXku nieÜieckiÜ konVWrukcji um ..... zuH 
bo kojarYXłeÜ ją Vobie Y angielVką konVWrukcją beYokolicYnikową in orTer Wo”. 

OprócY Wego VWuTenci poTawaliH że w YTaniacU proVWXcU w jęYXku angiel-
VkiÜ i w jęYXku nieÜieckiÜ Üoże bXć WXlko jeTno Vłowo prYecYąceH a Wo ułaWwia 
iÜ prYeVWrYeganie YaVaTX pojeTXncYego prYecYenia. JęYXk angielVki jeVW Tla nicU 
Wakże  ułaWwienieÜ  poTcYaV  WworYenia  VWronX  biernej  w  jęYXku  nieÜieckiÜ.  
ŁaTani piVali równieżH że „Rarówno w jeTnXÜH jak i w TrugiÜ jęYXku ÜuVi bXć 
obecnX poTÜioW”H „PoTÜioW jeVW obligaWorXjnX w obXTwu jęYXkacU”. 

PoTobieńVWwo wielu nieÜieckicU Vłówek To jęYXka angielVkiego w piVowni 
i w wXÜowie jeVW kolejnXÜ ważnXÜ ułaWwienieÜ w proceVie nauki nieÜieckiej 
lekVXki. PoÜocą Tla ankieWowanXcU Vą anglicXYÜXH cYXli klaVXcYne YapożXcYenia 
lekVXkalne Y jęYXka angielVkiegoH jak np.J jeanV – JeanVH Trink – MrinkH TownloaT – 
TownloaTenH Weenager – TeenagerH babX – ŁabXH VWar – SWarH meeWing – MeeWingH 
Jeep – JeepH comic – ComicH cUaW – CUaWH TiVplaX – MiVplaXH managemenW – Ma-
nagemenWH know-Uow – Onow-UowH compuWer – CompuWerH TiVkeWWe – MiVkeWWe. 

Rbieżności poÜięTYX angielVkiÜ i nieÜieckiÜ VłownicWweÜ uÜożliwia-
ją ucYącXÜ Vię porównXwanie jęYXkówH TlaWego kolejne pXWanie brYÜiałoJ 
„CYX jęYXk angielVki ułaWwia PaniIPanu naukę nieÜieckiej lekVXki. Jeśli Wak 
proVYę poTać prYXkłaTX” (PXW. 10). PVYXVcX uTYielili poYXWXwnej oTpowieTYi. 
SWuTenci YauważXli poTobieńVWwa w wXÜowieH w piVowni i w YnacYeniu an-
glicXYÜów w jęYXku nieÜieckiÜH np.J „UłaWwienieÜ Tla Ünie jeVW reTukcja 
końcówekH np. w VłowacU powerH beWWer cUociaż nie Waka Vilna jak w jęYXku 
nieÜieckiÜ”H „Słówka angielVkie poÜagają Üi YapaÜięWXwać Vłówka nie-
ÜieckieH jeśli Vię je poTobnie piVYe lub wXÜawia”. „SYXbko ucYę Vię WXcU Vłó-
wekH kWóre Üają Wakie VaÜo YnacYenie i obraY graficYnX w obXTwu jęYXkacU”H 
„CYaVaÜi To nieÜieckicU Vłówek YnajTuję Vobie angielVkie WłuÜacYeniaH po Wo 
żebX połącYXć naukę TwócU jęYXków”. 

JęYXk angielVki i jęYXk nieÜiecki należą To YacUoTniej grupX jęYXków 
gerÜańVkicUH  Vą więc  Vpokrewnione  geneWXcYnie  (por.  Pille  i  PawrYXniak  
2005J 201). ŃakW Wen YnajTuje Vwój wXraY w licYnXcU poTobieńVWwacU lekVXkal-
nXcUH o kWórXcU piVYą VWuTenci np.J milk – MilcUH bring – bringenH buWWer – ŁuW-
WerH caW – OaWzeH gueVW – GaVWH muVW – muVVH Uear – UörenH GoT – GoWWH gooT – 
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guWH finT – finTenH VWXle – SWilH lanT – LanTH VcUool – ScUuleH Uair – HaarH pracWi-
cal – prakWiVcU; Vwim – VcUwimmenH learn – lernenH officer – OffizierH epocU – 
NpocUeH Trink – WrinkenH Ueaven – HimmelH Vun – SonneH moon – MonTH riTe – 
reiWenH break – brecUenH glacier – GleWVcUerH mouVe – MauVH book – ŁucUH Ving – 
VingenH Tance – WanzenH born – geborenH eaW – eVVenH moWUer – MuWWerH faWUer – 
VaWerH UigU – UocUH nice – neWWH VUoe – ScUuUH VWeal – VWeUlenH maVWer – MeiVWerH 
UouVe – HauVH baker – Łäcker. 

Jak wXnika Y ankieWH wVYXVcX VWuTenci piVYą w VwoicU wXpowieTYiacU  
o poYXWXwnXÜ WranVferYe w poTVXVWeÜie lekVXkalnXÜ. MlaWego VWarają Vię rów-
nież YroYuÜieć YnacYenie wXraYów w jeTnXÜ jęYXku na poTVWawie YnajoÜości 
TrugiegoH np.J VWanT up – aufVWeUenH give up – aufgebenH wUen – wannH finT – 
finTen. WruVWworWUX – verWauenVwürTigH WUen – TannH cancel – cancelnH planning 
– PlanungH an organ WranVplanW – eine OrganWranVplanWaWionH WomaWo – TomaWeH 
blinT – blinTH cramp – OrampfH invaliT – InvaliTeH inTuVWrX – InTuVWrieH canWeen – 
OanWineH inWerview – InWerviewH engagemenW – NngagemenWH aparWUeiT – Apar-
WUeiTH ViTeboarT – SiTeboarTH Vea – SeeH image – ImageH lamp – LampeH inWelli-
gence – InWelligenzH elepUanW – NlefanWH race – RaVVe.  

AnkieWowani poTkreślali WakżeH że YnajoÜość jęYXka angielVkiego uła-
Wwia iÜ niejeTnokroWnie YroYuÜienie WekVWów nieÜieckicUH np.J „RoYuÜieÜ 
nieÜieckie WekVWXH bo cYęVWo wXVWępują w nicU angielVkie Vłówka o cUarakWe-
rYe ÜięTYXnaroTowXÜH np. T-SUirWH JobH Power”H „AngielVki ułaWwia Üi Yro-
YuÜienie nieÜieckiegoH jeśli w Wekście YnajTYie Vię Tużo anglicXYÜówH np. IcU 
Uabe TaV PrograÜÜ geTownloaTeW.”H „RoYuÜieÜ WekVWX nieÜieckieH bo cYę-
VWo wXVWępują w nicU anglicXYÜX“. JeTna Y oVób napiVałaJ „RnacYnXÜ uła-
WwienieÜ Vą Tla Ünie YapożXcYone fraYXH kWóre funkcjonują w jęYXku nie-
ÜieckiÜH np. laVW buW noW leaVW”. 

SWuTenci próbują kojarYXć i  inWegrować TaneH TlaWego poTcYaV nauki po-
Üagają iÜ  VkojarYenia  Y  jęYXkieÜ  angielVkiÜH  o  cYXÜ  piVYą w  ankieWacUH  np.J  
„TworYę Vobie VkojarYeniaH bo Vą prYXTaWną forÜą naukiH np. OuVV kojarYę Vobie  
Y kiVVH LicUW Y ligUWH Raupe kojarYX Üi Vię Y ropeH bo Wak wXgląTa Tługa gąVienica”H 
„NiekWóre nieÜieckie Vłówka Vą kalkaÜi Y jęYXka angielVkiego”H np.J VkXVcraper – 
PolkenkraWzerH weekenT – PocUeneTneH fooWball – FußballH unTerworlT – Un-
WerwelWH Vwimming pool – ScUwimmbaT”. P  WXÜ  konWekście  ÜuVYę poTaćH  iż 
jeTna Y baTanXcU oVób napiVałaJ „Nie lubięH gTX w j. nieÜieckiÜ WworYX Vię Vło-
wa Y jęYXka angielVkiegoH piVYąc je Y wielkiej liWerX i ToTając roTYajnik”. 

ŁaTani Üają Vkłonność To logicYnego ucYenia VięH VWarają Vię ToVYuki-
wać VenVu w prYXVwajanXÜ ÜaWeriale jęYXkowXÜH WworYą poTobieńVWwa 
VkojarYeniowe. MlaWego Weż YnajoÜość Vłówek angielVkicU jeVW Tla nicU po-
Üocna poTcYaV nauki Vłówek nieÜieckicU. RapaÜięWująH bo kojarYą je Y WXÜH 
co już YnająH a jak wieÜX klucYeÜ To YapaÜięWXwania jeVW kojarYenie i inWe-
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growanie nowego Ye YnanXÜH cYXli w WXÜ prYXpaTku jęYXka nieÜieckiego  
Y jęYXkieÜ angielVkiÜ (por. ArabVki 1997J 126). 

OVobX ucYące Vię kolejnego i naVWępnego jęYXka obcego poViaTają wie-
le  inforÜacji  jęYXkowXcU  Y  poYnanego  wcYeśniej  jęYXka  obcego.  ŁaWwiej  iÜ  
YapaÜięWXwać nowe Tane jęYXkowe niż koÜuśH kWo poYnaje Wen jęYXk jako 
pierwVYX jęYXk obcX. Nie jeVW YaWeÜ YaVkocYenieÜH iż ucYącX Vię porównują 
jęYXki i VYukają poTobieńVWw pocUoTYącXcU Y poYnawanego wcYeśniej jęYXka 
obcego (por. ArabVki 1997J 108). 
 
5. PoTsumowanie 
 
UYXVkane prYeYe Ünie Tane wXraźnie świaTcYą o korYXściacUH jakie Taje wcYe-
śniejVYa nauka jęYXka angielVkiego oVoboÜ ucYącXÜ Vię jako kolejnego jęYXka 
obcego jęYXka nieÜieckiego. SWuTenci LingwiVWXki SWoVowanej ucYąc Vię Tru-
giego jęYXka obcegoH VponWanicYnie oTwołują Vię To Ynanego już Vobie jęYXkaH 
VWoVowanXcU poTcYaV  jego nauki  VWraWegii  i  YTobXWXcU w Wrakcie  Wej  nauki  To-
świaTcYeń w YakreVie wieTYX jęYXkowej i poYajęYXkowej. PieTYa Wa jeVW nie-
YbęTnaH bX łącYXć poVYcYególne inforÜacje i kojarYXć je Ye VobąH Wakże We YTo-
bXWe  w  różnXcU  jęYXkacU.  MoWXcUcYaVowX  YaVób  wieTYX  i  ToświaTcYenia  Vą 
poTVWawą i pewnXÜ punkWeÜ oTnieVienia poTcYaV nauki kolejnego jęYXka. 

Mo najbarTYiej efekWXwnXcU VWraWegii VWoVowanXcU prYeY VWuTenWów  
w proceVie ucYenia Vię prYeY nicU kolejnego jęYXka obcegoH Üożna YalicYXć 
(por. np. Sobolew 1987J 398-400; RaÜpillon 1985J 20; SYarVka-PieruVYewVka 
2004J 82; SWraVVer 2008J 54; CicUoń 2011J 295)J 

– VWraWegię uświaTaÜiania Vobie każTego jęYXka jako oTrębnego VXVWeÜuH 
co prYejawia Vię w porównXwaniu jęYXka nieÜieckiego Y jęYXkieÜ an-
gielVkiÜH VYukaniu poTobieńVWw oraY różnic poÜięTYX niÜi w poVYcYe-
gólnXcU poTVXVWeÜacUH analiYowaniu forÜalnej VWronX obu jęYXków; 

– VWraWegię planowaniaH cYXli właVnX VWXl ucYenia Vię cUarakWerXVWXcYnX 
Tla  każTego ucYącego VięH  ujawniającX  Vię w jego inWerjęYXku i  VWoVo-
wanXcU WecUnikacU pracXH jak np. powWarYanie ÜaWeriałuH YapiVXwanie 
słówekH WworYenie właVnXcU VkojarYeńH poTkreślanie końcówek; 

– VWraWegie kogniWXwneH cYXli VYukanie wXbranXcU probleÜów w Vłow-
nikacU cYX lekVXkonacUH oTkrXwanie YnacYenia Y konWekVWuH WworYe-
nie konWekVWu Tla nowo poYnanXcU VłówekH Velekcjonowanie infor-
ÜacjiH TeTukowanie YnacYenia cYX regułX graÜaWXcYnejH WworYenie 
VkojarYeń w celu YapaÜięWania cYX prYXwołania wXbranXcU jeTnoVWek 
lub VWrukWur jęYXkowXcUH inWegrowanie nowXcU inforÜacji Y poViaTa-
nXÜiH WłuÜacYenie Y jeTnego jęYXka na Trugi; 
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– VWraWegię akWXwnego poTejścia To nauki jęYXkaH co prYejawia Vię  
w wXcUoTYeniu poYa prograÜ naucYania i ćwicYeniu jęYXka na wła-
Vną rękęH prYXwołXwaniu właVnXcU ToświaTcYeńH Vwojej ToWXcUcYa-
Vowej wieTYX jęYXkowej i poYajęYXkowej. 

Równoległa nauka TwócU jęYXków Taje Üożliwość właVnXcU obVerwa-
cjiH oVobiVWXcU oTkrXć i prYeÜXśleńH pobuTYa ciekawość ucYącXcU Vię w oT-
VYukiwaniu poTobieńVWw poÜięTYX jęYXkaÜi na poYioÜie wVYXVWkicU poTVXV-
WeÜów jęYXkaH a Wakże prowokuje icU To YaTawania pXWańH na prYXkłaT jak 
Üożna wXkorYXVWać YnajoÜość VWrukWur jeTnego jęYXka oraY YTobXWe To-
świaTcYenie w proceVie nauki kolejnego. 
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NARRĘMRIN PSPINRAJĄCN RORPÓJ ORNATYPNOŚCI  
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Tasks using TramaWic expression as a Wool Wo supporW 
TevelopmenW of WUe linguisWic creaWiviWX of sWuTenWs  of ŃrencU 

TUe goal  of  WUiV  paper  iV  Wo  ouWline  WUe  poVVibiliWieV  of  WUe  uVe  of  TraÜa 
WecUniqueV aV a Wool Wo VupporW TevelopÜenW of WUe linguiVWic creaWiviWX of 
VWuTenWV of ŃrencU. TUe paper conViVWV of WUree parWV. In parWV 1 anT 2 WUe 
auWUor preVenWV WUe WUeoreWical founTaWionV of WUe WeacUing WecUniqueV 
propoVeTH anT WUeVe are WUen preVenWeT in parW 3. 

 
 
OreaWXwność jęYXkowa ucYnia jęYXka obcego jeVW VYcYególnXÜ roTYajeÜ Wwór-
cYości VYkolnejH Ye wYglęTu na YnacYenieH jakiego w WXÜ prYXpaTku nabiera 
inWerakcja ÜięTYX ÜXślenieÜIÜXślą a jęYXkieÜ TocelowXÜ. PoYioÜ biegłości 
jęYXkowej wXYnacYa graTację celów YorienWowanXcU na roYwijanie TXVpoYXcji 
WwórcYXcU ucYniaH a icU roYwój Üa wpłXwać na jakość jego YacUowań jęYXko-
wXcU w jęYXku TocelowXÜ (ŁlacUowVka-SYÜigiel 2010). Mówiąc jęYXkieÜ 
opiVu koÜpeWencji NSOOJ (ConVeil Te l’Nurope 2001)H oYnacYa Wo koniecYność 
ściVłej koorTXnacji graTacji celów YorienWowanXcU na roYwijanie jęYXkowXcU 
koÜpeWencji koÜunikacXjnXcU (lingwiVWXcYnXcUH VocjolingwiVWXcYnXcU i prag-
ÜaWXcYnXcU) i graTacji celów YorienWowanXcU na roYwijanie koÜpeWencji ogól-
nXcU w YakreVie uwarunkowań oVobowościowXcU VwoiVWXcU Tla YacUowań 
WwórcYXcU poTÜioWu. JeTno YaWeÜ Y poTVWawowXcU pXWańH kWóre YaTaje Vobie 
naucYXciel prowaTYącX warVYWaWX kreaWXwności jęYXkowej ToWXcYX WegoH cYX  
i  w  jakiÜ  VWopniu  proponowane  prYeY  niego  YaTaniaH  WecUniki  pracXH  śroTki   
i narYęTYia TXTakWXcYne Vpełniają powXżVYX warunek. 
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P niniejVYXÜ arWXkule YaTaję Vobie Wo właśnie pXWanie w oTnieVieniu To 
YaTań YorienWowanXcU na ekVpreVję WeaWralną jako narYęTYia wVpierającego 
roYwijanie kreaWXwności jęYXkowej VWuTenWa filologii roÜańVkiej. P cYęści 
pierwVYej („Piek XXI jako VWulecie Uomo creaWivuV”) i cYęści Trugiej („NaucYa-
nieIucYenie Vię jęYXka obcego jako pVXcUoVpołecYna kaWegoria akWXwności 
WwórcYej”)  arWXkułu  wprowaTYaÜ  cYXWelnika  w  konWekVW  baTań i  reflekVji  naT  
roYwijanieÜ kreaWXwności jęYXkowej ucYnia jęYXka obcego. IcU YaVaTnicYXÜ 
celeÜ jeVW określenie funTaÜenWów WeoreWXcYnXcU Tla prYXjęWej prakWXki TX-
TakWXcYnejH kWórą oÜawiaÜ w cYęści WrYeciej („RoYwijanie kreaWXwności jęYX-
kowej VWuTenWów filologii roÜańVkiej – poYioÜ biegłości jęYXkowej Ł1”). 
 
1. Piek XXI jako sWulecie Uomo creaWivuV 

 
1.1. Nwolucja psXcUologicYnXcU koncepcji cYłowieka WwórcYego 

 
PVXcUologia końca XIX wieku inWereVuje Vię WwórcYością arWXVWXcYnąH VXnoni-
ÜeÜ  WwórcX  w  WaÜWXÜ  cYaVie  jeVW  piVarY  i  poeWaH  kWórXcU  uważa  VięH  jako  
jeTXnXcU prYeTVWawicieli świaWa VYWukiH Ya obTarowanXcU Üocą porównXwal-
ną To boVkiej ÜocX „WworYenia Y nicYego”. Mla pVXcUologii WwórcYości pocYąW-
ków XXI wieku Wwórcą jeVW po proVWu cYłowiekH kWórX w różnXcU TYieTYinacU 
Vwojej akWXwności YacUowuje Vię w VpoVób nowXH orXginalnX i warWościowX  
w perVpekWXwie inTXwiTualnej iIlub VpołecYnej. NowośćH orXginalność i war-
Wość jego YacUowań YnajTuje oTYwiercieTlenie w cecUacU jego wXWworów lub 
w poVWawie żXciowej. NWapX ewolucji paraTXgÜaWu perVonologicYnego w pVX-
cUologicYnXcU baTaniacU WwórcYości wXYnacYają koncepcje cYłowieka 
WwórcYego wXpracowane w pVXcUoanaliYieH beUawiorXYÜieH pVXcUologii po-
YnawcYej i pVXcUologii UuÜaniVWXcYnej.  

P paraTXgÜacie pVXcUoanaliWXcYnXÜ „Wwórca-arWXVWa” (piVarY i poeWa) 
TYięki ÜecUaniYÜoÜ VubliÜacji (weTług R. ŃreuTa) cYX regreVji aTapWacXjnej 
w Vłużbie ego (YTanieÜ N. OriVa) (SYÜiTW 2001) wXkorYXVWuje energię popę-
Tów i iÜpulVów To pracXH bX w konVekwencji prYekVYWałcić Vwoje pragnienia  
i fanWaYje w wXWwór VpołecYnie akcepWowalnX. Nie jeVW Wo jeTnak prYXwilej 
prYecięWnego cYłowiekaH cUoć YTanieÜ prYeTVWawicieli nurWu pVXcUoanali-
WXcYnego wVYXVcX ÜaÜX YaTaWki bX VWać Vię WwórcaÜiH ponieważ WwórcYość 
jeVW konWXnuacją akWXwności Yabawowej (ŁlacUowVka-SYÜigiel 2010). PeTług 
beUawiorXVWów cYłowiek jeVW YewnąWrYVWerownXH YaWeÜ YacUowania noweH 
orXginalne i proTukWXwne Üożna wYÜacniać prYeY oTpowieTnią VWXÜulację 
(Nęcka 2001). PVXcUologowie poYnawcYX naWoÜiaVW poVWrYegają WwórcYość 
jako iÜÜanenWną cecUę uÜXVłu luTYkiegoH o ciągłXÜ i YłożonXÜ cUarakWerYe. 
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OażTX cYłowiek jeVW więc poWencjalnie WwórcYXH co więcej jako jeTnoVWka we-
wnąWrYVWerowna VaÜ kieruje właVnXÜ roYwojeÜ wXYnacYając Vobie kolejne 
cele i YaTaniaH Üoże YaWeÜ w VpoVób świaToÜX roYwijać właVne TXVpoYXcje 
WwórcYe. ŁaTania pVXcUologów poYnawcYXcU wXkaYująH że nie Üa jeTnego 
WXpu uÜXVłu WwórcYegoH ani ściśle określonego Ybioru TXVpoYXcji WwórcYXcU 
(Nęcka 2001). Mla pVXcUologów UuÜaniVWXcYnXcU – krXWXkowanXcU Ya Vpeku-
laWXwnX cUarakWer  VwoicU roYważań (Popek 2003)H  cYłowiek WwórcYX  Wo  jeT-
noVWkaH kWóra kieruje Vię w żXciu poWrYebą VaÜorealiYacji. TwórcYość jeVW  
w ujęciu prYeTVWawicieli Wego nurWu w więkVYXÜ VWopniu kweVWią VWXlu bXcia  
i filoYofii żXciowejH niż kweVWią TXVpoYXcji.  

 
1.2. „TwórcYość prYeY małe W” 

 
RarXVowane powXżej koncepcje cYłowieka WwórcYego iluVWrują wXraźne prYeVu-
nięcie akcenWów w pVXcUologicYnXcU baTaniacU WwórcYości Y poTejścia eliWar-
nego - ToÜinującego jeVYcYe w pierwVYej połowie XX wiekuH na poTejście ega-
liWarne - VWopniowo YXVkujące na YnacYeniu pocYąwVYX oT laW 60.H wraY Y roYwo-
jeÜ paraTXgÜaWów poYnawcYXcU i upowVYecUnianieÜ Vię iTei pVXcUologów 
UuÜaniVWXcYnXcU. PoTejście eliWarne określane w liWeraWurYe prYeTÜioWu jako 
„WwórcYość wXVoka”H „WwórcYość prYeY Tuże T” (Nęcka 2001J 20) cYX „WwórcYość 
UiVWorXcYna” (OoYielecki 2000J 186) wiąże Vię Y koniecYnością VWworYenia TYiełaH 
kWóre w ocenie VpołecYnej (ekVperWów) uYnane YoVWanie Ya noweH orXginalne  
i warWościowe. PoTejście egaliWarne naYXwane Wakże „WwórcYością niVką”H 
„WwórcYością prYeY  Üałe  W”  (Nęcka  2001J  21-22)  cYX  „WwórcYością pVXcUolo-
gicYną”  (OoYielecki  2000J  186)  nie  VWawia  WakicU  wXÜagań prYeT  jeTnoVWką 
WwórcYąH co więcej akcepWuje Wakże iTeę „WwórcYości beY TYieł” repreYenWaWXw-
ną Tla pVXcUologów UuÜaniVWXcYnXcU (Nęcka 2001J 23-24).  

P konVekwencjiH pocYąwVYX oT Trugiej połowX XX wieku YnacYenia 
nabiera proceV WworYenia i roYwijanie TXVpoYXcji WwórcYXcU prYeY Wreningi 
WwórcYości. Piek XXI należX beYVprYecYnie To Uomo creaWivuVH beY wYglęTu 
na wiekH płeć cYX TYieTYinę akWXwności YawoTowej. PrograÜX unijne wVpie-
rają iTeę roYwoju prYeY całe żXcieH rośnie popularność uniwerVXWeWów WrYe-
ciego wiekuH ÜeTia proÜują WalenWXH a w InWernecie łaWwo Ynaleźć ogłoVYenia 
o warVYWaWacU i WreningacU kreaWXwności organiYowanXcU prYeY różne inVWX-
Wucje. P poWocYnXÜ obiegu pojęcie WwórcYościH oTÜieniane jeVW prYeY wVYel-
kie Üożliwe prYXpaTkiH w reYulWacie Wraci na oVWrości i ulega roYÜXciu. OażTX 
inWuicXjnie wieH co YnacYX „bXć WwórcYXÜ”H niewielu jeTnak poWrafi WwórcYość 
YTefiniować beY uciekania Vię To WauWologiYÜów w roTYaju „bXcie WwórcYXÜ 
Wo bXcie kreaWXwnXÜ”. P baTaniacU pVXcUologicYnXcUH poVYukiwanie uniwer-
Valnej wXkłaTni WwórcYości repreYenWaWXwne Tla pierwVYej połowX XX wieku 
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(SWaViakiewicY 1999) uVWępuje ÜiejVca Y jeTnej VWronX baTanioÜ poYnaw-
cYXcU i eÜocjonalno-ÜoWXwacXjnXcU ÜecUaniYÜów akWXwności WwórcYej 
(poTejście poYnawcYe) oraY WXpów uÜXVłów WwórcYXcU cYX WwórcYXcU VWXlów 
poYnawcYXcU (poTejście WXpologicYne)H Y Trugiej baTanioÜ pVXcUoVpołecY-
nXcU kaWegorii akWXwności WwórcYej (poTejście inWerakcXjne).  

  
1.3. PsXcUospołecYne kaWegorie akWXwności WwórcYej 

 
ŁaTania pVXcUoVpołecYnXcU kaWegorii akWXwności WwórcYej wXÜagają uwYglęT-
nienia powiąYań ÜięTYX naVWępującXÜi paraTXgÜaWaÜi WwórcYościJ  

- paraTXgÜaWeÜ oVobXH kWórX Vkupia Vię na baTaniu WwórcYXcU cecU  
i TXVpoYXcji oVobowXcUH oraY oTVXła To krXWeriuÜ wiekuH roTYaju 
akWXwności (VYkolnaIYawoTowa) cYX wXkonXwanego YawoTu; 

- paraTXgÜaWeÜ proceVuH kWórX oTnoVi Vię To ÜXślenia WwórcYego oraY 
To właściwości i prYebiegu proceVu WwórcYegoH a Wakże Vkłania To 
reflekVji na WeÜaW roTYaju YaTania wXkonXwanego prYeY poTÜioW 
(inTXwiTualneIgrupoweH oWwarWeIYaÜknięWeH werbalneIniewerbalne); 

- paraTXgÜaWeÜ ekologicYnXÜH w raÜacU kWórego baTa Vię cecUX 
śroTowiVka WwórcYegoH i kWórX upoważnia To wXróżnienia śroTowiVka 
bliżVYego (roTYinaH grupX forÜalne i nieforÜalne) i TalVYego (konWekVW 
VpołecYno-kulWurowX)H śroTowiVka nauki i śroTowiVka pracX; 

- paraTXgÜaWeÜ proTukWu (oTkrXcieH wXnalaYekH TYiełoH proTukW 
TYiałalności publicYnej)H kWórX oTnoVi Vię To właściwości reYulWaWu 
akWXwności WwórcYej i ukierunkowuje reflekVję baTawcYą również na 
obVYarX akWXwności (Wj. naukęH WecUnikę i VYWukę)H śroTki ekVpreVji 
(jęYXkoweH niejęYXkowe)H cele (eVWeWXcYneH poYnawcYeH eWXcYne) oraY 
perVpekWXwę ocenX (inTXwiTualnąH VpołecYną). 

PXżej wXÜienione paraTXgÜaWX wXkVYWałciłX Vię w Trugiej połowie 
ubiegłego VWulecia i VWanowią punkW oTnieVienia Tla wXoTrębnienia barTYiej 
VYcYegółowXcU krXWeriów kaWegorXYacji akWXwności WwórcYej.  

ŁaTania pVXcUoVpołecYnXcU kaWegorii akWXwności WwórcYej poYwalają  
Y jeTnej VWronX ucUwXcićH a w TalVYej konVekwencji uporYąTkować różnoroT-
ność jej prYejawówH Y Trugiej VWronX poWwierTYają uniwerValnX cUarakWer jej 
uwarunkowań poYnawcYXcU i eÜocjonalno-ÜoWXwacXjnXcU. NieYależnie oT 
pVXcUoVpołecYnej kaWegorii akWXwności WwórcYejH jeTnXÜ Y jej klucYowXcU 
uwarunkowań wewnąWrYpVXcUicYnXcU poYoVWaje bowieÜJ  

- w VferYe poYnawcYej VWrukWur oVobowości ÜXślenie VXnwergenWne (Wj. 
ÜXślenieH kWóre cUarakWerXYuje TXnaÜicYna równowaga ÜięTYX prYeWwa-
rYanieÜ konwergencXjnXÜ a prYeWwarYanieÜ TXwergencXjnXÜ); 
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- w VferYe eÜocjonalno-ÜoWXwacXjnej VWrukWur oVobowości „konforÜiYÜ-
nonkonforÜiYÜ” roYuÜianX jako YłożonXH TwubiegunowX wXÜiar  
o ciągłXÜ cUarakWerYe (Popek 2004). 

„OonforÜiYÜ-nonkonforÜiYÜ” reguluje i akWualiYuje WwórcYeH poYnawcYe 
funkcjonowanie poTÜioWu facXliWując je bądź UaÜując (w Yależności oT VWruk-
WurX i naWężenia poVYcYególnXcU cecU wcUoTYącXcU w YakreV Wego wXÜiaru).  

InacYej Üówiąc u poTVWaw YacUowań WwórcYXcU naucYXcielaH ucYniaH 
ÜeneTżeraH piVarYaH poeWX cYX ÜalarYa leżąJ 

- w VferYe poYnawcYej YTolność generowania wielu YróżnicowanXcU 
poÜXVłów i wXboru Wego VpośróT nicUH kWórX YoVWanie YrealiYowanX;  

- w VferYe eÜocjonalno-ÜoWXwacXjnej ÜięTYX innXÜi Wakie cecUX jak 
wXVokie pocYucie warWości JaH VaÜokrXWXcXYÜH oWwarWośćH elaVWXcYność 
aTapWacXjna cYX konVekwencja VkłaTające Vię na poVWawę nonkon-
forÜiVWXcYną (ŁlacUowVka-SYÜigiel 2010).  

SwoiVWość Yaś kreaWXwności w różnXcU pVXcUoVpołecYnXcU kaWegoriacU ak-
WXwności WwórcYej wXYnacYająJ TYieTYina akWXwnościH YaTanie i śroTki ekVpreVji 
(jęYXkoweI niejęYXkowe). R perVpekWXwX poYnawcYej biegłość użXcia jęYXko-
wXcUIniejęYXkowXcU śroTków ekVpreVji uwarunkowana jeVW biegłością Y jaką 
uÜXVłIÜóYg prYeWwarYa inforÜacje jęYXkoweIniejęYXkowe (Wj. biegłością jęYXko-
wego i niejęYXkowego VXVWeÜu prYeWwarYania inforÜacji)H a biegłość Wę warunku-
ją VWrukWura i poYioÜ YTolności inWelekWualnXcU. MoTać należXH że jęYXkowX i nie-
jęYXkowX VXVWeÜ prYeWwarYania inforÜacji akWXwiYują Vię i wVpółpracują w Vwo-
iVWX VpoVób w Yależności oT śroTków ekVpreVji wXÜaganXcU poTcYaV realiYacji 
określonego YaTania i TYieTYinX akWXwności. InacYej ÜówiącH piVarY wXraża Vło-
weÜH Wo co ÜalarY oTTaje kreVkąH kVYWałWeÜ cYX koloreÜ. OT pierwVYego YaWeÜ 
nie bęTYieÜX wXÜagać YTolności plaVWXcYnXcUH a TrugieÜu wXbacYXÜX VYorVW-
kość VWXluH cYX niVką płXnność Vłowną.  

 
2. NaucYanieIucYenie się jęYXka obcego jako psXcUospołecYna kaWegoria 

akWXwności WwórcYej 
 

2.1. SwoisWość WwórcYości sYkolnej 
 

P peTagogice WwórcYość VYkolna nie jeVW WeÜaWeÜ nowXÜH bX prYXwołać iTee 
M.  MonWeVVoriH  J.  MeweXaH  C.  ŃreineWa  cYX  H.  RowiTa  (ŁlacUowVka-SYÜigiel  
2010). Nową jakość wnoVi naWoÜiaVW jej ujęcie jako jeTnej Y wielu pVXcUoVpo-
łecYnXcU kaWegorii akWXwności WwórcYej. SwoiVWość WwórcYości VYkolnej wXYna-
cYają prYeTe wVYXVWkiÜ Wakie YÜienne jakJ VYkoła jako ÜiejVce nauki i ÜiejVce 
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pracXH prYeTÜioWH VWoVowane ÜeWoTX i śroTki naucYaniaH poVWawa naucYXciela  
i poVWawa ucYnia. PrYejTźÜX To icU barTYiej VYcYegółowego oÜówienia. 

Rola VYkołX jako YÜiennej wXYnacYającej VwoiVWość YacUowań Wwór-
cYXcU ucYniaInaucYXciela poYoVWaje TXVkuVXjna. R jeTnej VWronX bowieÜ VYko-
ła  Wo  ÜiejVceH  w  kWórXÜ  proÜuje  Vię WalenWX  (na  poVYcYególnXcU  VYcYeblacU  
eTukacji)H Y Trugiej Yaś ÜiejVceH w kWórXÜ wXgaVYa Vię YacUowania WwórcYe 
ucYniówInaucYXcieliH (np. prYeY ujeTnolicanie ÜXślenia i YacUowaniaH Ya-
oVWrYanie TXVcXplinXH prYekaYXwanie „wieTYX jałowej” (Nęcka 2001J 149-150) 
YaÜiaVW roYwijania Tociekliwości oraY uÜiejęWności ToVWrYegania probleÜów  
i wrażliwości na VXWuacje probleÜowe iWT.  

PrYeTÜioW jako YÜienna wXYnacYająca VwoiVWość WwórcYości VYkolnej 
określa forÜę reYulWaWu VYkolnej WwórcYości ucYnia i roTYaj akWXwiYowa-
nXcUIroYwijanXcU YTolności. Mla prYXkłaTu wXnikieÜ akWXwności WwórcYej 
ucYnia poTcYaV Yajęć Y fiYXki jeVW oTkrXcieH Yajęć prakWXcYno-WecUnicYnXcU 
wXnalaYekH a Yajęć Y jęYXka ojcYXVWegoIobcego WwórcYość liWeracka (ŁlacUow-
Vka-SYÜigiel 2010). OcYXwiście w każTXÜ Y wXÜienionXcU prYXpaTków reYul-
WaW jeVW WwórcYX w wXÜiarYe inTXwiTualnXÜ (cUXbaH że naVYXÜ ucYnieÜ jeVW 
oVobowość na Üiarę R.J. ŃicUera cYX A. Turinga). SWopień jego nowości i orX-
ginalności (a w konVekwencji Wakże warWości) ocenianX jeVW w VWoVunku To 
efekWów kVYWałcenia planowanXcU na TanXÜ eWapie eTukacji oraY w VWoVunku 
To YakłaTanXcU celów poYnawcYXcU YorienWowanXcU na roYwijanie TXVpoYXcji 
WwórcYXcU ucYnia (np. roYwijanie wXobraźniH ÜXślenia TXwergencXjnego). 

SwoiVWość WwórcYości VYkolnej określają Wakże ÜeWoTX i śroTki naucYania 
VWXÜulując bądź wXgaVYając YacUowania WwórcYe. Mo ÜeWoT VWXÜulującXcU 
YacUowania WwórcYe YalicYają Vię WeH kWóre akWXwiYują ÜXślenie UeurXVWXcYne  
i co więcej Vkłaniają ucYnia To VWoVowania YróżnicowanXcU UeurXVWXk. PrYXkła-
TeÜ WakicU ÜeWoT w oTnieVieniu To naucYania jęYXka obcego Üogą bXć TXVku-
Vja poprowaTYona weTług WecUniki VYeściu kapeluVYX ÜXślowXcU N. Te Łono 
(Te Łono 1986) i projekW. ŚroTki naucYania VaÜe w Vobie nie prYeTVWawiają 
warWości Tla roYwijania YacUowań WwórcYXcUH licYX Vię uÜiejęWność icU różnico-
wania oraY celH w jakiÜ Vą wXkorYXVWXwaneH np. Wablica i kreTaH wXkorYXVWXwa-
ne poTcYaV burYX ÜóYgów To YapiVXwania poÜXVłów verVuV Wablica i kreTa 
wXkorYXVWXwane To YapiVXwania regułH kWóre ucYeń Üa YanoWować i YapaÜię-
Wać. P pierwVYXÜ prYXpaTku VWXÜulujeÜX ÜXślenie TXwergencXjneH w TrugiÜ 
roYwijaÜX ÜXślenie konwergencXjne i YacUowania konforÜiVWXcYne. 

PoTobnie jak ÜeWoTX i śroTki naucYania poVWawa naucYXciela jeVW 
YÜienną VWXÜulującą bądź wXgaVYającą WwórcYe YacUowania ucYniów. Pe 
wVpółcYeVnej liWeraWurYe gloWWoTXTakWXcYnej naucYXciela jęYXków obcXcU 
określa Vię jako ekVperWaH kWórX organiYujeH ToraTYaH pośreTnicYXH konWrolujeH 
oceniaH wXcUowujeH wprowaTYa innowacjeH a wśróT koÜpeWencjiH kWórXÜi 
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powinien Vię cecUowaćH wXÜienia Vię koÜpeWencje innowacXjno-kreacXjne 
(RawaTYka 2004). OT naucYXciela ocYekuje Vię ÜięTYX innXÜi YTolności Va-
ÜokVYWałceniaH YTolności aTapWacXjnXcU i Üobilności (ŁlacUowVka-SYÜigiel 
2010). NaucYXciel o WakicU koÜpeWencjacUH poYoVWaje oWwarWX na YacUowania 
WwórcYe ucYnia oraY na ÜeWoTX i WecUniki VWXÜulujące icU roYwój.  

OVWaWnią Y wXÜienionXcU wcYeśniej YÜiennXcU wXYnacYającXcU Vwo-
iVWość WwórcYości VYkolnej jeVW poVWawa ucYnia. Ukierunkowuje ona cYXnności 
naucYXcielaH wpłXwa na wXbór ÜeWoT i WecUnik pracX oraY organiYację proce-
Vu naucYania. Mla prYXkłaTu ucYeń prYejawiającX YacUowania konforÜiVWXcY-
ne i ÜXślenie konwergencXjne preferuje YaTania YaÜknięWe poprYeTYone 
TokłaTną inVWrukcjąH poYa WXÜ lubi wieTYiećH cYX TobrYe wXkonuje YaTanieH  
a więc najprawTopoTobniej bęTYie YaTawał naucYXcielowi ToTaWkowe pXWa-
nia prYeT poTjęcieÜ akWXwności i w jej Wrakcie. PYÜocnienie u Wakiego 
ucYnia YacUowań nonkonforÜiVWXcYnXcU wXÜaga oT naucYXciela VpecXficY-
nXcU TYiałań peTagogicYnXcU. Jak piVYe R. N. ŁernackaJ „IVWoWne w poVWępo-
waniu (…) Y TYiećÜi konforÜiVWXcYnXÜi wXTaje Vię Tążenie To wXrabiania  
u nicU pewności Viebie. R jeTnej VWronX cUoTYi o oTTYiałXwanie na VXVWeÜ 
poYnawcYXH a Y Trugiej VWwarYanie konforÜiście VpoVobności To ToświaTcYa-
nia świaWa i VwoicU Y niÜ relacji w innX VpoVób” (Łernacka 2004J 122). 

PoTVuÜowującH WwórcYość VYkolna Üa inTXwiTualnX wXÜiar i proceVu-
alnX cUarakWer. Polega ona prYeTe wVYXVWkiÜ na VWXÜulowaniu TXVpoYXcji 
WwórcYXcU ucYnia (poYnawcYXcUH eÜocjonalno-ÜoWXwacXjnXcU)H prYX cYXÜ 
kolejne eWapX icU roYwoju oraY krXWeria ocenX wXWworów WwórcYości VYkolnej 
wXYnacYane Vą prYeY raÜX prograÜowe. ProTukWX WwórcYości VYkolnej Vą po-
naTWo Tla naucYXciela źróTłeÜ inforÜacji na WeÜaW VWopnia realiYacji celów 
poYnawcYXcU YorienWowanXcU na roYwijanie TXVpoYXcji WwórcYXcU ucYnia.  

 
2.2. TwórcYość jęYXkowa na lekcji jęYXka obcego jako poTkaWegoria sYkolnej 

WwórcYości jęYXkowej  
 

Tak na lekcji jęYXka obcego jak na lekcji jęYXka ojcYXVWego WwórcYość jęYXkowa 
prYejawiać Vię Üoże Y jeTnej VWronX w nowościH orXginalności i warWości ÜXśliH 
kWórej  ucYeń po  proVWu  naTaje  forÜę werbalną korYXVWając  Ye  śroTków  VXV-
WeÜu jęYXka ojcYXVWegoIobcego; Y Trugiej VWronX w nowościH orXginalności  
i warWości forÜX werbalnejH kWórą ucYeń naTaje WreścioÜ uWarWXÜH a ponaTWo 
w WworYeniu forÜ werbalnXcU nowXcUH orXginalnXcU i warWościowXcU.  

SwoiVWość WwórcYości jęYXkowej ucYnia jęYXka obcego wXYnacYa po-
YioÜ jego biegłości jęYXkowej w jęYXku TocelowXÜ. P uproVYcYeniuH iÜ niż-
VYX poYioÜ koÜpeWencji koÜunikacXjnej w jęYXku TocelowXÜH WXÜ więkVYa 
bariera Tla kreaWXwności jęYXkowej ucYnia jęYXka obcego. P konVekwencji 



MarYena ŁlacUowVka-SYÜigiel 

36 

poYioÜ biegłości jęYXkowej VWanowi Tla naucYXciela punkW oTnieVienia poT-
cYaV określania graTacji celów YorienWowanXcU na roYwijanie TXVpoYXcji 
WwórcYXcU ucYnia jęYXka obcego prYejawiającXcU Vię w jego YacUowaniacU 
jęYXkowXcU. Łiorąc poT uwagę poYioÜX biegłości jęYXkowej (ConVeil Te 
l’Nurope  2001)  kreaWXwność jęYXkowa  ucYnia  jęYXka  obcegoH  a  więc  jego  
WwórcYa koÜpeWencja koÜunikacXjnąH o kWórej piVałaÜ obVYerniej prYX innej 
okaYji (ŁlacUowVka-SYÜigiel 2011H ŁlacUowVka-SYÜigielH Moreau 2011) wXra-
ża Vię ÜięTYX innXÜi w uÜiejęWnościacUJ 

- poTkreślania unikalnXcU i wieloYÜXVłowXcU cecU obiekWów (WYn. luTYiH 
YwierYęWaH rYecYX i akWXwności) i relacji ÜięTYX niÜi (oT poYioÜu A1-A2)H 

- opiVXwania obiekWów i YTarYeń w VpoVób ÜeWaforXcYnXH Y perVpekWXwX 
oVobiVWej i nieanWropocenWrXcYnej (oT poYioÜu Ł1-Ł2)H 

- poTkreślania wXjąWkowego cUarakWeru YTarYeń (oT poYioÜu Ł1-Ł2)H 
- ujÜowania YTarYeń i YjawiVk Y różnXcU punkWów wiTYeniaH Y różnXcU 

perVpekWXwH TXnaÜicYnie (oT poYioÜu C1-C2)H 
- konVWruowania YniuanVowanejH wiarXgoTnej i orXginalnej arguÜenWacji 

wVkaYującej na świeże VpojrYenie na poTejÜowanX probleÜ (oT 
poYioÜu C1-C2)H 

- ujÜowanie probleÜu Y różnXcU perVpekWXw (oT poYioÜu C1-C2). 
GraTacja WwórcYXcU uÜiejęWności koÜunikacXjnXcUH co należX poTkreślićH 

jeVW ściśle YwiąYana Y graTacją celów koÜunikacXjnXcU każTego poYioÜu biegło-
ści jęYXkowejH a proTukW kreaWXwności jęYXkowej ucYnia jęYXka obcego (WekVW 
piVeÜnXIuVWnX)H poTlega ocenie Y jeTnej VWronX poT wYglęTeÜ ocYekiwanXcU 
efekWów kVYWałcenia w YakreVie WwórcYej koÜpeWencji koÜunikacXjnejH Y Trugiej 
VWronX poT wYglęTeÜ poprawności jęYXkowej i forÜalnej. Mla prYXkłaTu jeśli 
celeÜ poYnawcYXÜ Vekwencji Yajęć jęYXkowXcU jeVW roYwijanie percepcji wielo-
YÜXVłowejH a celeÜ koÜunikacXjnXÜ (w jego wXÜiaracU lingwiVWXcYnXÜH Vocjo-
lingwiVWXcYnXÜ i pragÜaWXcYnXcU) roYwijanie uÜiejęWności reTagowania WekVWów 
opiVowXcUH Wo w ViaWce ocenX WwórcYego opiVu należałobX uwYglęTnićH poYa po-
prawnością jęYXkową (na poYioÜacU orWografiiH Üorfo-VkłaTni i VeÜanWXki)H 
Vpójnością forÜalną i pojęciową oraY poprawnością VWronX reTakcXjnej (Wj. po-
TYiał na akapiWXH ÜargineVXH cYXWelność piVÜa)H krXWeriuÜ płXnności i gięWkości 
słownej w YakreVie werbaliYowania wieloYÜXVłowXcU wrażeń percepcXjnXcU. 
PłXnność Vłowna w wXżej wXÜienionXÜ YakreVie oTnoVi Vię To łaWwości poVłu-
giwania Vię różnoroTną lekVXką (VXnoniÜaÜiH paraVXnoniÜaÜi) wrażeń YÜXVło-
wXcU (wYrokowXcUH węcUowXcUH VÜakowXcUH ToWXkowXcUH VÜakowXcU)H gięW-
kość Yaś prYejawia Vię w orXginalności opiVu wrażeń YÜXVłowXcU (np. w krYXżo-
waniu wrażeń YÜXVłowXcUH kWóreÜu oTpowiaTa YjawiVko VXneVWeYji; cYX VWoVo-
waniu w WXÜ celu ÜeWafor i oTległXcU VkojarYeń). 
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3. RoYwijanie kreaWXwności jęYXkowej sWuTenWów filologii romańskiej 
– poYiom biegłości jęYXkowej Ł1 

 
3.1. ParsYWaWX kreaWXwności jęYXkowej – cUarakWerXsWXka 

 
SYcYegółową cUarakWerXVWXkę warVYWaWów kreaWXwności jęYXkowejH kWóre reali-
YujeÜX w raÜacU bloku Yajęć Y prakWXcYnej nauki jęYXka francuVkiego (PNJŃ) 
YawarłaÜ w arWXkule „Le va-eW-vienW enWre le polonaiV eW le françaiV en aWelier 
Te la créaWiviWe langagière” (ŁlacUowVka-SYÜigielH Moreau 2011)H w WXÜ Üiej-
Vcu ogranicYę Vię To prYXpoÜnienia YaVaT organiYacXjnXcU i celów warVYWaWów 
oraY poTania prYXkłaTowXcU YaTań. ParVYWaWX Wrwają Twa VeÜeVWrX (60 goTY.) 
i YorganiYowane Vą WeÜaWXcYnieH a icU YaVaTnicYXÜ celeÜ jeVW roYwijanie płXn-
ności i gięWkości ÜXślenia prYejawiającej Vię w płXnności VłownejH iTeacXjnej  
i VkojarYeniowej oraY gięWkości VponWanicYnej i aTapWacXjnej. InacYej ÜówiącH 
VWoVując WecUniki akWXwiYujące ÜXślenie VXnwergenWne (np. TiagraÜ rXbXH Üa-
pa ÜXśliH 6 ÜXślowXcU kapeluVYXH iÜplikacje cYX gra Tabu) roYwijaÜXH w Yakre-
VacU WeÜaWXcYnXcU poruVYanXcU na YajęciacUH łaWwość Toboru VłówH VponWa-
nicYnego wXpowiaTania Vię (uVWnegoIpiVeÜnego)H wXÜXślania w króWkiÜ cYa-
Vie wielu WeÜaWów To TXVkuVji oraY wXWwarYania nowXcU jakościowo poÜX-
słów. PrYXkłaTowe YaTania realiYowane prYeY VWuTenWów (grupowo i inTXwiTu-
alnie) WoJ preYenWacje ÜulWiÜeTialneH grXH wXVWąpienia prYXgoWowXwane  
w oparciu o TiagraÜX rXbX i ÜapX ÜXśliH Vcenki roTYajowe. 

  
3.2. AkWXwność WeaWralna na warsYWaWacU kreaWXwności jęYXkowej 

 
ObVerwując YacUowania niewerbalneIparawerbalne i werbalne VWuTenWów 
poTcYaV warVYWaWów kreaWXwności jęYXkowej YauważXliśÜXH że cYęVWo icU 
koÜunikaWoÜ brakuje Vpójności na poYioÜie werbalnXÜ i niewerbal-
nXÜIparawerbalnXÜ. PonaTWo pewną WruTność Vprawia VWuTenWoÜ forÜu-
łowanie koÜenWarYX To YacUowań niewerbalnXcUIparawerbalnXcUH np. boUa-
Werów filÜowXcU. P konVekwencjiH oT roku akaTeÜickiego 2011I2012 uYu-
pełniliśÜX wXÜienione wXżej cele warVYWaWów kreaWXwności jęYXkowej o cele 
YorienWowane na roYwijanie uÜiejęWnościJ  

- oTcYXWXwaniaIinWerpreWowania eÜocji na poTVWawie YacUowań nie-
werbalnXcU (wXraYów WwarYXH geVWówH poVWawX ciała) i parawerbalnXcU 
(inWonacjiH Wonu głoVu);  

- prYeTVWawiania eÜocji prYeY YacUowania niewerbalne (wXraY WwarYXH 
geVWXH poVWawę ciała) i parawerbalne;  
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- forÜułowania koÜunikaWów VpójnXcU na poYioÜie niewerbalnXÜI 
parawerbalnXÜ i werbalnXÜ. 

CUoć wXÜienione wXżej uÜiejęWności niewerbalne VWanowią inWegralnX 
koÜponenW koÜunikacji inWerperVonalnej i wcUoTYą w YakreV koÜpeWencji 
VpołecYnejH Wo w YinVWXWucjonaliYowanXÜ konWekście naucYania jęYXka obcego 
są YaYwXcYaj poÜijane albo VprowaTYane To YagaTnienia różnic kulWurowXcU. 
JeTną Y prYXcYXn Wego VWanu rYecYX jeVW najprawTopoTobniej brak cYaVuH inną 
prYekonanieH że uÜiejęWności We – YwiąYane Y więkVYą akWXwnością prawej 
półkuli ÜóYgowej – jeTnoVWka roYwija w VpoVób inWuicXjnX wcUoTYąc w inWe-
rakcje ÜięTYXluTYkie. CYXniąc Y uÜiejęWności niewerbalnXcU cel naucYania 
VWXÜulujeÜX akWXwność obu półkul ÜóYgowXcU i prYepłXw inforÜacji ÜięTYX 
niÜiH co jeVW VYcYególnie iVWoWne Tla roYwoju ÜXślenia WwórcYego Ye wYglęTu 
na jego VXnwergenWnX cUarakWer. 

NarYęTYieÜH kWóre wręcY wXÜuVYa forÜułowanie celów YorienWowanXcU 
na roYwijanie uÜiejęWności niewerbalnXcU jeVW akWXwność WeaWralnaH poYwalająca 
w VpoVób naWuralnX połącYXć koÜunikację werbalną i niewerbalnąIparawerbal-
ną na warVYWaWacU kreaWXwności jęYXkowej. P oÜawianXÜ konWekścieH Y uwagi 
na ogranicYenia forÜalneH proponowaliśÜX VWuTenWoÜ YaTania i Vekwencje 
YaTań YorienWowane na ekVpreVję WeaWralnąH kWóre wieńcYXłX inVceniYacje prYXgo-
WowXwane prYeY VWuTenWów. PprowaTYając YaTania YorienWowane na ekVpreVję 
WeaWralną poVłużXliśÜX Vię ÜięTYX innXÜi WakiÜi śroTkaÜi jakJ filÜX fabularneH 
filÜX reklaÜoweH kreVkówki cYX VYWuki WeaWralne. PłącYXliśÜX ją w Vekwencje 
WeÜaWXcYne warVYWaWówH prYeTe wVYXVWkiÜ w Waki VpoVób bXJ  

- niewerbalne koÜpeWencje recepWXwne (polegające na oTcYXWXwaniuIin-
WerpreWacji  oTcYuć eÜocji)  roYwijać w inWerakcji  Y  niewerbalnXÜi  koÜ-
peWencjaÜi  proTukWXwnXÜi  (kWórXcU  iVWoWą jeVW  uÜiejęWność prYeT-
VWawiania eÜocjiH a w TalVYej konVekwencji forÜułowania koÜunikaWów 
VpójnXcU na poYioÜie niewerbalnXÜIparawerbalnXÜ i werbalnXÜ); 

- cele YorienWowane na roYwój koÜunikacji jęYXkowej VkoorTXnować Y cela-
Üi poYnawcYXÜiH eÜocjonalno-ÜoWXwacXjnXÜi i inWerperVonalnXÜi.  

PrYejTźÜX To prYeTVWawienia fragÜenWu Vekwencji YaTań YrealiYowanXcU 
na poTVWawie filÜu „Le goûW TeV auWreV” („GuVWa i guściki”). RaTania wpiVXwałX 
Vię w konWekVW VYerVYej Vekwencji WeÜaWXcYnej poświęconej relacjoÜ inWerperVo-
nalnXÜH roloÜ i VWereoWXpoÜ VpołecYnXÜH WeÜaWoÜ WabuH a filÜ bXł jeTnXÜ Ye 
śroTkówH kWóre YaVWoVowaliśÜX. PrYeT obejrYenieÜ filÜu pracowaliśÜX na poje-
TXncYXcU VWopklaWkacU (beY napiVów) prYeTVWawiającXcU głównXcU boUaWerówH  
a po obejrYeniu na TłużVYXcU fragÜenWacU (jeTna Vcena lub Vekwencja Vcen). 
Poniżej cUarakWerXYuję wXbrane YaTania YrealiYowane prYeT obejrYenieÜ filÜuJ 
forÜułowanie UipoWeY i oTgrXwanie VWanów eÜocjonalnXcU.  
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3.2.1. Ńormułowanie UipoWeY 
 

RaTanie polegało na forÜułowaniu UipoWeY oTnoVYącXcU Vię To cUarakWerX-
VWXki poVWaci (cecU oVobowXcUH YawoTuH VWXlu bXciaH prYXYwXcYajeńH ÜieVY-
kaniaH iWp.) i uYaVaTnianiu icU w oparciu o wXgląT YewnęWrYnX poVWaciH na 
YaVaTYie VkojarYeń oraY oTwołania To VWereoWXpów VpołecYnXcU. Miało ono 
Vkłonić VWuTenWów To reflekVji naT ogranicYeniaÜi (niebeYpiecYeńVWwaÜi!) 
VWereoWXpowego ÜXślenia i wVkaYać Üożliwości „wXkracYania” poYa VWereo-
WXpX TYięki ÜXśleniu TXwergencXjneÜuH a jeTnocYeśnie uwrażliwić na Yna-
cYenie wXgląTu YewnęWrYnego w poVWrYeganiu VpołecYnXÜ. Mo realiYacji Wego 
YaTania wXkorYXVWałaÜ WecUnikę burYX ÜóYgówH kWóra roYwija ÜXślenie TX-
wergencXjne i konwergencXjne oraY uÜiejęWność VwoboTnego „prYełącYania 
Vię” w Wrakcie proceVu WworYenia Y jeTnego WXpu ÜXślenia na Trugi. PoTcYaV 
Yajęć VWuTenci inTXwiTualnie forÜułowali UipoWeYXH kWóre YapiVXwali na Wa-
blicX. P Wej faYieH YgoTnie Y YaVaTaÜi burYX ÜóYgówH wVYXVWkie poÜXVłX bXłX 
akcepWowane. NaVWępnieH po około 20 ÜinuWacUH prYeVYliśÜX To faYX oce-
niania UipoWeYH w kWórej należało uYaVaTnić je w VpoVób prYekonującX.  
P reYulWacieH poYoVWawiliśÜX UipoWeYXH kWóre oWrYXÜałX najbarTYiej wiarX-
goTne uYaVaTnienie i one właśnie VWanowiłX punkW wXjścia To realiYacji ko-
lejnego YaTania polegającego na oTgrXwaniu VWanów eÜocjonalnXcU.  
   

3.2.2. OTgrXwanie sWanów emocjonalnXcU 
 

Oolejne YaTanie VWanowiło prYXcYXnek To TXVkuVji naT uniwerValnością i kul-
WurowXÜ nacecUowanieÜ geVWów oraY Vpójnością prYekaYu na poYioÜie 
werbalnXÜIniewerbalnXÜ i parawerbalnXÜ. Jego realiYacja oTbXwała Vię  
w TwócU eWapacU. NWap pierwVYXH realiYowanX inTXwiTualnie w ToÜuH pole-
gał na TopiVaniu To VWopklaWki prYeTVWawiającej boUaWera filÜu Üonologu 
wewnęWrYnego wraY Y koÜenWarYeÜ na WeÜaW jego VWanów eÜocjonalnXcU  
i oTcYuć oraY geVWów i inWonacji jakie ÜogłXbX WXÜ VWanoÜ i oTcYucioÜ Wowa-
rYXVYXć (np. VÜuWnX Won głoVuH Vkulona poVWawaH VkrYXżowanie rąk na pierViH 
poprawianie  włoVów  iWp.).  TekVW  Üonologu  Üiał Üówić o  fakWacUH  YTarYe-
niacUH w kWórXcU boUaWer brał uTYiałH o luTYiacU kWórXcU VpoWkał iWp.H eÜocje 
Yaś i oTcYuciaH kWóre WXÜ fakWoÜH YTarYenioÜ cYX VpoWkanioÜ WowarYXVYXłX 
ÜiałX YoVWać wXrażone na poYioÜie parawerbalnXÜ i niewerbalnXÜ (Wj. prYeY 
Won głoVuH ÜiÜikęH geVWH iWp.) poTcYaV uVWnej preYenWacji Üonologu boUaWera. 
Długość Üonologu nie Üiała prYekracYać jeTnej VWronX forÜaWu A4. Mrugi 
eWap YaTania oTbXwał Vię poTcYaV warVYWaWówJ poVYcYególni ucYeVWnicX oT-
grXwali Üonolog wewnęWrYnX Vwojego boUaWeraH a poYoVWałe oVobX inWerpre-
WowałXIoTcYXWXwałX oTcYuciaIeÜocje i YapiVXwałX Vwoje inWerpreWacje na 
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karWce w jęYXku francuVkiÜ (np. „boUaWer jeVW YTenerwowanX”H „Üówi poT-
nieVionXÜ głoVeÜ”H iWp.). Po każTej preYenWacji naVWępowała króWka TXVkuVja  
i ocena VWopnia cYXWelności oTcYućIeÜocji oraY YgoTności inWencji Y inWerpre-
Wacją. PoTcYaV TXVkuVji ucYeVWnicX Üogli prYecUoTYić na jęYXk ojcYXVWXIpolVkiH 
co YreVYWą wielu Y nicU robiło.  
 
4. Pnioski 

 
OreaWXwność jęYXkowa ucYnia jęYXka obcego jako jeTen Y prYejawów 
akWXwności WwórcYej wpiVuje Vię w VYerVYX konWekVW baTań i reflekVji naT 
YjawiVkieÜ WwórcYościH a roYwijanie kreaWXwności jęYXkowej na lekcji jęYXka 
obcego nie wXTaje Vię bXć prYejściową ÜoTąH lecY jeTną Y konVekwencji 
ewolucji poTejść i ÜoTeli naucYaniaIucYenia Vię w kierunku naucYania 
akWXwiYującego. P reYulWacie organiYacja warVYWaWów kreaWXwności jęYXkowej 
nie WXle wXÜaga oT naucYXciela opanowania reperWuaru narYęTYiH WecUnik cYX 
śroTków TXTakWXcYnXcUH co prYXjęcia poVWawX reflekVXjnego prakWXka 
wXrażającej Vię ÜięTYX innXÜi w uÜiejęWności icU UoliVWXcYnego ogląTu oraY 
ocenX Üożliwości icU YaVWoVowania To realiYacji prYXjęWXcU celów i Yakła-
TanXcU efekWów kVYWałcenia.  
P oÜawianXÜ konWekście naucYania jęYXka francuVkiego na filologii roÜań-
Vkiej YaTania YorienWowane na ekVpreVję WeaWralną YoVWałX YaVWoVowane jako 
narYęTYie wVpierające roYwój kreaWXwności jęYXkowejH a w VYcYególności 
ÜXślenia VXnwergenWnego. SpoWkałX Vię one Y poYXWXwną oceną VWuTenWów 
poTcYaV końcowej ewaluacji Yajęć. AnkieWę wXpełniło 30 oVób i YTecXTowana 
więkVYość oceniła Yajęcia jako „ciekawe” [80%] i roYwijające uÜiejęWności 
wXÜienione w Vekcji 3.2. [75%]. Ten wXnik Vkłania To baTań w celu poWwier-
TYenia (werXfikacji!) warWość akWXwności WeaWralnej jako narYęTYia wVpierają-
cego roYwój ÜXślenia VXnwergenWnego. 
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Magdalena Mańko 
UniwerVXWeW OpolVki 

OaWeTra OulWurX i JęzXka FrancuVkiego 

Nwa PieVzczeczyńVka  
NauczXcielVkie Oolegium JęzXków ObcXcU we Procławiu 

PYÓOGI PSPÓŁCRNSNNGO RYNOU PRACY  
P OMNINSINNIU MO OOÓPNTNNCJI  

AŁSOLPNNTÓP OINRUNOÓP HUÓANISTYCRNYCH 

Skills anT compeWencies requireT from UumaniWies graTuaWes  
in WUe currenW job markeW 

TUiV paper preVenWV WUe reVulWV of a piloW VWuTX conTucWeT in 60 VelecWeT 
coÜpanieV  locaWeT  in  Procław anT Lower  SileVia.  TUe  Üain  objecWive  of  
WUe VWuTX waV Wo geW inforÜaWion abouW proVpecWive eÜploXerV’ expecWa-
WionV of graTuaWeV of UuÜaniWieV wiWU foreign language knowleTge anT 
VkillVH VUoulT WUoVe coÜpanieV TeciTe Wo eÜploX WUeÜ. IW waV founT WUaW 
accorTing Wo eÜploXerV Vocial anT perVonal coÜpeWencieV are aV iÜ-
porWanW aV VkillV in uVing VpecialiYeT language anT new WecUnologieV. Pre-
ferreT are graTuaWeV wUo are fluenW in Wwo foreign languageV (NngliVU anT 
GerÜan) anT wUo Uave exWenVive general knowleTge. 

 
 
1. PprowaTYenie  
 
OT kilku laW VYkolnicWwo wXżVYe cecUuje Tuże YainWereVowanie ToVWoVowanieÜ 
koncepcji kVYWałcenia uniwerVXWeckiego To wXÜogówH jakie VWawiają prYeT 
obecnXÜi abVolwenWaÜi VWuTiów wXżVYXcU wVpółcYeVne rXnki pracX. Rwraca 
Vię VYcYególną uwagę na WoH bX oVoba Y TXploÜeÜ uniwerVXWeckiÜ prYXgoWo-
wana bXła To funkcjonowania we wVpółcYeVnXÜ świecie. GwałWownX roYwój 
WecUnologiiH wYroVW YapoWrYebowania na wXVokiej klaVX VpecjaliVWów oraY 
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YwiękVYona Üobilność inweVWorówH będące wXnikieÜ obecności PolVki w VWruk-
WuracU Unii NuropejVkiej powoTująH iż należX Vkupić Vię w YnacYnXÜ VWopniu na 
pragÜaWXcYnXcU koncepcjacU kVYWałcenia na WXÜ VYcYeblu eTukacXjnXÜ. 

P świeWle powXżVYXcU uwag warWo YaWeÜ YaVWanowić VięH jaką wieTYą  
i jakiÜi uÜiejęWnościaÜi powinni cUarakWerXYować Vię obecni abVolwenci 
kierunków UuÜaniVWXcYnXcU Ye YnajoÜością jęYXków obcXcU. OT wielu laW 
bowieÜ ci właśnie abVolwenci YaWruTniani Vą Ye wYglęTu na barTYo Tobrą 
YnajoÜość jęYXków obcXcU oraY Vilną ÜoWXwacjęH nieYbęTną To prYXucYenia 
To pracX na TanXÜ VWanowiVku w firÜie (np. pracownik cenWruÜ obVługi 
WelefonicYnejH pracownik cenWruÜ obVługi klienWaH ToraTca klienWaH aVXVWenW 
TXrekcjiH aVXVWenW ÜanageraH kaTrX...)H w inVWXWucjacU finanVowXcUH WurXVWXcY-
nXcUH uVługowXcU i WXcU YwiąYanXcU Y proTukcją oraY kulWurą. 

CeleÜ niniejVYego arWXkułu jeVW prYeTVWawienie wXników baTania 
koÜpeWencji pracownicYXcU abVolwenWów kierunków UuÜaniVWXcYnXcUH 
prYeprowaTYonego wśróT 60 wXbranXcU inVWXWucji na Werenie Procławia  
i Molnego ŚląVka. P pierwVYej cYęści opracowania YoVWanie pokróWce oÜó-
wione VaÜo pojęcie koÜpeWencji YawoTowej i YoVWaną YapreYenWowane róż-
nego roTYaju cYXnniki Üające wpłXw na Tefiniowanie ww. YjawiVka oraY wX-
brane baTania w YakreVie koÜpeWencji pracownicYXcU abVolwenWów kierun-
ków ekonoÜicYnXcU. P Trugiej cYęści YawarWe będą wXniki baTań właVnXcU. 
Mane wXkaYująH że koÜpeWencjaÜi uYnawanXÜi prYeY pracoTawców Ya klu-
cYowe Vą koÜpeWencje VpołecYne i oVobiVWe oraY uÜiejęWności w YakreVie 
poVługiwania Vię jęYXkieÜ VpecjaliVWXcYnXÜ i nowXÜi WecUnologiaÜi. Prefe-
rowani Vą abVolwenci właTającX TwoÜa jęYXkaÜi obcXÜi (jęYXk angielVki + 
jęYXk nieÜiecki) oraY cUarakWerXYującX Vię Tużą wieTYą ogólną.  

 
2. Pojęcie kompeWencji w Yakresie YarYąTYania Yasobami luTYkimi 
 
MXVkuVje YwiąYane Y pojęcieÜ koÜpeWencji Yainicjował w 1973 roku McClel-
lanTH aÜerXkańVki pVXcUolog VpołecYnX. P publikacji „TeVWing for compeWence 
raWUer WUan inWelligence” prYeTVWawił analiYę VpoVobu ÜXśleniaH TYiałania  
i bXcia jeTnoVWek oTnoVYącXcU VukceVX YawoToweH w celu ToVkonalenia pro-
ceVów rekruWacji oraY YarYąTYania jakością wXkonXwanej pracX. ŁoXaWYiV 
(1982) jako pierwVYX YTefiniowałł i upowVYecUnił pojęcie kompeWencji pra-
cownicYXcU. PeTług ŁoXaWYiVa koÜpeWencje Wo „YeVpół cecU Tanej oVobXH na 
kWórX VkłaTają Vię cUarakWerXVWXcYne Tla Wej oVobX eleÜenWX WakieH jak ÜoWX-
wacjaH cecUX oVobowościH uÜiejęWnościH VaÜoocena YwiąYana Y funkcjono-
wanieÜ  w  grupie  oraY  wieTYaH  kWórą Wa  oVoba  Vobie  prYXVwoiła  i  kWórą Vię 
poVługuje” (ŁoXaWYiV 1982 YaJ PUiTTeWW i HollXforTe 2003J 13). P naVWęp-
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VWwieH kolejne Tefinicje uYupełniająH poVYerYają lub uogólniają pojęcie koÜ-
peWencji. RnacYenie oÜawianego pojęcia YÜienia Vię w Yależności oT punkWu 
oTnieVienia i poWrYeb organiYacji. RoYwija Vię YarYąTYanie YaVobaÜi luTYkiÜi 
(RRL) oparWe na koÜpeWencjacU. P liWeraWurYe prYeTÜioWu pojawiają Vię kaWa-
logi koÜpeWencji. SkłaTają Vię Y naYw oraY opiVów koÜpeWencji. P organiYa-
cjacU powVWają porWfele kompeWencji (YeVWawXH pakieWX) Tla określonXcU Ya-
woTówH VWanowiVk i funkcji. 

ArÜVWrong (2011) wXoTrębnia WrYX WXpX koÜpeWencjiJ beUawioralneH 
WecUnicYne oraY NVQISVQ (NaWional VocaWional QualificaWionVIScoWWiVU Voca-
Wional QualificaWionV). OompeWencje beUawioralne ToWXcYą „YacUowań po-
WrYebnXcU To uYXVkania oTpowieTnicU wXników w WakicU VferacUH jak praca 
YeVpołowaH koÜunikacjaH prYXwóTYWwo i poTejÜowanie TecXYji”. NiekieTX 
naYXwa Vię je „uÜiejęWnościaÜi ÜiękkiÜi”. OompeWencje WecUniczne oTnoVYą 
Vię Yaś To WegoH „co luTYie ÜuVYą wieTYieć i bXć w VWanie Yrobić (wieTYa  
i uÜiejęWności)H abX VkuWecYnie oTgrXwać Vwoje role”. CYaVaÜi naYXwa Vię je 
„uÜiejęWnościaÜi WwarTXÜi” (ArÜVWrong 2011J 190-191). 

Inne poTejście To pojęcia koÜpeWencji oYnacYają NVQISVQ i MCI 
(ManageÜenW CUarWer IniWiaWive)H Yauważają ArÜVWrong (2011)H PUiTeWW  
i HollXforTe (2003). SXVWeÜX We określają koÜpeWencje oTnoVYąc je To wXko-
nXwanXcU YaTań i cYXnności. OpiVują ÜiniÜalne VWanTarTXH kWóre uÜożliwiają 
obVerwację oraY ocenę ocYekiwanXcU efekWów TYiałań. P WXÜ świeWle PUi-
TeWW i HollXforTe poTkreślają iVWnienie TwócU różnXcU YnacYeń pojęcia koÜ-
peWencji w prakWXce organiYacji. OoÜpeWencje Wo „YTolność VkuWecYnej reali-
Yacji określonXcU YaTań YwiąYanXcU Y pracą lub oViągania pożąTanXcUH wX-
ÜiernXcU wXników” (nawiąYuje To YaTań i ÜierYalnXcU efekWów pracX). OoÜ-
peWencje Wo „YTolność realiYacji konkreWnXcU wYorców YacUowań” (nawiąYuje 
To wXYnacYników beUawioralnXcU). SWąT różne VpoVobX Tefiniowania koÜpe-
WencjiJ prYeTVWawienie koÜpeWencji w forÜie opiVu YaTań lub ocYekiwanXcU 
efekWów TYiałań; prYeTVWawienie koÜpeWencji w forÜie opiVu beUawioralne-
go (PUiTeWW i HollXforTe 2003). 

P polVkiej liWeraWurYe prYeTÜioWuH weTług OoVVowVkiej i SołWXVińVkiejH 
„poTVWawą koÜpeWencji jeVW wieTYa roYważana na WrYecU poYioÜacUJ wieTYX  
w  poWocYnXÜ  roYuÜieniu  (wieTYa  TeklaraWXwna  -  wiem co); uÜiejęWności 
(wieTYa proceTuralna - wiem jak i poWrafię);  poVWawX  (cUcę i  jeVWem  goWów  
wXkorzXVWać Vwą wieTzę)” (OoVVowVka i SołWXVińVka 2006J14). OrlińVka-GonTor 
WwierTYiH że „luTźÜi koÜpeWenWnXÜi Vą ciH kWórYX uYXVkują ocYekiwane wXniki 
pracXH gTXż poWrafią wXkorYXVWać Vwoją wieTYęH uÜiejęWności oraY cecUX oVo-
bowościH bX oViągnąć cele i Vpełnić VWanTarTX prYXpiVane icU roloÜ” (OrlińVka-
GonTor  2006J  170-171).  ŁarTYo  VYeroko  i  YaraYeÜ  ogólnie  ujÜuje  Tefinicję 
koÜpeWencji RoVWkowVkiH jako „wVYelkie cecUX pracownikówH kWóre użXwane  
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i roYwijane w proceVie pracX prowaTYą To oViągania reYulWaWów YgoTnXcU Ye 
VWraWegicYnXÜi YaÜierYeniaÜi prYeTViębiorVWwa” (2004J 40). P raÜacU analiYX 
VXVWeÜów YarYąTYania koÜpeWencjaÜiH wśróT eleÜenWów Tefinicji koÜpeWen-
cji wXkorYXVWXwanXcU prYeY firÜX pocUoTYące Y krajów UNH auWor wXÜieniaJ 
wieTYęH uÜiejęWnościH YTolnościH poVWawXH ÜoWXwacjeH warWościH oVobowość 
(RoVWkowVki 2004). ŃilipowicY (2011) YauważaH że To opiVu koÜpeWencji VWoVuje 
Vię również Wakie aVpekWX jakJ kwalifikacje (roYuÜiane jako poYioÜ wXkVYWałce-
nia oraY jako forÜalne uprawnienia To wXkonXwania YawoTu)H wieTYę (Y roY-
granicYenieÜ na ogólną i VpecjaliVWXcYną)H YacUowaniaH ToświaTcYenieH wpra-
węH VpoVobX roYuÜowaniaH VWXle ÜXśleniaH wXobrażenia o VobieH prYXjÜowane 
role VpołecYneH inWeligencję (poYnawcYąH eÜocjonalną...)H cecUX pVXcUofiYXcY-
neH WeÜperaÜenWH inne. Mefiniuje koÜpeWencje pracownicYe jako TXVpoYXcje  
w YakreVie wieTYXH uÜiejęWności i poVWawH kWóre uÜożliwiają realiYację YaTań 
na oTpowieTniÜ poYioÜie (ŃilipowicY 2011). 

PoTcYaV gTX jeTni WeoreWXcX i Vpecjaliści w YakreVie RRL poTkreślają „nie-
precXYXjnX cUarakWer pojęcia” (Oról 2006J 81) cYX Weż „cUaoV TefinicXjnX” (Oo-
VowVka i  SołWXVińVka 2006J 12)H TruTYX WwierTYąH  że brak jeTnoYnacYnej YgoTX 
w kweVWii YnacYenia pojęcia koÜpeWencji nie ÜuVi bXć waTą bądź ogranicYe-
nieÜ  w  prakWXcYnXÜ  YaVWoVowaniu  Wego  pojęcia  (ŃilipowicY  2004H  OrlińVka-
GonTor  2006).  Pielość TefinicjiH  w ocenie  ŃilipowicYaH  „wXnika Y  pragÜaWXcY-
nego naVWawieniaH w kWórXÜ ważniejVYa jeVW VkuWecYność (buTowanie efekWXw-
nie funkcjonującego VXVWeÜu RRL)H niż ÜoTelowa konVWrukcja WeoreWXcYna” 
(2011J14). RTanieÜ OrlińVkiej-GonTorH „WruTności w jeTnoYnacYnXÜ YTefinio-
waniu koÜpeWencji nie wpłXwają na YÜniejVYenie icU użXWecYnościH lecY wVka-
Yują na jeTną Y icU najbarTYiej YnaÜiennXcU cecU – inTXwiTualnX cUarakWer” 
(2006J70). AuWorka Ywraca uwagę na cecUX cUarakWerXVWXcYne koÜpeWencjiJ 

– złożoność (VukceV w TYiałaniuH ÜożliwX jeVW TYięki oTpowieTnieÜu 
połącYeniu Ye Vobą właściwXcU cYXnników); 

– operacXjność i celowość (koÜpeWencja Üa VenVH jeśli oTnoVi Vię To 
określonego TYiałania i roYpaWrXwana jeVW prYeY prXYÜaW celuH jakie-
Üu VłużX Wo TYiałanie); 

– VXWuacXjność (koÜpeWenWnX pracownik Wo WenH kWórX wXkaYuje YTolność 
To aTapWacji i To efekWXwnego TYiałania w YÜieniającXÜ Vię oWocYeniu); 

– YÜienność (na poYioÜ koÜpeWencji Üożna oTTYiałXwać i ToVWoVo-
wXwać To poWrYeb i celów organiYacji); 

– ÜierYalność (koÜpeWencje Wo kaWegoria VWopniowalna i Üożna prYXpi-
Vać iÜ różne poYioÜX Vpełnienia) (OrlińVka-GonTor 2006). 

Na poWrYebX niniejVYego baTaniaH prYXjęłyśÜX wielowXÜiarowąH w naVYej oce-
nieH Tefinicję koÜpeWencji weTług Oróla (2006J 82)J „OoÜpeWencje - Wo preTXVpo-
YXcje w YakreVie wieTYXH uÜiejęWności i poVWawH Yapewniające realiYację YaTań 
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YawoTowXcU  na  poYioÜie  VkuWecYnXÜ  i  (lub)  wXróżniającXÜH  VWoVownie  To  
VWanTarTów określonXcU prYeY organiYację Tla Tanego VWanowiVka”. AuWor oTno-
Vi Vię To cYłowiekaH kWórX koÜpeWencjaÜi TXVponujeH w celu realiYacji YaTań  
w YakreVie wXkonXwanej pracX. MYiałanie Wo YgoTne jeVW Y wXÜogaÜi organiYacji 
oraY powierYoną roląH VWanowiVkieÜ pracXH a jego efekWX Vą ÜierYalne. 
 
3. Ogólnoeuropejskie i krajowe baTania kompeWencji absolwenWów 

wXcUoTYącXcU na rXnek pracX 
 
PXÜieniane w liWeraWurYe prYeTÜioWu baTania koÜpeWencji abVolwenWów 
VWuTiów wXżVYXcUH kWóre Üają cUarakWer ogólnoeuropejVkiH Vkupiają Vię na 
określeniu poYioÜu koÜpeWencji uYXVkanXcU i ocYekiwanXcU oT ÜłoTXcU oVób 
wcUoTYącXcU na rXnek pracX. ŁaTania We YoVWałX prYeprowaTYone prYeTe 
wVYXVWkiÜ w wXbranXcU krajacU NuropX RacUoTniej. Na poTVWawie TanXcU 
uYXVkanXcU w baTaniacU CareerV afWer HigUer NTucaWion – a Nuropean Re-
VearcU SurveX i TUe Flexible ProfeVVional in WUe OnowleTge. ReVearcU inWo Nm-
ploXmenW anT ProfeVVional FlexibiliWXH kWóre Wo objęłX 11 krajówH uWworYono 
ranking koÜpeWencji ogólnXcU i VpecjaliVWXcYnXcU. PśróT najbarTYiej pożąTa-
nXcU uÜiejęWności ToÜinuje praca VaÜoTYielnaH VYXbkie YTobXwanie nowej 
wieTYXH roYwiąYXwanie probleÜówH werbalne poroYuÜiewanie VięH forÜuło-
wanie ÜXśli YroYuÜiałXcU Tla innXcU oVóbH praca poT preVjąH poTejÜowanie 
oTpowieTYialnościH praca w YeVpoleH aVerWXwnośćH VWanowcYość i wXWrwałość.  

CeleÜ baTania Tuning NTucaWional SWrucWureV in Nurope bXło określenie 
nie WXlko liVWX koÜpeWencji ogólnXcUH lecY również VpecjaliVWXcYnXcU Tla grupX 
kierunków VWuTiów ekonoÜicYnXcU. PXniki baTania wVkaYująH iż Yarówno Tla 
pracoTawców jak i Tla abVolwenWów najważniejVYXÜi koÜpeWencjaÜi wXÜaga-
nXÜi oT nowo YaWruTnianXcU abVolwenWów Vą uÜiejęWność YaVWoVowania wieTYX 
w prakWXceH uÜiejęWność abVWrakcXjnego ÜXśleniaH analiYX i roYuÜieniaH uÜiejęW-
ność iTenWXfikacjiH VWawiania i roYwiąYXwania probleÜów oraY uÜiejęWność prYX-
VWoVowania Vię i TYiałania w nowXcU VXWuacjacU (Łielecki 2011). 

PoTejÜowane polVkie baTania koÜpeWencji abVolwenWów wXcUoTYą-
cXcU na rXnek pracX ToWXcYą również w Tużej ÜierYe abVolwenWów VWuTiów 
ekonoÜicYnXcU. ŁaTania Üają na celu analiYę ocYekiwań pracoTawców  
w YakreVie koÜpeWencji i kwalifikacji abVolwenWów. OÜawiają cYXnniki TecX-
YXjne VWoVowane w proceVacU rekruWacjiH poTejÜują próbę ocenX kVYWałcenia 
oraY określenia ÜocnXcU i VłabXcU VWron abVolwenWów Y perVpekWXwX praco-
TawcX. ŁaTania We Üają Ya YaTanie prYXcYXnić Vię To werXfikacji prYeY ucYel-
nie prograÜów VWuTiów i ÜeWoT kVYWałceniaH w efekcie To lepVYego prYXgo-
Wowania abVolwenWów To wXjścia na rXnek pracX (OurklińVki i MaVYXbrocki 
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2008; SGHH AÜerican CUaÜber of CoÜÜerceH NrneVW F Qoung 2012). PXniki 
ankieW prYeprowaTYonXcU wśróT pracoTawców opiVują pewne WenTencje  
w proceVacU rekruWacji. InVWXWucje finanVowe wVkaYują prYeTe wVYXVWkiÜ na 
preferencje krXWeriów YwiąYanXcU Y uÜiejęWnościaÜi i koÜpeWencjaÜi „Üięk-
kiÜi” abVolwenWówJ „pracoTawcX cUęWniej YaWruTniają abVolwenWów innXcU 
kierunków (naweW całkowicie oTerwanXcU oT goVpoTarki)H licYącH że icU uÜie-
jęWności Üiękkie (np. oTpowieTYialność Ya realiYowane YaTaniaH oWwarWość na 
YÜianXH kreaWXwność) YrekoÜpenVują „WwarTe”H a We oVWaWnie YoVWaną VYXbko 
wYÜocnione prYeY YTobXwanie wieTYX w prakWXce oraY VXVWeÜ wewnęWrY-
nXcU VYkoleń” (OurklińVki i  MaVYXbrocki 2008J 4). OkaYuje VięH  że klucYowXÜ 
krXWeriuÜ VWoVowanXÜ prYeY pracoTawców prYX poTejÜowaniu TecXYji  
o YaWruTnieniu abVolwenWów ucYelni Vą icU koÜpeWencje oVobiVWe i inWerper-
Vonalne. Na TrugiÜ ÜiejVcu YnajTuje Vię krXWeriuÜ w poVWaci koÜpeWencji 
inWelekWualnXcU i akaTeÜickicUH a na WrYeciÜ uTYiał w VWażacU i prakWXkacU 
(SGHH AÜerican CUaÜber of CoÜÜerceH NrneVW F Qoung 2012).  

ŁaTanie kwalifikacji i kompeWencji oczekiwanXcU przez pracoTawców 
oT abVolwenWów kVzWałcenia zawoTowego (SienkiewicY i GruYa 2009) poTkre-
śla również klucYowe YnacYenie analiYX ocYekiwań koÜpeWencXjnXcU praco-
Tawców w ToVkonaleniu poTVWaw prograÜowXcU w celu ÜoTerniYacji kVYWał-
cenia YawoTowego. „Skupienie Vię na aWrakcXjności YaWruTnieniowej jako na 
prYeTe wVYXVWkiÜ Yależnej oT cYXnników inTXwiTualnXcUH YTaje Vię prYeVła-
niać fakWH  że  jeVW  ona  funkcją Yarówno  VWronX  poTażowejH  jak  i  popXWowej  
rXnku pracX”H Yauważają auWorYX (SienkiewicY i GruYa 2009J 14). SWąTH ÜięTYX 
innXÜiH YaVaTność prowaTYenia koÜpleÜenWarnXcU baTań koÜpeWencji ab-
VolwenWów oraY ocYekiwań koÜpeWencXjnXcU pracoTawców.  

PrYeTVWawione baTania Üają na celu określenie nieYbęTnXcU koÜpe-
Wencji YawoTowXcU abVolwenWów kierunków ekonoÜicYnXcU. MlaWego Weż 
wXTaje Vię bXć YaVaTnXÜ prYXgoWowanie baTańH VkupiającXcU Vię na koÜpe-
WencjacU abVolwenWów innXcU kierunków VWuTiów. 
 
4. ÓeWoTologia prYeprowaTYonego baTania 
 
P WerÜinie oT liVWopaTa 2011 roku To luWego 2012 roku prYeprowaTYono baTa-
nie piloWażowe wśróT 60 wXbranXcU firÜ TYiałającXcU na Werenie Procławia  
i Molnego ŚląVka. GłównXÜ celeÜ baTania bXło uYXVkanie inforÜacji ToWXcYą-
cXcU koÜpeWencji YawoTowXcU uYnawanXcU Ya najważniejVYe prYeY pracoTaw-
cówH jeśli TecXTują Vię YaWruTnić abVolwenWów kierunków UuÜaniVWXcYnXcU Ye 
YnajoÜością jęYXków obcXcU. Rebranie TanXcU polegało na prYeprowaTYeniu 
wXwiaTów ankieWerVkicUH kWóre YrealiYowano w poVWaci oVobiVWXcU VpoWkań  
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Y oVobaÜi oTpowieTYialnXÜi Ya poliWXkę rekruWacXjną w Tanej firÜie. LiWeraWura 
prYeTÜioWu poTkreślaH iż VYcYególnie w prYXpaTkuH gTX kweVWionariuVY Yawiera 
pXWania oWwarWeH ważne Vą oVobiVWe VpoWkaniaH w Wrakcie kWórXcU ankieWer bęTYie 
Üiał Üożliwość VWawiania ToTaWkowXcU pXWań (Łabbie 2009).  

AnaliYa YebranXcU TanXcU ilościowXcU i jakościowXcU YoVWała prYepro-
waTYona w oparciu o WecUnikę koTowania. Jak już wVpoÜniałyśÜXH w liWera-
WurYe prYeTÜioWu koÜpeWencjoÜ naTaje Vię naYwX i opaWruje Vię opiVaÜiH 
kWóre uÜożliwiają prawiTłowe icU roYróżnianie. Rbiór ściśle YwiąYanXcU Ye 
Vobą koÜpeWencji WworYX VkupiVko kompeWencji (PUiTeWW i HollXforTe 2003). 
Mo koTowania TanXcU wXkorYXVWano ÜoTel koÜpeWencji YawoTowXcU Ńili-
powicYa (2004J  38)H  ÜoTXfikując  kilka  YÜiennXcU w celu  ToVWoVowania  ww.  
VcUeÜaWu To baTanej grupX. 

 
 

ScUeÜaW 1J RÜoTXfikowanX ÜoTel koÜpeWencji YawoTowXcU weTług ŃilipowicYa (2004J 38). 
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ŃilipowicY wXoTrębnia Twie poTVWawowe grupX koÜpeWencjiJ kompeWen-
cje bazowe i kompeWencje wXkonawcze. Grupa koÜpeWencji baYowXcU obejÜuje 
VkupiVka  koÜpeWencji  YwiąYane  Y  jakością funkcjonowania  cYłowieka  w  Vferze 
poznawczej (elaVWXcYność ÜXśleniaH VYerokie UorXYonWXH roYwiąYXwanie proble-
Üów...)H Vpołecznej (relacje Ye wVpółpracownikaÜiH prYełożonXÜiH obXcie Üię-
TYXnaroToweH negocjowanie...) i oVobiVWej (YaangażowanieH wXWrwałośćH efek-
WXwnośćH raTYenie Vobie Ye VWreVeÜH poTejÜowanie inicjaWXwX...). Grupa koÜpe-
Wencji wXkonawcYXcU obejÜuje VkupiVka koÜpeWencji YwiąYane Y jakością funk-
cjonowania cYłowieka w YakreVie poTejÜowanXcU TYiałańH w raÜacU wXkonX-
wanej pracX na rYecY konkreWnej organiYacjiJ kompeWencje bizneVowe (orienWacja 
w biYneVieH YnajoÜość branżX...)H kompeWencje firmowe (iTenWXfikacja Y firÜąH 
naVWawienie na klienWa...)H kompeWencje meneTżerVkie (prYXwóTYWwoH buTowanie 
YeVpołuH ÜoWXwowanieH Tbałość o poTwłaTnXcU...). 
 
5. AnaliYa TanXcU  
 
P pierwVYej cYęści ankieWX reVponTenci wXÜienili jęYXki obce uYnawane Ya 
poWrYebne To realiYacji YaÜierYeń wXnikającXcU Y TYiałalności icU inVWXWucji 
(wXkreV 1). RnacYna cYęść pracoTawców (50%) wVkaYałaH iż najbarTYiej ce-
nionX jeVW abVolwenW VWuTiów wXżVYXcU właTającX w VpoVób koÜunikaWXwnX 
TwoÜa jęYXkaÜi obcXÜi. OprócY koniecYności YnajoÜości jęYXka angielVkie-
go wVpoÜinają najcYęściej o opanowaniu jęYXka nieÜieckiegoH rYaTYiej jęYX-
ka francuVkiego i innXcU jęYXkówH WakicU jak jęYXk roVXjVkiH japońVki cYX cYeVki. 
PoTkreśla Vię również koÜpeWencje w opanowaniu więcej niż TwócU jęYXków 
obcXcU (30%). NajcYęściej wVkaYXwana jeVW uÜiejęWność w poroYuÜiewaniu 
Vię w jęYXku angielVkiÜH nieÜieckiÜ i francuVkiÜ. MniejVYa cYęść (20%) 
wVkaYała na koniecYność opanowania WXlko jeTnego jęYXka obcego i jeVW niÜ 
prYeTe wVYXVWkiÜ jęYXk angielVki.  

P TalVYej cYęści ankieWX reVponTenci wXpowieTYieli Vię na WeÜaW koÜ-
peWencjiH kWóre uYnają Ya najważniejVYe u VwoicU poWencjalnXcU kanTXTaWów 
na pracowników (YnającXcU jęYXki obce). AnaliYa TanXcUH prYeTVWawiona na 
wXkreVie 2H wXkaYujeH iż prYeważają koÜpeWencje baYowe (VpołecYneH oVobi-
VWe i poYnawcYe)H a wśróT koÜpeWencji wXkonawcYXcU najważniejVYą rolę 
oTgrXwają koÜpeWencje firÜowe. P YakreV Wej grupX koÜpeWencji wcUoTYi 
koÜpeWencja jęYXkowa (jęYXk ojcYXVWXH jęYXk obcX branżowX i jęYXk obcX 
VWanTarTowX) i VWąT uYXVkano Yapewne Wak wXVoki wXnik. 
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PXkreV 1J RapoWrYebowanie na jęYXki obce w firÜacU weTług pracoTawców Y Werenu 
Procławia i Molnego ŚląVka. 

 

 
 

PXkreV 2J PXÜagane koÜpeWencje pracownicYe weTług pracoTawców Y Werenu 
Procławia i Molnego ŚląVka. 

 
P oparciu o wXkreV 3H Yauważyć ÜożnaH że wśróT koÜpeWencji po-

YnawcYXcU YTecXTowanie ToÜinuje goWowość To ucYenia VięH logicYne ÜX-
ślenie oraY VYerokie UorXYonWX ÜXśleniaH określane prYeY reVponTenWów Ü.in. 
jako ciekawość i YainWereVowanie oWacYającXÜ świaWeÜ cYX wieTYa ogólna  
i  obXcie  w świecie.  PXÜieniane Vą również kreaWXwność i  uÜiejęWność roY-
wiąYXwania probleÜów. 
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PXkreV 3J Ranking ważności koÜpeWencji poYnawcYXcU weTług pracoTawców Y Werenu 
Procławia i Molnego ŚląVka 

 
AnaliYa TanXcU w YakreVie koÜpeWencji VpołecYnXcU poTkreśla VYcYegól-

ną wagę koÜunikaWXwnościH kWórą cUarakWerXYują ankieWowane oVobX Ü.in. 
jako ToVWoVowanie wXpowieTYi To Tanego oTbiorcXH uÜiejęWne prowaTYenie 
roYÜowXH uÜiejęWność YaTawania pXWańH uTYielania oTpowieTYi i VłucUania Ye 
YroYuÜienieÜ. Pażną rolę oTgrXwa również uÜiejęWność wVpółpracX w YeVpo-
leH również WXÜ wirWualnXÜ oraY kulWura oVobiVWa. ReVponTenci ponaTWo wXVo-
ko cenią Vobie uÜiejęWności w YakreVie prYejrYXVWego i Ywięzłego preYenWowa-
nia projekWówH raporWów i YeVWawień. PXÜieniane Vą Wakże uÜiejęWność nego-
cjowaniaH wXwierania wpłXwu oraY obXcie ÜięTYXnaroTowe. 

 

 
 

PXkreV 4J Ranking ważności koÜpeWencji VpołecYnXcU weTług pracoTawców Y Werenu 
Procławia i Molnego ŚląVka 

 
P YakreVie koÜpeWencji oVobiVWXcU reVponTenci prYXpiVują wXVoką 

rangę uÜiejęWności organiYacji pracX właVnej i cUarakWerXYują ją Ü.in. jako 
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YÜXVł planowaniaH uporYąTkowanie w TYiałaniu i VXVWeÜaWXcYność. Rwracają 
również VYcYególną uwagę na YTolność raTYenia Vobie w VXWuacjacU VWreVują-
cXcU. PVpoÜinają ponaTWo o cecUacU nieYbęTnXcU w oViąganiu VukceVów 
YawoTowXcUH To kWórXcU należą VuÜiennośćH YaangażowanieH poTejÜowanie 
inicjaWXwXH pewność Viebie cYX Tążenie To YaÜierYonXcU reYulWaWów. Ranking 
ważności poVYcYególnXcU koÜpeWencji iluVWruje wXkreV 5. 

 

 
 

PXkreV 5J Ranking ważności koÜpeWencji oVobiVWXcU weTług pracoTawców Y Werenu 
Procławia i Molnego ŚląVka. 

 
Mane prYeTVWawione na wXkreVie 6 pokaYująH iż wśróT koÜpeWencji fir-

ÜowXcU najwXżej ceniona jeVW YnajoÜość jęYXka obcego w YakreVie VkuWecYno-
ści i jaVności prYekaYuH uÜiejęWności YaTawania pXWańH prYXgoWowXwania i pro-
waTYenia preYenWacjiH uVWnego prYekaYu inforÜacji w oparciu o TokuÜenW pi-
VanXH koÜunikacji na oTległość (Wele- i wiTeokonferencje) oraY uÜiejęWności 
aTopWowania WekVWów piVanXcU To innXcU poWrYeb. PVkaYuje Vię również na 
koniecYność opanowania WerÜinologii branżowej w jęYXku obcXÜ oraY Ynajo-
Üości WXpologii WekVWów VpecjaliVWXcYnXcU i uÜiejęWności icU WłuÜacYenia. Cen-
ne wXTają Vię Wakże uwagi oTnośnie koÜpeWencji w YakreVie jęYXka ojcYXVWegoH 
Wu ankieWowane oVobX wVkaYują Ü.in. na koniecYność poVługiwania Vię piękną 
polVYcYXYną w  Üowie  i  piśÜieH  na  VWaranną wXÜowę i  arWXkulację oraY  na  
płXnność i prYejrYXVWość wXpowieTYi. PoTkreśla Vię również YnacYenie nowXcU 
WecUnologii w YakreVie uÜiejęWności poVługiwania Vię nowocYeVnXÜi progra-
ÜaÜi koÜpuWerowXÜiH wXVYukiwania inforÜacji w Vieci (konVWruowanie oT-
powieTnicU YapXWań w wXVYukiwarkacUH użXwanie filWrów)H pracX w YeVpole 
wirWualnXÜH YnajoÜości YaVaT beYpiecYeńVWwa w InWernecieH prowaTYenia Wele- 
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i wiTeokonferencjiH uÜiejęWności korYXVWania Y inVWrukcji. PXÜieniane Vą rów-
nież Wakie koÜpeWencje jak naVWawienie na klienWaH Vprawność organiYacXjnaH 
oWwarWość na YÜianX oraY iTenWXfikacja Y firÜą. 

 

 
 

PXkreV 6J Ranking ważności koÜpeWencji firÜowXcU weTług pracoTawców Y Werenu 
Procławia i Molnego ŚląVka. 

 
Oońcowe pXWanie ankieWX ToWXcYXło eleÜenWówH o kWóre powinna Yo-

VWać poVYerYona oferWa VWuTiów UuÜaniVWXcYnXcUH abX abVolwenW VWał Vię 
barTYiej aWrakcXjnX na rXnku pracX. Rebrane Tane w WXÜ YakreVie prYeTVWawia 
wXkreV 7. RnacYna cYęść reVponTenWów poTkreśla YnacYenie prakWXk Yawo-
TowXcU oTbXwanXcU w kraju i Ya granicą. MYięki niÜ ÜłoTX cYłowiek YXVkuje 
obXcie inWerkulWuroweH łącYX ToVkonalenie jęYXkowe Y pracą YawoTową  
w cUarakWerYe prakWXkanWa i Üa Üożliwość poYnania YaVaT funkcjonowania 
prYeTViębiorVWwa. AnkieWowane oVobX uważają równieżH iż w kVYWałceniu 
powinno Vię Ywrócić VYcYególną uwagę na roYwijanie koÜpeWencji w YakreVie 
jęYXka VpecjaliVWXcYnego i uświaTaÜianie VWuTenWoÜ YnacYenia wieTYX ogól-
nej Tla oTpowieTniego funkcjonowania w śroTowiVku YawoTowXÜ. ReVpon-
Tenci poTnoVYą YnacYenie wieTYX UiVWorXcYnejH filoYoficYnejH Y YakreVu logikiH 
pVXcUologiiH iTei religijnXcU cYX UiVWorii TokWrXn oraY obXcia w liWeraWurYe  
i eleÜenWarnej wieTYX o wVpółcYeVnXÜ świecie. PoTkreślają również YnacYe-
nie VYkoleń w YakreVie uÜiejęWności YarYąTYania projekWaÜi i WYw. uÜiejęWno-
ści ÜiękkicU – YTanieÜ reVponTenWów koÜpeWencje VpołecYne nie Vą naTal 
Vilną VWroną abVolwenWów VWuTiów UuÜaniVWXcYnXcU. P ankiecie wVkaYXwane 
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są Wakże Wakie uÜiejęWności jak abVWrakcXjne ÜXślenieH krXWXcYne ÜXślenieH 
koÜpeWencje ÜaWeÜaWXcYno-nuÜerXcYne cYX poprawne poVługiwanie Vię 
jęYXkieÜ ojcYXVWXÜ w Üowie i piśÜie. ReVponTenci Tość wXVoko oceniają 
obXcie abVolwenWów Y nowXÜi ÜeTiaÜiH cUoć wVkaYują na pewne braki  
w WYw. biegłXÜ poruVYaniu Vię w obVYarYe VWanTarTowXcU prograÜów koÜ-
puWerowXcU i w InWernecie. 

 

 
 

PXkreV 7J PropoYXcje poVYerYenia oferWX eTukacXjnej VWuTiów UuÜaniVWXcYnXcU weTług 
pracoTawców Y Werenu Procławia i Molnego ŚląVka. 

 
6. PoTsumowanie 
 
Ńunkcjonowanie organiYacji YaWruTniającXcU abVolwenWów jeVW YależnieH Ü.in. 
oT YTolności reakcXjnej na YÜieniające Vię cYXnniki YewnęWrYe. RaWeÜ iVWoWne 
prYeobrażenia ekonoÜicYneH goVpoTarcYeH prawneH TeÜograficYne oraY Vpo-
łecYno-kulWurowe wXÜagają również nowego VpojrYenia na VWraWegie kVYWał-
cenia proponowane na kierunkacU UuÜaniVWXcYnXcU.  

MiÜo ogranicYonego cUarakWeru niniejVYego baTaniaH analiYa popXWo-
wa rXnku pracX (oparWa na wXÜaganiacU koÜpeWencXjnXcU pracoTawców) 
wVkaYuje na pewne WenTencje w proceVie rekruWacji abVolwenWów Y Yaawan-
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Vowaną YnajoÜością jęYXków obcXcU (wiTocYne na wXkreVacU i oÜówione 
powXżej). OoÜpeWencje oVobiVWe i VpołecYne pracowników okaYują Vię bXć 
pewnXÜi VWałXÜi warWościaÜiH ponieważ Vą nieYbęTne To funkcjonowania  
w każTXcU warunkacU. OoÜpeWencje poYnawcYe uÜożliwiają roYwijanie  
i ToVWoVowanie wieTYX i uÜiejęWności To nowXcU poWrYeb. Rapewne TlaWego 
Weż poTkreślane jeVW prYeY reVponTenWów YnacYenie wieTYX ogólnej Tla oT-
powieTnego poruVYania Vię w śroTowiVku YawoTowXÜH goWowości To ucYe-
nia Vię cYX logicYne ÜXślenie. OoÜpeWencje poYnawcYe będą nieYbęTne w oT-
powieTYi na YÜieniające Vię firÜowe wXÜogi koÜpeWencXjne.  

P YakreVie koÜpeWencji firÜowXcU Yauważa Vię Tuże YainWereVowanie 
pracoTawców w YakreVie opanowania jęYXka VpecjaliVWXcYnego. Ceniona jeVW 
również YnajoÜość TwócU jęYXków obcXcU. Może YaWeÜ warWo YaVWanowić 
Vię naT innXÜ cUarakWereÜ VWuTiów neofilologicYnXcUH WakicUH w Wrakcie kWó-
rXcU VWuTenci ÜielibX Üożliwość opanowania TwócU jęYXków obcXcU na po-
YioÜie YaawanVowanXÜ. PXTaje Vię Wo bXć o WXle YaVaTne w VXWuacjiH gTX 
prYeważająca cYęść kanTXTaWów na VWuTia wXżVYe Yna jęYXk angielVki na po-
YioÜie co najÜniej koÜunikaWXwnXÜ. 

ŚwiaToÜX roYwój koÜpeWencji oVobiVWXcUH VpołecYnXcUH poYnawcYXcU  
i firÜowXcUH iTenWXfikacja i ToVkonalenie koÜponenWów TeficXWowXcUH 
YwiękVYX Yapewne Üożliwości YaWruTnienia ÜłoTXcU luTYi wcUoTYącXcU na 
rXnek pracX. P WXÜ świeWleH wVpółpraca VYkół wXżVYXcU Y regionalnXÜ rXn-
kieÜ pracX wXTaje Vię bXć nieYbęTna.  
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POPRRNMRAJĄCNGO SŁUCHANIN 

Meveloping WUe compreUension of currenW affairs raTio programsJ 
working aW WUe pre-lisWening sWage 

TUe paper focuVeV on WUe TevelopÜenW of WUe liVWening coÜpreUen-
Vion of aTvanceT VWuTenWV of ŃrencU aV a foreign language anT con-
cernV currenW affairV raTio prograÜV. IW preVenWV WUe Üain concluVionV 
TiVcuVVeT wiWU reference Wo one of WUe probleÜV reVearcUeT wiWUin a 
larger acaTeÜic projecW conTucWeT froÜ 2010 Wo2013. TUe aiÜ of WUe 
paper iV Wo TeWerÜine VoÜe eVVenWial principleV WUaW VUoulT guiTe WUe 
TevelopÜenW of queVWionV in WUe pre-liVWening VWage Vo WUaWH Turing WUe 
VubVequenW wUile-liVWening VWageH WUeX coulT foVWer WUe inTiviTual 
coÜpreUenVion proceVV. TUe concluVionV eÜpUaViYe WUe relaWionVUip 
beWween WUe forÜ anT funcWion of WUeVe pre-liVWening VWage queVWionV 
anT WUe qualiWX of cogniWive anT coÜÜunicaWive acWionV perforÜeT bX 
WUe liVWenerV. 

 
 
1. PprowaTYenie 
 
PrYegląT poTejÜowanXcU wąWków baTawcYXcU ToWXcYącXcU roYwijania koÜpe-
Wencji roYuÜienia Ye VłucUu poYwala VWwierTYić TXVproporcje ÜięTYX ilością ba-
Tań ToWXcYącXcU poYioÜów pocYąWkującXcU i YaawanVowanXcU. Może wiąYać Vię 
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ona Y Tość powVYecUnXÜ prYekonanieÜH że na wXżVYXcU poYioÜacU koÜpeWen-
cja Wa bęTYie roYwijać Vię VaÜaH Viłą właVnego roYpęTu i że ucYeń bogaWX w To-
WXcUcYaVowe ToświaTcYenie bęTYie w VWanie oTWąT VaÜ VkuWecYnie kierować 
VwoiÜ roYwojeÜ w WXÜ YakreVie. ObVerwacja TYiałańH jakie VWuTenci VWuTiów 
ÜagiVWerVkicU filologii roÜańVkiej poTejÜują w YaTaniacU inWerpreWacji auTXcji 
raTiowXcU uwiTacYnia jeTnak wiele WruTnościH Y jakiÜi borXkają Vię oVobX ucYące 
Vię (OU) na poYioÜie Ł2IC1. PrYXYwXcYajeniH na wcYeśniejVYXcU eWapacU naucYa-
niaIucYenia Vię jęYXkaH To pracX Y króWkiÜi fragÜenWaÜi nagrań oraY To Vkupia-
nia uwagi na warVWwie inforÜacXjnej wXpowieTYi (PilcYXńVka i PojciecUowVkaH 
w Truku)H  ucYniowie wXTają Vię cYęVWo beYraTni  w YaTaniacUH  kWóre wXÜagają 
forÜułowania i werXfikowania UipoWeY ToWXcYącXcU warVWwX iÜplicXWnej wXpo-
wieTYi cYX uwYglęTnienia norÜ VpołecYno-kulWurowXcU w proceVie inWerpreWacji 
YnacYeńH a Wakże Vkupienia uwagi ToTaWkowo na warVWwie inWerakcXjnej. PXYwa-
nia  We  wXTają Vię roVnąć wraY  Y  licYbą roYÜówców  biorącXcU  uTYiał w  TanXÜ  
wXTarYeniu koÜunikacXjnXÜ oraY Tługością TXVkurVuH cUociażbX Ye wYglęTu na 
YaVobX uwagi i pojeÜność paÜięci. ProbleÜeÜ Tla oVobX ucYącej Vię nie jeVW już 
oTpowieTnia VegÜenWacja i iTenWXfikacja jeTnoVWek lekVXkalno-graÜaWXcYnXcU 
oraY oTWworYenie WreściH ale icU inWerpreWacja i krXWXcYna ocena. RegułX jęYXkowe 
uVWępują więc norÜoÜ TXVkurVXwnXÜ (CUarauTeau 2005H GrYÜil-TXluWki 2007)H 
a koÜpeWencja koÜunikacXjna wiąże Vię coraY ściślej Y koÜpeWencjaÜi ogólnXÜiH 
WakiÜi jak konVWruowanie wieTYX cYX krXWXcYne ÜXślenieH a w prYXpaTku auTXcji 
raTiowXcU i prograÜów WelewiYXjnXcU – również Y koÜpeWencjaÜi ÜeTialnXÜi. 
Takie wielopłaVYcYXYnowe i YinWegrowane forÜułowanie celów roYwijania koÜ-
peWencji roYuÜienia TXVkurVu na poYioÜie YaawanVowanXÜ jeVW WXÜ iVWoWniej-
VYeH iÜ barTYiej oVobX ucYące Tefiniują akW VłucUania jako VpoVobność To ÜoTe-
lowania  oVobiVWej  koÜpeWencji  koÜunikacXjnej  w  oparciu  o  świaToÜX  wXbór  
wYorców TYiałań koÜunikacXjnXcU i poYnawcYXcU (PilcYXńVka 2002). 

P niniejVYXÜ arWXkule poVWawiono Vobie Ya cel lepVYe ucUwXcenie Vpe-
cXfiki roYuÜienia na poYioÜie YaawanVowanXÜ w oparciu o analiYę Weore-
WXcYną iVWniejącXcU koncepcji kVYWałcenia oraY VforÜułowanieH na poTVWawie 
wXników baTania właVnegoH kierunków roYwijania koÜpeWencji na eWapie 
poprYeTYającXÜ VłucUanie (fr. pré-écouWeH ang. pre-liVWening). RgoTnie Y po-
VWulaWeÜ poTejścia TXVkurVXwnego (Górecka i inniH w Truku)H bX w proceVie 
konVWruowania i inWerpreWowania TXVkurVu VXVWeÜaWXcYnie uwYglęTniać cUa-
rakWerXVWXkę gaWunkową jako VwoiVWą raÜę inWerpreWacXjną oTpowieTYiH pro-
ponowane roYważania i wXniki baTań oTnoVić Vię będą To wXbranego gaWun-
kuH jakiÜ jeVW poleÜicYna auTXcja raTiowa Y uTYiałeÜ ekVperWów i VłucUacYXH 
a jeVYcYe konkreWniej To auTXcji Le WélépUone Vonne naTawanej prYeY jeTną 
Ye VWacji francuVkiego raTia publicYnego - Ńrance InWer. PXbrane wXniki 
pierwVYego eWapu baTania poVłużą To określenia YasaT TXTakWXcYnXcUH Üo-
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gącXcU wVpoÜóc Wakie konVWruowanie kweVWionariuVYa prYXgoWowującego To 
YaTania oTVłucUuH kWóre poYwoliłobX VkuWecYnie wXkorYXVWać Wen eWap w TYia-
łaniacU naucYaniaIucYenia Vię (NIU) nakierowanXcU na wVpieranie inTXwi-
Tualnego procesu buTowania roYumienia Tanej auTXcji raTiowej.  

ŁaTanie wXkorYXVWuje Tane Twojakiej naWurXH WYn. opiera Vię na analiYie 
oTpowieTYi uTYielanXcU prYeY OU oraY na analiYie forÜX i funkcji pXWań propo-
nowanXcU na eWapie poprYeTYającXÜ VłucUanie w opracowanXÜ prYeY naucYX-
ciela (ON) kweVWionariuVYu. Proponowane wnioVkowanie wVkaYuje na iVWnienie 
Yależności ÜięTYX forÜą i funkcją pXWań a akWXwowanXÜi proceVaÜi poYnaw-
cYXÜi i WXpeÜ poTejÜowanXcU prYeY OU TYiałań koÜunikacXjnXcU.  
 
2. OompeWencja roYumieniaJ mięTYX oTWwarYaniem a inWerpreWacją 
 
AnaliYując VpecXfikę YaawanVowanego poYioÜu koÜpeWencji koÜunikacXjnej 
nie VpoVób nie prYXwołać opiVów koÜpeWencji NSOOJ (CoVWe i inniH 2003). RTe-
finiowane WaÜ poYioÜX koÜpeWencji roYuÜienia Ye VłucUu poYwalają ucUwXcić 
główne YakreVX jej roYwojuH kWóre Üożna bX w Vkrócie określić jako prYejście oT 
WekVWów proVWXcU To YłożonXcUH oT króWkicU To TługicUH oT WXcU YrealiYowanXcU 
w jęYXku i arWXkulacji VWanTarTowXcU To nieVWanTarTowXcUH oT wXpowiaTa-
nXcU  w  wolnXÜ  WeÜpie  To  WXcU  cUarakWerXYującXcU  Vię coraY  VYXbVYXÜ  WeÜ-
peÜ wXpowieTYiH oT bliVkicU WeÜaWXcYnieH coTYiennXcU To VYerokicU WeÜa-
WXcYnieH coraY barTYiej VpecjaliVWXcYnXcU. GTXbX We forÜalne wXYnacYniki nie 
YoVWałX oTnieVione To gaWunkówH Üożna bX na poTVWawie Wakiej pobieżnej ana-
liYX wXciągnąć wnioVekH że roYwój koÜpeWencji roYuÜienia jeVW wXłącYnie ilo-
ściowX (roYuÜieć VYXbciejH więcejH Tłużej) i że nie Üa w niÜ ÜiejVca na roYwój 
jakościowX w VpoVobie inWerpreWowaniaH analiYowania i krXWXcYnej ocenX wX-
powieTYi. RoYwój jakościowX oYnacYaH innXÜi VłowXH inne YarYąTYanie proce-
VaÜi uwagiH uwYglęTnianie i inWegrowanie inforÜacji Y różnXcU poYioÜów ko-
Üunikacji (np. TYiałania inWerakcXjneH TXVkurVXwneH inWerkulWurowe).  

PXÜiar jakościowX w ujÜowaniu roYwoju koÜpeWencji koÜunikacXjnej 
uTaje Vię YacUować TYięki oTnieVieniu To gaWunków TXVkurVu (MolY i ScUneuwlX 
1998) a prYeY nie To VpołecYnego i inVWXWucjonalnego oVaTYenia wXpowieTYiH To 
jej UiVWorii inWerTXVkurVXwnej krXjącej Vię w warVWwie iÜplicXWnej wXpowieTYi 
oraY  To  pragÜaWXcYnXcU  celówH  wokół kWórXcU  TanXcU  gaWunek  Vię wXWworYXł  
i roYwija. PłącYenie paraÜeWrów WXpowXcU Tla Tanego gaWunku w proceV prYX-
goWowania To roYuÜienia i  proTukcji  ÜowX poYwala OU na kVYWałWowanie Vpo-
łecYnie oTpowieTnicU ocYekiwań co To Wreści i prYebiegu Tanego akWu koÜuni-
kacXjnego. OTbXwa Vię Wo prYeY Vięgnięcie To YaVobów wieTYX i koÜpeWencji 
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właściwXcU To inWerpreWacji i ocenX (wiarXgoTnościH rYeWelnościH VWrukWurXH VWXluH 
inWerakcjiH inWelekWualnej cYX arWXVWXcYnej warWości) wXpowieTYi.  

Tego WXpu wXYwania nie Üogą YoVWać oViągnięWe w proceVie TXTakWXcY-
nXÜ poprYeY VWoVowanie YaTań YorienWowanXcU głównie na oTWwarYanie 
warsWwX informacXjnej wXpowieTYi. OoniecYne jeVW więc Vkorelowanie koÜ-
peWencji roYuÜienia Y koÜpeWencją TXVkurVXwnąIgenerXcYną (ŁronckarW 
1996H GrYÜil-TXluWki 2007H Raśko-RielińVka 2002)H a w prYXpaTku gaWunków 
ÜeTialnXcUH kWóre Vą prYeTÜioWeÜ niniejVYego arWXkułuH Wakże Y koÜpeWencją 
ÜeTialną. IVWoWnXÜ wXTaje Vię Weż Tefiniowanie YaTania VłucUania jako Yo-
rienWowanego na realiYację celów poYajęYXkowXcU prYeY OUH w WXÜ prYeTe 
wVYXVWkiÜ na poVWrYeganie VłucUania jako ToświaTcYenia poYnawcYego opar-
Wego na TYiałaniacU ÜXślenia krXWXcYnego (Üożliwość werXfikowania Vwojej 
wieTYXH prYekonańH a Wakże ucYenia Vię oT innXcUH np. CoubarT 2003). 

AnaliYa poYioÜów koÜpeWencji roYuÜienia ÜowX YaproponowanXcU 
prYeY NSOOJ (CoVWe i inniH 2003) poYwala VWwierTYićH że To poYioÜu Ł2 roYwi-
janie koÜpeWencji ToWXcYX głównie wXpowieTYi inforÜacXjnXcU i narracXj-
nXcUH cYęVWo o jaVnejH żebX nie powieTYieć linearnejH VWrukWurYe i koÜpoYXcji 
Ybliżonej To jęYXka piVanego. OoÜpeWencja opiera Vię w Tużej ÜierYe na wie-
TYX referencXjnej i na jej wXkorYXVWaniu w roYuÜieniu nowXcU inforÜacji (np. 
w wiaToÜościacU WelewiYXjnXcU)H Yaś opinie inWerlokuWorów brane Vą poT 
uwagę WXlko jeśli wXrażone Vą ekVplicXWnie. 

Na poYioÜie C1 roYVYerYona gaÜa gaWunków obejÜuje również gaWunki 
ÜeTialne YbuTowane wg różnXcU VcUeÜaWów inWerakcXjnXcUH ToWXcYącXcU VYe-
rokiej gaÜX WeÜaWXcYnejH cYęVWo wXkracYającej poYa ToświaTcYenie ucYącXcU Vię  
i o różnej Tługości. Pojawiają Vię Weż wXÜagania ToWXcYące roYuÜienia warVWwX 
iÜplicXWnej wXpowieTYi i YacUoTYącXcU ÜięTYX inWerlokuWoraÜi relacjiH co cYęVWo 
jeVW klucYowe Tla właściwej inWerpreWacji roYÜowX i co poYoVWaje w YwiąYku  
Y koÜpeWencją ÜeTialną (roYuÜienie jak ÜeTia oTTYiałują na oTbiorców).  

OpiVX VugerująH że OU na poYioÜie C1 powinna roYuÜieć również TXV-
kuVje i TebaWX Y uTYiałeÜ wielu inWerlokuWorówH nieYależnie oT icU Tługości. 
Takie roYuÜienie YakłaTa Tużą Vprawność nie WXlko jęYXkowąH ale również 
kogniWXwną (YarYąTYanie paÜięcią) i inWelekWualnąH WXÜ więkVYąH iÜ TłużVYe 
są wXpowieTYi (prYeWwarYanieH a nie WXlko rejeVWrowanie TanXcUH Tocieranie 
To Yałożeń forÜułowanXcU WwierTYeń)H oraY ÜeTialną (np. relacje ÜięTYX 
TYiennikarYeÜ i YaproVYonXÜi gośćÜiH Tobór gości i WeÜaWówH YarYąTYanie 
głoVeÜH VpoVób YaTawania pXWań i icU YakreV).  

CUoć NSOOJ (CoVWe i  inniH  2003) wVkaYuje na gaWunkiH jeVW Wo wVkaYanie 
naWurX barTYo ogólnej i nie Taje roYeYnaniaH co To Yależności ÜięTYX paraÜe-
WraÜi jakościowXÜi i ilościowXÜi wXpowieTYiH ani WXÜ barTYiej nie określa 
VpoVobów roYwijania koÜpeWencji roYuÜienia ÜowX na poYioÜacU Ł2 i wXż-
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VYXcU w oparciu o poTejście gaWunkowe. NaTÜienić nieÜniej należXH że powXż-
VYe ogranicYenia Vą YroYuÜiałeH YważXwVYX na cUarakWer i cel Wej publikacji. 
 
3. SpecXfika prYeTsWawianego projekWu na Wle isWniejącXcU baTań  
 
P świeWle uVWaleń wVWępnXcU ToWXcYącXcU ÜoTelowania koÜpeWencji Vłu-
cUania  w NSOOJ  (CoVWe i  inniH  2003)H  celowe wXTaje  Vię wXpracowanie  kon-
cepcji roYwijania Vprawności VłucUania ToVWoVowanej To VpecXfiki kVYWałcenia 
na poYioÜie YaawanVowanXÜ (Ł2IC1) oraY uwYglęTniającej poWrYebX i Üoż-
liwości ucYącXcU Vię w śroTowiVku filologicYnXÜ. OÜówienie Yałożeń propo-
nowanego poTejścia TXVkurVXwnego poprYeTYone YoVWanie króWkiÜ prYeglą-
TeÜ ToÜinującXcU WenTencji w gloWWoTXTakWXcYnXcU baTaniacU naT Vpraw-
nością VłucUania. OVaTYenie VpecXfiki projekWu na Wle iVWniejącXcU baTań po-
Ywoli naVWępnie lepiej uYaVaTnić poWencjał proponowanego w baTaniu ujęciaH 
inWegrującegoH w raÜacU Vprawności VłucUaniaH koÜpeWencje generXcYnąH 
inWerkulWurową oraY ÜeTialną. 

 
3.1. ObraY kompeWencji roYumienia Ye słucUu w baTaniacU gloWWoTXTakWXcYnXcU 
 
Jak już wcYeśniej YaVXgnaliYowanoH Yauważyć Üożna nieTobór baTań YÜie-
rYającXcU To lepVYego YroYuÜienia proceVów roYwijania koÜpeWencji roYu-
Üienia na poYioÜie YaawanVowanXÜH Wj. nie WXle YorienWowanXcU na wąVko 
Tefiniowaną VpecjaliYację YawoTowąH np. WłuÜacYenie (por. Leaver i SUekUW-
Üan 2002)H ile YÜierYającXcU To określenia warunków ToVkonalenia Vpraw-
ności VłucUania w YakreVie ToświaTcYeń coTYiennXcUH na prYXkłaT oTbioru 
auTXcji raTiowXcU i WelewiYXjnXcU. TXÜcYaVeÜH prYeTVWawianX projekW opiera 
Vię na YałożeniuH że roYuÜienie TokuÜenWów ÜeTialnXcU VWanowi jeTną  
Y poTVWawowXcU uÜiejęWności w jęYXku obcXÜ i że świaToÜe kVYWałcenie 
koÜpeWencji VłucUaniaH połącYone Y roYwijanieÜ koÜpeWencji ÜeTialnej oraY 
generXcYnejH powinno poTlegać uporYąTkowanXÜ TYiałanioÜ TXTakWXcYnXÜH 
Wj. uwYglęTniać progreVję w forÜułowaniu celów VłucUania oraY w ToborYe 
WrenowanXcU VWraWegii VłucUania.  

P proponowanej Wu koncepcji Tefiniuje Vię proceVX roYuÜienia jako 
VWraWegicYne i wpiVuje Vię WXÜ VaÜXÜ w perVpekWXwę poTYielaną prYeY wielu 
baTacYX. JeTnocYeśnie jeTnakH poÜiÜo że baTania naT roYuÜienieÜ barTYo 
cYęVWo Vkupiają Vię na YaTaniacU werXfikującXcU uÜiejęWność VłucUania ro-
YuÜianą jako TYiałanie VWraWegicYne (Łerne 2006)H Yauważyć ÜożnaH że 
uwYglęTniane VWraWegie ToWXcYą prYeTe wVYXVWkiÜ proceVów YapaÜięWXwa-
niaH Velekcji i oTWwarYania wXbranXcU inforÜacji. I WakH wiele uwagi w baTa-
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niacU poświęca Vię VWraWegioÜ kogniWXwnXÜ (PouVVarT 2003) oraY ÜeWako-
gniWXwnXÜ (VanTergrifW i inniH 2006H VanTergrifW i TafagUoTWari 2010). MoÜi-
nujące poTejście ujÜuje więc proceV roYuÜienia w kaWegoriacU oTVXłającXcU 
To ogólnXcU wXYnacYników VXWuacji koÜunikacXjnej (ÜiejVcaH Wreści i inWerlo-
kuWorów)H a niewiele jeVW baTańH kWórXcU auWorYX akcenWowalibX VpecXfikę 
gaWunkową TokuÜenWu ÜeTialnego (OaÜber i Skupień 2009). PoTobnieH 
YaTania WeVWowe rYaTko WworYone Vą w oparciu o prograÜX ÜeTialne Y uTYia-
łeÜ kilku roYÜówców iIlub Y TłużVYXÜi VekwencjaÜi ÜonologowXÜi.  

SXgnaliYowane wXżej ToÜinujące repreYenWacje YaTania VłucUania jako 
YorienWowanego na oTWwarYanie TanXcU i inforÜacji nie poYoVWaje beY konVe-
kwencji Tla wXobrażeń VaÜXcU ucYącXcU Vię. Jak Yauważa Ń. CoubarT (2003)H 
ucYniowie barTYo cYęVWo WrakWują oTVłucU jako VprawTYian YnajoÜości Vłow-
nicWwa i VWrukWur oraY VpoVób na icU wYbogacenieH a nie jako okaYję To roYwi-
jania wieTYX VpołecYno-kulWurowej cYX jako VpoVobność roYwijania VWraWegii 
słucUania i – jeTnocYeśnie – roYuÜienia.1 

Można nieÜniej prYXpuVYcYaćH że coraY więkVYa powVYecUność nowXcU 
WecUnologii koÜunikacXjnXcU i regularne ToświaTcYenia Y ÜeTiaÜi elekWro-
nicYnXÜi niewąWpliwie wpłXną na wYroVW licYbX baTań YorienWowanXcU na 
roYwijanie uÜiejęWności VłucUania poprYeY YaTania akcenWujące wXÜiar po-
YnawcYX i TXVkurVXwnX TokuÜenWów (por. SWrYeÜeVki 2011). 
 
3.2. ÓoTel roYwijania sprawności roYumienia w ujęciu TXskursXwnXm 
 
PrYXjęWa Wu koncepcja określona jeVW jako WYw. YinWegrowanX ÜoTel roYwijania 
koÜpeWencji roYuÜieniaH w kWórXÜ roYwijanie Vprawności roYuÜienia YaVa-
TYa Vię na inWegrowaniu uÜiejęWności jęYXkowo-koÜunikacXjnXcUH inforÜa-
WXcYnXcU oraY wieTYX na kilku płaVYcYXYnacUJ 

· koÜpeWencji koÜunikacXjnXcU i kogniWXwnXcU (w WXÜ koÜpeWencji 
kulWurowej)H  

· konWekVWu jęYXka ojcYXVWego i jęYXka obcego (lub kilku jęYXków obcXcU)H 
· koÜpeWencji ÜeTialnej i koÜpeWencji YwiąYanXcU Y korYXVWanieÜ Y no-

wXcU WecUnologii (koÜpeWencji inforÜacXjnXcU i inforÜaWXcYnXcU)H 
· roYwijania auWonoÜii w korYXVWaniu Y obcojęYXcYnXcU TokuÜenWów 

ÜeTialnXcUH w WXÜ YwłaVYcYa krXWXcYnej icU ocenX. 

                                                             
1 NależX prYX WXÜ poTkreślićH że wVpółcYeVne ÜaWeriałX TXTakWXcYne coraY cYęściej 
oTwołują Vię To barTYiej Yłożonej Tefinicji koÜpeWencji roYuÜieniaH a co Ya WXÜ iTYie 
uwYglęTniają wXÜiar TXVkurVXwnX w YaTaniacU VłucUania. PrYXkłaTeÜ Wakiej 
prakWXki jeVW poTręcYnik GranTeW i inniH 2007. „AcWiviWéV pour le CaTre Nuropéen 
Commun Te Référence. Niveau Ł2” (CLN InWernaWional).  
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Ooncepcja Wa roYwijana jeVW oT roku 2010 prYeY pracowników RakłaTu MXTak-
WXki JęYXków RoÜańVkicU w InVWXWucie Ńilologii RoÜańVkiej UAMH a jej oÜó-
wienie bXło prYeTÜioWeÜ kilku publikacji (Górecka i inniH w Truku; PilcYXńVka  
i PojciecUowVkaH w Truku). Poniżej prYXwołane YoVWaną We YakreVX ujÜowania 
koÜpeWencji roYuÜieniaH kWóre TecXTują o VpecXfice roYuÜienia publicXVWXcY-
nXcU gaWunków raTiowXcU i kWóre VWanowią WeoreWXcYną raÜę baTania.  
 
4. Mefiniowanie kompeWencji słucUania w oTniesieniu To publicXsWXcYnXcU 

gaWunków raTiowXcU 
 

P cenWruÜ proponowanego ÜoTelu YnalaYło Vię określenie VpecXfiki WYw. kom-
peWenWnego słucUacYa (por. PilcYXńVka i PojciecUowVkaH w Truku)H Wj. VłucUacYaH 
kWórX nie WXlko poWrafi YroYuÜieć Wreść wXpowieTYi w jęYXku obcXÜH ale Wakże 
ocenić jej VkuWecYność w oTnieVieniu To realiYowanXcU prYeY roYÜówców inWen-
cji koÜunikacXjnXcUH a Wakże ToVWrYec i wXkorYXVWać w proceVie buTowania Yna-
cYeń Yależność ÜięTYX forÜułowaną arguÜenWacją a rolą VpołecYną roYÜów-
ców. PoVWulowane uÜiejęWności VłucUania wXkracYają więc poYa koÜpeWencje 
jęYXkowe  i  VXWuują Vię w  Tużej  ÜierYe  na  poYioÜie  TYiałań TXskursXwnXcU. 
OYnacYa WoH Tla VłucUającegoH koniecYność oVaTYania inWerpreWacji wXpowieTYi  
w VpecXfice konwencji TXVkurVXwnej właściwej Tla Tanego gaWunku ÜeTialnego. 
RaTanie TXTakWXcYne winno więc roYwijać uÜiejęWność forÜułowania ocYekiwań 
wobec prYebiegu inWerakcjiH poruVYanXcU WeÜaWów oraY preYenWowanXcU ujęć. 
Powinno Wakże Ywracać uwagę na krXWeria Toboru YaproVYonXcU roYÜówców  
i wXnikającXcU Y icU obecności w auTXcji forÜ probleÜaWXYowania oraY forÜ  
i jakości wVpółWworYonXcU uVWaleń i wnioVków. 

PXnika Y powXżVYegoH że uÜiejęWności VłucUania powinnX bXć Tefinio-
wane w oTnieVieniu To konkreWnego gaWunku meTialnegoH a icU roYwijanie 
powinno wiąYać VięH Y jeTnej VWronXH Y uwrażliwianieÜ OU na VWałe właściwo-
ści Tanej auTXcji (np. cYaV jej Wrwania i VWrukWura) a – Y Trugiej VWronX – Wakże 
na  We  cecUXH  kWóre  TecXTują o  VpecXfice  każTego  oTcinka.2 UwYglęTnienie 
cecU forÜalnXcU auTXcji oraY eleÜenWów VpecXficYnXcU Tla konkreWnej jego 
akWualiYacji w poVYcYególnXcU prograÜacU jeVW nieYbęTne w buTowaniu oVo-
biVWej koÜpeWencji VłucUania. MYięki oVaTYeniu akWu VłucUania w perVpekWX-
wie TXVkurVXwnej barTYiej owocne VWaje Vię poTejÜowanie TYiałań akWXwne-

                                                             
2 OrXginalność każTej auTXcji uwarunkowana jeVW ToboreÜ YaproVYonXcU gościH 
WeÜaWeÜ roYÜowX oraY poruVYanXÜi w niej YakreVaÜiH ToświaTcYenieÜ koÜunika-
cXjnXÜ i ÜeTialnXÜ roYÜówcówH icU wYajeÜnXÜi relacjaÜiH prYXnależnością To 
określonXcU grup VpołecYnXcU i YawoTowXcUH iWp. 
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go VłucUania i konVWruowania wieTYXH w WXÜ Wakże TYiałań poYnawcYXcU wXż-
VYego rYęTuH WakicU jak mXślenie krXWXcYne.  

P ujęciu TXVkurVXwnXÜ poTkreśla Vię TXnaÜicYnXH niekoniecYnie line-
arnX cUarakWer buTowania roYuÜieniaJ YnacYenia negocjowane wVWępnie  
w raÜacU par prYXległXcUH niejeTnokroWnie poTlegają TalVYej negocjacji w póź-
niejVYXcU VekwencjacU inWerakcjiH inicjowanXcU prYeY kolejnXcU roYÜówców.  

AkcenWowanie YnacYenia akWXwnej poVWawX w proceVie buTowania ro-
YuÜienia wiąże Vię Wakże Y koniecYnością uwrażliwiania na rolę WYw. wieTYX 
implicXWnej w proceVacU konVWruowania YnacYeń prYeY roYÜówców. Pojęcie 
Wo oTnoVi Vię To wieTYXH cYęściowo iIlub w określonXcU YakreVacU wVpółTYie-
lonej prYeY cYłonków Tanej wVpólnoWX TXVkurVXwnejH kWóra nie jeVW beYpo-
śreTnio werbaliYowana w icU inWerakcjacUH lecY kWóra VWanowi oTnieVienie  
i oVaTYenie Tla konVWruowanXcU prYeY roYÜówców Wreści. SWąT iVWoWnego 
YnacYenia w proceVacU NIU YorienWowanXcU na ToVkonalenie Vprawności 
roYuÜienia TXVkurVu ÜeTialnego nabiera forÜa YaTań. OWóżH konVWrukcja 
YaTania powinna prowaTYić To Vprawnej iTenWXfikacji i inWerpreWacji repre-
YenWacji społecYno-kulWurowXcU uYnanXcU Ya poTYielane prYeY oTbiorców 
Tanego prograÜu raTiowego i oVaTYonXcU w realiacU Tanego VpołecYeńVWwa. 
Pociąga Wo Ya Vobą koniecYność roYwijania u OU uÜiejęWności określania po-
WrYebX inforÜacXjnej oraY oTpowieTniego uYupełniania ToVWrYeżonXcU bra-
ków poTcYaV konVulWowania ÜeTialnXcU źróTeł inforÜacjiH a Wo Y kolei wiąże 
Vię ściśle Y koÜpeWencją inforÜacXjną i inWerkulWurową.  

PoTVuÜowującH Üożna prYXpuVYcYaćH że włącYenie To ÜoTelu koÜpe-
Wencji roYuÜienia TokuÜenWów ÜeTialnXcU na poYioÜie Ł2IC1 eleÜenWów 
analiYX gaWunkowej oraY ÜeTialnej bęTYie wVpierać roYwijanie VaÜoTYielno-
ści koÜunikacXjnej i ucYeniowej ucYącXcU Vię.  
 
4.1. CecUX gaWunkowe i TXskursXwne auTXcji Le WélépUone Vonne jako punkW 

wXjścia Tla określania celów słucUania i sposobów inWerpreWowania  
 
RgoTnie Y prYXjęWXÜ Wu poTejścieÜ TXVkurVXwnXÜ praca naT roYuÜienieÜ 
auTXcji ÜeTialnXcU wiąże Vię Y koniecYnością uVWalenia cUarakWerXVWXki ga-
Wunkowej wXbranXcU auTXcjiH gTXż Wo właśnie ona VWanowi VwoiVWą raÜę in-
WerpreWacXjnąH w obrębie kWórej Tokonuje Vię VpołecYna koÜunikacja i Üoże 
VWanowić cenną poÜoc w proceVie konVWruowania YnacYeń. AuTXcja YoVWała 
VYcYegółowo YanaliYowana we wcYeśniejVYXcU publikacjacU (PilcYXńVka  
i PojciecUowVkaH w Truku)H WuWaj Tla jaVności wXwoTu prYXwołane YoVWaną 
jeTXnie w VpoVób VkróWowX najważniejVYe jej cecUX.  

Le WélépUone Vonne jeVW  auTXcją cXklicYnąH  naTawaną kilka  raYX  w WXgo-
Tniu oT wielu już laW prYeY VWację raTiową France InWer w goTYinacU wiecYornXcUH 



RoYwijanie roYuÜienia publicXVWXcYnXcU auTXcji raTiowXcUJ VpecXfika… 

67 

Wrwającą ok. 45 Üin. Proponowana probleÜaWXka jeVW naświeWlana prYeY kilku 
(najcYęściej 3-4) YaproVYonXcU ekVperWówH prYeTVWawicieli różnXcU inVWXWucji Vpo-
łecYnXcUH poliWXcYnXcUH baTawcYXcUH akaTeÜickicUH obecnXcU w VWuTio lub wX-
powiaTającX Vię WelefonicYnie. PoViaTają oni YwXkle Tobrą orienWację w TanejH 
złożonej kweVWiiH a ponaTWo preYenWują Vporą różnoroTność punkWów wiTYenia. 
P auTXcji biorą również uTYiał VłucUacYe TYwoniącX To raTia lub wXpowiaTającX 
Vię Trogą ÜailowąH  icU wkłaT VWanowi cenne uYupełnienie probleÜaWXki o kon-
kreWneH „żXciowe” obVerwacje i prYeżXciaH oVaTYone w oVobiVWXÜ ToświaTcYeniu. 

AuTXcja Üa cUarakWer auWorVki. ProwaTYi ją TYiennikarYH kWórX uTYiela 
głoVu ekVperWoÜ i VłucUacYoÜ oraY Tba o oTpowieTnie pogłębianie iIlub po-
VYerYanie poVYcYególnXcU wąWków i aVpekWów roYważanej kweVWii. CeleÜ auTX-
cji nie jeVW VforÜułowanie oVWaWecYnXcU roYwiąYań cYX wXprowaTYenie jeTno-
YnacYnXcU wnioVkówH lecY roYważanie Tanego probleÜu Y różnXcU punkWów 
wiTYeniaH ukaYanie jego Yłożoności i wielowXÜiarowości. P WXÜ VenVie cUarak-
Wer Le WélépUone Vonne Üożna ogólnie określić jako opinioWwórcYX. 

AWrakcXjność poYnawcYa oÜawianej auTXcjiH a Wakże VWarannXH popraw-
nXH a prYX WXÜ żXwX jęYXk wXpowieTYiH YaTecXTowałX o uYnaniu Wego ÜaWeria-
łu jako prYXTaWnego i cennego w ToVkonaleniu Vię w koÜpeWencjacU roYu-
Üienia Ye VłucUu na poYioÜie YaawanVowanXÜ.  

ŃorÜuła auTXcjiH a w VYcYególności WożVaÜość YaproVYonXcU gościH TXna-
ÜicYnX i arguÜenWacXjnX cUarakWer TXVkuVji poTobnie jak jej łaTunek inWelekWu-
alnXH prYX jeTnocYeVnXÜ VilnXÜ uwarunkowaniu VpołecYnXÜ i kulWurowXÜ WXcU 
YakreVów  Üają iVWoWne  YnacYenia  Tla  Toboru  VkuWecYnXcU  VWraWegii  VłucUania.   
P świeWle powXżVYej cUarakWerXVWXki wiTać wXraźnieH że roYuÜienie Wego WXpu 
auTXcji nie Üoże VprowaTYać Vię To oTWworYeniaH cUoćbX i najwierniejVYegoH 
Wreści poVYcYególnXcU wXpowieTYi. OoÜpeWenWnX oTbiór bęTYie wXÜagał poTą-
żania Ya Yłożoną inWerakcją krXWXcYnej ocenX warWości uYaVaTnień i arguÜenWów 
prYXwołXwanXcU prYeY TXVkuWanWów. To Y kolei jeVW Üożliwe Y jeTnej VWronX prYeY 
oTnoVYenie Wreści TXVkuVji  To VWaWuVu i  roli  VpołecYnej TXVkuWanWówH icU iTeolo-
gicYnej orienWacjiH  a Y Trugiej To icU biegłości i  YręcYności TXVkurVXwnejH w WXÜ 
Wakże w YakreVie operowania głoVeÜ (inWonacjaH akcenW logicYnXH pewność ViebieH 
rYuWkość iWp.).  AkWXwność oVobX VłucUającej  powinna również Vkupiać Vię na  po-
wiąYaniu TanXcU wXpowieTYi Y konWekVWeÜ inWerTXVkurVXwnXÜH kWóre Üoże nie 
bXć cYXWelnX Tla VWuTenWów jako oVób VpoYa kręgu TocelowXcU oTbiorców auTXcji. 
 
5. Opis baTaniaJ wXYwania TXTakWXcYne Tla ON 
 
PerXfikacja YaVaTności poVWulowanego ÜoTelu roYuÜienia Vprawności Vłu-
cUania na poYioÜie Ł2IC1H a Wakże krXWXcYna ocena roYwiąYań TXTakWXcYnXcU 
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wXpracowanXcU na jego poTVWawie bXłX prYeTÜioWeÜ baTania prYeprowaTYo-
nego  w  roku  akaTeÜickiÜ  2011I2012  (VeÜeVWr  leWni  i  YiÜowX)  w  grupie  20  
VWuTenWów I roku SUM na kierunku filologia roÜańVka. ŁaTanie prowaTYone 
bXło ÜeWoTą baTania w TYiałaniu (ang. acWion-reVearcU)H prYeY TwócU wVpół-
pracującXcU naucYXcieli-baTacYXH auWorów niniejVYego arWXkułuH Y kWórXcU każTX 
prowaTYił Yajęcia TXTakWXcYne Y grupą VWuTenWów prYeY jeTen VeÜeVWr. 

P ciągu roku VWuTenci wXVłucUaliH w raÜacU pracX właVnejH 7 auTXcji „Le 
WélépUone Vonne”H WrwającXcU każTa oT 35 To 45 ÜinuW. ŃorÜa poTcaVWu uÜoż-
liwiała wielokroWne oTVłucUanie całej auTXcji lub jej fragÜenWówH jeśli TanX VWu-
TenW uYnał Wakie TYiałanie Ya VWoVowne. RaTanieÜ VWuTenWów bXło wXpełnienie 
każToraYowo kweVWionariuVYa prYXgoWowanego prYeY naucYXciela. Na pracę wła-
Vną naT jeTną auTXcją i WowarYXVYącXÜ jej kweVWionariuVYeÜ VWuTenci Üieli oT 2 
To 3 WXgoTni. OweVWionariuVYe proponowane prYeY naucYXcieli  YawierałX ok. 13 
pXWań każTX. PXWania We ToWXcYXłX WrYecU eWapów YaTania VłucUaniaJ  

• 3-4 pXWania na eWapie prYeT VłucUanieÜJ icU celeÜ bXło wprowaTYe-
nie w probleÜaWXkę poruVYaną w auTXcji. RacUęcałX one nie WXlko To 
VforÜułowania UipoWeY ToWXcYącXcU WreściH ale również To uporYąT-
kowania i To uYupełnienia już poViaTanej wieTYXH 

• 5-6 pXWań na eWapie VłucUania. PXWania YÜierYałX To werXfikacji ro-
YuÜieniaH cYXliH Y jeTnej VWronXH To oTWworYenia Wreści auTXcjiH Y Tru-
giej Yaś To jej inWerpreWacji i ocenXH 

• 2-3 pXWania na eWapie po VłucUaniuH YorienWowane na ocenę Toboru  
i jakości prYeTVWawianXcU Wreści oraY VpoVobu icU wVpółkonVWruowa-
nia w inWerakcji prYeY roYÜówców. PXWania YacUęcałX To poVWrYegania 
YaTania jako ToświaTcYenia uÜożliwiającego nabXwanie wieTYX Vpo-
łecYno-kulWurowej oraY ukierunkowane bXłX na roYwijanie oVobiVWej 
koÜpeWencji koÜunikacXjnej w oparciu o świaToÜą ocenę prYebiegu 
inWerakcji ÜającXcU ÜiejVce poTcYaV Wrwania auTXcji. 

PXpełnione kweVWionariuVYe bXłX – w ciągu kolejnXcU TwócU WXgoTni – oce-
niane prYeY naucYXciela i oÜawiane na YajęciacU.  
  
5.1. Cele baTania i meWoTa analiYX kwesWionariusYX 
 
P raÜacU niniejVYego arWXkułX prYeTVWawionX YoVWanie jeTXnie fragÜenW 
baTaniaH oTnoVYącX Vię To naVWępującego pXWaniaJ w jakiÜ VWopniu koncepcja 
kweVWionariuVYa uÜożliwiła kierowanie akWXwnością OU w YaTaniacU roYu-
Üienia Ye VłucUu YgoTnie Y forÜułowanXÜi celaÜi NIU (paWrY pkW. 3) w faYie 
poprYeTYającej oTsłucU? CUoTYi o YroYuÜienieH jak „VprawTYają Vię” pXWania 
naucYXciela w konkreWnej VXWuacji Tla konkreWnej grupX ucYniówH jak Vą prYeY 
nicU poVWrYegane i jaką rYecYXwiście pełnią funkcję w prYXgoWowaniu To efek-



RoYwijanie roYuÜienia publicXVWXcYnXcU auTXcji raTiowXcUJ VpecXfika… 

69 

WXwnego VłucUania. RałożonoH że VpoVób oTpowiaTania na YaTane w kwe-
VWionariuVYu pXWania poYwoli na określenie cUoćbX prYXbliżone wXjściowej 
koÜpeWencji OUH a WXÜ VaÜXÜ na ucUwXcenie głównXcU cYXnników UaÜują-
cXcU proceVX buTowania roYuÜienia. 

PrYeprowaTYona analiYa Üa cUarakWer jakościowX. PrYeTVWawienie wX-
nikówH icU inWerpreWacja oraY forÜułowane na jej poTVWawie wnioVki YoVWaną 
uporYąTkowane wYglęTeÜ TwócU oVi analiYXH obejÜującXcUJ 

a) TYiałania poTejÜowane prYeY OU i poYwalające wnioVkować o icU 
uÜiejęWnościacU wXjściowXcU (różnice w repreYenWacjacU i ocYekiwa-
niacU ON i OU)H analiYowane na poTVWawie uTYielanXcU w kweVWiona-
riuVYu oTpowieTYiH 

b) wXYwania YwiąYane Y WworYenieÜ kweVWionariuVYa (ToVWoVowanie 
TYiałań ON To Üożliwości i poWrYeb OU)H forÜułowane na poTVWawie 
obVerwacji Yależności ÜięTYX forÜą oTpowieTYi a forÜą pXWania. 

 
6. RoYwijanie kompeWencji roYumienia na eWapie prYeT słucUaniem – 

raporW Y baTań 
 
JeTną Y poTVWawowXcU i cYęVWo prYXwołXwanXcU funkcji eWapu prYeT VłucUa-
nieÜ jeVW akWXwiYacja wieTYX oraY ToświaTcYeń ucYnia. PXWania nawiąYujące To 
probleÜaWXki poruVYanej w nagraniu Üają wVpoÜóc proceV anWXcXpacji Yna-
cYeniaH a konkreWnie forÜułowanie UipoWeY ToWXcYącXcU Wreści. ParWości Wakie-
go TYiałania należX upaWrXwać w WeoriacU poYnawcYXcU (kogniWXwiYÜ i kon-
VWrukWXwiYÜ)H kWóre wVkaYują na YaVobX uÜXVłu oVobX jako na punkW oTnieVie-
nia w proceVie roYuÜienia prYeY nią świaWa i buTowania nowej wieTYX. Pobu-
TYenie oTpowieTnicU VWrukWur w uÜXśle Üa na celu uVprawnienie proceVów 
uwagi i paÜięci i w Wen VpoVób YwiękVYenie VkuWecYności i ekonoÜii proceVu 
roYuÜienia. RważXwVYX jeTnak na fakWH że już VaÜa wielość ucYeVWników Vuge-
ruje różne Üożliwe ujęcia probleÜaWXkiH reflekVja ToWXcYąca YagaTnień poru-
VYonXcU w auTXcji nie Üoże ogranicYać Vię To VponWanicYnego prYXwołania 
„VWanu wieTYX”H ale powinna uÜożliwić uświaTomienie luk w wieTYX i prowa-
TYić To uYupełniania informacji.  JeVW  Wo  WXÜ  iVWoWniejVYeH  że  poTnoVYone   
w auTXcji kweVWie ToWXcYą francuVkiego konWekVWu VpołecYno-kulWurowego  
i TlaWego roYuÜieniu powinna WowarYXVYXć świaToÜośćH w jakiÜ polu iTeolo-
gicYnXÜ VXWuuje Vię Tana wXpowieTź roYÜówcX cYX WeżH VYerYejH jego poYXcja 
arguÜenWacXjnaH jaka jeVW jej naWura i na ile jeVW ona wVparWa rYeWelnXÜi fakWa-
Üi cYX arguÜenWaÜiH oraY jakie Vą inne Üożliwe konkurencXjne VWanowiVka.  

Oolejną kaWegorią pXWańH kWóre WraTXcXjnie VWawia Vię na eWapie prYeT 
słucUanieÜ Vą pXWania o roYmówców WworYącXcU Taną sXWuację komunika-
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cXjnąH cYXli o oVobXH kWóre OU VpoTYiewa Vię uVłXVYeć w nagraniu. Pbrew poYo-
roÜ  nie  jeVW  Wo  pXWanie  banalneJ  określenieH  cUoćbX  prYXbliżoneH  WożVaÜości  
roYÜówców oTYwiercieTla w pewnXÜ VWopniu wXobrażenia OU co To Vpo-
TYiewanego kierunku roYÜowX i YakreVu (w warVWwie WeÜaWXcYnej) TXVkuVjiH 
ÜożliwXcU ÜiejVc konWrowerVji cYX wreVYcie VWXlu wXpowieTYi. Te wVWępne 
uVWalenia Üogą Üieć Vpore YnacYenie Tla późniejVYej (na eWapie VłucUania lub 
po VłucUaniu) ocenX repreYenWaWXwności TopuVYcYonXcU To głoVu ekVperWów 
cYX konfronWacji forÜX i Wreści prYekaYu oraY określenie icU wpłXwu na aWrak-
cXjność poVYcYególnXcU roYÜówców. Sprawne i precXYXjne oTpowieTYi na Wego 
WXpu pXWania świaTcYą Y pewnością o roYwinięWej kompeWencji meTialnej oraY 
o kompeWencji inWerkulWurowej.  

P oÜawianXÜ projekcieH wYorowanie Vię prYX ukłaTaniu kweVWiona-
riuVYa na klaVXcYnXcU pXWaniacU proponowanXcU na eWapie poprYeTYającXÜ 
słucUanie (anWXcXpacja wieTYX oraY forÜułowanie ocYekiwań wobec forÜX  
i prYebiegu TXVkuVji) VkuWkowało oTpowieTYiaÜiH kWóre Üożna śÜiało VcUa-
rakWerXYować jako nieYaTowalające w perVpekWXwie roYwijania koÜpeWencji 
koÜunikacXjnej na poYioÜie Ł2IC1. OprócY określenia głównXcU źróTeł 
WruTności w poTjęciu TYiałań anWXcXpacji i inWerpreWacji na eWapie poprYeTYa-
jącXÜ VłucUanie (punkW 6.1.)H baTanie poYwoliło Wakże ucUwXcićH na poYioÜie 
reTakcji pXWań kweVWionariuVYaH główne Vłabości proponowanej WecUniki pra-
cX naT roYuÜienieÜ wXbranej auTXcji raTiowej (punkW 6.3.).  

 
6.1. Sposób wXpełniania kwesWionariusYa jako prYejaw kompeWencji roYu-

mienia OU  
 
PrYXjrYXjÜX Vię kilku prYXkłaToÜ YaTanXcU w kweVWionariuVYu pXWań i uTYie-
lonXcU nań oTpowieTYi. 

 
6.1.1. PXWania YorienWowane na akWXwiYowanie wieTYX sWuTenWów 

 
PXWania Üające na celu akWXwiYowanie wieTYX OU na eWapie prYeT VłucUanieÜ 
ucUoTYą powVYecUnie Ya VkuWecYną VWraWegię koÜunikacXjną wprowaTYania OU 
w WeÜaW. AbX ocenić rYecYXwiVWą VkuWecYność Wej VWraWegii pobuTYania Yaangażo-
wania OU w oTnieVieniu To wXbranego Wu publicXVWXcYnego gaWunku ÜeTialne-
goH prYeanaliYowano oTpowieTYi VWuTenWówH Ywracając VYcYególną uwagę na We 
eleÜenWX w konVWrukcji pXWaniaH kWóre Üogą prowaTYić To poTjęcia prYeY OU 
TYiałań koÜunikacXjnXcU  wpiVującXcU  Vię w  WYw.  TXVkurV  VYkolnXH  poYorowanX.  
MYiałania WakieH w świeWle Yałożeń projekWuH uYnano Ya niepożąTane. 
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PrYXkłaT nr 1 
PXWanieJ CYX ŃrancuYi barTYiej ufają ÜeTioÜ niż PolacX ? (Y kweVWionariuVYa To 
auTXcji PreVVeH WéléviVionH raTioH InWerneWJ leV FrançaiV fonW-ilV confiance aux méTiaV? 
08.02.2011) 
OTpowieTźJ UważamH że zaufanie To meTiów Francuzów nie jeVW na WXm VamXm 
poziomie co Polaków. P PolVce wierzX Vię jeVzczeH że meTia przekazują rzeWelne in-
formacje i że Tziennikarze Vą niezależni. SłXVzX Vię WXlko czaVami jakieś poTejrzeniaH że 
meTia kłamiąH ale nie ma baTańH kWóre poWwierTziłXbX We przeVąTX. TXmczaVem Fran-
cuziH Wak jak już Wo wVpomniałamH nie mają zaufania To meTiówH ponieważ wg nicU 
nie Vą one rzeWelne i wiarXgoTne.  
 

PowXżVYX prYXkłaT Y kweVWionariuVYa To auTXcji poTejÜującej WeÜaW Yaufania 
To ÜeTiów iluVWruje cYęVWo obVerwowanX w korpuVie probleÜ ogólnikowości 
uTYielanXcU oTpowieTYiH na kWórX nakłaTa Vię jeVYcYe brak rYeWelności  
w prYeTVWawianiu inforÜacji. PXWanie YoVWało YinWerpreWowane jako pXWanie  
o opinię właVną OU. PXrażona opinia nie YoVWała jeTnakże poparWa żaTnXÜi 
konkreWnXÜi TanXÜiH OU nie uYaVaTnia Wakże właVnego VWanowiVka. Łrak 
ToVWaWecYnej ÜobiliYacji wieTYX wiąże Vię więc WuWaj Y brakieÜ poTjęcia TYia-
łań YÜierYającXcU To krXWXcYnej werXfikacji preYenWowanej opinii i To werXfi-
kacji Vpójności VWanowiVka. 
 
6.1.2. PXWania YorienWowane na krXWXcYną refleksję naT własnXmi posWawami 

i opiniami 
 
P oTróżnieniu oT pXWań Y poprYeTniej kaWegoriiH naVWawionXcU na prYXwołX-
wanie YobiekWXwiYowanej wieTYXH ocYekiwanoH oTnośnie oTpowieTYi na pX-
Wania Y poniżVYej grupXH uÜiejęWności krXWXcYnego ÜXślenia i uYaVaTniania 
właVnXcU prYekonań i opinii.  

 

PrYXkłaT nr 2 
PXWanieJ Jakie ÜeTia cieVYą Vię TwoiÜ najwiękVYXÜ YaufanieÜJ raTioH WelewiYjaH pra-
Va? PXjaśnij TlacYego (kweVWionariuVY To auTXcji PreVVeH WéléviVionH raTioH InWerneWJ 
leV FrançaiV fonW-ilV confiance aux méTiaV? 08.02.2011). 
OTpowieTźJ NajbarTziej wiarXgoTne Vą Tla mnie wiaTomości WelewizXjne. MXślęH że Welewi-
zja w ogóle poTaje informacje VprawTzone i wiarXgoTne. OieTX coś ważnego Tzieje Vię na 
świecieH TowiaTuję Vię o WXm z WelewizjiH bo jeVW Wo Tla mnie pierwVze źróTło informacji. 
 

P prYXkłaTYie WXÜ wiTać wXraźnie WruTności OU w uYaVaTnieniu opinii ToWXcYą-
cXcU właVnej preferencji. TelewiYja jeVW Wu uYnana Ya wiarXgoTną w całej Vwej 
roYciągłości i  różnoroTności – różne VWacjeH różne prograÜXH różni TYiennikarYe. 
ArguÜenWX Üające wYÜocnić opinię OU YoVWają YaVWąpione kolejnXÜi opiniaÜi 
oraY narracXjnXÜ opiVeÜ YwXcYajowego TYiałaniaH prYXcYXniając Vię WXÜ VaÜXÜ 
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To obnażenia naiwności wXrażonXcU prYekonań. Łrak Wu jakiekolwiek krXWXcYnej 
reflekVji naT funkcjonowanieÜ ÜeTiówH brak wVkaYania na VpecXfikę forÜX po-
TawcYej i na jej konVekwencje Tla konVWruowania i oTbioru inforÜacji. Nic TYiw-
negoH że VWuTenWka na TalVYXcU eWapacU pracX Y nagranieÜ ogranicYa Vię To oT-
WwarYania WreściH nie prYecUoTYąc To eWapu ocenX icU jakości. 
 
6.1.3. PXWania YorienWowane na roYwijanie kompeWencji meTialnej 
 
CeleÜ pXWań w Wej kaWegorii bXło uwrażliwienie na VpecXfikę gaWunkową pu-
blicXVWXcYnXcU auTXcji raTiowXcU również w warVWwie inWerkulWurowej (Vpo-
Vób ujÜowania i probleÜaWXYowania WeÜaWu w obu kulWuracU). UTYielone 
oTpowieTYi ujawniają brak oTwołań To akWualnie WocYącej Vię TebaWX Vpo-
łecYnej w obu kulWuracU (np. VWuTenci nie oTwołują Vię w oTpowieTYiacU To 
akWualnXcU WekVWów ÜeTialnXcU). 

 

PrYXkłaT nr 3 
PXWanieJ Oogo VpoTYiewaVY Vię uVłXVYeć w TXVkuVji na Wen WeÜaW? (kweVWionariuVY To 
auTXcji SalaireVH reVponVabiliWéV profeVVionnelleVJ où en eVW-on Te lGégaliWé UommeV-
femmeV? 08.03.2011) 
OTpowieTźJ SpoTziewam Vię uVłXVzeć przeTe wVzXVWkim kobieWXH kWóre zoVWałX oVobi-
ście ToWknięWe problemem TXVkrXminacji w pracXH ale Wakże VpecjaliVWów¸ kWórzX zaj-
mują Vię problemem nierówności zawoTowej i mogą przeTVWawić konkreWne liczbX.  

 

OTpowieTź VWuTenWki Yawiera pewne ciekawe eleÜenWXH prYeTe wVYXVWkiÜ poYX-
WXwnie należX ocenić konfronWację obiekWXwnXcU analiY VpecjaliVWów Y wXpowie-
TYiaÜi oVóbH kWórXcU oÜawianX probleÜ ToWknął oVobiście. ProbleÜaWXcYna jeVW 
naWoÜiaVW  WożVaÜość owXcU  VpecjaliVWówH  a  Wakże  YbXW  ogólna  VugeVWia  co  To  
YnacYenia TanXcU licYbowXcU Tla roYuÜienia poruVYanej w auTXcji probleÜaWXki. 
Taka oTpowieTźH cUoć Taje pewne narYęTYia obVerwacji Toboru roYÜówcówH nie 
w pełni poYwala na wVkaYanie Yależności ÜięTYX WXÜ ToboreÜ a kierunkieÜ 
prowaTYonej roYÜowX. NależX YaYnacYXćH że Wego WXpu niepełne oTpowieTYi bXłX 
barTYo cYęVWeH cYęVWo Weż proponowanX YeVWaw TXVkuWanWów raYił Vwoją prYXpaT-
kowością i brakieÜ uYaVaTnienia. TXpową cecUą uYXVkanXcU oTpowieTYi bXł 
Wakże brak różnicowania ÜięTYX VpoVobeÜH w jaki TanX WeÜaW prYeTVWawianX 
jeVW i oÜawianX w obu kulWuracU (polVkiej i francuVkiej)H co niewąWpliwie Üa Vwoje 
prYełożenie na Tobór oVóbH oTbieranXcU jako VpecjaliVWów w obu konWekVWacU.  
 
6.2. PoTsumowanie analiYX uTYielanXcU w kwesWionariusYu oTpowieTYi 
 
PowXżej prYeVWawione prYXkłaTX pXWań oraY uTYielanXcU nań oTpowieTYi 
poYwalają ToVWrYec VYereg TYiałań OUH kWóre – w ocenie naucYXcieli-baTacYX 
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– wVkaYują na roYTźwięk ÜięTYX celaÜi NIU forÜułowanXÜi w prYeTVWawia-
nXÜ projekcie a ocYekiwaniaÜi i ÜożliwościaÜi OU.  

R analiYX TanXcU wXnika jaVnoH że OU nie Vą wTrożone To WrakWowania 
eWapu poprYeTYającego VłucUanie jako ważnej cYęści YaTania roYuÜienia. Mo 
Wakiego VWwierTYenia upoważnia niska mobiliYacja wieTYXH prowaTYąca To 
YbXW ogólnXcU lub unikowXcU oTpowieTYi na pXWania kweVWionariuVYa. Co 
więcejH oTpowieTYi We Üają cYęVWo forÜę narracXjnąH np. kieTX OU ogranicYa-
ją Vię To poTania Vwojej opiniiH nie poTejÜując jeTnocYeśnie TYiałań ocenia-
jącXcU w YakreVie koÜpleWnościH VpójnościH cYXWelnościH wiarXgoTności uTYie-
lanej wXpowieTYiH cYXli oTÜawiając niejako wpiVania VwoicU arguÜenWów  
w WocYącX  Vię w ÜeTiacU Tialog VpołecYnX.  OUH  w VwoicU koÜenWarYacU To 
wXkonXwanego w ToÜu YaTania niejeTnokroWnie oceniają pXWania Y kwe-
VWionariuVYa jako „łaWwe”. JeTnocYeśnie jeTnakH analiYa poYwalała cYęVWo To-
VWrYec YnacYącą różnicę ÜięTYX VpoVobeÜH w jaki WeÜaW jeVW negocjowanX  
i konWekVWualiYowanX w auTXcji a wVWępnXÜi ocYekiwaniaÜi OUH kWóre cYęVWo 
YTawałX Vię Teprecjonować wXÜiar poYnawcYej nowości forÜułowanXcU  
w auTXcji WeYH arguÜenWów i opiniiH a jeTnocYeśnie nie uwYglęTniałX w Vwojej 
ocenie sWanTarTów mXślenia krXWXcYnego. 

PonaTWoH prawTopoTobnie Ye wYglęTu na skromne ToświaTcYenia 
meTialne w YakreVie publicXVWXki VpołecYno-poliWXcYnejH VWoVowane prYeY OU 
VWraWegie roYuÜienia i inWerpreWacji w YbXW ÜałXÜ VWopniu uwYglęTniają spe-
cXfikę gaWunkową auTXcji. Na eWapie prYeT VłucUanieÜH więkVYość VWuTen-
Wów ocYekuje oT roYÜówców-ekVperWów objaśniania TanXcU obiekWXwnXcUH 
WrakWując WXÜ VaÜXÜ Tobór Wreści jako oTpowiaTającX „ToÜinującXÜ” uję-
cioÜ VpołecYnXÜ. TXÜcYaVeÜ konfiguracja YaproVYonXcU gości prowaTYi 
niejeTnokroWnie To poTnoVYenia kweVWii i arguÜenWów nieobecnXcU lub Üało 
ekVponowanXcU w głównXÜ nurcie TebaWX VpołecYnej (por. pkW. 3.1.).  

JeTną Y poważniejVYXcU WruTności OUH wXÜagającą jeTnocYeśnie Yło-
żonej inWerwencji TXTakWXcYnej jeVW nieToVWrYeganie prYeY VłucUającego róż-
nic kulWurowXcU w sposobie roYwijania Tanej problemaWXki w  polVkiÜ   
i francuVkiÜ TXVkurVie publicYnXÜ (np. rola i ÜiejVce kobieW na rXnku pracX). 
SkuWkuje Wo nieuTolnością w buTowania VpójnXcU i koÜpleWnXcU inWerpreWacji 
auTXcji na eWapie poprYeTYającXÜ słucUanieH niekieTX ToTaWkowo wYÜoc-
nioną prYeY brak nawXku poTejÜowania samoTYielnXcU TYiałań TokumenWu-
jącXcU (Wj. TYiałań ukierunkowanXcU na wXVYukanie oTpowieTniej inforÜacji)H 
jeśli wXÜaganie Wakie nie jeVW ekVplicXWnie ujęWe w poleceniu. 

ŹróTeł ToVWrYeżonego braku świaToÜości i niewXVWarcYającego Yaan-
gażowaniaH a Wakże prYXcYXn roYTźwięku ÜięTYX ocYekiwaniaÜi ON a realiYa-
cją YaTania prYeY OU należX niewąWpliwie upaWrXwać cYęściowo Wakże w Vła-
bościacU kweVWionariuVYaH TlaWego Weż TYiałania wVpierające roYwijanie koÜ-
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peWencji VłucUania u OU powinnX uwYglęTnić krXWXcYną ocenę i prYXnajÜniej 
cYęściową ÜoTXfikację niekWórXcU Y forÜułowanXcU w kweVWionariuVYu pXWań 
WakH bX VkuWecYniej prYXgoWować OU To oTbioru auTXcji.  
 
6.3. OonsWruowanie kwesWionariusYa jako YaTania wspierającego roYwój 

kompeWencji roYumieniaJ posWulowane YmianX w formie i Wreści pXWań 
na eWapie prYeT słucUaniem  

 
PrYeprowaTYona analiYa TobiWnie pokaYujeH że YaTane prYeY ON pXWania na 
eWapie prYeT VłucUanieÜ okaYałX Vię niewXVWarcYająceH bX VkuWecYnie prYXgo-
Wować OU To WruTnego YaTania inWerpreWowania auTXcji raTiowXcU. NajwX-
raźniej nie uwYglęTniałX one poWrYeb i repreYenWacji OUH a co Ya WXÜ iTYie nie 
YawVYe cYXWelnie prowaTYiłX je ku poVWulowanXÜ w projekcie celoÜ kVYWałce-
nia. AnaliYa YgroÜaTYonXcU TanXcU poYwoliła ToVWrYec WrYX główne Vłabości 
w konVWrukcji pXWańJ 

• YbXW ogólnikowe i Üało VprobleÜaWXYowane VforÜułowanie pXWańH 
uVprawieTliwiające po cYęści YTawkowąH nieuarguÜenWowaną oT-
powieTź OUH  

• brak ekVplicXWnXcU poleceń ÜającXcU YacUęcić To VkuWecYnXcU TYiałań 
ucYeniowXcU (np. wVkaYanie prYeY ON konkreWnXcU WekVWów źróTłowXcUH 
ÜogącXcU ukierunkować uwagę i reflekVję OU)H 

• brak konkreWnej inforÜacji nW. ocYekiwań ON wobec oTpowieTYi.3 
OonfronWacja uVWaleń WeoreWXcYnXcU oTnoVYącXcU Vię To koÜpeWencji OU na 
poYioÜie Ł2IC1 w oTnieVieniu To publicXVWXcYnXcU gaWunków ÜeTialnXcU  
Y oTpowieTYiaÜi VWuTenWówH poYwala na określenie kilku YaVaT ToWXcYącXcU 
forÜułowania pXWań na eWapie prYeT VłucUanieÜ WakH bX YawierałX one bar-
TYiej precXYXjne wVkaYówkiH a naweW VugerowałX VWraWegie wVpoÜagające 
krXWXcYną inWerpreWację auTXcji na eWapie VłucUania. RaÜiaVW pXWań ogólnXcUH 
paVującXcU To każTej auTXcjiH ON powinna racYej VWoVować pXWaniaH kWóre 
wXraźnie wVkaYują na konkreWne aspekWX porusYanej problemaWXki (wXÜa-
gają porównXwania TanXcU pocUoTYącXcU Y różnXcU źróTełH YacUęcają To 
określenia wVWępnXcU Yałożeń Tanego probleÜu)H YmusYają To jej problema-
WXYowania i eksWrapolowania (YacUęcają To wVkaYania YależnościH uwarun-
kowańH Yawierają pXWania o prawoÜocność uogólnień)H wXmusYają więksYą 
akWXwność informacXjną (wXÜagają uYupełniania YauważonXcU nieToborów 
na poYioÜie wieTYXH YwłaVYcYa ToWXcYącej ŃrancjiH wXÜagają analiYX i VXnWeYX 
inforÜacji  w oparciu  o  konkreWne ÜaWeriałXI  VWronX inWerneWowe)H  roYwijają 
                                                             
3 Co prawTa kweVWionariuVY poTlegał każToraYowo oÜówieniu na foruÜ grupXH ale 
najwXraźniej OU poWrYebowałX jeVYcYe ściślejVYego prowaTYenia. 
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narYęTYia mXślenia krXWXcYnego (YacUęcają OU To krXWXcYnej ocenX VwoicU 
repreYenWacjiH a prYeTe wVYXVWkiÜ To werXfikacji Vpójności i rYeWelności Vwo-
jego VWanowiVka wobec Tanego probleÜuH Vugerują oVaTYenie Vwojego VWa-
nowiVka w oTpowieTniÜ konWekście VpołecYnXÜH eWc.) 

Poniżej nawiąYano ponownie To wXbranXcU prYXkłaTów pXWańH WXcU 
VaÜXcUH  kWóre bXłX oÜawiane w pkW.  6.1.  Po wVkaYaniu eleÜenWów w kon-
VWrukcji pXWańH kWóre Üogą uWruTniać realiYację celów VłucUaniaH jakie VWawia-
ne Vą w poTejściu TXVkurVXwnXÜ (lewa koluÜna Wabelki)H Yaproponowano 
ÜoTXfikację icU forÜX i Wreści (prawa koluÜna) YgoTnie Ye VforÜułowanXÜi 
wXżej YaVaTaÜi. 
 

PXWanie sformułowane w kwesWionariusYu  
i ocena jego konsWrukcji w świeWle prYXjęWXcU  
w projekcie celów NIU 

PropoYXcja moTXfikacji pXWania uwYglęTniająca 
Yałożenia projekWu 

PrYXkłaT  nr  1J  CYX  ŃrancuYi  barTYiej  ufają Üe-
TioÜ niż PolacX? 
OoÜenWarY To forÜX i Wreści pXWaniaJ pXWanie 
Üoże uYaVaTnić forÜułowanie ogólnikowej 
oTpowieTYiH nie Yawiera bowieÜ wVkaYania 
koniecYności uYaVaTnienia opinii w oparciu  
o rYeWelną analiYę 

MoTXfikacja pXWaniaJ jakie Vą różnice ÜięTYX 
ÜeTiaÜi francuVkiÜi i polVkiÜiH wXjaśnij We 
różnice w świeWle YÜian UiVWorXcYnXcU Tokona-
nXcU w ciągu oVWaWnicU 30 laW (1) oraY biorąc poT 
uwagę akWualne różnice VpołecYno-ekonoÜicYne 
ÜięTYX obXTwoÜa krajaÜi (2). 

PrYXkłaT  2J Jakie ÜeTia cieVYą Vię TwoiÜ naj-
więkVYXÜ YaufanieÜJ raTioH WelewiYjaH praVa? 
PXjaśnij TlacYego.  
OoÜenWarY To forÜX i Wreści pXWaniaJ brak naci-
Vku na arguÜenWowanieH roYuÜiane jako TYiała-
nia uporYąTkowane poTejÜowane w określo-
nXÜ celu poYnawcYXÜ 

MoTXfikacja pXWaniaJ wXWłuÜacYH jak no-
śnikIkanał inforÜacji (auTioH viTeoH praVa Tru-
kowanaH VWronX inWerneWowe) Üogą wpłXwać na 
VpoVób preYenWacji inforÜacjiH icU oTbiór i Vku-
WecYność? 
 

PrYXkłaT  nr  3J Oogo VpoTYiewaVY Vię uVłXVYeć  
w TXVkuVji na Wen WeÜaW ? 
OoÜenWarY To forÜX i Wreści pXWaniaJ brak wVka-
Yania na koniecYność uYaVaTnienia i wXkaYania 
YwiąYku ÜięTYX VkłaTeÜ YaproVYonXcU gości  
a kierunkieÜ roYÜowX. 

MoTXfikacja pXWaniaJ Yaproponujcie Twa różne 
YeVWawX YaproVYonXcU gościIekVperWów Tla 
TwócU wXraźnie określonXcU świaWopogląTowo 
TXVkuVjiJ jeTnej o cUarakWerYe feÜiniVWXcYnXÜ  
i Trugiej o cUarakWerYe konVerwaWXwnXÜ 

 
7. PoTsumowanie 
 
CUoć VkroÜnXcU roYÜiarówH prYeprowaTYone baTanie poViaTaH w oTcYuciu 
auWorekH Vporą warWość poYnawcYą. PrYeTe wVYXVWkiÜ poYwoliło ono na Ywe-
rXfikowanie Tość powsYecUnie prYXjęWXcU prYekonań co To samoTYielności 
ucYeniowej VWuTenWów na poYioÜie YaawanVowanXÜ pokaYującH że baTana 
grupa na poYioÜie Ł2 poWrYebuje prowaTYenia ONH cYaVaÜi naweW barTYo 
VYcYegółowego i konkreWnego w roYwijaniu koÜpeWencji roYuÜienia publicX-
VWXcYnXcU auTXcji raTiowXcU. PonaTWo baTanie poYwoliło wVkaYać na ograni-
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cYenia uWarWXcU VpoVobów planowania pracX na eWapie prYeT VłucUanieÜH 
akcenWując YwiąYek ÜięTYX roTYajeÜ YaTawanXcU pXWań a poTejÜowanXÜi 
TYiałaniaÜi poYnawcYXÜi. JeTnocYeśnie poYwoliło ono wXkaYać prYXTaWność 
poTejścia TXskursXwnego ÜięTYX innXÜi jako źróTła oTpowieTnicU narYęTYi 
(auWo)TXTakWXcYnXcU To TiagnoYX WruTności i To proponowania VWraWegii 
kVYWałcenia ToVWoVowanXcU To VpecXfiki roYuÜienia auTXcji raTiowXcU.  
I wreVYcie po raY kolejnX poWwierTYiło ono iVWnienie ściVłego YwiąYku mięTYX 
roYwijaniem sprawności słucUania w jęYXku obcXm a kompeWencjami ogól-
nXmi (koÜunikacjaH gaWunkiH wieTYa VpołecYno-kulWurowa). 
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BeaWa OarpińVka-MuViał  
UniwerVXWeW GTańVki 

InVWXWuW AngliVWXki i AmerXkaniVWXki 

ORO MLA SROOLNICTPA PYŻSRNGO P POLSCN JAOO OOARJA 
MO PRRNOSRTAŁCNŃ P SŃNRRN OOÓPNTNNCJI P GLOTTOMY-

MAOTYCN. OOÓUNIOAT R PSTĘPNYCH ŁAMAŃ NA TNÓAT 
ŃORÓUŁOPANIA I PALIMACJI NŃNOTÓP OSRTAŁCNNIA  

P RAÓACH RNŃORÓY SROOLNICTPA PYŻSRNGO 

TUe NaWional QualificaWion Framework for UigUer eTucaWion in PolanT as 
an opporWuniWX Wo reframe WUe compeWencies of acaTemic WeacUers  
of foreign languages. InWroTucWorX researcU on WUe recepWion of WUe  
formulaWion of learning ouWcomes anT WUeir valiTaWion wiWUin WUe  

reform of WerWiarX eTucaWion 

TUiV arWicle preVenWV a WUeoreWical TiVcuVVionH VupporWeT bX eÜpirical reVearcUH abouW 
WUe aWWiWuTeV of univerViWX WeacUerV of foreign language in PolanT WowarTV WUe iÜ-
pleÜenWaWion of WUe NaWional QualificaWion ŃraÜework for HigUer NTucaWion. TUe 
opinionV on WUe Wopic were collecWeT bX a queVWionnaireH conTucWeT in MarcU 2012H 
aÜong repreVenWaWiveV of 17 PoliVU univerViWieV. TUe reVearcU aiÜeT Wo inveVWigaWe 
wUeWUer inVWiWuWional anT aTÜiniVWraWive cUange connecWeT wiWU WUe reforÜ of UigU-
er eTucaWion in PolanT iV in anX waX conWribuWing Wo refraÜing of coÜpeWencieVH or Wo 
WUe TevelopÜenW of new coÜpeWencieV in foreign language WeacUerV anT reVearcU-
erV. TUe inWernaWionaliYaWion of WerWiarX eTucaWion anT TeÜanTV for orienWaWion Wo WUe 
job ÜarkeWH wiTelX TiVcuVVeT in liWeraWure anT public TebaWe recenWlXH are irreverViblX 
connecWeT wiWU globaliYaWion anT WUe Łologna proceVV. IW iV iÜporWanW Wo raiVe WUe 
queVWion Uow WUiV affecWV WUe generic anT Vpecific coÜpeWencieV of WeacUer WrainerV 
anT eTucaWorV. TUe reVearcU reVulWV revealeT WUaW acaTeÜicV are UigUlX VcepWical 
abouW WUe aVVuÜpWionV anT effecWV of WUe iÜpleÜenWaWion of WUe NQŃ. IW iV WUe au-
WUor’V inWenWion Wo TiagnoVe WUe reaVonV for WUiV in WUe conWexW of Veeing WUe NQŃ aV 
creaWing new Vpace for ÜoTifieT anT reTefineT VkillVH wUicU are inTiVpenVable in WUe 
new eTucaWional realiWX. 
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1. PprowaTYenie  
 
ArWXkuł preYenWuje poVWawX naucYXcieli akaTeÜickicU w PolVce wobec wTraża-
nia OrajowXcU RaÜ Owalifikacji Tla VYkolnicWwa wXżVYego na VWuTiacU filolo-
gicYnXcU oraY forÜułowania prYX Wej okaYji celów i waliTacji efekWów kVYWałce-
nia. PoVWawX We wXłaniają Vię Y baTania prYeprowaTYonego na pocYąWku 2012 
roku wśróT pracowników TXTakWXcYnXcU i naukowo-TXTakWXcYnXcU wXTYiałów 
filologicYnXcU i neofilologicYnXcU 17-Wu uniwerVXWeWów klaVXcYnXcU w PolVce. 
MoWXcYXło ono opinii reVponTenWów na WeÜaW poTpiVanej 5 kwieWniaH a wcUo-
TYącej w żXcie 1 paźTYiernika 2012 noweliYacji uVWawX Y 18 Üarca 2011 r. ToWX-
cYącej prawa o VYkolnicWwie wXżVYXÜ. P arWXkule poVWawione YoVWanie pXWanieH 
cYX YTanieÜ polVkiej kaTrX akaTeÜickiej powVWają w oblicYu YÜianX prawno-
aTÜiniVWracXjnej okolicYności VprYXjające roYwojowi nowXcU koÜpeWencji  
w  TXTakWXce  jęYXkowejH  cYX  Weż ToWXcUcYaVowe  koÜpeWencje  racYej  YoVWają 
prYeforÜułowane? UÜaVowienie i urXnkowienie eTukacjiH ÜiÜo konWrowerVjiH 
jakie wYbuTYają na foracU TXVkuVji akaTeÜickicU oraY w liWeraWurYe prYeTÜio-
WowejH VWanowią YjawiVka nieoTłącYnie YwiąYane Y globaliYacją (MoUaÜeTbUai 
2012).  P icU oblicYu należX YaVWanowić VięH  jakiÜ ÜoTXfikacjoÜ bądź Weż ja-
kieÜu VWopniowi aniUilacji poTlegają lub poTlegać powinnX uYnawane ToWąT Ya 
wioTące koÜpeWencje prYeTÜioWowe (Vpecific) oraY ogólne (generic) w gloWWo-
TXTakWXce. TłeÜ roYważań będą WuWaj TefinicXjne ujęcia koÜpeWencji oraY kwa-
lifikacji naucYXcieli w ujęciu różnXcU auWorów. MaWeriał eÜpirXcYnXH prYeTVWa-
wiającX fragÜenWX opinii śroTowiVka neofilologów w PolVce na WeÜaW OROH 
oVaTYonX jeVW YaWeÜ w konWekście prYeTe wVYXVWkiÜ koÜpeWencji YwiąYanXcU  
Y koniecYnością uVWoVunkowania Vię To YÜian YwiąYanXcU Y reforÜą VYkolnic-
Wwa wXżVYego. PXpowieTYi reVponTenWów Tają obraY nieVłXcUanie Tużej kon-
WeVWacji wobec wTrażanej reforÜą YÜianX inVWXWucjonalnej oraY jej efekWów. 
CeleÜ  auWorki  jeVW  YaWeÜ  analiYa  Wej  konWeVWacji  w  konWekście  rekonVWrukcji   
i WranVforÜacji konkreWnXcU uÜiejęWnościH i próba oTpowieTYi na pXWanie cYX 
ORO VWanowią YaÜacU na ToWXcUcYaVową jakość kVYWałcenia jęYXkowegoH cYX 
Üoże kreują prYeVWrYeń To realiYacji nowXcUH innXcU niż ToWąT koÜpeWencji? 
 
2. OlasXfikacje kompeWencji naucYXciela jęYXków obcXcU – prYegląT 

WXpologii w liWeraWurYe prYeTmioWu 
 

OompeWencje ogólne nauczycieli  
 
OlaVXfikacja koÜpeWencji naucYXcieli VWanowi już nieYwXkle obVYernX TYiał liWera-
WurX prYeTÜioWu. TXpologie Vą Wak licYneH poTobnie jak i roTYaje wieTYXH kwalifi-
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kacjiH uÜiejęWności oraY poVWaw oVobowościowXcUH jakie prYXpiVuje Vię „WXpowi 
iTealneÜu” naucYXcielaH że prYXWacYanie icU WuWaj wXkracYa poYa Üożliwości 
objęWościowe Wego WekVWu. PoTobnie rYecY Vię Üa Y liVWą auWorów TefiniującXcU 
pojęcie koÜpeWencji. RajÜują Vię niÜ baTawcYoH Yarówno Y ogólno peTagogicY-
nejH jak i gloWWoTXTakWXcYnej oraY ÜięTYXkulWurowej perVpekWXwX Ü. in. Oac-
prYakH PfeifferH ŁanacUH SWaViakH OwiecińVkiH ŚliwerVkiH OkońH PiWułaH MXcYkoH Pil-
cYXńVkaH RawaTYka-ŁarWnikH Siek-PiVkoYubH MicUońVka-SWaTnikH ŁanTuraH ŁXraÜH 
OoÜorowVkaH SpeckH MuTYikowaH SWacUH RaTwanH MXlakH JaroVYewVkaH PerbińVkaH 
OurcY  i  wielu  innXcU.  PVYXVcX  baTacYe analiYują pojęcie  koÜpeWencji  Ye  VWronX 
WrYecU klucYowXcU wXWXcYnXcUJ wieTYXH poVWaw oraY uÜiejęWności. OpiVują  
w VwXcU baTaniacU WoH co ArenTV ujęła w naVWępującXcU VłowacUJ 
 

OT naucYXcieli XXI wieku bęTYie Vię żąTać właTania YaVobeÜ wieTYXJ prYeT-
ÜioWowejH peTagogicYnejH VpołecYnej i Y YakreVu kulWurX; będą oni ÜuVieli VWać 
Vię reflekVXjnXÜi WwórcaÜi i profeVjonaliVWaÜi (ArenTV1994). 

 
PowXżVYXÜ cXWaWeÜ ŁanacU (2005) roYpocYXna jeTną Ye VwoicU ewaluacXj-
nXcU (a YaraYeÜ prognoVWXcYnXcUH bo obejÜującXcU planowane TYiałania To 
roku 2020) analiY wprowaTYanej w PolVce już oT roku 1989 reforÜX VXVWeÜu 
eTukacji oraY ÜiejVca naucYXciela w WXÜ proceVie. PrYX Wej okaYji wXÜienia 
on funkcje i YaTania naucYXcielaH kWóre w wielu aVpekWacU ÜuViałX ulec prYe-
orienWowaniu w VWoVunku To wcYeśniejVYego VXVWeÜu eTukacjiH i kWóre Üożna 
prYXpiVać ogólnXÜ VWanTarToÜ koÜpeWencji YawoTowXcU naucYXcieli w oT-
różnieniu oT koÜpeWencji wXÜaganXcU oT gloWWoTXTakWXków. Oilka Vłów klu-
cYowXcUH Wak jak wXÜienia je ŁanacU (2005)H poYwala na VWworYenie lepVYego 
tła Tla YroYuÜienia wXWXcYanXcU na nowo koÜpeWencji i YaTań naucYXciela 
XXI wiekuJ Vą Wo „VYkoła-eTukacja a rXnek pracX”H „roYuÜieć świaW-kierować 
Vobą”H „kVYWałcenie uVWawicYne”. OażTa Y WXcU Vfer wXWXcYa nowe YaTania  
w YakreVie WrYecU głównXcU roTYajów funkcji naucYXcielaJ kierownicYejH inWe-
rakcXjnej i organiYacXjnej (ArenTV 1994). Należą Wu np. goWowość To prYXgo-
Wowania ÜłoTYieżX To wejścia na rXnek pracX i Wakie kierowanie icU naukąH bX 
bXli YTolni To aTapWacji i TalVYego VaÜoToVkonaleniaH bXcie auWonoÜicYnXÜ 
w poVYukiwaniu i WworYeniu nowej wieTYXH oWwarcie na „inność” w proceVie 
negocjacji poWrYeb różnXcU luTYi (eÜpaWia)H uÜiejęWność organiYacji pracX  
i Tobrej wVpółpracX w grupie Yarówno innXcU naucYXcieli jak i ucYniów iWp.  
U poTłoża powXżVYXcU kaWegorii cecU leżą prYeTe wVYXVWkiÜ określone kie-
runki prYeÜian VpołecYno-kulWurowXcUH kWóre ŁanacU forÜułuje naVWępującoJ  

– koncenWracja na kulWurYe ogólnej oraY realiYacja wVpólnXcU warWości 
cXwiliYacji europejVkiejJ prawa i VwoboTX cYłowiekaH prawoÜocność 
TeÜokraWXcYnaH równość VYanV jeTnoVWekH „kulWura pokoju”H poVYa-
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nowanie innXcU luTYiH reVpekWowanie ÜniejVYościH ÜXślenie racjonal-
neH ocUrona ekoVXVWeÜuH oTpowieTYialność jeTnoVWkowa; 

– roYwój prYXTaWności To YaWruTnienia i YTolności To efekWXwności 
ekonoÜicYnej; 

– kVYWałWowanie VpołecYeńVWwa inforÜacXjnego i VWraWegia „ucYenia Vię 
prYeY całe żXcie” (ŁanacU 2005). 

PoTaje on Weż prYXkłaT kaWegorXYacji różnXcU koÜpeWencji naucYXcielVkicUH 
kWóre YalicYXć Üożna To WYw. kompeWencji ogólnXcU. Są WoJ koÜpeWencja po-
YnawcYaH jęYXkowaH warWościująco-koÜunikacXjnaH inWerperVonalnaH kulWuro-
waH żXciowego ToraTYWwaH prakWXcYno-Üoralna i organiYacXjno-WecUnicYna. 
PonaTWoH wielorakie aVpekWX koÜpeWencji klucYowXcUH cYXli YwiąYanXcU  
Y oWwarWościąH innowacXjnościąH elaVWXcYnościąH UuÜaniYacjąH uVWawicYnością 
i wXVokiÜ poYioÜeÜ kulWurX oVobiVWej oraY uÜiejęWności pVXcUologicYnXcUH 
rYucają naucYXcielowi wXYwanie wXÜagające nie WXlko wieTYXH ale prYeTe 
wVYXVWkiÜ „krXWXcYnego i alWernaWXwnego ÜXślenia oraY oTwagi w poVWępo-
waniuH (…) wiążą Vię Y YaVaTaÜi naukowej i peTagogicYno-pVXcUologicYnej 
Weorii organiYacji pracXH oYnacYają również określonX poYioÜ VWoVunków Üię-
TYXluTYkicU” (ŁanacU 2005J14).  

P raporcie ONCM1 na WeÜaW poliWXki eTukacXjnej w PolVce Y 1995 roku 
cYXWaÜX WeżH że w całXÜ ÜorYu koncepcji i orienWacji ToWXcYącXcU peTago-
gicYnXcU kwalifikacji naucYXcieli w okreVie WranVforÜacji i po niÜ należX Vku-
pić Vię na WrYecU celacUH Y kWórXcU pierwVYXÜ i najiVWoWniejVYXÜ jeVW orienWo-
wanie eTukacji naucYXcielVkiej na kVYWałWowanie właśnie osobowości i po-
sWaw naucYXcieli. OT YÜianX WXcU poVWaw YależX VukceV proponowanXcU 
WranVforÜacji. MrugiÜ eleÜenWeÜ Vą koÜpeWencje klucYoweH naWoÜiaVW WrYe-
ciÜ Topiero oTpowieTni Tobór Wreści i forÜ naucYania.  
 
3. OompeWencje a kwalifikacje – w kierunku uWXliWarnego prYXgoWowania 

YawoTowego naucYXcieli jęYXków obcXcU na Wle kompeWencji ogólnXcU 
 

PrYXkłaTX WXpologiYacji Üożna ÜnożyćH a YeVWawienie koÜpeWencji jęYXkowej 
Y koÜunikacXjną kieruje naV w VWronę cYXVWo YawoTowXcU koÜpeWencji na-
ucYXcieli jęYXka obcego. P WXÜ ÜiejVcu jeTnak pojawia Vię probleÜ Twoja-
kiego roTYajuJ braku Üożliwości pocYXnienia oVWrego poTYiału poÜięTYX 
koÜpeWencjaÜi ogólnXÜi a VYcYegółowXÜi oraY ÜXlącej granicX poÜięTYX 
pojęcieÜ kompeWencji a kwalifikacji.  

P nawiąYaniu To pierwVYego probleÜuH okaYuje VięH że w oblicYu Wak 
Ünogiej licYbX kaWegorXYacji uÜiejęWności naucYXcieli WruTno o wXraYiVWX 
                                                             
1 RaporW na WeÜaW poliWXki eTukacXjnej w PolVceH ONCM. 1995. P-waJ PSiP.  
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poTYiał ÜięTYX koÜpeWencjaÜi ogólnXÜi a prYeTÜioWowXÜi. P YawoTYie 
naucYXciela jego cecUX oVobowości i preTXVpoYXcje pVXcUologicYne VWanowią 
auWoÜaWXcYnie jego uÜiejęWność YawoTową. NabXWa wieTYa na WeÜaW ÜeWo-
Tologii i faY roYwoju ucYniaH eWapów akwiYXcji jęYXka iWp. VWanowią WXlko uYu-
pełnienie koÜpeWencji VpecjaliVWXcznXcU oraY TXTakWXcznXcU. GoźlińVka i SYlo-
Vek (1997) To WXcUże TwócU kaWegorii ToTają oT raYu Weż pVXcUologicznąH 
YwiąYaną Y ÜoWXwowanieÜ ucYniów i oTpowieTnią TiagnoYą icU Üożliwości 
– a Wo już YalicYXć Üożna To koÜpeWencji ogólnXcU (generic) (inWerperVonal 
VenViWiviWXH influencing oWUerV ).2 Również SWacU (YaJ OacprYak 2006J 49) piVYe 
o koÜpeWencjacU oVobowościowXcU (a wśróT nicU ÜoralnXcUH inWerpreWacXj-
nXcUH koÜunikacXjnXcU) jako o koÜpeWencjacU YawoTowXcU naucYXciela. 
MicUalVki  (YaJ  OacprYak 2006J  49)H  Wakże w konWekście  koÜpeWencji  YawoTo-
wXcU wXÜienia Ü.in. wXcUowawcze (jaki  jeVW  Üój  wXViłek w WworYeniu Uu-
ÜaniYacji oTTYiałXwań na ucYniów?) oraY komunikacXjne (po co VpoWXkaÜX 
Vię w VYkole?). Tę oVWaWnią koÜpeWencję Üożna wręcY roYpaWrXwać w kaWego-
riacU inkonWrologii peTagogicznejH cYXli filoYofii VpoWkaniaH jaka YnajTuje reali-
Yację w TYiałaniacU VYkolnXcU i wXkracYa YnacYnie poYa koÜpeWencje cYXVWo 
ÜeWoTXcYne lub inVWruÜenWalne (ŚliwerVki 2010). MXlak (YaJ OacprYak 2006J 
48) wXÜienia jeVYcYe poTYiał na koÜpeWencje bazoweH konieczne i pożąTane 
– kaWegorXYację wVkaYującą prawie wXłącYnie na uÜiejęWności inWelekWualneH 
YÜXVłoweH YwiąYane Y WalenWaÜi lub nieWXpowXÜi cecUaÜi oVobowości oraY 
VaÜoorganiYacji. P raÜacU kompeWencji koniecznXcUH MXlak wprowaTYa jeVY-
cYe poTYiał na koÜpeWencjeJ inWerpreWacXjną (goWowość To reflekVji na baYie 
wieTYX prYeTÜioWowej i uÜiejęWności peTagogicYnXcU)H auWokreacXjną (Va-
ÜowieTYa i świaToÜość relacji Y innXÜi) oraY realizacXjną (poYwalającą na 
realiYację wXWXcYonXcU YaTań w inVWXWucji).  

Pobec więc Wakiego YaWarcia Vię granicX poÜięTYX niegTXś barTYiej ocYX-
wiVWXÜi kaWegoriaÜiH warWo prYXjrYeć Vię roYróżnieniu poÜięTYX „koÜpeWencja-
Üi” a „kwalifikacjaÜi”H abX uYXVkać barTYiej klarownX obraY WegoH co wXÜagane 
jeVW  oT  wVpółcYeVnego  naucYXciela.  PeTług  OacprYaka  (2006J  47)H  kwalifikacje  
Üają cUarakWer forÜalnego prYXgoWowania To wXkonXwania YawoTuH cYXli Üoż-
liwości Vpełniania wVYelkicU wXÜagań VWawianXcU prYeT pełnioną funkcją (np. 
ukońcYenie oTpowieTniej VYkołX). CYXWaÜX Weż Ya SYloVekH że VaÜo Vłowo kwalifi-
kacje pocUoTYi „Y jęYXka łacińVkiego qualiWaV i Üniej więcej oYnacYa jakość.  
R kwalifikacją wiąże Vię więc ściśle cYXnność kwalifikowaniaH cYXli określania jako-
ści” (YaJ OacprYak 2006J 42). PeTług OVkara Langego naWoÜiaVWH kwalifikacje Wo 
„uÜiejęWnośćH YręcYność i wprawaH jak również wXViłek cieleVnX i uÜXVłowXH wX-
Üagane prYX wXkonXwaniu prac prYeY poVYcYególne YawoTX” (Lange 1965J 72). 
                                                             
2 UWWpJIIwww.ucaV.coÜIVepVIcriWeriaIgenericcoÜpeWencieVH MP 2.11.2012. 
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Owalifikacje Wak roYuÜiane uważane Vą Ya eleÜenW VkłaTowX koÜpeWencjiH kWóre 
„oTnoVYą Vię To uÜiejęWności wXkorYXVWXwania poViaTanXcU kwalifikacji” (Oac-
prYak 2006J 47). OoÜpeWencja jeVW więc pojęcieÜ VYerVYXÜ i bliżVYa jeVW YeVWa-
wowi cecUH kWóre uYnalibXśÜX Ya ogólneH a nie prYeTÜioWowe. Mefiniowana jeVW 
ÜięTYX innXÜi jako „YTolność i goWowość To wXkonXwania YaTań na ocYekiwa-
nXÜ poYioÜie (JenkinV YaJ CYerepaniak-PalcYak 1995)H lub „oViągnięcie określo-
nXcU VWanTarTów w obrębie Tanej prakWXki” (Carr YaJ MXlak 1995J36). NieoVWrość 
pojęć jeVW jeTnak i Wak wiTocYnaH YwłaVYcYa w peTeuWologiiH kWóra wprowaTYa 
poTYiał na kwalifikacje zawoTowe i ogólne. PeTeuWoloTYX Tefiniują kwalifikacje 
ogólne jako poTVWawę kwalifikacji YawoTowXcUH Wj. jako „wiaToÜości i uÜiejęW-
ności VXWuacXjne naucYXciela w gronie luTYi wVYecUVWronnie wXkVYWałconXcUH 
TXVponującXcU wieTYą i kulWurą o YaVięgu YnacYnie wXkracYającXÜ poYa wXucYo-
ną Vpecjalność YawoTową” (OupiViewicY 2005). Oba pojęcia wcUoTYą w każTXÜ 
raYie w YakreV WYw. kwalifikacji YawoTowXcU.  

CecUąH kWóra bXć Üoże najbarTYiej oTróżnia kompeWencję oT kwalifikacji 
jeVW jej wXÜieniana prYeY SWacUa „generaWXwność i WranVferowalnośćH cYXli Üoż-
ność prYenoVYenia Vię na inne TYieTYinX akWXwności jeTnoVWki i WworYenia Vię 
nowXcU koÜpeWencji”. Ta właściwość koreluje Y wXÜienianXÜi Wakże prYeY Wego 
VaÜego auWora VkłaTowXÜi koÜpeWencjaÜi warVYWaWu naucYXcielaJ koÜpeWencją 
WranVpozXcXjnąH krXWXczną i organizacXjną (SWacU 2002J 19 YaJ OacprYak 2006J 
50). Mo WXcU WrYecU roTYajów koÜpeWencjiH poTobnie jak i To poTYiału MXlaka na 
koÜpeWencje realizacXjnąH auWokreacXjnąH inWerpreWacXjną oraY  icU  wVpoÜnia-
nXcU właściwości generaWXwności oraY WranVferowalności powrócę w akapicie 
ToWXcYącXÜ roYbuTowXwania lub rekonVWrukcji koÜpeWencji w oblicYu ORO.  

 
4. Uwarunkowania procesów waliTacji osiągnięć oraY uYnawania 

efekWów ksYWałcenia w eTukacji formalnejH poYa formalnej i nie-
formalnej  

 
NajbarTYiej oTcYuwalnX Tla akaTeÜickiej kaTrX uniwerVXWeckiej reYulWaW 
obecnej reforÜX VYkolnicWwa wXżVYegoH jakiÜ jeVW wprowaTYenie OrajowXcU 
RaÜ OwalifikacjiH wiąże Vię beYpośreTnio Y uYnawanieÜ efekWów kVYWałcenia 
YTobXwanego prYeT prYXVWąpienieÜ To VWuTiów oraY waliTacją oViągnięć  
w eTukacji forÜalnejH nieforÜalnej oraY poYa forÜalnej. ORO narYuciłX po-
VYcYególnXÜ wXTYiałoÜ polVkicU uniwerVXWeWów obowiąYek (ale WXÜ VaÜXÜ 
TałX okaYję) To YwerXfikowania prograÜów VWuTiów oraY VprecXYowania 
VXlabuVów poVYcYególnXcU prYeTÜioWów weTług określonXcU wXWXcYnXcU. 
SYcYególne konWrowerVje wYbuTYała koniecYność VforÜułowania ujeTnolico-
nXcU ogólnXcU oraY kierunkowXcU efekWów kVYWałcenia Tla poVYcYególnXcU 
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cXkli TXTakWXcYnXcU. RaTanie WoH jakkolwiek wXwołało negaWXwne i krXWXcYne 
reakcje WXcUH kWórYX ÜuVieli je wXkonaćH VWanowi konVekwencję proceVu prYe-
kVYWałcania VXVWeÜu VYkolnicWwa wXżVYego w TucUu WenTencji neoliberalnXcU. 
JeVW konVekwencją uÜaVowienia oraY urXnkowienia eTukacji wXżVYej. MeÜo-
kraWXYacja eTukacji jeVW WenTencją powVYecUną i globalnąH w różnXcU forÜacU 
i wXÜiarYeH ale jeTnak ToWXkającą całego globaliYującego Vię świaWa. ProceVX 
We pociągają Ya Vobą pewne konVekwencjeH Wakie jak obniżenie poYioÜu 
kVYWałcenia oraY koniecYność VWanTarXYacji pewnXcU proceTur inVWXWucjonal-
nXcU. SforÜułowanie oraY ujeTnolicenie efekWów kVYWałcenia Tla określonXcU 
kierunków jeVW jeTną Y WakicU konVekwencjiH kWóra w YałożeniacU Üa poÜa-
gać w uYXVkiwaniu VWopni naukowXcU lub TXploÜów prYeY kanTXTaWów  
o coraY barTYiej Yłożonej i barwnej UiVWorii eTukacji. PielokulWurowość Vpołe-
cYeńVWwH naweW WXcU najbarTYiej ToWąT UoÜogenicYnXcU (To kWórXcU PolVka 
Vię YalicYa)H VWaje Vię fakWeÜ. Można więc VpoTYiewać VięH że Yarówno Ye 
wYglęTu na inWerkulWurowe Üigracje luTnościH jak i Yróżnicowanie ToświaT-
cYeń VYkolno-eTukacXjnXcUH ÜłoTYi kanTXTaci na VWuTenWów będą prYXcUo-
TYić Y barTYo nierównXÜ poYioÜeÜ wieTYX i koÜpeWencji. P krajacU NuropX 
RacUoTniej poTejÜowane Vą już oT jakiegoś cYaVu VforÜaliYowane TYiałania 
Üające na celu werXfikację oraY uYnanie efekWów kVYWałcenia uYXVkanego nie 
WXlko na innXcU ucYelniacUH ale Wakże w eTukacji poYa-forÜalnej (kurVXH VYko-
lenia) lub nieforÜalnej (Trogą auWoeTukacji). SXWuacja w PolVce VcUarakWerX-
Yowana YoVWała prYeY ToÜaVYa SarXuVY-PolVkiegoH TXrekWora CenWruÜ OVYWał-
cenia MięTYXnaroTowego PoliWecUniki ŁóTYkiejH poTcYaV jeTnej Y cXklicYnXcU 
konferencji RNA oTbXwającej Vię w 2011 roku w GTańVku.3 Jego YTanieÜ 
uYXVkiwanie koÜpeWencji (Y ÜierYalnXÜi efekWaÜi kVYWałcenia) naVWępuje Te 
facWo w kolejności naVWępującej (a nie jeVW Wo kolejność WXpowa Tla eTukacji  
polVkiej)J 1) eTukacja nieforÜalnaH 2) poYa-forÜalnaH 3) forÜalna. CeleÜ 
więc wVpółcYeVnXcU poVunięć aTÜiniVWracXjnXcU powinno bXć YaWeÜ roYwią-
Yanie probleÜuH jak oViągnąć równowagę ÜięTYX WXÜi forÜaÜi kVYWałcenia.  

                                                             
3 RTanieÜ SarXuVYa-PolVkiego polVki VXVWeÜ eTukacji Y perVpekWXwX kVYWałcenia 
uVWawicYnego cecUują naVWępujące rXVXJ  

– proceV kVYWałcenia Wo głównie eTukacja forÜalna i ewenWualnie poYa-forÜalna; 
– ToÜinuje kolekcjonowanie świaTecWwH TXploÜów i cerWXfikaWów – beY kon-

cenWracji na efekWacU; 
– iVWnieje brak wXraźnego roYTYiału poÜięTYX „proceVeÜ naucYania” a „pro-

ceVeÜ werXfikacji efekWów ucYenia Vię” (ogólnie naciVk kłaTYionX jeVW na 
nauczanie a nie na uczenie Vię); 

– kwalifikacje naTawane Vą w kolejnościJ 1) eTukacja forÜalna –L 2) poYa-
forÜalna –L 2) nieforÜalna. 
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5. RekonsWrukcja kompeWencji wobec nowopowsWałXcU okolicYności – 
Yagrożenie cYX sYansa? 

 
P WakicU okolicYnościacU koniecYne jeVW poTTanie werXfikacji niekWórXcU  
Y licYnie wXÜienianXcU wXżej kaWegorii koÜpeWencji TXTakWXcYnXcUH prYeTe 
wVYXVWkiÜ ogólnXcUH celeÜ Tokonania icU rekonVWrukcji w nowejH YÜieniającej 
Vię rYecYXwiVWości eTukacXjnej. MęcYkowVka-CUriVWianVen (2002) piVYąc o koÜ-
peWencjacU rekonVWrukcXjnXcU ucYnia określa je ÜięTYX innXÜi jako uÜiejęW-
ność TokonXwania WranVpoYXcji wcYeśniejVYXcU ToświaTcYeń eTukacXjnXcU na 
wieTYę YTobXwaną wVpółcYeśnieH i WworYenie w Wen VpoVób wieTYX o nowej 
jakości i YnacYeniu. RaTanieÜ wVpółcYeVnego naucYXciela jeVW YaWeÜ VWwarYa-
nie ucYącXÜ Vię WakicU warunków TXTakWXcYnXcU i pVXcUologicYnXcUH kWóre 
uÜożliwiać będą prYeWwarYanie wieTYX poprYeY auWoeTukację połącYoną  
Y wieTYą YTobXwaną Y YewnąWrY. RaTanie Wo wXÜaga oT naucYającego uÜie-
jęWności elaVWXcYnego WranVponowania określonXcU eleÜenWów wieTYX poTaw-
cYej na Yróżnicowane ToświaTcYenia i wieTYę wXjściową wXcUowanków. PX-
Taje Vię więcH że i onIona powinni poViaTać owe rekonVWrukcXjne koÜpeWencjeH 
oTpowiaTające wXÜienianej pośróT koÜpeWencji ogólnXcU wrażliwości inWer-
perVonalnej (inWerperVonal VenViWiviWX). PoTobnego roTYaju koÜpeWencja okre-
ślana jeVW prYeY MXlaka jako kompeWencja auWokreacXjnaH kWórej poTVWawą jeVW 
„świaToÜość relacji Y innXÜi poTÜioWaÜiH YTobXwana poTcYaV YorganiYowa-
nej obVerwacji VaÜego Viebie” (MXlak 1995J 38-41).  

OoÜpeWencje Wego WXpu wXTają Vię poViaTać cecUX wVpoÜniane wXżej 
w WXÜ WekścieJ WranVferowalność i generaWXwność. OoÜpeWencja jako pojęcie 
VYerVYe oT kwalifikacji różni Vię oT nicU ÜięTYX innXÜi WXÜH że Üa Üożliwość 
prYenoVYenia Vię na inne obVYarX TYiałań eTukacXjnXcUJ np. Y ÜerXWorXcYnXcU 
na organiYacXjneH Y organiYacXjnXcU na VpołecYneH Ye VpołecYnXcU na nauko-
we. IcU generaWXwność naWoÜiaVW Üoże polegać na kreaWXwnXÜ wXkorYXVWa-
niu różnego roTYaju kwalifikacji oraY koÜpeWencji w Yupełnie nowXcU oko-
licYnościacU i wobec nowXcU YaTań. Można VąTYićH że SWacU Üa WuWaj na ÜXśli 
poWencjalną Üożliwość VwoiVWego „pącYkowania” koÜpeWencji na poWrYebX 
nowXcU YaTańH lub inacYejH Üożliwość Üanipulowania poVYcYególnXÜi kwali-
fikacjaÜi prYeTÜioWowXÜi oraY innXÜi roTYajaÜi koÜpeWencji na rYecY To-
raźnego YaTania lub VXWuacji. CecUX We jawią Vię jako YnacYąco iVWoWne wobec 
koniecYności VproVWania YÜianie inVWXWucjonalnej i paraTXgÜaWXcYnejH Y jaką 
obecnie YÜagają Vię uniwerVXWeWXH w WXÜ Wakże reVponTenci prYeTVWawiane-
go niżej baTania. ParWo więc Ywrócić ponownie uwagę na Twa roTYaje klaVX-
fikacji koÜpeWencjiH prYXWacYane w WXÜ Wekście już wcYeśniejH kWórXcU cUarak-
WerXVWXka wXTaje Vię VYcYególnie oTpowiaTająca wXYwanioÜH jakie VWawia 
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prYeT naucYXcielaÜi reforÜa oraY ORO. Mowa o WXpologiacU MXlaka na koÜ-
peWencje inWerpreWacXjneH auWokreacXjne oraY realizacXjne oraY opiVane prYeY 
SWacU koÜpeWencje WranVpozXcXjneH krXWXczne i organizacXjne. MlacYego one 
właśnie Üogą aVpirować To roli klucYowXcU? 

OompeWencje inWerpreWacXjne obejÜują weTług MXlaka WrYX aVpekWXJ 
aVpekW warWości peTagogicYnXcUH wieTYX prYeTÜioWowejH wieTYX i uÜiejęWno-
ści peTagogicYnXcU. SprawiająH że „naucYXciel prYXgoWowanX jeVW To reflekVji  
i wXciągania wnioVków”. AuWoreflekVjaH uważana Ya poTVWawę VkuWecYnej 
TXTakWXki (RXan 2007)H wXTaje Vię bXć nieYbęTna w oblicYu koniecYności 
prYeWwarYania właVnXcU warVYWaWów pracX TXTakWXcYnejH To cYego reforÜa 
Üniej lub barTYiej beYpośreTnio nakłania. JeVW Weż koniecYna To wXÜaganej 
prYeY poVunięcia inVWXWucjonalne ocenX forÜaliYacji oViągnięćH nie WXlko VWu-
TenWówH ale Weż kaTrX akaTeÜickiej. OompeWencje auWokreacXjne opierają Vię 
na „VaÜowieTYXH poVWawie baTawcYej i pXWającej”H oraY „WworYeniu właVnej 
VXlweWki YawoTowej”. NieYależnie oT preferencji lub anWXpaWii wobec Wego 
YjawiVkaH ÜarkeWXYacja eTukacji wprowaTYa ÜecUaniYÜX rXnkowe Wakże w Wę 
Vferę. MYiałalność naukowa w pewnXÜ VenVie Wraci Vwój prXwaWnX i YinTXwi-
TualiYowanX cUarakWer na rYecY TYiałania wVpólnoWowegoH kooperacXjnegoH 
naYnacYonego ÜecUaniYÜaÜi VwoiVWej auWoreklaÜX. Nauka Üa Vię roYwijać 
Ybiorowo w raÜacU projekWów naukowXcUH wXÜagającXcU VYcYegółowXcU 
opiVówH enuÜeracji oViągnięćH planówH buTżeWów. OoncepcXjna VWrona baTań 
VWaje Vię WXlko jeTnXÜ Y eleÜenWów pracX naukowej akaTeÜików. Jej YaiVW-
nienie na rXnku eTukacXjnXÜH Wo Yupełnie inna Vfera jego TYiałalnościH kWóra 
wXÜaga pewnej ToYX auWokreacji. OompeWencje realizacXjne naWoÜiaVW roY-
paWrują każdą cYXnność naucYXciela w WrYecU wXÜiaracUJ „obiekWuH na kWórX 
jeVW VkierowanaH poYioÜu YorganiYowania oraY ogólnego VcUeÜaWu TYiała-
nia”. MocelowoH Vą Wo uÜiejęWności poYwalające na VkuWecYną realiYację Ya-
Tań w inVWXWucji. Jeśli To WakowXcU należą koniecYność napiVania VXlabuVów 
cYX Weż VforÜułowanie efekWów kVYWałceniaH realiYacja Wakiej koÜpeWencji 
YależX prYeTe wVYXVWkiÜ oT poYioÜu YorganiYowania pracowników i YroYu-
Üienia prYeY nicU celowości wXWXcYonXcU YaTań.  

R kompeWencją realizacXjną ściśle wiąże Vię WXpowana prYeY SWacU kom-
peWencja WranVpozXcXjna. PXWa  ona  o  WoH  „cYX  i  jak  jeVWeÜ  prYXgoWowanX  To  
YÜieniającXcU Vię warunkówH Üając określone TXVpoYXcje?” (SWacU 2002J19). 
RÜieniające Vię warunki Vą TokłaTnie WXÜH co VWało Vię coTYiennością rYecYXwi-
VWości akaTeÜickiej i źróTłeÜ najwiękVYXcU fruVWracji. ParWo więc Üoże Vięgnąć 
po kolejną koÜpeWencję Y prYXWacYanego YeVWawuJ krXWXcznąH kWóra nakaYuje 
YapXWaćH „co WrYeba YÜienić w wXkonXwanej pracXH co TopracowaćH jakiÜi Tro-
gaÜi Wo oViągnąć?” OweVWionowanie rYecYXwiVWości Üoże w raYie niejaVności 
prowaTYić To konVWrukWXwnej YÜianX w poTejściu To YaTań. OoniecYność Vpro-
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VWania wXÜogoÜ ORO niewąWpliwie YroTYiła VYereg wąWpliwości i okaYji To pX-
Wań na WeÜaW WegoH co Y Tawnego VWaWuV quo należX YoVWawićH a co YÜienić (np. 
w prograÜacU VWuTiów). ŁXła więc okaYją To roYwijania koÜpeWencji krXWXcY-
nejH  nie  WXlko  w  konWekście  konWeVWacjiH  ale  Wakże  WranVforÜacji.  OVWaWnia  Ye  
wVpoÜnianXcU prYeY SWacU koÜpeWencjiJ organizacXjnaH  pokrXwa  Vię Y  wcYe-
śniejVYą realizacXjnąH  ToTaWkowo YapXWując o WoH „jak określaÜ Vprawność or-
ganiYacXjną Vwojej  pracX?”  NaÜXVł naT  WXÜ  aVpekWeÜ  Üiał Wakże  okaYję na-
VWąpić poTcYaV forÜułowania efekWów kVYWałcenia weTług narYuconXcU koTów  
i VXÜboli. CYXnność WeoreWXcYnie jałowaH wXÜuVYała jeTnak pewną konVe-
kwencję i WecUnicYne poTejście To YagaTnień WeoreWXcYnXcU. JeVW Wo punkW naj-
barTYiej YagorYałej krXWXki śroTowiVka wobec OROH gTXż UuÜaniVWoÜ WruTno 
jeVW poVługiwać Vię VYWXwnXÜi VcUeÜaWaÜi wobec YjawiVk opiVującXcU luTYkie 
uÜiejęWnościH wieTYę i poVWawX. Jak okaże Vię Ya cUwilę w baTaniuH Wo Tla po-
VWaw (uÜiejęWności VpołecYnXcU) najWruTniej bXło VprecXYować forÜułowane  
w nieÜal ÜaWeÜaWXcYnej forÜule efekWX kVYWałcenia filologicYnego. PXTaje Vię 
bowieÜH że WruTno Wu Ynaleźć beYpośreTnie prYełożenie. Ale Üoże właśnie  
w WXÜ ÜoÜencie warWo Vięgnąć po wVpoÜinane koÜpeWencje WranVpozXcXjne 
i wXkorYXVWać WranVferowalność poViaTanXcU koÜpeWencji?  

 
6. ŁaTanie empirXcYneJ meWoTaH proceTura i wXniki 

 
Opinie neofilologów na WeÜaWX YwiąYane Y reforÜą oraY ORO YbaTano anoni-
Üową ankieWą online w luWXÜ i  Üarcu 2012.  UYXVkanX YoVWał YwroW  w licYbie  
188 reVponTenWów. PrYeTVWawione poniżej wXbrane pXWania i oTpowieTYi VWa-
nowią WXlko cYęść całkowiWej ankieWXH kWóra VkłaTała Vię Y 20 pXWań o kafeWerii 
YaÜknięWej (poYa ÜeWrXcYką)H Y Üożliwością ToTawania koÜenWarYX. PreYen-
Wowane Wu pXWania w ilości 12-Wu pogrupowane YoVWałXH Ye wYglęTu na WeÜaWX-
kę arWXkułuH na WrYX bloki WeÜaWXcYne. PierwVYX ToWXcYX beYpośreTnio opinii  
o forÜułowaniu celów i efekWów kVYWałcenia wg ORO na VWuTiacU jęYXkowXcU 
oraY w VWoVunku To prYeTÜioWów VYcYegółowXcUH jak również o prYewiTXwanej 
icU realiYacji w poVYcYególnXcU TYieTYinacU VWuTiów neofilologicYnXcU. Mrugi 
blok ToWXcYX YagaTnienia waliTacji efekWów kVYWałcenia oraY akreTXWacji wcYe-
śniejVYej eTukacji w konWekście kVYWałcenia uVWawicYnego. NaWoÜiaVW WrYeci blok 
Wo YaleTwie Twa pXWania ogólneH ToWXcYące poVWrYegania roYbieżności poÜię-
TYX Weorią a prakWXką w gloWWoTXTakWXce w konWekście koÜpeWencji naucYXcieli. 
ŁaTanie Üa cUarakWer WriangulacjiH gTXż łącYX ÜeWoTę ilościową Y jakościową 
analiYą wXbranXcU wXpowieTYi reVponTenWów. Nie jeVW celeÜ Wego arWXkułu 
ocena cYX Vą one uYaVaTnioneH cYX nie. Cel baTania jeVW wXłącYnie TiagnoVWXcY-
nX i  TeVkrXpWXwnXH oparWX o ÜeWoTę fenoÜenologicYnąH  i  Üa pokaYać prYeżX-
ciowX cUarakWer VWoVunku To YÜianXH beY ocenX jej waT lub YaleW.  
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OWoH co wXłania Vię Y baTania. PonaT połowa baTanXcU (52H1 %) uważaH że 
wTrażanie  ORO  oraY  reforÜX  VYkolnicWwa  wXżVYego  „koÜplikuje  proceV  TXTak-
WXcYnXH YÜuVYając niejako To konVekwencji w precXYowaniu celów kVYWałcenia 
oraY  icU  ÜierYenia  po  cXklu  TXTakWXcYnXÜ”H  a  poTobnX  oTVeWek  oVób  (54H7%)  
forÜułowanie celów i efekWów kVYWałcenia wobec ToWXcUcYaVowXcU prograÜów 
VWuTiów neofilologicYnXcU uważa Ya „uWruTnienie aTÜiniVWracXjne i cYaVocUłonne 
YaTanie beY więkVYego VenVu ÜerXWorXcYnego”. JeTnak Tla prawie jeTnej cYwar-
Wej (24H4%) bXła Wo YaraYeÜ okaYja To „werXfikacji właVnXcU TYiałań TXTakWXcY-
nXcU  oraY  wYÜożonej  wVpółpracX  kaTrX  akaTeÜickiej”.  TXlko  po  Üniej  więcej  
15%  reVponTenWów  (cYXli  po  ok.  100  oVób  w  kraju)  uważaH  że  wTrażanie  ORO  
nieVie Ye Vobą VYanVę na kVYWałWowanie koÜpeWencji klucYowXcU u pracowników 
naukowXcU (14H3%) lub ewenWualnie VWuTenWów kVYWałconXcU w nowXÜ WrXbie 
(15H4%). RaraYeÜ ToÜinująca więkVYość (61H1%) uYnałaH że proceV forÜułowania 
celów i efekWów wobec właVnXcU prYeTÜioWów „bXł źróTłeÜ Tużej irXWacji prYeTe 
wVYXVWkiÜ Ye wYglęTu na brak cYaVu”H i WXlko Tla 22% VWanowił „inWereVujące wX-
Ywanie ÜiÜo cYaVocUłonności”. Oolejne WrYX pXWania Y Wego bloku ToWXcYXłX pro-
gnoY co To realiYacji VforÜułowanXcU kolejnXÜi kaWegoriaÜi (wieTYXH uÜiejęWno-
ści i poVWaw) celów i efekWów kVYWałcenia w poVYcYególnXcU TYieTYinacU kVYWałce-
nia neofilologicYnegoJ jęYXkoYnawcYejH liWeraWuroYnawcYej i kulWuroYnawcYej.  
P każTXÜ Y WXcU prYXpaTków YTecXTowana więkVYość uYnawała YgoTnieH że 
najWruTniej bęTYie realiYować efekWX kVYWałcenia w YakreVie koÜpeWencji Vpo-
łecYnXcUH cYXli poVWawH i Wo w prYXpaTku każTej TYieTYinX kVYWałcenia jęYXkowego. 
NajWruTniej Tokonać WuWaj prYełożenia w raÜacU jęYXkoYnawVWwa (w WXÜ TXTak-
WXki jęYXka obcego) – uważa Wak prawie 60% baTanXcUH ponaT 43% uważa po-
Tobnie w kweVWii prYeTÜioWów liWeraWuroYnawcYXcUH a VWoVunkowo najłaWwiej 
wXTaje VięH że Tokona Vię realiYacja celów w YakreVie kulWurX (Ya najWruTniejVYe 
uważa Wo YaTanie 34H5%). I Wak jeVW Wo najwXżVYX oTVeWek w raÜacU Tanego pX-
WaniaH co oYnacYaH że i Wak więkVYość uYnała realiYację celów w kaWegorii poVWaw 
Ya najWruTniejVYą w obrębie Wej TYieTYinX.  

Mrugi blok pXWań nawiąYXwał ogólniej To YagaTnienia waliTacji efekWów 
kVYWałcenia w konWekście reforÜX oraY YjawiVka Lifelong Learning. PXWano  
o VaÜą koncepcję i jej VenVowność oraY YnajoÜość wXbranXcU WerÜinów  
Y YakreVu kVYWałcenia uVWawicYnego. I WakH Tla ToÜinującej więkVYości (ok. 80%) 
reVponTenWów koncepcja waliTacji efekWów kVYWałcenia jeVW albo „WworeÜ cYX-
VWo WeoreWXcYnXÜH  „nowoÜową”  beY  YnacYenia”  (40%)H  albo „forÜalnXÜ Wer-
ÜineÜ Y rejeVWru proceVu bolońVkiegoH nie wnoVYącXÜ wiele To prakWXcYnej 
VferX TXTakWXki” (40%). OTpowieTYi We YawarWe bXłX w jeTnXÜ pXWaniuH w kWó-
rXÜ WXlko Tla 16H2 % pXWanXcU jeVW ona „prakWXcYnXÜ narYęTYieÜ wVpoÜaga-
jącXÜ ujeTnolicenie VXVWeÜu eTukacji akaTeÜickiej”. RaraYeÜ proceTura 
uYnawania efekWów kVYWałcenia powinna YTanieÜ połowX baTanXcU ToWXcYXć 
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„WXlko eTukacji forÜalnej (VYkolnej i uniwerVXWeckiej)” (49H4%). SaÜ WeÜaW 
waliTacji i akreTXWacji ToWXcUcYaVowXcUH wcYeśniejVYXcU oViągnięć eTukacXj-
nXcU jeVW Wakże prYeY połowę puli baTanXcU (50H5%) uYnanX Ya „Üanewr cYXVWo 
forÜalnXH kWórX nie poprawi jakości kVYWałcenia i ciągłości poÜięTYX koÜpeWen-
cjaÜi abVolwenWów oraY poWrYebaÜi rXnku pracX”H a YaleTwie 8% uważa go Ya 
„inWereVującX i iVWoWnX Tla roYwoju eTukacji oraY ToVWoVowXwania jej To po-
WrYeb  rXnku  pracX  w  PolVce”.  Około  30%  uważa  YagaTnienie  Ya  iVWoWneH  ale  
WruTne lub nieÜożliwe To realiYacji w polVkicU warunkacU. 45H7% VpośróT 
reVponTenWówH YapXWanXcU o YnajoÜość wXbranXcU WerÜinów Y YakreVu kVYWał-
cenia uVWawicYnegoH prYXYnajeH że icU nie YnaH ale ToÜXśla Vię icU YnacYenia 
(WerÜinX WakieH jak Vieciowanie VieciH inkubaWorium lub imprezX VaWeliWarne). 
TXlko niecałe 6% oVób Yna We WerÜinXH a 37H2% w ogóle Vię Y niÜi nie YeWknęło.  

OVWaWnie YagaTnienieH YwiąYane Y konWekVWeÜ WXWułowXcU koÜpeWencji 
naucYXcieli jęYXków obcXcUH koreluje Y TwoÜa pXWaniaÜi ankieWX na WeÜaW pro-
bleÜu Y  prYXVWoVowanieÜ kVYWałcenia  wXżVYego w realiacU polVkicU To wXÜo-
gów VWawianXcU prYeY reforÜę oraY YnacYenieÜ koÜpeWencji w WXÜ proceVie. 
PonownieH YTecXTowana połowa ankieWowanXcUH bo 53H1% uważaH że probleÜ 
leżX w „niekoÜpaWXbilności forÜalnXcU VforÜułowań i WerÜinologii wobec prak-
WXk TXTakWXcYnXcU”. Spora cYęść (34%) wVkaYała Weż na „niecUęć kaTrX akaTe-
Üickiej To poTTawania Vię ujeTnoliconej ÜeWoTologii pracX oraY powWarYalnXÜ 
WreścioÜ”. Są Wo prawTopoTobnie Twa YaVaTnicYe powoTXH Tla kWórXcU reforÜa 
jeVW uważana Ya VkaYaną na niepowoTYenie prYeY więkVYość baTanXcU. RapXWani 
naWoÜiaVW o opinię na WeÜaW konTXcji VYeroko opracowXwanXcU i roYbuTowXwa-
nXcU  koÜpeWencji  naucYXcielVkicU  w  oVWaWniej  TekaTYieH  w  ilości  42H5  %  oTpo-
wieTYieliH że „opracowania WeoreWXcYne iVWnieją obok prakWXkiH gTXż oTbiegają oT 
rYecYXwiVWości VYkolno-akaTeÜickiej (uWruTnienia infraVWrukWuralneH finanVowe)”. 
Po ok. 20% reVponTenWów wVkaYało na roYÜijanie Vię Weorii Y prakWXką Ye wYglę-
Tu na „icU - naucYXcieli - pVXcUologicYnX opór prYeT YÜianą i łaÜanieÜ TawnXcU 
nawXków ÜeWoTologicYnXcU”H oraY na „brak cYaVu kaTrX akaTeÜickiej To To-
kVYWałcania Vię i poTążania Ya YÜianaÜi paraTXgÜaWXcYnXÜi”. NajÜniejVYX oTVe-
Wek oVóbH wVkaYującX na YaleTwie 25 VpośróT 188 baTanXcU VWwierTYiłH że Weore-
WXcYnX opiV koÜpeWencji w źróTłacU naukowXcU „pokrXwa Vię coraY barTYiej  
Y uniwerVXWecką prakWXką TXTakWXcYną naucYXcieli jęYXków obcXcU (Wj. roVną icU 
koÜpeWencje prYeTÜioWowe oraY klucYowe)”.  
 
7. Pnioski  

 
PrYeTVWawione wXniki należX poWrakWować jako narYęTYie auWoreflekVji i prYXYnaćH 
że opinii śroTowiVka neofilologicYnego nie YnaÜionuje opWXÜiYÜH a wręcY jeVW 
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ona  YTecXTowanie  krXWXcYna  wobec  wTrażanXcU  eleÜenWów  reforÜX  VYkolnic-
Wwa wXżVYego. JeVW Wo reakcja YroYuÜiałaH gTXż każTa YÜiana nieVie w pierwVYej 
kolejności jej konWeVWacjęH o ile burYX YaVWanX porYąTek.4 Jak obraYują wXniki 
baTaniaH reforÜa VYkolnicWwa wXżVYego VWanowi w opinii baTanXcU cioV w WraTX-
cję i jakośćH To jakiej prYXwXkliśÜX. ParWo Üoże jeTnak VpojrYeć na poVunięciaH 
kWóre cYXnione Vą w innXcU krajacU na rYecY akcepWacji negaWXwnXcU aVpekWów 
TeÜokraWXYacji eTukacji (uÜaVowienie i VpaTek jakości) i VWraWegicYnie roYważyć 
Üożliwe poYXWXwne efekWX Tla prYXVYłXcU pokoleń VWuTenWów. OÜawiane baTa-
nie  poYwala  VWwierTYićH  że  reVponTenci  nie  upaWrują w  oÜawianXcU  pocYXna-
niacU aTÜiniVWracXjnXcU WeoreWXcYnej Üożliwości roYwoju koÜpeWencji WranVpo-
zXcXjnXcUH cUociaż prYejawiają w YwiąYku Y niÜi koÜpeWencje krXWXczne. OonWe-
VWacja Wo cecUa pierwVYej faYX krXWXki TeVWrukcXjnejH kWóra ÜogłabX prYecUoTYićH 
TYięki wXÜienianXÜ wXżej koÜpeWencjoÜH w krXWXkę eÜancXpacXjno-
TYiałaniową. Nie oYnacYa Wo beYÜXślnej akcepWacji wVYXVWkiego. Może jeTnak 
oYnacYać próbę rekonVWrukcji rYecYXwiVWościH YwłaVYcYa TYięki koÜpeWencjoÜ 
organiYacXjnXÜH realiYacXjnXÜ i auWokreacXjnXÜ. Mo Wego poWrYeba YaWeÜ poVYe-
rYenia wacUlarYa koÜpeWencji w prograÜacU kVYWałcenia naucYXcieli Y li WXlko 
WXcUH  kWóre iVWoWne Vą w kVYWałceniu jęYXkowXÜ o WeH  kWóre YwiąYane Vą Y  VYer-
VYXÜi aVpekWaÜi uVWawicYnego ucYenia Vię. 
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RadoVław OucUarczyk  
UniwerVXWeW ParVzawVki  

InVWXWuW RomaniVWXki 

RNPRNRNNTACJN SPOŁNCRNN PINLOJĘRYCRNOŚCI  
STUMNNTÓP ŃILOLOGII ROÓAŃSOINJ 

TUe social represenWaWion of plurilingualism among  
sWuTenWs of ŃrencU 

TUe  aiÜ  of  WUiV  paper  iV  Wo  VUow  WUe  Vocial  repreVenWaWion  of  
plurilingualiVÜ aÜong VWuTenWV of ŃrencU. TUe WUeoreWical parW of WUe 
paper preVenWV TefiniWionV of plurilingualiVÜ uVeT in VociolinguiVWicV anT 
foreign language TiTacWicV. TUe experiÜenWal parW preVenWV a VurveX 
conTucWeT aÜong WUe VWuTenWVH aV well aV a coÜpariVon of WUe reVulWV 
wiWU WUe ouWcoÜeV of a ViÜilar VurveX conTucWeT in 2003H in orTer Wo in-
TicaWe poVVible TifferenceV or cUangeV in WUe TiTacWic paraTigÜ. TUe 
purpoVe of WUe VWuTX waV Wo analXVe WUe concepW of plurilingualiVÜH anT 
Wo finT Wo wUaW exWenW VWuTenWV regarT WUeÜVelveV aV plurilingual. 

 
 
1. PsWęp 
 
CeleÜ niniejVYego arWXkułu jeVW prYeTVWawienie pojęcia wielojęYXcYności  
Y punkWu wiTYenia TXTakWXki naucYania jęYXków obcXcU. Ponieważ gloWWoTX-
TakWXkaH jako nauka inWerTXVcXplinarnaH poYoVWaje w ściVłXÜ YwiąYku Y na-
ukaÜi pokrewnXÜiH w WXÜ również Y VocjolingwiVWXkąH arWXkuł roYpocYnie 
króWki prYegląT VocjolingwiVWXcYnXcU Tefinicji TwujęYXcYności. NaVWępnie 
YoVWanie prYeTVWawiona wielojęYXcYność Y perVpekWXwX gloWWoTXTakWXkiJ To-
kłaTnej analiYie YoVWanie poTTana Tefinicja koÜpeWencji wielojęYXcYnej Ya-
proponowana prYeY NuropejVki SXVWem OpiVu OVzWałcenia JęzXkowego (NSOOJ) 
oraY jej YwiąYek Y koÜpeWencjaÜi ogólnXÜi użXWkownika jęYXka. ArWXkuł Ya-
końcYX opiV baTania prYeprowaTYonego w 2012 wśróT VWuTenWów filologii 
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roÜańVkiej. PnioVki Y baTania YoVWaną porównane Y wnioVkaÜi Y analogicY-
nego baTania prYeprowaTYonego w 2003 rokuH w celu ukaYania jaka YÜiana 
YaVYła w gloWWoTXTakWXcYnXÜ paraTXgÜacie.  
 
2. Mwu-IwielojęYXcYność w ujęciu socjolingwisWXcYnXm 

 
Pojęcie Twu-IwielojęYXcYności nie jeVW pojęcieÜ nowXÜ w baTaniacU Y Ya-
kreVu VocjolingwiVWXki. MefinicjeH kWóre pojawiają Vię w liWeraWurYe prYeTÜio-
WuH Üożna poTYielić na Twie kaWegorie (OucUarcYXk 2003)J TefinicjeH kWóre 
opierają Vię na krXWeriuÜ opanowania jęYXków oraY TefinicjeH kWóre Ya punkW 
wXjścia biorą krXWeriuÜ poVługiwania Vię jęYXkaÜi.  
 
2.1. Mefinicje oparWe o krXWerium opanowania jęYXków  

 
PioTącą Tefinicją wielojęYXcYnościH oparWą na krXWeriuÜ opanowania jęYX-
kówH jeVW Tefinicja Yaproponowana prYeY ŁlooÜfielTa. PeTług niej Twuję-
YXcYność Üa ÜiejVce wWeTXH gTX iTealneÜu prYXVwajaniu Trugiego jęYXkaH 
nie WowarYXVYX VWraWa jęYXka pierwVYegoH w wXniku cYego jeTnoVWka konWrolu-
je  obXTwa  jęYXki  WakH  jakbX  bXłX  Wo  jej  jęYXki  ojcYXVWe  (YaJ  Overbeke  1972).  
InnXÜi VłowXH oVoba TwujęYXcYna ÜuVi poViaTać koÜpeWencję roTYiÜego 
użXWkownika jęYXka w TwócU jęYXkacU. Mefinicją Vkrajnie różnąH ale opierają-
cą Vię również na krXWeriuÜ opanowania jęYXkówH jeVW Tefinicja auWorVWwa 
MacnaÜarXH weTług kWórej oVoba TwujęYXcYna powinna opanować w VWop-
niu ÜiniÜalnXÜ jeTną Y cYWerecU Vprawności jęYXkowXcUJ roYuÜienieH Üó-
wienieH cYXWanie lub piVanie (YaJ NlÜiger 2000). JeVW rYecYą ocYXwiVWąH że po-
ÜięTYX WXÜi TwieÜa TefinicjaÜiH YnajTującXÜi Vię na TwócU prYeciwVWaw-
nXcU biegunacUH iVWnieją również inne określenia pojęciaH opierające Vię na 
krXWeriuÜ opanowania jęYXków. Mefinicją bliVką blooÜfielTowVkieÜu roYu-
Üieniu pojęcia wielojęYXcYnościH jeVW Tefinicja Yaproponowana prYeY HagègeH 
weTług kWórej oVoba TwujęYXcYna powinna opanować Twa jęYXki WakH jakbX 
bXłX Wo jej Twa jęYXki ojcYXVWe (Hagège 1996). NieÜniej jeTnakH w oTróżnie-
niu oT ŁlooÜfielTaH Hagège w VpoVób konkreWnX forÜułuje warunkiH jakie 
ÜuVi Vpełnić oVoba TwujęYXcYna. Nie WXlko powinna ÜówićH roYuÜiećH cYXWać 
i piVać Y Waką VaÜą łaWwością w TwócU jęYXkacUH ale i wXkaYXwać biegłą Yna-
joÜość iTioÜówH YwiąYków fraYeologicYnXcUH kWóre należą To TwócU różnXcU 
VXVWeÜów jęYXkowXcU. Inną Tefinicją opierającą Vię na krXWeriuÜ opanowa-
nia jęYXków jeVW Tefinicja Yaproponowana prYeY MeVUaXV (1990)H w kWórej 
auWorka również oTwołuje Vię To iTei roTYiÜego użXWkownika jęYXka jako 
ÜoTelu To opiVania oVobX TwujęYXcYnej. PeTług MeVUaXVH oVoba Twuję-
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YXcYna powinna nie WXlko Ynać VWrukWurX graÜaWXcYno-lekVXkalne na poYioÜie 
równXÜ poYioÜowi naWive VpeakeraH ale również poViaTać beYbłęTną wX-
ÜowęH kWóra nie YTraTYałabX jej „obcego” akcenWu. NależX jeTnak YaYnacYXćH 
że oVoba TwujęYXcYna powinna opanować jęYXk Trugi w WakiÜ VaÜXÜ VWop-
niu jak oVoba Y kraju J1H kWóra poViaTa Waki VaÜ VWaWuV VpołecYnX.  

OonkluTującH w TefinicjacU oparWXcU na krXWeriuÜ opanowania jęYXkaH 
oVoba Twu-IwielojęYXcYna jeVW YaYwXcYaj porównXwana To TwócU oVób jeT-
nojęYXcYnXcU. InacYej rYecY Vię Üa w prYXpaTku Tefinicji oparWXcU na krXWe-
riuÜ poVługiwania Vię TwoÜa jęYXkaÜi. 
  
2.2. Mefinicje oparWe o krXWerium posługiwania się jęYXkiem 
 
JeTną Y Tefinicji wielojęYXcYności oparWXcU na krXWeriuÜ poVługiwania Vię jęYX-
kaÜiH jeVW Tefinicja Yaproponowana prYeY PeinreicUa (YaJ OverbekeH op. ciW.). 
PeTług niejH TwujęYXcYność Wo YaÜienne użXwanie TwócU jęYXkówH a oVobX 
YaÜiennie użXwające TwócU jęYXków Wo oVobX TwujęYXcYne. PoTobnie Tefiniuje 
TwujęYXcYność MackeX (Ya NlÜigerH op. ciW.)J „l’alWernance Te Teux ou pluV Te 
langueV”. P Wę VaÜą opWXkę wpiVuje Vię również Tefinicja YjawiVka poTana prYeY 
GroVjean  (1993)J  TwujęYXcYność Üa  ÜiejVce  wWeTXH  kieTX  iVWnieje  konWakW  po-
ÜięTYX różnXÜi jęYXkaÜiH wXnikającX Y poWrYebX koÜunikowania Vię poÜięTYX 
jeTnoVWkaÜi. I wreVYcie OurcY (1992J 180) Tefiniuje TwujęYXcYność jako „fakW 
poVługiwania Vię prYeY Taną oVobę TwoÜa (lub więcej) jęYXkaÜiH prYX cYXÜ nie 
określa Vię bliżej VWopnia YnajoÜości WXcU jęYXków”. Ta Tefinicja wXTaje Vię bXć 
operacXjna Y punkWu wiTYenia gloWWoTXTakWXki i Üożna YarXYXkować VWwierTYe-
nieH że poYoVWaje Ybieżna Y Tefinicją wielojęYXcYności Yaproponowaną prYeY 
NSOOJH kWóra YoVWanie pokróWce prYeTVWawiona w TalVYej cYęści arWXkułu.  
 
3. PielojęYXcYność w ujęciu gloWWoTXTakWXcYnXm 

 
JeVW rYecYą ocYXwiVWąH że pojawienie Vię NSOOJH a wraY Y niÜ poTejścia YaTanio-
wegoH YrewolucjoniYowało proceV ucYenia Vię I naucYania jęYXków obcXcU. 
RÜiana Wa ToWXcYX prYeTe wVYXVWkiÜ Vilnego YaakcenWowania eleÜenWówH kWóreH 
cUoć iVWoWneH bXłX wcYeśniej ÜarginaliYowane w proceVie gloWWoTXTakWXcYnXÜ. 
Rwrócono prYeTe wVYXVWkiÜ uwagę na koÜpeWencje ogólneH naT roYwojeÜ kWó-
rXcU powinno Vię pracować w Wrakcie proceVu TXTakWXcYnego na równi Y roYwi-
janieÜ koÜpeWencji VWricWe jęYXkowXcU. PonaTWoH YTefiniowanie koÜpeWencji 
wielojęYXcYnej VprawiaH że oTrYucona YoVWaje iTea naWive Vpeakera (roTYiÜego 
użXWkownika jęYXka) jako ÜoTeluH To kWórego użXWkownik jęYXka powinien Tążyć.  
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3.1. OompeWencja wielojęYXcYna w ujęciu NSOOJ 
 

Mefinicja koÜpeWencji wielojęYXcYnejH Yaproponowana prYeY NSOOJ YakłaTa 
oTejście oT klaVXcYnej jak ToWąT TXcUoWoÜii poÜięTYX koÜpeWencją koÜuni-
kacXjną w J1 i J2 (RoberW i RoVen 2010)J każTa jeTnoVWka poViaTa jeTną koÜ-
peWencję koÜunikacXjnąH na kWórą VkłaTają Vię oTÜianX jęYXka ojcYXVWego 
oraY oTÜianX licYnXcU jęYXków obcXcU. PXnika więc Y WegoH że koÜpeWencja 
wielojęYXcYna obejÜuje całX reperWuar jęYXkowXH kWórXÜ TXVponuje użXW-
kownik jęYXka. PonaTWoH roYwój koÜpeWencji wielojęYXcYnej nie jeVW równo-
YnacYnX Y prYXroVWeÜ koÜunikacXjnej koÜpeWencji jęYXkowej w poVYcYegól-
nXcU jęYXkacU. PXnika Y powXżVYegoH że poVYcYególne VkłaTowe koÜpeWencji 
wielojęYXcYnej nie Vą równoważneH ponieważ jeTnoVWka nie bęTYie Vię poVłu-
giwać wVYXVWkiÜi jęYXkaÜi Y równą biegłością. PonaTWo Üoże YTarYXć VięH że 
naweW w obrębie jeTnego jęYXka iVWnieć będą nierówności poÜięTYX opano-
wanieÜH a co Ya WXÜ iTYie prakWXkowanieÜH poVYcYególnXcU uÜiejęWności 
jęYXkowXcU. SWąT WeżH oVoba wielojęYXcYna cYęVWo użXwa naprYeÜiennie Yna-
nXcU jej jęYXkówH co poYwala jej akWXwować różnego roTYaju VWraWegieH w celu 
wXeliÜinowania braków w kWórXÜkolwiek Ye YnanXcU jej koTów jęYXkowXcU. 
NależX również YaYnacYXćH że koÜpeWencja wielojęYXcYna ulega ciągłej ewo-
lucjiH kWóra wXnika Y WYw. biografii jęYXkowej Tanej oVobX (żXcie YawoToweH 
poTróżeH konWakWX wielopokolenioweH eWc). TXÜ VaÜXÜ koÜpeWencja wielo-
jęYXcYna jawi Vię jako WYw. koÜpeWencja cYąVWkowa i Üoże ToWXcYXć YaTań  
o cUarakWerYe recepWXwnXÜ bądź proTukWXwnXÜH jak również VXWuacji koÜu-
nikacXjnXcU w YakreVie WeÜaWów Y określonXcU Vfer żXcia. Tak poVWrYegana 
wielojęYXcYność VprawiaH że YÜienia Vię paraTXgÜaW proceVu ucYenia Vię I 
naucYania jęYXków obcXcU. Jak Yauważa JanowVka (2011J 64) „nie cUoTYi Wu 
już o oViągnięcie perfekcji w jeTnXÜH Twu cYX naweW WrYecU jęYXkacUH o Tąże-
nie w każTXÜ Y nicU Y oVobna To najlepVYego wYorcaH jakiÜ jeVW „iTealnX” 
roTYiÜX użXWkownik.” PonaTWoH nabXcie koÜpeWencji wielojęYXcYnej wpłXwa 
poYXWXwnie na roYwój koÜpeWencji ogólnXcUJ prYeTe wVYXVWkiÜ jeTnoVWka 
wielojęYXcYna poViaTa Vilnie roYwiniętą koÜpeWencję ÜeWajęYXkową i ÜeWa-
koÜunikacXjnąH co YnacYnie ułaWwia jej prYXVwajanie kolejnXcU jęYXków oraY 
koÜunikowanie Vię w różnXcU konWekVWacU.  

PoTVuÜowującH Üożna YarXYXkować VWwierTYenieH że Tefinicja wieloję-
YXcYności Yaproponowana prYeY auWorów NSOOJ jeVW aÜalgaÜaWeÜ opiVów 
funkcjonującXcU na gruncie VocjolingwiVWXkiH Y naciVkieÜ położonXÜ na krX-
WeriuÜ użXwania jęYXka.  
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3.2. OompeWencja wielojęYXcYna a kompeWencje ogólne  
 
AuWorYX NSOOJ nie WXlko oTcUoTYą oT ÜoTelu roTYiÜego użXWkownika jęYXka 
w proceVie akwiYXcji jęYXkaH ale Tefiniują również WYw. koÜpeWencje ogólneH 
kWóre warunkują nabXwanie koÜunikacXjnej koÜpeWencji jęYXkowej oraYH 
pośreTnioH wpłXwają na roYwój koÜpeWencji wielojęYXcYnej. Mo głównXcU 
koÜponenWów koÜpeWencji ogólnXcU należąJ wieTYa TeklaraWXwnaH wieTYa 
proceTuralna Ywana inacYej uÜiejęWnościaÜi prakWXcYnXÜiH uwarunkowania 
oVobowościowe oraY uÜiejęWności ucYenia Vię. OcYXwiście każTX Y wXÜie-
nionXcU wXżej eleÜenWów wpłXwa ToTaWnio na prYXroVW koÜpeWencji wielo-
jęYXcYnejH na prYXkłaT YnajoÜość ogólnego funkcjonowania VXVWeÜu jęYXko-
wego (wieTYa TeklaraWXwna) poYwala YauważyćH a naVWępnie wXkorYXVWać  
w proceVie koÜunikacji (wieTYa proceTuralna)H poTobieńVWwa w forÜacU  
i VWrukWuracU jęYXków. NieÜniej jeTnak Wo właśnie uwarunkowania oVobowo-
ściowe oraY uÜiejęWności ucYenia Vię Üają najwiękVYX wpłXw na roYwój koÜ-
peWencji wielojęYXcYnej. AbX Üóc poYnać i VWoVować kilka jęYXków w VpoVóbH 
jaki YoVWał poTanX w Tefinicji koÜpeWencji wielojęYXcYnej Yaproponowanej 
prYeY NSOOJH użXWkownik jęYXka powinien preYenWować określone poVWawX 
(np. oWwarWość)H poViaTać ÜoWXwację To koÜunikowania Vię oraY powinnX go 
cecUować Wakie cecUX oVobowościH jak roYÜownośćH ekVWrawerVjaH elaVWXcY-
nośćH inWeligencjaH eWc. OprócY WegoH oVoba preWenTująca To Üiana oVobX 
wielojęYXcYnej powinna Üieć TobrYe roYwinięWe uÜiejęWności ucYenia Vię.  
I wreVYcie głównXÜ klucYeÜ To wXkVYWałcenia koÜpeWencji wielojęYXcYnej Vą 
uÜiejęWności UeurXVWXcYne (np. raTYenie Vobie Y nowXÜi ToświaTcYeniaÜiH 
wXkorYXVWXwanie koÜpeWencji w VpecXficYnXcU VXWuacjacUH a Wakże wXVYuki-
wanieH roYuÜienie oraY prYekaYXwanie nowXcU inforÜacji).  
 
4. ŁaTanie empirXcYne 
 
4.1. Informacje ogólne ToWXcYące baTania  
 
Celem baTania bXło prYeTVWawienie repreYenWacji VpołecYnXcU ToWXcYącXcU 
pojęcia wielojęYXcYności funkcjonującXcU wśróT VWuTenWów filologii roÜań-
Vkiej. RepreYenWacje VpołecYne Üożna niejako WrakWować jako wXpaTkową 
koÜpeWencji ogólnXcUJ icU analiYa poYwala Yebrać inforÜacje na WeÜaW wie-
TYX oraY uÜiejęWności oVób baTanXcU. A uTYielenie WakicU inforÜacji nie jeVW 
Üożliwe beY pewnego łaTunku eÜocjonalnegoH kWórego naWężenie wXnika  
Y uwarunkowań oVobowościowXcU baTanego.  
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NarzęTziem użXWXÜ To baTania bXł kweVWionariuVYH VkłaTającX Vię  
Y TwócU pXWań. PXWanie pierwVYe bXło oWwarWe i wXÜagało poTania Tefinicji 
oVobX wielojęYXcYnej. P TrugiÜ pXWaniu reVponTenci YoVWali poproVYeni  
o określenieH cYX uważają Viebie oVobę wielojęYXcYną. ŁXło Wo pXWanie Y pię-
cioVWopniową Vkalą VYacunkową (RubacUaH 2008). Po wXbraniu jeTnej Y pięciu 
ÜożliwXcU oTpowieTYi (YTecXTowanie Wak; racYej Wak; ani WakH ani nie; racYej 
nie; YTecXTowanie nie)H VWuTenci YoVWali poproVYeni o jej uYaVaTnienie w kilku 
YTaniacU. AnkieWa Yawierała również ÜeWrXcYkę (płećH wiekH jęYXki nowożXWne 
YTawane na ÜaWurYe). PXbór narYęTYia baTawcYego nie bXł prYXpaTkowXH 
obok wXwiaTów i inWerakcji poÜięTYX cYłonkaÜi Tanej VpołecYnościH jeVW Wo 
jeTno Y poTVWawowXcU narYęTYi To baTania repreYenWacji VpołecYnXcU (Gu-
eunier 1997J 248). PonaTWoH praca naT korpuVeÜ WekVWów YebranXcU TYięki 
ankiecie Y pXWaniaÜi oWwarWXÜiH polega „w TużXÜ VWopniu na oTnaleYieniu 
właściwXcU wYorców WXcU TokuÜenWówH kWóre uÜożliwiają uTYielenie oTpo-
wieTYi na pXWanie baTawcYe” (Ńlick 2011J 66).  

Próbę baTawczą VWanowili VWuTenci filologii roÜańVkiej UniwerVXWeWu 
ParVYawVkiego (N=40). ReVponTenci YoVWali poTYieleni na Twie grupXJ VWu-
TenWów „WraTXcXjnXcU”H ucYącX Vię jęYXka francuVkiego na poYioÜie Yaawan-
VowanXÜ oraY VWuTenWów „grup pocYąWkującXcU”H kWórYX naukę jęYXka francu-
Vkiego YacYXnają oT poYioÜu A1. Mla pierwVYej grupXH głównXÜ krXWeriuÜ 
prYXjęcia na VWuTia bXł wXnik uYXVkanX na egYaÜinie ÜaWuralnXÜ Y jęYXka 
francuVkiego na poYioÜie roYVYerYonXÜ – w prYXpaTku rocYnika poTTanego 
baTaniu ÜiniÜalnX próg punkWowX wXnoVił ok. 75 punkWów rekruWacXjnXcU.1 
P prYXpaTku VWuTenWów „pocYąWkującXcU” wioTącXÜ krXWeriuÜ prYX rekru-
Wacji na VWuTia bXł wXnik uYXVkanX na egYaÜinie ÜaWuralnXÜ Y jęYXka obcego 
nowożXWnego innego niż francuVki na poYioÜie roYVYerYonXÜ – ÜiniÜalnX 
próg punkWowX wXnoVił ok. 90 punkWów rekruWacXjnXcU.2  

ŁaTaniu poTTane YoVWałX prYeTe wVYXVWkiÜ kobieWX (17 w grupie „po-
cYąWkującej” i 17 w grupie „YaawanVowanej”. 

 

PŁEĆ kobieWa mężcYXYna brak oTp 
grupX „pocYąWkujące” 17 (90%) 1 (5%) 1 (5%) 
grupX „Yaawansowane” 17 (81%) 1 (5%) 3 (14%) 
 

Tabela 1J Płeć reVponTenWów. 
 
ReVponTenci bXli w wieku 18-25 laW. 
 

                                                             
1 MakVXÜalnie Üożna bXło uYXVkać 100 punkWów.  
2 Jak wXżej 
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PINO 18 19 20 21 22 23 24 brak 
oTp 

grupX  
„pocYąWkujące” 0 0 1 

(5%) 
10 

(53%) 
4 

(21%) 
1 

(5%) 
1 

(5%) 
2 

(11%) 
grupX  
„Yaawansowane” 

1 
(5%) 0 4 

(19%) 
12 

(57%) 
3  

(14%) 0 0 1 
(5%) 

 

Tabela 2J Piek reVponTenWów. 
 
SWuTenci poTTani baTaniu YTawali piVeÜnX egYaÜin ÜaWuralnX Y jeTnego lub 
TwócU jęYXków nowożXWnXcUJ 
 

JĘRYOI RMAPANN NA NGRAÓININ ÓATURALNYÓ 1 2 
grupX „pocYąWkujące” 13 (68%) 6 (32%) 
grupX „Yaawansowane” 9 (43%) 12 (57%) 
 

Tabela 3J LicYba jęYXków YTawanXcU prYeY reVponTenWów na ÜaWurYe. 
 
HipoWeYa baTawcYa 
 
CeleÜ baTania bXło uYXVkanie repreYenWacji VpołecYnXcU wielojęYXcYności 
wśróT VWuTenWów filologii roÜańVkiej Trugiego roku oraY porównania wXników 
Y poTobnXÜ baTanieÜ eÜpirXcYnXÜ prYeprowaTYonXÜ w 2003 roku.3 Hipo-
WeYa baTawcYa YakłaTałaH że Tefiniując wielojęYXcYnośćH VWuTenci „WraTXcXjni” 
będą Vię opierać głównie na krXWeriuÜ opanowania jęYXkaH poTcYaV gTX VWu-
Tenci „pocYąWkującX” - na krXWeriuÜ jego użXwania. PXnikać Wo Üiało Y fakWuH 
że VWuTenci „YaawanVowani” Vą wTrażani To barTYiej analiWXcYnej nauki jęYXka. 
RoYpocYXnając VWuTia filologicYne Ynają już TobrYe jęYXkH a pięcioleWnia nauka 
Üa na celu uYXVkanie wXVokiego poYioÜu opanowania jęYXkaH a więc Ynajo-
Üości reguł i VWrukWur graÜaWXcYno-lekVXkalnXcU na YaawanVowanXÜ poYio-
Üie. SWuTenci „pocYąWkującX” WrakWują Yaś VWuTia jako inWenVXwnX kurV jęYXkaH 
YwłaVYcYa  żeH  VWuTia  filologicYne  nie  Vą Tla  więkVYości  Y  nicU  poTVWawowXÜ  
kierunkieÜH  VWąT  Weż więkVYX  naciVk  kłaTą na  uÜiejęWności  prakWXcYneH  roYu-
Üiane jako YTolność To poVługiwania Vię jęYXkieÜ TocelowXÜ.  

OolejnXÜ eWapeÜ projekWu baTawcYego bXło porównanie oWrYXÜanXcU 
wXników baTań Y wXnikaÜi baTania prYeprowaTYonego w 2003 r. CeleÜ WaÜWe-
go baTania bXło YbaTanie repreYenWacji VpołecYnXcU TwujęYXcYności pośróT 
VWuTenWów kierunków filologicYnXcU i niefilologicYnXcU. CeleÜ Wakiego porówna-

                                                             
3 SYcYegółowX opiV baTania YnajTuje Vię pracX licencjackiejJ R. OucUarcYXk. 2003. PeuW-
on Téfinir le bilinguiVme? QuelqueV remarqueV Vur leV TéfiniWionV VcienWifiqueV eW leV 
repréVenWqWionV VocialeV Tu pUénomène.H napiVanej w InVWXWucie RoÜaniVWXki UPH poT 
kierunkieÜ Tr Uab. prof. UP OrXVWXnX PróblewVkiej-Pawlak. 
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nia bXło wVkaYanie na YÜianę w paraTXgÜacie ucYenia Vię I naucYania jęYXków. 
SWuTenciH kWórYX YoVWali poTTani baTaniu w 2003 rokuH ucYXli Vię jęYXków obcXcU 
jeVYcYe prYeT wprowaTYenieÜ na „rXnek TXTakWXcYnX” NSOOJH a ÜaWuraH jaką 
YTawali VprawTYała nie WXlko poTVWawowe Vprawności jęYXkowe (cYXWanie i  Vłu-
cUanie Ye YroYuÜienieÜH wXpowieTź piVeÜna i uVWna)H ale również koÜpeWen-
cjeJ graÜaWXcYną i lekVXkalną VprawTYaną expliciWe poprYeY ćwicYenia ukierun-
kowane na We eleÜenWX. PonaTWoH ówcYeśni reVponTenci ucYXli Vię w cYWeroleW-
niÜ liceuÜ ogólnokVYWałcącXÜH gTYie licYba goTYin lekcji jęYXków obcXcU bXła 
cYęVWo wXżVYa niż obecnie. R kolei VWuTenci poTTani baTaniu w 2012 roku Vą już 
pokolenieÜH kWóre ucYXło Vię I ucYX jęYXków obcXcU YgoTnie Y YaleceniaÜi NSOOJ. 
NgYaÜin ÜaWuralnX YTawanX prYeY WXcU VWuTenWówH VprawTYa prYeTe wVYXVWkiÜ 
prakWXcYne użXcie jęYXka w poTVWawowXcU VprawnościacU jęYXkowXcU.4 MocUo-
TYi To Wego fakWH że VWuTenci pobierali  naukę w WrYXleWniÜ liceuÜH gTYie nauka 
jęYXka obcego rYaTko prYekracYała wXÜiar 2-3 goTYin WXgoTniowo. PonaTWoH 
YwiękVYona w cUwili obecnej YagranicYna Üobilność VWuTenWów (Ü. in. w raÜacU 
prograÜu NraVmuV)H wpłXwa również na YÜianę poVWrYegania YjawiVka wieloję-
YXcYności. HipoWeYa baTawcYa YakłaTała więcH że VWuTenci Y 2003 roku Tefiniując 
pojęcie wielojęYXcYności więkVYX naciVk będą kłaTli na poprawność jęYXkową 
(krXWeriuÜ opanowania jęYXka)H Y kolei VWuTenci poTTani baTaniu w 2012 na 
pragÜaWXcYne eleÜenWX YnajoÜości jęYXka (krXWeriuÜ VWoVowania jęYXka). Rało-
żono równieżH że wśróT VWuTenWów poTTanXcU baTaniu w 2012 roku będą iVWnia-
łX różniceJ VWuTenci grup „YaawanVowanXcU” będą kłaTli więkVYX naciVk na po-
prawność jęYXkowąH niż VWuTenci grup „pocYąWkującXcU”.  

 
4.2. InWerpreWacja wXników baTania  
 
AnaliYa jakościowa oTpowieTYi reVponTenWów na pierwVYe pXWanie ankieWX Üiała 
na celu YbaTanieH jakie krXWeriuÜ (opanowanie jęYXka cYX jego użXcie) jeVW Tla 
VWuTenWów krXWeriuÜ wioTącXÜ prYX Tefiniowaniu pojęcia wielojęYXcYności.  
P TrugiÜ pXWaniu VWuTenci Üieli YTecXTowaćH cYX uważają Vię Ya oVobX wieloję-
YXcYneH a więc oTnieść Tefinicję VWworYoną in abVWracWo To Vwojej oVobX. 
 
4.2.1. AnaliYa ankieW prYeprowaTYonXcU w grupie „pocYąWkującej” 
 
AnaliYa oTpowieTYi reVponTenWów (N1 = 19) na pierwVYe pXWania wXkaYała 
naVWępujące Tane licYboweJ 

                                                             
4 ĆwicYenia VprawTYające YnajoÜość VWrukWur graÜaWXcYno-lekVXkalnXcU pojawiają 
Vię WXlko na egYaÜinie na poYioÜie roYVYerYonXÜ i VWanowią ok. 20% punkWówH jakie 
ucYeń Üoże uYXVkać na egYaÜinie. 
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ORYTNRIUÓ opanowanie 
jęYXka użXcie jęYXka opanowanieIużXcie 

jęYXka inne 

LICRŁA  
OMPOPINMRI 2 12 4 1 

PYNIO  
PROCNNTOPY 10H5% 63% 21% 5H5% 
 

Tabela 4J OTpowieTYi VWuTenWów grupX pocYąWkującej na pXWanie ToWXcYące krXWeriów 
Tefiniowania YjawiVka wielojęYXcYności.  

 
R powXżVYej Wabeli wXnikaH że głównXÜ krXWeriuÜH weTług kWórego reVponTen-
ci Tefiniują wielojęYXcYność jeVW krXWeriuÜ poVługiwania Vię jęYXkaÜi. Pięk-
VYość reVponTenWów kłaTYie naciVk na fakW koÜunikowania Vię w jęYXkacU ob-
cXcUH Wak w celacU prXwaWnXcU jak i YawoTowXcU. OoÜunikaWXwność obejÜuje 
Yarówno piVeÜne jak i uVWne koÜpeWencje recepWXwne i proTukWXwne. 
P1J OVoba wielojęYXcYna poVługuje Vię biegle więcej niż jeTnXÜ jęYXkieÜ 

– biegleH WYn. Üówi w WXÜ jęYXku płXnnieH beY prYerw naT YaVWana-
wianieÜ Vię naT VłownicWweÜ cYX graÜaWXkąH a Wakże poWrafi piVać  
w WXÜ jęYXku (prYeY Wo roYuÜieÜJ WworYXć Vpójne i logicYne WekVWX). 

OVobX ankieWowane Ywracają również uwagę na płXnne prYecUoTYenie Y jeT-
nego jęYXka na TrugiJ 
P8J JeVW W o oVobaH kWóra poroYuÜiewa Vię płXnnie w kilku (więcej niż jeT-

nXÜ) jęYXkacU obcXcU. Nie Üa probleÜu Y „prYeVWawienieÜ Vię” Y jeT-
nego jęYXka na innX. 

JeVW rYecYą ciekawąH że określając koÜpeWencję wielojęYXcYnąH reVponTenci 
porównują poVługiwanie Vię jęYXkaÜi obcXÜi To biegłościH jaką poViaTają  
w jęYXku ojcYXVWXÜJ 
P9J OVoba wielojęYXcYna Wo oVobaH kWóra poVługuje Vię prYXnajÜniej jeT-

nXÜ jęYXkieÜ równie VwoboTnieH jak VwoiÜ ojcYXVWXÜ. 
Co ciekaweH P7 YaYnacYaH że oVoba wielojęYXcYna nie WXlko poVługuje Vię kil-
koÜa jęYXkaÜi Y Waką VaÜą biegłościąH ale równieżH użXwa jęYXków obcXcU  
w WXcU VaÜXcU obVYaracUH co jęYXka ojcYXVWegoJ  
P7J MoiÜ YTanieÜ oVoba wielojęYXcYna jeVW Wo oVobaH kWóra poWrafi po-

roYuÜieć Vię w więcej niż jeTnXÜ jęYXku na poYioÜie wXżVYXÜ niż 
koÜunikaWXwnX. PeTług Ünie kogoś Üożna naYwać wielojęYXcYnXÜ 
jeśli poWrafi VwoboTnie poroYuÜieć Vię w wielu obVYaracU Yarówno  
w obcXÜ jęYXku jak i w ojcYXVWXÜ. 

Mefiniując wielojęYXcYność w oparciu o krXWeriuÜ poVługiwania Vię jęYXkaÜiH 
P15 kłaTYie również naciVk na koÜpeWencje ogólneH a TokłaTniej na uÜiejęW-
ności ucYenia VięJ 
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P15J OVoba wielojęYXcYna Wo cYłowiek poVługującX Vię w VWopniu co naj-
Üniej barTYo TobrXÜ więcej niż TwoÜa jęYXkaÜi (włącYając jęYXk oj-
cYXVWX). OVoba Waka jeVW w VWanie korYXVWać na co TYień Y obcojęYXcY-
nXcU źróTeł wieTYX. 

TXlko Twie oVobX wVkaYują na opanowanie jęYXka jako główne krXWeriuÜH TYię-
ki kWóreÜu Üożna opiVać oVobę wielojęYXcYną. NależX YauważyćH że icU Tefini-
cje Vą barTYo Ybliżone To Tefinicji Yaproponowanej prYeY ŁlooÜfielTaJ Tefinicji 
iTealiVWXcYnejH kWóra rYaTko YnajTuje oTYwiercieTlenie w żXciu coTYiennXÜ. 
P10J JeVW Wo oVoba Ynająca co najÜniej 2 jęYXki obceH ale na poYioÜie Ya-

awanVowanXÜ. 
P11J OVoba Yna TobrYe kilka jęYXków obcXcUH ale właściwie Yna je oT TYiec-

kaH naucYXła Vię icU naWuralnieH ucYąc Vię beY wXViłku i  Vą one Tla niej 
jęYXkaÜi  naWuralnXÜi  –  wWeTX  ÜówiÜX  o  wielojęYXcYności.  OVobaH  
kWóra w późniejVYXÜ cYaVie YacYXna ucYXć Vię jęYXka (np. w warunkacU 
VYkolnXcU)H naweW jeśli oViągnie biegłość jęYXkową nie jeVW w pełni np. 
TwujęYXcYnaH ponieważ jęYXk wiąże Vię Y konkreWnXÜ VpoVobeÜ poj-
Üowania rYecYXwiVWości i jeVW Wo eleÜenWH kWórego nie Ta Vię wXucYXć 
(Wo coś cYXÜ Vię „naViąka” prYeY całe żXcie H oT pocYąWku). 

TrYX oVobX Tefiniując wielojęYXcYność oTnoVYą Vię jeTnocYeśnie To TwócU 
krXWeriówJ YnajoÜości i opanowania jęYXkówH kłaTąc jeTnocYeśnie naciVk na 
cYXVWo pragÜaWXcYne korYXści bXcia oVobą wielojęYXcYnąJ 
P5J OVoba wielojęYXcYna Wo Tla Ünie oVobaH kWóra Yna kilka jęYXków na 

poYioÜie koÜunikaWXwnXÜ i jeVW w VWanie Yrobić Y nicU użXWek. JeVW 
Wo Wakże oVobaH kWóra Üoże beY probleÜu ogląTać filÜX lub cYXWać 
kViążki w orXginale.  

TXlko jeTna oVobaH Tefiniując wielojęYXcYnośćH oTnoVi Vię To Yupełnie innego 
krXWeriuÜJ Vą niÜ koÜpeWencje ogólne (uwarunkowania oVobowościowe)J 
P14J JeVW Wo oVoba YTolnaH pracowiWaH oWwarWa na inne kulWurX i kraje. 

AnaliYa oTpowieTYi VWuTenWów grup „pocYąWkującXcU” na Trugie pXWa-
nie ankieWX (CYX uYnaje Vię PaniIPan Ya oVobę wielojęYXcYną?)H Tała naVWępu-
jące wXniki licYboweJ 

 

OMPOPINMŹ YTecXTowanie 
Wak racYej Wak ani WakH ani 

nie racYej nie YTecXTowanie 
nie 

LICRŁA  
OMPOPINMRI 2 10 2 3 2 

PYNIO  
PROCNNTOPY 10H5% 52H5% 10H5% 16% 10H5% 
 

Tabela 5J OTpowieTYi VWuTenWów grupX pocYąWkującej na pXWanie ToWXcYące VaÜoocenX 
VWuTenWa jako oVobX wielojęYXcYnej. 
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R powXżVYej Wabeli wXnikaH że YTecXTowana więkVYość VWuTenWów Y grup „po-
cYąWkującXcU” uważa Viebie Ya oVobX wielojęYXcYne. P arguÜenWacji VwoicU 
wXpowieTYi VWuTenci powołują Vię na Wo VaÜo krXWeriuÜH Ya poÜocą kWórego 
Tefiniowali YjawiVko wielojęYXcYnościJ prakWXcYne użXcie jęYXka.  
P15J ŚÜieÜ WwierTYićH że jeVWeÜ oVobą wielojęYXcYną. Łiegle poVługuje Vię 

jęYXkaÜiJ polVki (YnajTuje Vię on w pierwVYej TYieViąWce najWruTniej-
VYXcU jęYXków świaWa)H UiVYpańVkiÜ i angielVkiÜH ucYę Vię francuVkie-
goH UebrajVkiego i roVXjVkiego. 

OVobXH kWóre nie uÜieją określić cYX Vą wielojęYXcYneH cYX Weż nieH kłaTą 
głownie naciVk na nierówną YnajoÜość jęYXków VkłaTającXcU Vię na icU re-
perWuar jęYXkowXJ 
P2J RnajoÜość kilku jęYXków nie jeVW WXÜH co Tefiniuje wielojęYXcYnośćH ale 

łaWwość prYeVkakiwania ÜięTYX niÜi. MiÜo że YnaÜ kilka jęYXkówH ję-
YXk angielVki jeVW Üi bliżVYX oT jęYXka włoVkiego cYX francuVkiego. 

R kolei oVobXH kWóre nie uważają Vię Ya oVobX wielojęYXcYne Vą YTaniaH że icU Yna-
joÜość jęYXków jeVW niewXVWarcYającaH abX Üóc Vię VwoboTnie koÜunikowaćJ 
P19J RTecXTowanie nieH gTXż wiele jeVW ÜXśliH kWórXcU jęYXk wXVłowić nie jeVW  

w VWanie (WYn. Üówi Vię i w pewnXÜ ÜoÜencie brak VłówH po proVWu!) 
NieÜniej jeTnakH reVponTenciH kWórYX nie uważają Vię Ya jeTnoVWki wieloję-
YXcYneH Vą w ÜniejVYości. RTecXTowana więkVYość VWuTenWów grup pocYąWku-
jącXcU uważaH że VWopień koÜunikaWXwnościH jaki poViaTają w jęYXkacUJ ob-
cXcU i ojcYXVWXÜ jeVW TowoTeÜ na icU wielojęYXcYność.  
 
4.2.2. AnaliYa ankieW prYeprowaTYonXcU w grupie „Yaawansowanej”. 
 
P grupie VWuTenWów „YaawanVowanXcU” (N2=21)H analiYa oTpowieTYi uTYie-
lonXcU na pierwVYe pXWanie (OiÜ Tla PaniIPana jeVW oVoba wielojęYXcYna?)H 
poYwoliła uYXVkać naVWępujące Tane licYboweH ToWXcYące krXWeriówH weTług 
kWórXcU VWuTenci Tefiniują pojęcie wielojęYXcYnościJ 
 

ORYTNRIUÓ opanowanie jęYXka użXcie jęYXka opanowanieIużXcie 
jęYXka 

LICRŁA  
OMPOPINMRI 1 19 1 

PYNIO  
PROCNNTOPY 5% 90% 5% 
 

Tabela 6J OTpowieTYi VWuTenWów grupX YaawanVowanej na pXWanie ToWXcYące krXWeriów 
Tefiniowania YjawiVka wielojęYXcYności. 

 
PowXżVYa  Wabela  pokaYujeH  że  głównXÜ  krXWeriuÜH  To  kWórego  oTnoVYą Vię 
VWuTenci grup „YaawanVowanXcU” jeVW krXWeriuÜ użXcia jęYXkaH obejÜujące 
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poTVWawowe Vprawności jęYXkowe (cYXWanieH piVanieH VłucUanieH Üówienie). 
ReVponTenci TopuVYcYają w wXpowieTYiacU oVób wielojęYXcYnXcU błęTXH 
nieÜniej jeTnak błęTX We nie Üogą Yakłócać koÜunikacjiJ 
R4J OVoba wielojęYXcYna ÜówiH poroYuÜiewa Vię w każTX VpoVób (WYn. 

cYXWaH  piVYe)  w  więcej  niż jeTnXÜ  jęYXku.  Nie  Vprawia  jej  Wo  Tużego  
probleÜuH jej wXpowieTYi Vą YroYuÜiałe (beY błęTówH kWóre ÜogłXbX 
uWruTniać YroYuÜienie Tanej wXpowieTYi.) 

Mefiniując wielojęYXcYność w oTnieVieniu To krXWeriuÜ poVługiwania Vię ję-
YXkieÜH niekWórYX reVponTenci oTwołują Vię To ÜoTelu iTealnego – roTYiÜe-
go użXWkownika jęYXkaJ 
R16J OVoba wielojęYXcYnaH ÜoiÜ YTanieÜH nie WXlko Vprawnie poVługuje 

Vię kilkoÜa jęYXkaÜi na Wakiej VaÜej YaVaTYie jak naWive Vpeaker Vwo-
iÜ ojcYXVWXÜ jęYXkieÜ. 

Inni Yaś porównują użXwanie jęYXków obcXcU To użXwania jęYXka ojcYXVWegoH 
kłaTąc jeTnocYeśnie naciVk na płXnne prYecUoTYenie Y jeTnego jęYXka na 
Trugi i na wacUlarY VWraWegiiH kWóre ułaWwiają nabXwanie kolejnXcU jęYXkówJ 
R11J OVoba wielojęYXcYna Wo Tla Ünie oVobaH kWóra poWrafi płXnnie prYe-

cUoTYić Y jęYXka To jęYXka. ŁeY probleÜu WłuÜacYX np. Y angielVkiego 
na francuVki i oTwroWnie. R łaWwością koÜunikuje Vię we wVYXVWkicU 
jęYXkacU. OprócY Wego poWrafi VYXbko naucYXć Vię nowXcU.  

Oilku reVponTenWów kłaTYie również naciVkH na warunki w jakicU oVoba wie-
lojęYXcYna nabXła Vwój reperWuar jęYXkowXJ bliVkie oWocYenie (roTYina) lub 
pobXW w kraju TocelowXÜ. 
R12J OVoba wielojęYXcYna Wo oVoba poVługująca Vię więcej niż 2 jęYXkaÜi 

w VWopniu koÜunikaWXwnXÜ. Jej roTYice również Üogą Vię poroYu-
Üiewać w 2 różnXcU jęYXkacUH co Üoże jej ułaWwić icU naukę i poYna-
nie kulWurX krajówH Y kWórXcU wXwoTYą Vię roTYice.  

TXlko w Tefinicji TwócU oVób pojawia Vię krXWeriuÜ opanowania jęYXka (krX-
WeriaJ opanowanieH opanowanieIużXcie licYone łącYnie)H jako wXYnacYnika 
wielojęYXcYności. OVobX We Yauważają równieżH że oVoba wielojęYXcYna ÜuVi 
Ynać różne rejeVWrX jęYXka oraY uÜieć Vię ucYXć jęYXków obcXcU.  
R10J OVoba wielojęYXcYna cUarakWerXYuje Vię łaWwością w ucYeniu Vię jęYX-

ków obcXcU oraY icU Tobrą YnajoÜością – Yna graÜaWXkę i Vłownic-
WwoH poWrafi wXkorYXVWać Vwoją wieTYę w żXciu coTYiennXÜ oraY  
w użXciu forÜalnXÜ. 

MYięki analiYie oTpowieTYi reVponTenWów na Trugie pXWanie ankieWX (CYX 
uważa Vię PaniIPan Ya oVobę wielojęYXcYną?)H uYXVkane YoVWałX naVWępujące 
Tane licYboweJ 
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OMPOPINMŹ YTecXTowanie 
Wak racYej Wak ani WakH ani 

nie racYej nie YTecXTowanie 
nie 

LICRŁA  
OMPOPINMRI 1 9 7 3 1 

PYNIO  
PROCNNTOPY 5% 43% 33% 14% 5% 
 

Tabela 7J OTpowieTYi VWuTenWów grupX YaawanVowanej na pXWanie ToWXcYące VaÜoocenX 
VWuTenWa jako oVobX wielojęYXcYnej.  

 
R powXżVYego YeVWawienia TanXcU licYbowXcU wXnikaH że ok. połowX VWuTen-
Wów Y grup „YaawanVowanXcU” uważa Vię Ya oVobX wielojęYXcYne Y powoTu 
biegłego VWoVowania jeTnego lub więcej jęYXków innXcU niż jęYXk ojcYXVWX.  
R1J JęYXk francuVki YnaÜ nieÜal biegleH gTXż VpęTYiłaÜ 5 laW w ParXżu. 

JęYXk angielVki YnaÜ na poYioÜie śreTnioYaawanVowanXÜH nie Üa 
probleÜów  Y  poroYuÜiewanieÜ  Vię po  angielVku.  PoYa  WXÜ  6  laW  
ucYXłaÜ Vię j. włoVkiegoH w kWórXÜ również poWrafię Vię poroYuÜiećH 
oraY 4 laWa ucYXłaÜ Vię łacinX. 

ReVponTenci YnajTującX Vię w Wej grupie Ywracają również uwagę na koÜuni-
kaWXwność prYekaYuJ 
R4J PoWrafię prYekaYać Vwoje ÜXśli Tość TokłaTnie Yarówno w angielVkiÜ 

jak francuVkiÜ. OoÜunikacja nie jeVW probleÜeÜH jeTnak nie użXwaÜ 
WXcU jęYXków beYbłęTnie. 

Mość Tuża grupa oVób nie uÜie określić cYX jeVW oVobą wielojęYXcYnąH ponie-
ważH poÜiÜo Tość biegłej YnajoÜości jęYXkówH brakuje iÜ VponWanicYności  
w wXpowieTYiacU w jęYXku obcXÜ lub icU YnajoÜość jęYXka obcego nie jeVW 
równa YnajoÜościH jaką poViaTa roTYiÜX użXWkownik jęYXkaJ 
R6J R jeTnej VWronX uważaÜH iż jeVWeÜ oVobą wielojęYXcYną H ponieważ 

poWrafię koÜunikować Vię Yarówno w jęYXku francuVkiÜ jak i angiel-
VkiÜ. NaWoÜiaVW nie VąTYęH abX Üoje wXpowieTYi bXłX całkowicie po-
prawne i VponWanicYneH TlaWego nie Üogę VWwierTYićH iż opanowałaÜ 
To perfekcji kWórXkolwiek Y WXcU jęYXków.  

OVobXH kWóre nie uważają Vię Ya wielojęYXcYneH arguÜenWują Vwój punkW wi-
TYenia WXÜH że brakuje iÜ uÜiejęWności WakicUH jakie poViaTają roTYiÜi użXW-
kownicX jęYXkaJ 
R21J  MiÜoH  że  poVługuję Vię kilkoÜa  jęYXkaÜiH  racYej  nie  uważaÜ  Vię Ya  

oVobę wielojęYXcYną. Już po kilku VłowacUH kWóre wXpowiaTaÜH Ńran-
cuYi Üogą roYpoYnaćH że ÜoiÜ pierwVYXÜ jęYXkieÜ bXł innX. PeTług 
Üojego roYuÜienia wielojęYXcYnościH nie VpełniaÜ krXWeriów.  

ReaVuÜującH analiYa oTpowieTYi VWuTenWów Y obu grup pokaYujeH że 
Yarówno Tla VWuTenWów grup „pocYąWkującXcU” jak i „YaawanVowanXcU” 
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głównXÜ krXWeriuÜ Tefinicji wielojęYXcYności jeVW fakW poVługiwania Vię prYeY 
jeTnoVWkę kilkoÜa jęYXkaÜi. PiękVYość Y ankieWowanXcU VWuTenWów Teklaru-
jeH że Vą oVobaÜi wielojęYXcYnXÜi (ponaT 50% procenWH oTpowieTYi „YTecX-
Towanie Wak”H „racYej Wak”H licYone łącYnie Tla TwócU grup)H nieÜniej Üożna 
jeTnak YauważyćH że VWuTenci grup „pocYąWkującXcU” Vą Üniej reVWrXkcXjni  
w poTawaniu Tefinicji oVobX wielojęYXcYnej oraY cUęWniej określają Vię jako 
Wakie jeTnoVWki. PoWwierTYa Wo UipoWeYę poVWawioną na pocYąWku baTania. 
PoniżVYe Wabele prYeTVWawiają YbiorcYe Tane licYbowe Tla obu grupJ 

 

ORYTNRIUÓ opanowanie 
jęYXka użXcie jęYXka opanowanie I 

użXcie jęYXka inne 

GRUPY  
POCRĄTOUJĄCN 10H5% 63% 21% 5H5% 

GRUPY  
RAAPANSOPANN 5% 90% 5% 0% 
 

Tabela 8J OTpowieTYi VWuTenWów grupX pocYąWkującej i YaawanVowanej na pXWanie 
ToWXcYące krXWeriów Tefiniowania YjawiVka wielojęYXcYności. 

 
OMPOPINMŹ YTecXTowanie 

Wak racYej Wak ani WakH 
ani nie racYej nie YTecXTowanie 

nie 
GRUPY  
POCRĄTOUJĄCN 10H5% 52H5% 10H5% 16% 10H5% 

GRUPY  
RAAPANSOPANN 5% 43% 33% 14% 5% 
 

Tabela 9J OTpowieTYi VWuTenWów grupX pocYąWkującej i YaawanVowanej na pXWanie 
ToWXcYące VaÜoocenX VWuTenWów jako oVobX wielojęYXcYnej. 

 
4.2.3. Porównanie Y baTaniem Y 2003 r. 
 
P 2003 r. YoVWało prYeprowaTYone baTanie analogicYne To baTania prYeTVWa-
wionego w niniejVYXÜ arWXkule. ReVponTenci (N=45) Üieli oTpowieTYieć na Twa 
pXWania oWwarWeJ 1. Mokończ zTanie. OVoba TwujęzXczna Wo oVobaH kWóra ….. .  
2. CzX uważaVz Vię za oVobę TwujęzXczną? Jeśli WakH Wo Tlaczego? Jeśli nieH Wo Tla-
czego? CeleÜ pXWań bXło YbaTanieH jakiÜi krXWeriaÜi poVługują Vię reVponTenci 
prYX Tefiniowaniu pojęcia TwujęYXcYności i cYX VaÜe określają Vię jako Wakie 
oVobX. ŁącYnie baTaniu YoVWało poTTanXcU 45 VWuTenWówJ 15 oVób bXło VWuTen-
WaÜi roÜaniVWXkiH 15 VWuTiowało peTagogikęH a kolejne 15 ÜaWeÜaWXkę. AnaliYa 
ilościowa oTpowieTYi reVponTenWów Tała naVWępujące Tane licYboweJ 
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PXWanie 15J  
 

responTenci (N = 45) opanowanie jęYXka użXcie jęYXka inne 
sWuTenci romanisWXki 8 7 8 
sWuTenci peTagogiki 10 6 1 
sWuTenci maWemaWXki 11 2 3 
łącYnieJ 29 15 12 
 

Tabela 10J OTpowieTYi reVponTenWów w 2003r. na pXWanie ToWXcYące krXWeriów 
Tefiniowania YjawiVka TwujęYXcYności 

 
PXWanie 2J 
 

RNSPONMNNCI (N=45) TAO NIN 
sWuTenci romanisWXki 1 14 
sWuTenci peTagogiki 4 11 
sWuTenci maWemaWXki 7 8 
ŁĄCRNINJ 12 (26H66Ę) 33 (73H33Ę) 
 

Tabela 11J OTpowieTYi reVponTenWów w 2003r.na pXWanie ToWXcYące VaÜoocenX 
VWuTenWów jako oVobX TwujęYXcYnej. 

 
Jak pokaYują powXżVYe WabeleH w 2003 r. Tla VWuTenWów głównXÜ krXWeriuÜH na 
kWórXÜ opierali Vwoje Tefinicje TwujęYXcYności bXło opanowanie jęYXka bądź 
Weż opanowanie połącYone Y jego użXwanieÜ w VXWuacjacU koÜunikacXjnXcU. 
RTecXTowana więkVYość VWuTenWów nie określiła Vię jako oVobX TwujęYXcYneH 
prYX cYXÜ oTVeWek Wen jeVW YnacYnie wXżVYX w prYXpaTku VWuTenWów filologii 
roÜańVkiejH co Üoże bXć WłuÜacYone wXVokiÜ VWopnieÜ wieTYX o jęYXku. Na-
uka jęYXka na poYioÜie barTYo YaawanVowanXÜ ukierunkowana jeVW prawie 
YawVYe na oViągnięcie koÜpeWencji jęYXkowej Ybliżonej To koÜpeWencji roTYi-
Üego użXWkownika jęYXka. Taka perVpekWXwa Üoże VWanowić ToTaWkową prYe-
VYkoTę w określeniu Vię ÜianeÜ oVobX TwujęYXcYnejH ponieważ VWuTenWH kWórX 
ucYX Vię jęYXka obcego w konWekście inVWXWucjonalnXÜH prawie nigTX nie bęTYie 
Vię uÜiał niÜ poVługiwać jak VwoiÜ jęYXkieÜ ojcYXVWXÜ.  

ReVWawienie  wXników WXcU TwócU baTań poYwala  VWwierTYićH  że gloWWo-
TXTakWXcYnX paraTXgÜaW uległ YÜianie. SWuTenci baTani w 2003 r. nie określają 
Vię jako oVobX Twu-IwielojęYXcYneH ponieważ w więkVYości prYXpaTków Taleko 
iÜ To Wakiej YnajoÜości jęYXkaH jaką poViaTa jego roTYiÜX użXWkownikH a wła-
śnie Wo krXWeriuÜ jeVW Tla nicU poTVWawowXÜ w Tefinicji oVobX TwujęYXcYnej. 
SWuTenci baTani w 2012 roku w więkVYości prYXpaTków uYnają Vię Ya oVobX 
                                                             
5 P analiYie wXników baTania prYeprowaTYonego w 2003r. YaVWoVowano inną ÜeWo-
Tologię opracowXwania TanXcU. Jeżeli w oTpowieTYi reVponTenWa pojawiało Vię Ya-
równo krXWeriuÜ opanowaniaH jak i użXcia jęYXkaH oba krXWeria bXłX licYone oVobno. 
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wielojęYXcYneH ponieważ Üogą VwoboTnie poVługiwać Vię jęYXkaÜi innXÜi niż 
jęYXk  ojcYXVWXH  prYX  cYXÜ Tefinicje  i  VaÜoocenX poTane w grupie  „YaawanVo-
wanej” Vą barTYiej reVWrXkcXjne niż icU oTpowieTniki w grupie „pocYąWkującej”. 
PrawTopoTobnie Üa na Wo wpłXw ÜoWXwacja To poTjęcia VWuTiówH jak i rów-
nież barTYiej koÜplekVowe poVWrYeganie YaVaT funkcjonowania jęYXkaH w wX-
niku TogłębniejVYXcU VWuTiów filologicYnXcU. SWuTenci grup „pocYąWkującXcU” 
poVWrYegają jęYXk jako narYęTYie koÜunikacjiH a roYpocYXnając VWuTia filologicY-
ne Ynają już inne jęYXki obce na poYioÜie YaawanVowanXÜ i inacYej poTcUoTYą 
To nauki nowego. CUoTYi Wu prYeTe wVYXVWkiÜ o koÜpeWencje ogólneH  
a YwłaVYcYa uÜiejęWność ucYenia Vię jęYXków obcXcUH kWórą pogłębiają w cYaVie 
Yajęć „Trening VWraWegicYnX”H kWórXcU celeÜ jeVW prYXgoWowanie VWuTenWów To 
świaToÜego ucYenia Vię jęYXków. PXnika Y powXżVYegoH że UipoWeYa poVWawio-
na na pocYąWku baTania porównawcYego YoVWała poWwierTYonaJ paraTXgÜaW 
YaTaniowX w YnacYnXÜ VWopniu prYXcYXnił Vię To pragÜaWXcYnego poVWrYegania 
jęYXka jako narYęTYia koÜunikacjiH a koÜpeWencja WakaH jaką poViaTa roTYiÜX 
użXWkownik  jęYXka  nie  jeVW  koniecYna  To  VkuWecYnej  koÜunikacji  egYolingwal-
nej. NieÜniej jeTnakH nie Üożna również lekceważyć roli jaką oTegrałX ÜeTia 
w popularXYowaniu iTei wielojęYXcYnościH jak również coraY więkVYej Üobilno-
ści ÜłoTego pokoleniaH wXnikającej Y oWwarcia granic.  
 
5. RakońcYenie  
 
PoTVuÜowującH baTania VocjolingwiVWXcYne ToWXcYące Twu-IwielojęYXcYności 
YnacYąco wpłXnęłX na ÜXśl gloWWoTXTakWXcYną. PielojęYXcYność VWała Vię jeT-
nXÜ Y celów wVpółcYeVnego kVYWałcenia jęYXkowegoH w kWórXÜ coraY cYęściej 
Üówi o jeTnej koÜpeWencji koÜunikacXjnejH obejÜującej całX reperWuar jęYX-
kowX jeTnoVWkiH kWóra nie ÜuVi poVługiwać Vię wVYXVWkiÜi YnanXÜi jęYXkaÜi na 
WakiÜ VaÜXÜ poYioÜie biegłości.  
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OaWeTra LingwiVWXki SWoVowanej i TranVlaWorXki 

ŃILOLOGICRNA PRACA LICNNCJACOA A RORPÓJ  
OOÓPNTNNCJI NAUOOPYCH STUMNNTA 

TUe TevelopmenW of acaTemic compeWences in sWuTenWs Turing WUe 
preparaWion of WUeir ŁA TisserWaWion in moTern languages 

TUe coÜpleWion of unTergraTuaWe L2 VWuTieV WraTiWionallX enWailV prepa-
raWion of a ŁA TiVVerWaWion on a VelecWeT Wopic. Since PoliVU ÜiniVWerial 
regulaWionV allow inWerpreWaWionVH WUe acaTeÜic coÜÜuniWX UaV been 
elecWrifieT bX WUe poVVibiliWX of alWernaWive VoluWionV. TUe enVuing TiVcuV-
VionV reVulW in eÜerging propoValV Wo VubVWiWuWe WUe WraTiWional paper 
wiWU an eVVaX forÜH or wiWU WoWal reVignaWion froÜ WUe wriWWen parW in fa-
vor of a viva. TUiV arWicle conViTerV WUe probleÜ wiWU regarT Wo WUe iTea 
of  keX  coÜpeWenceV  for  lifelong  learningH  aV  TefineT  bX  TUe  Nuropean  
CoÜÜiVVionH wUicU UigUligUW WUe neeT for pracWicaliWX. AnalXViV of WUe 
proceVV of wriWing a TiVVerWaWion anT iWV evaluaWion UelpV Wo Traw conclu-
VionV for poVVible iÜproveÜenWV. 

 
 
1. PsWęp 

 
P YnacYnej cYęści VYkół wXżVYXcU jeTnXÜ Ye więkVYXcU wXViłków WowarYXVYą-
cXcU ukońcYeniu pierwVYego eWapu obcojęYXcYnXcU VWuTiów filologicYnXcU 
jeVW prYXgoWowanie i opracowanie pracX licencjackiej. Na WeÜaW YaVaTności jej 
VporYąTYania oT TłużVYego okreVu cYaVu Wrwają TXVkuVje VkuWkujące propoYX-
cją YaVWąpienia pracX TXploÜowej ÜniejVYą forÜą Waką jak eVej iIlub egYaÜin 
licencjacki. OrXWXka Ye VWronX VWuTenWów poTkreśla ÜałX walor eTukacXjnX 
pracX TXploÜowej oraY wXViłek pro forma uWrYXÜującX „fikcję naukowości”. 
ProÜoWorYX Y kolei Ywracają uwagę na noWorXcYność popełnianXcU plagiaWówH 
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Üałą kreaWXwność VWuTenWa w ToborYe WeÜaWXki projekWu baTawcYegoH niVką 
świaToÜość naukową i niewXTolność jęYXkową. RaÜierYaÜ roYważyć probleÜ 
Y punkWu wiTYenia wXbranXcU klucYowXcU koÜpeWencji ogólnXcU określonXcU 
prYeY Unię NuropejVką i YawarWXcU w VWraWegii ucYenia Vię prYeY całe żXcie. Mo-
iÜ celeÜ jeVW analiYa warWości eTukacXjnej pracX licencjackiej w konWekście 
Yałożeń prograÜowXcUH poVWawH Yaangażowania VWuTenWów i naucYXcieli oraY 
ogólnej ÜeWoTologii WowarYXVYącej prowaTYeniu VeÜinariów. AnaliYie YoVWaną 
poTTane prYXkłaTowe prace licencjackie na kierunku filologiaH w wXbranXcU 
jeTnoVWkacU eTukacXjnXcUH poT kąWeÜ wXboru WeÜaWXkiH icU „naukowej prak-
WXcYności”H a Ya poÜocą baTania ankieWowego prYeprowaTYę ewaluację proce-
Vu piVania pracX TXploÜowej. PrYXjęWa UipoWeYa robocYaH oparWa na obVerwacjiH 
reflekVji i ogólnie ToVWępnej krXWXceH YakłaTaH że poVWrYegana niVka warWość 
eTukacXjna w YakreVie koÜpeWencji naukowXcU wXnika Y poVWaw wobec Wego 
wXViłku inWelekWualnego i jęYXkowego oraY nieaTekwaWności proceVu WowarYX-
VYącego piVaniu pracX i jej ewaluacji. 

ProbleÜ jakości eTukacji na poYioÜie wXżVYXÜ i proTukowanie „lipa-
licencjaWów” YoVWał poTjęWXH na prYXkłaTH na łaÜacU WXgoTnika PproVW (Terli-
kowVki i RielińVki 2008). RTanieÜ auWorów Yaniżanie poYioÜu kVYWałcenia 
(„TXVkopoliYacja”) Tokonuje Vię w iÜię poTnieVienia wVkaźnika VcUolarXYacji. 
TruTno nie YgoTYić Vię Ye Vporą cYęścią VpoVWrYeżeń. Jeśli naweW kanTXTaW na 
ÜagiVWra nie jeVW w VWanie prYeTVWawić propoYXcjiH bo YapiVał Vię na VeÜina-
riuÜ Y  obVYaruH  kWórX  ÜuVi  opanować oT YeraH  a  VXVWeÜ bolońVki  Üu na Wo  
poYwalaH Wo YnacYXH że cYaV YreforÜować proceV piVania pracX TXploÜowejH  
a „oT filologa wXÜagać więcej niż WXlko YnajoÜości jęYXka” (op. ciW.).  
 
2. Praca licencjacka w świeWle prYepisów 

 
PoTVWawowXÜ TokuÜenWeÜ prawnXÜ wpłXwającXÜ na kVYWałW prYebiegu 
VWuTiów na TanXÜ kierunku Vą VWanTarTX kVYWałcenia określające wXÜagania 
prograÜowe na TanXÜ kierunku VWuTiów. MoWXcYX Wo Wakże wXÜagań oTno-
śnie piVania lub niepiVania pracX TXploÜowej. Mla inWereVującXcU naV VWu-
Tiów pierwVYego VWopnia na kierunku filologia obowiąYuje RoYporYąTYenie 
MiniVWra Nauki i SYkolnicWwa PXżVYego (12I07I2007)H kWóre określaH że „Ya 
prYXgoWowanie To egYaÜinu TXploÜowego (w WXÜ Ya prYXgoWowanie pracX 
TXploÜowejH jeśli prYewiTuje ją prograÜ naucYania) VWuTenW oWrYXÜuje 10 
punkWów”. OYnacYa WoH że praca TXploÜowa nie jeVW koniecYna. PoWwierTYa Wo 
również roYporYąTYenie (19I12I2008) w Vprawie WXWułów YawoTowXcU 
naTawanXcU abVolwenWoÜ VWuTiów i wYorów TXploÜów oraY świaTecWw 
wXTawanXcU prYeY ucYelnie. 
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PowXżVYe akWX prawne VprawiłXH że cYęść ucYelni wXżVYXcU YTecXTowała 
Vię oTejść oT WraTXcji piVania prac TXploÜowXcU i poYoVWać jeTXnie prYX egYa-
Üinie  TXploÜowXÜ.  NiewąWpliwXÜ  kaWaliYaWoreÜ  Tla  reYXgnacji  Y  pracX  TX-
ploÜowej jeVW krXWXka niepiVanego koÜproÜiVuJ VWuTenW uTajeH że piVYe Va-
ÜoTYielnie i Y YainWereVowanieÜH a proÜoWorH że Togłębnie werXfikuje reYulWa-
WX naukowe VWuTenWa. OVWaWecYnieH VWuTenW cYęVWo końcYX VWuTia Y prYekona-
nieÜH że praca TXploÜowa Wo nieÜiłaH nieprYXTaWna forÜalnośćH Y kWórą Üożna 
Vobie jakoś poraTYić. Na naukowośćH poÜXVłowośćH właVną reflekVję i prak-
WXcYność nie Üa ÜiejVcaH a praca niejeTnokroWnie jeVW YlepkieÜ prYXpaTko-
wXcU cXWaWówH w ÜałXÜ wYglęTYie preYenWującXÜ akWualnX VWan wieTYX.  
 
3. Praca filologicYnaJ jej specXfika i wXYwania 

 
SpecXfika VWuTiów UuÜaniVWXcYnXcUH w WXÜ filologicYnXcUH polega na WeoreWX-
Yowaniu. ReflekVja UuÜaniVWXcYna i ÜXśl filoYoficYna YaVWępują wXÜiar eÜpi-
rXcYnX obowiąYującX w naukacU ściVłXcU i cYęściowo VpołecYnXcU. Nie Üa  
w WXÜ nic YłegoH jeśli reflekVja cYX ÜXśl jeVW rYeWelnaH prYeÜXślana i właVna. 
PrYX piVaniu pracX Wakie poTejście oYnacYa koniecYność wXVokiej świaToÜości 
prYeTÜioWowej i ÜeWoTologicYnej. Już VaÜ wXbór probleÜu baTawcYego po-
winien bXć reYulWaWeÜ VaÜoTYielnXcU prYeÜXśleń. RaÜierYenie Wo jeVW WruTne 
To realiYacji w prakWXce. RYecYXwiVWość akaTeÜicka jeVW WakaH że VWuTenW cYęVWo 
prYXcUoTYi Y barTYo ogólnXÜ WeÜaWeÜ i cYeka na jego uVYcYegółowienie prYeY 
prowaTYącego VeÜinariuÜ. PoWeÜ okaYuje VięH że roYważania WeoreWXcYne 
prYeraVWają Üożliwości eruTXcXjne VWuTenWa. InnXÜ barTYo ważnXÜ wXYwa-
nieÜ jeVW fakWH że praca jeVW piVana w jęYXku obcXÜH a reTakcja WekVWu wXÜaga 
VWoVowania TXVkurVu akaTeÜickiego. ŁaTania VocjolingwiVWXcYne ŁernVWeina 
(1971) ToWXcYące różnic poÜięTYX koTeÜ roYwinięWXÜ i nieroYwinięWXÜ VXgna-
liYują wagę probleÜu. PonaTWo TXVkurV nauk UuÜaniVWXcYnXcU prYXbiera for-
mę jęYXków VpecjaliVWXcYnXcU i ÜoTułów baTawcYXcU prowaTYącXcU To wX-
VpecjaliYowanXcU krXWeriów proTukcji i obiegu WekVWów (ŁernVWein 1999J 161).  

PoYioÜ TXVkurVu naukowego w naukacU filologicYnXcU VprawiaH że 
niewWajeÜnicYonX cYXWelnik (WakiÜ jeVW VWuTenW) VYXbko Wraci ÜoWXwację To 
Yagłębiania Vię w roYważania. PXkłaTowcX cYęVWo YapoÜinają o fakcieH że 
Üają To cYXnienia Ye VWuTenWaÜi o ogranicYonej koÜpeWencji koÜunikacXj-
nejH ucYeVWnicYącXÜi w kurVie eTukacji bilingwalnej i jęYXk akaTeÜicki wXÜa-
ga pewnego oVwojenia (por. LankiewicY 2012). OcYekiwanieH że lekWura ściśle 
naukowXcU poYXcji anglojęYXcYnXcU YoVWanie należXcie YroYuÜiana i prYeWwo-
rYona jeVW Üało realne.  

MXVkurV akaTeÜicki pracX filologicYnej w jęYXku obXÜ jeVW TużXÜ wXYwa-
nieÜ. UÜiejęWność koÜunikacji i poVługiwanie Vię roYwinięWXÜ cYX werWXkalnXÜ 
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koTeÜ naukowXÜ – uWożVaÜianXÜ cYęVWo Y TXVkurVeÜ VYkolnXÜ (ŁernVWein 
1971H 1999) i iTenWXfikowanXÜ Y kogniWXwną akaTeÜicką koÜpeWencją jęYXkową 
(CALP) (YaJ CuÜÜinV 1079H 1980) – jeVW oTrębną Vprawnością. PoTobne roYróż-
nienie poÜięTYX Üową i jęYXkieÜ akaTeÜickiÜ Yauważa VXgoWVkX (1987H YaJ van 
Lier 2004J 18)H a jego koÜenWarYe w WXÜ wYglęTYie Vą iVWoWne Tla wVpółcYeVnXcU 
TebaW oTnoście roYwoju jęYXka akaTeÜickiegoH Yarówno w jęYXku ojcYXVWXÜH jak 
i obcXÜ. RweirV (2007) Y kolei preYenWuje naukowość wXrażoną w jęYXku jako 
koÜpeWencję klucYowąH To cYego jeVYcYe powrócę. 
  
4. Naukowość licencjackiej pracX filologicYnej 

 
CeleÜ eTukacji jeVW wXkVYWałcenie pewnXcU koÜpeWencji. P prYXpaTku obco-
jęYXcYnXcU VWuTiów filologicYnXcU Ya priorXWeW prYXjÜuje Vię YnajoÜość Wegoż 
jęYXka i wXWworów jego kulWurX oraYH Yależnie oT VpecjaliYacji ToTaWkowejH 
wieTYX prYeTÜioWowej (np. w YakreVie naucYania jęYXka obcego). TraTXcXjnie 
prYXjÜuje VięH że VWuTiowanie oYnacYa Wakże naukowośćH prYekłaTającą Vię na 
opanowanie warVYWaWu ÜeWoTologicYnego Y Tanej TYieTYinX naukiH cYego 
uTokuÜenWowanieÜ Üa bXć praca TXploÜowa. OlucYowXÜ pXWanieÜ poYo-
VWaje kweVWia VWopnia jej naukowości.  

P  VXVWeÜie  obowiąYującXÜ  oT  roku  akaTeÜickiego  2012  oTpowieTni  
TeVkrXpWor (NRO) naVWępująco cUarakWerXYuje poYioÜ VYóVWXH iTenWXfikowanX Ye 
VWuTiaÜi końcYącXÜi Vię WXWułeÜ YawoTowXÜ licencjaWa lub inżXnieraJ „Ya-
awanVowana wieTYa w Tanej TYieTYinie pracX i nauki obejÜująca krXWXcYne 
roYuÜienie Weorii i YaVaT”. UżXcie enigÜaWXcYnego wXrażenia „krXWXcYne roYu-
Üienie” Vugeruje aVpekWX ÜeWoTologicYne. R kolei Orajowe RaÜX Owalifikacji 
opiVując efekWX kVYWałcenia w obVYarYe nauk UuÜaniVWXcYnXcU prYewiTują Üe-
WoTologię jeTXnie Tla profilu ogólnoakaTeÜickiego. Profilowi prakWXcYneÜu 
VWuTiów nie prYXpiVano YnajoÜości ÜeWoTologii baTań. R opiVu efekWów jaVno 
wXnikaH że abVolwenW filologicYnXcU VWuTiów licencjackicU powinien Ynać poT-
VWawową ÜeWoTologię baTawcYą i uÜieć ją VWoVować. Można VWąT wXwnio-
VkowaćH  że albo prYXpiVane efekWX  VWoją w VprYecYności  Y  enigÜaWXcYnXÜ Te-
VkrXpWoreÜ Wego poYioÜu kVYWałceniaH albo projekW baTawcYX Tla niego prYe-
wiTYianX Üa VWanowić coś ÜiniÜaliVWXcYnegoH jeśli ÜuVi VWanowić inWegralną 
cYęść prograÜu VWuTiów Wego profilu kVYWałcenia. Inna Üożliwa inWerpreWacja 
Üoże VugerowaćH że profilowi VWuTiów filologicYnXcU o Vpecjalności naucYXciel-
Vkiej lub WranVlaWorVkiej powinno Vię prYXporYąTkować profil prakWXcYnX i wWeTX 
„probleÜ baTawcYX” Ynika. RoYVąTne wXTawałobX Vię proÜować profil prak-
WXcYnXH YwłaVYcYa w pańVWwowXcU wXżVYXcU VYkołacU YawoTowXcUH a kVYWałce-
nie ogólnoakaTeÜickie poYoVWawić uniwerVXWeWoÜ.  
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Jeśli więc ucYelnia TecXTuje Vię na uWrYXÜanie pracX TXploÜowejH 
koniecYna jeVW rewiYja jej objęWościH YawarWościH jak i VaÜego proceVu piVania. 
JeVWeÜ YTaniaH że uWrYXÜanie jakiejś forÜX piVeÜnej pracX TXploÜowejH 
YwłaVYcYa na VWuTiacU UuÜaniVWXcYnXcU jeVW koniecYneH lecY powinien Wo bXć 
wXViłek o konkreWnXÜ efekcie kVYWałceniaH YwiękVYającXÜ świaToÜość jęYX-
kowąH prYeTÜioWową i ÜeWoTologicYną. SWuTenW ÜuVi bXć prYXgoWowanX To 
roYwiąYXwania probleÜów naukowXcUH naweW jeśli naukowość Üa VWanowić 
jeTXnie naÜiaVWkę prawTYiwego baTania.  

 
5. OompeWencje klucYowe 

 
OolejnX iÜpulV To YÜianX poTejścia To YagaTnienia pracX TXploÜowej wX-
VYeTł Wakże Y inicjaWXwX RaTX NuropX i ParlaÜenWu NuropejVkiego. PVpo-
Üniane inVWXWucjeH pragnąc VproVWać nowXÜ wXYwanioÜH prYXjęłX raÜX 
koÜpeWencji klucYowXcU w proceVie ucYenia Vię prYeY całe żXcie YTefiniowane 
jako „koÜpeWencje nieYbęTne obXwaWeloÜ To icU VaÜorealiYacjiH inWegracji 
VpołecYnejH akWXwnej poVWawX obXwaWelVkiej i uYXVkania VYanV na rXnku pracX 
w VpołecYeńVWwie oparWXÜ na wieTYX” (OO). PXróżniono oVieÜ koÜpeWencji 
klucYowXcUH kWórXÜ prYXporYąTkowano oTpowieTnie efekWX kVYWałcenia  
w YakreVie wieTYXH uÜiejęWności i poVWaw. PVpoÜnianX TokuÜenW VWał Vię 
baYą Tla poTVWaw prograÜowXcU kVYWałcenia ogólnego realiYowanego  
w krajacU europejVkicU (2008IC 111I01). PolVka YobowiąYała Vię To powiąYa-
nia krajowXcU raÜ kwalifikacji Y europejVkiÜi To 2010 rokuH a MNN wXYna-
cYXło TaWę akWXwnego wprowaTYenia VXVWeÜu To roku 2012. 

Pażne jeVW właściwe YroYuÜienie Vłowa „koÜpeWencja”. ParlaÜenW Nu-
ropejVki określa WXÜ WerÜineÜ „uTowoTnioną YTolność VWoVowania wieTYXH 
uÜiejęWności i YTolności oVobiVWXcUH VpołecYnXcU lub ÜeWoTologicYnXcU oka-
YXwaną w pracX lub nauce oraY  w karierYe YawoTowej  i  oVobiVWej”  (2008IC 
111I01). CXWowana Tefinicja poTkreśla pragÜaWXcYnX aVpekW pojęcia „koÜ-
peWencja”. R kolei wXróżnione prYeY ParlaÜenW NuropejVki koÜpeWencje klu-
cYoweH Wo WeH „kWórXcU wVYXVWkie oVobX poWrYebują To YaWruTnieniaH VaÜore-
aliYacji i roYwoju oVobiVWegoH inWegracji VpołecYnejH a Wakże bXcia akWXwnXÜ 
obXwaWeleÜ” (ŻurawVka 2010J 8).  

WśróT ośÜiu wXróżnionXcU koÜpeWencji klucYowXcU YnajTują Vię Üa-
WeÜaWXcYne i poTVWawowe naukowo-WecUnicYne (OO)H VWanowiące prYeTÜioW 
VYcYególnego YainWereVowania w WXÜ arWXkule. Łędę oTnoVił Vię Wo nicU w Ven-
Vie ogólnXÜ jako To koÜpeWencji naukowej. Nie jeVW Wo cUXba wielkiÜ naTużX-
cieÜH gTXż YwroW „roYuÜowanie naukowe” pojawia Vię w koÜenWarYacU To 
WXcU koÜpeWencji. Nie cUoTYi Wu li WXlko o wąVko pojęWe YTolności ÜaWeÜaWXcY-
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neH co racYej o logicYne ÜXślenie VWanowiące poTVWawę uÜiejęWności roYwią-
YXwania probleÜówH jakicU ToVWarcYa świaWH co w świeWle raporWów PISA wXTa-
je Vię bXć VłabXÜ punkWeÜ polVkiej VYkołX (ŻurawVka 2010J 27).  

PoTVuÜowującH należX VWwierTYićH że koÜpeWencja naukowa jeVW cYęścią 
koÜpeWencji klucYowXcU w VpoVób ekVplicXWnX (pojawia Vię w naYwie) i iÜpli-
cXWnX (jeVW cYęścią VkłaTową np. naucYania UuÜaniVWXcYnego). Mla niejH jak i Tla 
wVYXVWkicU innXcU koÜpeWencji klucYowXcUH poTkreśla Vię wXkorYXVWanie wie-
TYX forÜalnej w prakWXcYnXcU VXWuacjacU żXciowXcUH YwłaVYcYa WXcU ToWXcYą-
cXcU goWowości To funkcjonowania na rXnku pracXH poTlegająceÜu ciągłXÜ 
YÜianoÜ i wXÜuVYająceÜu VWoVowanie VWraWegii ucYenia Vię prYeY całe żXcie.  
 
6. Praca filologicYna a naukowość jako kompeWencja klucYowa 

 
P konWekście koÜpeWencji klucYowXcU praca licencjacka nie powinna bXć 
poVWrYegana jako cel VaÜ w Vobie YwieńcYającX TanX eWap naukiH Tla kWórego 
uYaVaTnienia VYuka Vię w VaÜXÜ proceVie jej piVania jako wXViłku YwiękVYają-
cego świaToÜość. Praca filologicYna powinna wXraźnie oTnoVić Vię To efek-
Wów kVYWałcenia w YakreVie koÜpeWencji filologicYnXcU (YgoTnXcU Y kierun-
kieÜ kVYWałcenia)H a jeTnocYeśnie VWanowić ÜierYalnX efekW naukowości jako 
cYęści VkłaTowej koÜpeWencji ogólnXcUH na kWórXcU efekWX Vpecjalnościowe Vą 
oparWe. TrakWowanie naukowości jako koÜpeWencji klucYowej w proceVie 
piVania pracXH jak i w VaÜXÜ Wekście VWawia wXViłek VWuTenWa w VferYe wXko-
nalnościH oTciąża projekW Y akaTeÜickiej abVWrakcXjności (ToVWępnej Tla nie-
licYnXcU) i poTkreśla jego pragÜaWXcYnX cUarakWer.  

R powXżVYXcU roYważań wXnikają pewne Yalecenia oTnośnie Yrefor-
Üowania cUarakWeru pracX licencjackiej. Po pierwVYeH YgoTnie Y nowXÜi wX-
ÜaganiaÜi ORO należX ją WrakWować jako inWegralną cYęść VXVWeÜu kVYWałce-
niaH prowaTYącą To oViągnięcia ÜierYalnXcU efekWów naukowXcU jako koÜpe-
Wencji klucYowXcU. OYnacYa Wo grunWowne wXVYkolenie VWuTenWa To VproVWa-
nia WeÜu wXYwaniu. PXnika Y WegoH że nie Üożna kVYWałcić poprYeY prYekaYX-
wanie wieTYX WeoreWXcYnejH a poWeÜ ocYekiwać uÜiejęWności roYpoYnawania 
YagaTnień naukowXcU. SWuTenWów WrYeba naucYXć określania i Tefiniowania 
probleÜu w kaWegoriacU naukowXcU (co i jak Üożna baTać) oraY uÜiejęWno-
ści inWerpreWowania wieTYX jako VWanu baTańH nie Yaś YobiekWXwiYowanej 
wieTYX goWowej To prYXVwojenia. SWuTenW ÜuVi YroYuÜiećH że wieTYa jeVW 
konVWrukcjąH reYulWaWeÜ cYXicUś UipoWeY i poVYukiwań. 

Po TrugieH w Wakiej VXWuacji należX albo YawęYić WeÜaWXkę VeÜinariuÜH 
albo ÜeWoTologię. OYnacYa Wo Vkupienie Vię na wXkorYXVWaniu wXbranego 
narYęTYia baTawcYego jak np. kweVWionariuVY i prYXporYąTkowanie Üu pro-
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bleÜów baTawcYXcUH kWóre Üożna niÜ YwerXfikować. AlWernaWXwnie Üożna 
Weż wXbrać wąVki obVYar baTawcYX np. wXkorYXVWanie ÜaWeriałów auWenWXcY-
nXcU w naucYaniu jęYXka obcego (TalVYe uVYcYegółowienie VWanowiłobX wX-
bór VWuTenWa)H a roYVYerYXć VpekWruÜ ÜeWoTologicYne. ParWo paÜięWaćH że 
nowe Yalecenia ÜiniVWerialne wXÜagają profeVjonalności oT VaÜego proÜo-
Wora w poVWaci uTokuÜenWowanXcU publikacji właVnXcU Tla prowaTYenia 
wXkłaTów i VeÜinariów Y Tanej TYieTYinX. 

Po WrYecieH poTjęWX prYeY VWuTenWa probleÜ powinien poViaTać naÜacalnX 
wXÜiar pragÜaWXcYnX. SWuTenW powinien Ynaleźć ÜoWXwację i prYekonanie  
o użXWecYności właVnego prYeTVięwYięcia Tla Vwojej prYXVYłej karierXH pracXH żX-
ciaH eWc. Jeśli więc cUce bXć WłuÜacYeÜH Wo prYeTVięwYięWX projekW powinien  
w jakiś VpoVób Wo oTYwiercieTlać. RaYnacYa VięH że koÜpeWencje ogólneH włącYa-
jąc w Wo naukoweH „ujęWe Vą w kaWegoriacU auWonoÜii i oTpowieTYialności” (Żu-
rawVka 2010J 8). Praca filologicYna powinna Wakże realiYować efekW prYXgoWowa-
nia VWuTenWa YgoTnie Ye wVpółcYeVną ÜXślą peTagogicYną oVcXlującą wokół VYe-
roko pojęWej auWonoÜii i poTkreślającą cenWralną rolę ucYnia (VWuTenWa) w proce-
Vie TXTakWXcYnXÜ. SWuTenW Üa buTować właVne koÜpeWencje w oTnieVieniu To 
bXcia barTYiej świaToÜXÜ obXwaWeleÜ VpołecYeńVWwa wieTYXH bXcia lepVYXÜ 
ucYnieÜ (VWuTenWeÜ) i prYejÜowania oTpowieTYialności Ya proceV ucYenia Vię. 

P konWekście roYwijania auWonoÜii praca TXploÜowa powinna VWanowić 
oTYwiercieTlenie prakWXcYnego wXÜiaru VpecjaliYacji. MiÜo cYęściowo uYa-
VaTnionej krXWXki akaTeÜikówH YarYucającej powierYcUowność wVpółcYeVnego 
wXkVYWałceniaH wVparWej prYeY poVWulaWX peTagogiki krXWXcYnej1H poYoVWaje fak-
WeÜH że rXnek pracX ocYekuje wąVko wXkVYWałconXcU VpecjaliVWów. ŃilologicYna 
praca licencjacka w jęYXku obcXÜ powinna VWanowić orXginalnX głoV VWuTenWa 
YgoTnX Y poTejścieÜ ekologicYnXÜ To eTukacji jęYXkowej (por. van Lier 2004)  
i bXć prYejaweÜ krXWXcYnej koÜpeWencji inWerkulWurowej (ŁXraÜ 1997H ŁXraÜ 
eW al. 2001) oraY wXraYeÜ oVobiVWej koÜpeWencji koÜunikacXjnej (PilcYXńVka 
2002). PrYXWocYone poTejścia prYekłaTają Vię na perVonaliYację i reflekVXjność. 
Jej brak oYnacYa Üałe Yaangażowanie i preYenWację nic nie YnacYącego poWoku 
słów.  P  świeWle  prYejÜowania  prYeY  VWuTenWa  oTpowieTYialności  Ya  proceV  
ucYenia Vię jęYXkowa praca licencjacka Üa bXć wXraYeÜ konWroli ucYnia (VWu-
TenWa) naT jej YawarWościąH VpoVobeÜ egYekucji i WowarYXVYącXÜi jej piVaniu 
proceVaÜi kogniWXwnXÜi (ŁenVon 2001). P aVpekWacU ÜoralnXcU piVanie pra-
cX jeVW najlepVYXÜ ÜoÜenWeÜ ucYulenia ucYnia na Vprawę właVności inWelek-
WualnejH Wowaru jak każTX innX w konVuÜpcXjnej rYecYXwiVWości.  

                                                             
1 P ÜXśl peTagogiki krXWXcYnej VYXbkie „uprofilowanie” Üożna poVWrYegać jako 
ogranicYenie wXboru i prYejaw prYXgoWowania prYeY pańVWwo To wXkonXwania okre-
ślonXcU ról VpołecYnXcU (por. T. SYkuTlarek i Ł. ŚliwerVki 1991J 23-24). 
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7. AnaliYa wXbranXcU prac licencjackicU 
 

P TalVYej cYęści arWXkułu YapreYenWuję analiYę wXbranXcU prac poT kąWeÜ 
rXgoru naukowości (prawiTłowego określenia WeÜaWuH wXVunięcia UipoWeYXH 
świaToÜości ÜeWoTologicYnej i akaTeÜickości jęYXka) oraY baTania ankieWo-
wego VWuTenWówH oTnoVYącego Vię To ToświaTcYeń Y okreVu piVania pracX. 
PoYwoli Wo na werXfikację wIw poVWulaWów.  

AnaliYie poTTałeÜ 23 prace licencjackie VporYąTYone w jęYXku angiel-
VkiÜ w raÜacU kurVu filologicYnego Y pięciu różnXcU ucYelni Y Werenu PolVki 
północo-YacUoTniej. Jako że analiYa Üoże YoVWać oTcYXWana w kaWegoriacU 
warWościującXcU eTukację na ucYelniacUH w kWórXcU VporYąTYono praceH icU 
naYwX jak i WożVaÜość VWuTenWów poYoVWaną anoniÜowe. 

PrYXjęWa prYeYe Ünie ÜeWoTologia oTnoVi Vię To ÜeWoTX (rYaTYiej Ywanej 
WecUniką) analiYX TokuÜenWu w baTaniacU peTagogicYnXcU w YakreVie icU cYXWa-
nia  opiVowo-jakościowego poT wXbranXÜ kąWeÜ (por.  Łobocki  2006).  MeWoTę 
VWoVuje Vię najcYęściej jako uYupełnienie baTańH VWąT ToTaWkowe baTanie ankie-
Wowe (Łrown 2001; MornXei 2003) Tla YacUowania więkVYej wiarXgoTności po-
TejÜowanXcU analiY. Pojęcie TokuÜenWu w baTaniacU peTagogicYnXcU jeVW ro-
YuÜiane barTYo VYeroko i obejÜuje wVYelkie wXWworX WowarYXVYące proceVowi 
peTagogicYneÜuH w WXÜ Wakże prace ucYniów (Łobocki 2006J 256).   

Proponowana prYeYe Ünie analiYa Üa cUarakWer eliÜinacji negaWXwnej 
– baTaÜ WXlko Yłe prYXkłaTX. OÜijaÜ WeH kWóre uważaÜ Ya akcepWowalne poT 
kąWeÜ Wreści (logicYność i Vpójność) oraY jęYXka (cUoTYi Wu o TopuVYcYalną 
akaTeÜicką poprawność jęYXkową). PVWępnej analiYie poTTałeÜ 7 prac  
Y YakreVu liWeraWurXH 10 Y ÜeWoTXkiH 3 Y jęYXkoYnawVWwaH 3 Y kulWurX. SieTeÜ 
prac uYnałeÜ Ya VporYąTYone prawiTłowoI TopuVYcYalnie i wXklucYXłeÜ je  
Y TalVYXcU analiY. PoYoVWałe 16 uYnałeÜ Ya wXraY niVkiej świaToÜości VWuTen-
Wa w oTnieVieniu To naukowości i akaTeÜickości jęYXka. PVYXVWkie praceH  
w pewnXÜ VenVieH YawierałX eleÜenW baTawcYX cUarakWerXVWXcYnX Tla repre-
YenWowanej TXVcXplinX. ŁaTałeÜ jeTXnie logicYność wXciąganXcU wnioVków 
na poTVWawie prowaTYonXcU baTań oraY określenie ÜeWoTXki baTawcYej.  

P pracacU liWerackicU ToÜinowała inWerpreWacja UiVWorXcYno-liWerackaH 
rYaTYiej inWerpreWacja UeurXVWXcYna i analiYa liWeracka. InWerpreWacja UiVWorXcY-
no-liWeracka oparWa bXła najcYęściej na ToVWępnXcU ÜaWeriałacU inWerneWowXcUH 
w WXÜ wVYelkicU „(wiki)peTiacU” i źróTłacU popularno-naukowXcU WXpu 
„SparkVNoWeV”. RoYTYiałX biograficYne najcYęściej prYXWacYałX fakWX encXklope-
TXcYne lub YawierałX prYXpiVX Tla ogólnie YnanXcUH nie buTYącXcU konWrowerVji 
fakWów np. poTanie źróTła prYX Tacie uroTYenia auWoraH poTcYaV gTX Y WekVWu 
nie wXnikają żaTne wąWpliwości w WXÜ wYglęTYie. R kolei inWerpreWacje WekVWu 
źróTłowego  cYęVWo  noViłX  YnaÜiona  plagiaWu.  PVYXVWkie  cXWaWX  Tało  Vię beY  
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WruTu oTnaleźć na VWronacU inWerneWowXcU i bXłX Wej VaÜej Tługości. Oolejność 
cXWaWów cYęVWo oTpowiaTała analiYoÜ innXcU auWorówH Y WXÜH że VWuTenW nie 
powołXwał Vię na  żaTne  źróTło  i  prYeTVWawiał je  jako  właVne  inWerpreWacje.  
Oilka fragÜenWów analiYowanXcU WekVWów VWanowiło koÜpilację YTańH kWóre 
Üożna bXło oTnaleźć w wXVYukiwarce „Google”.  

P pracacU ÜeWoTXcYnXcU ToÜinowało baTanie ankieWowe lub bliżej 
nieokreślonX ekVperXÜenW. TrYeba prYXYnaćH że prace Y Wej TYieTYinX cYęVWo 
prYXwołXwałX ÜeWoTX lub WecUniki baTawcYe. ProbleÜ polegał na WXÜH że ba-
Tania bXłX cYęVWo niejaVne i nielogicYneH a wXciągane wnioVki nieuYaVaTnione.  

TekVWX jęYXkoYnawcYe i kulWuroYnawcYe ÜiałX najcYęściej cUarakWer ekV-
poYXcXjno-opiVowX i VWanowiłX preYenWację wXbranego probleÜu w oTnieVie-
niu To liWeraWurX prYeTÜioWu. NleÜenW VaÜoTYielności ogranicYał Vię To poTa-
nia właVnXcU prYXkłaTów w pracacU jęYXkoYnawcYXcU lub opinii warWościującej 
w pracacU kulWurowXcU. AnaliYa YjawiVk jęYXkowXcU i kulWurowXcU TokonXwana 
bXła w oparciu o źróTła wWórne. Prace nie YawierałX żaTnXcU oTnieVień To 
ÜeWoTologii baTawcYejH ToÜinowała w nicU bliżej nieokreślona inWerpreWacja. 

PażnXÜ eleÜenWeÜ pracX TXploÜowej jeVW właściwX Tobór WeÜaWu. 
Jeśli jeVW VaÜoTYielnie wXbranX prYeY VWuTenWa i uVYcYegółowionX planeÜH 
VWanowi wXraY świaToÜości wieTYX prYeTÜioWowej. RbXW ogólnX WeÜaW naj-
cYęściej VkuWkuje brakieÜ orXginalności i barTYo powierYcUniowXÜ i oTWwór-
cYXÜ oÜówienieÜ YagaTnienia. Pażną Vprawą jeVW Weż poVWawienie oTpo-
wieTniej UipoWeYX wXÜuVYającej Yajęcie VWanowiVka i YaVWoVowanie więkVYej 
logiki wXwoTu. ŁaTanie Vpójności poÜięTYX WeÜaWeÜ i jego uVYcYegółowie-
nieÜ we wVWępie oTpowieTnią WeYą lub określenieÜ celu roYprawX oraY kon-
kluYjaÜi YawarWXÜi w poTVuÜowaniu pracX poYwala określić logicYność wX-
woTuH jaka powinna cUarakWerXYować wVYelką naukowość. R racji reVWrXkcji 
forÜalnXcU ogranicYę Vię jeTXnie To YiluVWrowania YauważonXcU YjawiVk.  

Piele WeÜaWów Yawiera błęTX jęYXkowe (np. „TeacUing Vpeaking [Wo] 
aTulWV in one-Wo-one environÜenW wiWU WUe uVe of auWUenWic ÜaWerialV”) lub 
niepoWrYebnie roYTrobnione YagaTnienia (np. „MeWapUorVH PerVonificaWionVH 
MeWonXÜXH anT SiÜileV in MeWallica’V LXricV”). CYX nie lepiej bXłobX napiVać „Ńig-
ureV of VpeecU in MeWallica’V LXricV”H a YakreV uVYcYegółowić we wVWępie? 
PoTobnie jeVW Y WeÜaWeÜ „TUe inWerplaX beWween WeacUer Walk anT TiVcipline in 
groupV of priÜarX VcUool learnerV”. PoTYiał na WeÜaW i poTWeÜaW poYwoliłbX 
uniknąć błęTu VWXliVWXcYnego. InnXÜ raYeÜ WXWułX Vą Wak ogólneH że nie VWanowią 
żaTnego wXYwania naukowego poYa VWreVYcYenieÜ WegoH co VWuTenW Üoże Yna-
leźć w jeTnej poYXcji np. „MoWivaWion in language learning”H “ŁeaWnik ÜoveÜenW 
in AÜerica”H “GerÜan borrowingV in AÜerican NngliVU”. JaVnXÜ jeVWH że Ya okre-
ślenie WeÜaWu oTpowiaTa proÜoWor prYXjÜując jego oVWaWecYną werVję.  
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PprowaTYenie rYaTko uVYcYegółowia WeÜaW pracX preYenWując jej cel 
lub WeYę.  CYęVWo WeYa jeVW iTenWXcYna Y WeÜaWeÜ. I  WakH Tla prYXkłaTuH wVpo-
ÜnianX wXżej WXWuł „MeWapUorVH PerVonificaWionVH MeWonXÜXH anT SiÜileV in 
MeWallica’V LXricV” YoVWaje powWórYonX i oWrYXÜuje abVurTalne uYaVaTnienie 
oTnoście jego wXboru.J „TUe aiÜ of WUiV paper iV Wo analXYe ÜeWapUorVH per-
VonificaWionVH ÜeWonXÜXH anT ViÜileV in MeWallica LXricV. TUe reaVon for 
wUicU  I  Uave  cUoVen  Wo  look  for  ÜeWapUorV  (…)  iV  WUaW  onlX  bX  finTing  anT  
iTenWifXing WUeÜ WUeir ÜeVVage anT Üeaning can be enWirelX unTerVWooT”. 

Jak Üożna ocYekiwać więkVYość analiYowanXcU prac nie poVuwa Vię  
o krok oT celu wXYnacYonego WeÜaWeÜ. Mla prYXWocYonego prYXkłaTu Y Me-
Wallicą w WXWule auWor powWarYa w YakońcYeniu WoH co bXło określone jako cel 
„aiÜ of WUiV paper waV…” (naVWępuje prYekopiowanie YTania Ye wVWępu). 
AuWor VWwierTYaH że nie YnalaYł YbXW Tużo ÜeWafor w WekVWacU pierwVYego  
i Trugiego albuÜu i VWąT wnioVkujeJ „IW ÜigUW Uave been cauVeT bX WUe facW 
WUaW aW WUiV VWage WUe banT waV Teveloping WUeir VWXleH anT WUeX puW Üore 
efforW Wo WUeir ÜuVic WUan Wo lXricV”. ToH na cYXÜ Üożna bX YbuTować Tobrą 
WeYę i  ciekawą pracę YoVWaje  wXÜienione  jako  wnioVek.  JeVW  Wo  ewiTenWnX  
prYXkłaT na WoH że VWuTenci cYęVWo poTejÜują WeÜaW beY wcYeśniejVYego roYe-
Ynania YagaTnieniaH a kieTX po napiVaniu pracX wYraVWa iÜ świaToÜośćH pra-
ca  jeVW  już goWowaH  WXle  WXlkoH  że nic  ciekawego nie  wnoVi.  P wielu  pracacU 
wnioVki Vą całkowicie nieuYaVaTnioneH gTXż nie oTnoVYą Vię To poTVuÜowa-
nia roYważańH cYX wXników baTań a racYej VWanowią ToTaWkowe propoYXcje. 

OgólnX i wXraźnie ekVpoYXcXjnX cUarakWer prac oYnacYaH że VWuTenW 
preYenWuje jeTXnie YapoYnanie Vię Y probleÜeÜ oT VWronX WeoreWXcYnej. RoY-
TYiałX jeTnak barTYo rYaTko VWanowią koÜpilację VWanu wieTYX i prYXwołanie 
klucYowXcU oViągnięć i źróTeł. NajcYęściej VWanowią VWreVYcYenia TwócU lub 
WrYecU poYXcjiH cYęVWo jeTna po Trugiej. P niekWórXcU baTanXcU pracacU ilość 
cXWaWów prYewXżVYa wielkość WekVWu YaVaTnicYego.  

AkaTeÜickość jęYXka poYoVWawia  wiele  To żXcYenia.  Już VaÜo piVanie  po-
prawnXcU YTań jeVW Tla VWuTenWów TużXÜ wXYwanieÜ. P pracacU wXVWępują poT-
VWawowe błęTX graÜaWXcYneH i ponieważ Vię powWarYająH Üożna ToÜnieÜaćH że 
nie Vą Wo WXlko nieściVłości eTXWorVkie. PiękVYość cecU jęYXka akaTeÜickiego (Ła-
ileX 2001) poYoVWaje właściwie nieuwYglęTniona. ReTakcja prac Yawiera ÜnóVWwo 
YwroWów nieforÜalnXcU i kolokwialnXcU. PXVWępuje brak precXYji fakWograficYnejJ 
Tla  prYXkłaTuH  CUoÜVkX  VWaje  Vię YnanXÜ  ÜeWoTXkieÜH  bo  wVpoÜnianX  jeVW  w  
poYXcji  ToWXcYącej  Wego prYeTÜioWu;  PiageW  lingwiVWąH  bo kojarYonX jeVW  Y  ograni-
cYeniaÜi kogniWXwnXÜi TYieci w nauce graÜaWXki iWp. PrYXpiVX cYęVWo użXwane Vą 
jako  oYTobniki  i  Wo  w  ÜiejVcacU  Üało  uYaVaTnionXcUH  w  oTnieVieniu  To  wieTYX  
encXklopeTXcYnejH ogólnie YnanejH nie poTlegającej inWerpreWacji. Łrak oVWrożności 
wXpowieTYiH YwroWX WXpX „WUe reVearcU clearlX proveV”H „of courVe” iWp. Vą właści-
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wie VWanTarTeÜ. Nie Üa Weż obiekWXwności WerÜinologicYnej polegającej na nie-
oTróżnianiu pojęć jęYXkoYnawcYXcUH ÜeWoTXcYnXcUH pVXcUologicYnXcUH cYX w prYX-
paTku liWeraWurXH krXWXki liWerackiej oT proceVu UiVWorXcYno-liWerackiego np. VWrukWu-
raliYÜu oT poVWÜoTerniYÜu. SWuTenci nie roYróżniają WekVWu wWórnego oT źróTło-
wegoH  prYeinacYając  rYecYXwiVWość naukową.  Nie  Üa  Tla  nicU  YnacYenia  WoH  że  
Łrown prYXWacYa baTania LaÜberWa oÜawiając ÜoWXwację. Jako że korYXVWają Y 
poYXcji ŁrownaH cYęVWo prYXpiVują Üu wVYelkie WwierTYenia. Sklejanie pojeTXncYXcU 
YTań lub króWkicU fragÜenWów WekVWu Y rożnXcU VWron inWerneWowXcU w jeTną ca-
łość jeVW VpoVobeÜ na uniknięcie plagiaWu. Opanowanie jęYXka akaTeÜickiego 
YakweVWionowałeÜ w 16 Y  23 prac  TXploÜowXcU.  RnacYną cYęść WXcU prac  TXV-
kwalifikowałX eleÜenWarne błęTX graÜaWXcYne. 
 
8. AnaliYa wXników ankieWX 

 
PoTVWawowX korpuV ankieWX YorganiYowanX jeVW wokół WrYecU poTVkal. PrYXjÜu-
jęH że VeÜinariuÜ i piVanie pracX TXploÜowejH w oTnieVieniu To naukowości 
jako koÜpeWencji klucYowejH powinno opierać Vię na WrYecU poTVWawowXcU fila-
racU auWonoÜiYacji. SWąT ocYekujęH że ukońcYenie Wego kurVu powinno VkuWkować 
YwiękVYoną świaToÜością obXwaWelVką (w ankiecie roYuÜianą jako świaToÜego 
repreYenWanWa Tanej TYieTYinX nauki)H wYroVWeÜ koÜpeWencji naukowXcU oraY 
oTpowieTYialnością. Mla Wak wXYnacYonXcU poTVkal prYXjąłeÜ pięcioVWopniową 
Vkalę poÜiaru LikerWa. Mo ankieWX TołącYXłeÜ WrYX pXWania oWwarWe. Jej ogólnXÜ 
celeÜ bXło uYXVkanie opinii VWuTenWów na WeÜaW poVWrYegania efekWów eTuka-
cXjnXcU YwiąYanXcU Y proceVeÜ piVania pracX TXploÜowej.  

Ankiecie poTTano VWuTenWów cYWerecU grup VeÜinarXjnXcU w TwócU 
różnXcU inVWXWucjacU. OgółeÜ wYięło w niej uTYiał 34 VWuTenWów. CYęść an-
kieW prYeprowaTYiłeÜ VaÜoTYielnieH poYoVWałe YoVWałX Üi prYeVłane prYeY 
YaprYXjaźnionXcU kolegów (nie bXli proÜoWoraÜi baTanXcU kurVów). AnkieWę 
prYeprowaTYono po egYaÜinie TXploÜowXÜ. 

 

PoTVkala ŚwiaToÜX obXwaWel LepVYX (ucYeń) VWuTenW oTpowieTYialność 
PXWania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
PXnik  
procenWowX 1.8 2.5 3.9 1.9 1.3 1.4 1.6 1.4 1.2 2.1 2.5. 2.7. 2.2 2.3 
 

Tabela 1J ProcenWowe wXniki wXYnacYonXcU poTVkal ankieWX VonTującej poVWrYeganie 
efekWów eTukacXjnXcU proceVu piVania pracX TXploÜowej. 

 
Pobieżna analiYa ankieWX poYwala VWwierTYićH że VWuTenWoÜ poTTanXÜ 

baTaniu WruTno YTecXTowanie Yauważyć poYXWXwne wXniki icU wXViłku. Naj-
gorYej w WXÜ wYglęTYie plaVuje Vię roYwój koÜpeWencji YwiąYanXcU Y bXcieÜ 
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lepVYXÜ VWuTenWeÜ. PXWania Y Wej poTVkali w YaVaTYie oTnoVYą Vię To ocenX 
prYebiegu VeÜinariuÜH VWąT Üożna prYXjąćH że YnacYną cYęść oTpowieTYial-
ności Ya niVkie efekWX kVYWałcenia ponoVi VaÜ prowaTYącX.  

AnaliYa pXWań oWwarWXcU poWwierTYa wXniki procenWowe. P oTpowieTYi 
na pXWanie (15) oTnoVYące Vię To poVWrYegalnXcU efekWów proceVu piVania pra-
cX niewielu VWuTenWów Yauważa poYXWXwXH a jeśli Vą wXÜienianeH Wo ToWXcYą 
jeTXnie YTobXcia nowej wieTYXJ „naucYXłeÜ Vię nowXcU rYecYXH poVYerYXłeÜ 
Vwoją wieTYęH jeVWeÜ ÜąTrYejVYX o WoH co w pracX”. Pielu wiTYi proceV piVania 
w kaWegoriacU negaWXwnXcUH a ToÜinujące koÜenWarYe Vą naVWępująceJ „wła-
ściwie nicH ÜogłeÜ robić w WXÜ cYaVie coś ciekawVYego”H „TowieTYiałeÜ VięH ile 
Üożna Ynaleźć w InWernecie”H „cUwile upokorYenia”H „ciężkie Tni”H „WruTno po-
wieTYieć”. PXWanie (16) o uToVkonalenie prYebiegu proceVu piVania pracX wX-
wołało Wakże wiele negaWXwnXcU koÜenWarYXJ „po co Wo koÜuH YreYXgnować  
Y Wego” (poTobnX VenV 12 raYX)H „wVYXVWko” (w poTobnXÜ VenVie 8 raYX)H „lepiej 
napiVać coś oT Viebie” (poTobne YwroWX 8 raYX)H „Yrobić coś prakWXcYnego” 
(poTobnX VenV 7 raYX)H „VkrócićH jeVW Ya Tługa” (poTobnX VenV 12 raYX)H „po co 
We wVYXVWkie prYXpiVXH nie ÜaÜ pojęcia” (7 raYX). OTpowieTYi na pXWanie (17)H 
końcYące  ankieWęH  oTnośnie  Yaleceń Tla  proÜoWoraH  Ya  wXjąWkieÜ  VYeściu  ko-
ÜenWarYX poYXWXwnXcUH Üożna poVWrYegać jako beYpośreTnią krXWXkę TYiałań  
i poVWaw prowaTYącego VeÜinariuÜJ „niecU WrocUę więcej pocYXWa prace” (po-
TobnX  VenV  19  raYX)H  „powinien  poÜagać a  nie  WXlko  krXWXkować”  (poTobnX  
VenV 13 raYX)H cYX „naucYXć a poWeÜ wXÜagać” (poTobnX VenV 7 raYX).  
 
9. Pnioski 

 
R analiY prac Üożna wXciągnąć wnioVekH że VWan icU naukowości (forÜa i Weść) 
poYoVWawia wiele To żXcYenia Yarówno poT wYglęTeÜ Wreści jak i jęYXka. JeT-
nocYeśnie analiYa ankieWX wVkaYujeH że VWuTenW ocYekuje oT naucYXciela więk-
VYego wVparcia ÜeWoTXcYnego i jęYXkowego oraY YÜoWXwowania To piVania 
pracX poprYeY ukaYanie jej walorów eTukacXjnXcU. UWrYXÜanie pracX  
w obecnXÜ kVYWałcie prYX YÜieniającXcU Vię realiacU TeÜograficYnXcU i Vpo-
łecYno-kulWurowXcU buTYi poważne wąWpliwości. Nie oYnacYa Wo jeTnakH że 
należX Y niej całkowicie YreYXgnować i poTTać Vię ToÜinująceÜu WrenTowi 
eTukacji oparWej na koÜunikacji Vłownej (ŃairclougU 1996J 33).  

OlucYowXÜ probleÜeÜ jeVW wXraźne oTnieVienie WeÜaWXki prac To To-
świaTcYeń i poWrYeb YawoTowXcU VWuTenWa. OażTa Weoria Üa Vwój wXÜiar prak-
WXcYnXH WrYeba go jeTXnie najpierw pokaYać a poWeÜ egYekwować. P WXÜ kon-
Wekście naukowość prYXjÜuje poVWać koÜpeWencji klucYowej. LepVYa jeVW proVWa 
logicYna ÜeWoTa niż nielogicYne żonglowanie nieYroYuÜiałXÜi WerÜinaÜi i pro-
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ceTuraÜi. Mrogą To VukceVu jeVW więkVYe „uproceVowienie” cYXnności YwiąYa-
nXcU Y piVanieÜ pracXH prYeY co roYuÜie Vię werXfikację efekWów kVYWałcenia 
prYXpiVanXcU VeÜinariuÜ. ParaTokValnie poleganie na pełnej auWonoÜii VWuTen-
Wa Üoże okaYać Vię YłuTne. AuWonoÜia nie roTYi Vię Y nicYegoH jej WecUnicYnX wX-
Üiar (ŁenVon 1997) w poVWaci naucYania VWraWegicYnego jeVW klucYowX Tla roYwo-
ju koÜpeWencji naukowej VWuTenWa. Nie wolno YapoÜinaćH że świaToÜość na-
ukowa VWuTenWa jeVW cYęVWo reYulWaWeÜ beYpośreTniego ToświaTcYenia. 
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RałącYnik 
AnkieWa baTawcYa 
PoniżVza ankieWa ma cUarakWer anonimowX (jej wXniki będą analizowane bez powo-
łań na nazwiVko i uczelnięH naweW jeśli prześleVz ją mailem) i bęTzie VWanowić elemenW 
pomocniczX To rozważań naukowXcU. ProVzę o zaznaczenie VzczerXcU oTpowieTzi na 
Vkali 1-5 wXrażając w Wen VpoVób naVXcenie Tanej jakościIcecUXIzjawiVkaIpoVWawX. 
„1” oznacza oTpowieTź negaWXwną – zTecXTowanX brakH 5 pozXWXwną – zTecXTowa-
ne wXVWępowanie. Raznacz kółkiem właściwą cXfrę. 
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1. CYX VąTYiVYH że piVanie pracX TXploÜowej poÜogło Ci YwiękVYXć Twoje koÜ-
peWencje w oTnieVieniu To YawoTuH To kWórego prYXgoWowują wXbrane 
prYeY Ciebie VWuTia? 
1 2 3 4 5         

2. CYX WeÜaW pracXH kWórX wXbrałeś oTYwiercieTlał Twoje rYecYXwiVWe YainWere-
Vowania naukoweH żXciowe lub YawoTowe? 
1 2 3 4 5    

3. CYX uważaVYH że po napiVaniu pracX poViaTaVY poVYerYoną wieTYę Y Tanej 
TYieTYinX? 
1 2 3 4 5    

4. CYX uważaVYH że warWo opanować jęYXk akaTeÜicki?  
1 2 3 4 5  

5. CYX YapoYnałeś Vię Y poTVWawowXÜi VpoVobaÜi prowaTYenia baTania? 
1 2 3 4 5    

6. CYX Üiałeś Yajęcia Y YakreVu TXVkurVu akaTeÜickiego prYeT lub w Wrakcie pi-
Vania? pracX.  
1 2 3 4 5    

7. CYX piVanie pracX YwiękVYXło Twoją ogólną koÜpeWencję jęYXkową (piVanieH 
cYXWanie)? 
1 2 3 4 5     

8. CYX w Wrakcie piVania pracX korYXVWałeś Ye VWron inWerneWowXcU lub poYXcji 
kViążkowXcU poÜagającXcU poVługiwać Vię jęYXkieÜ akaTeÜickiÜ? 
1 2 3 4 5    

9. CYX w Wrakcie VeÜinariuÜ analiYowałeś jakiś prYXkłaTowX WekVW naukowX lub 
prYXkłaTowe baTanie? 
1 2 3 4 5    

10. CYX WwoiÜ YTanieÜ poWrafiVY poVługiwać Vię jęYXkieÜ akaTeÜickiÜ cUarak-
WerXVWXcYnXÜ Tla Twojej TXVcXplinX? 
1 2 3 4 5    

11. P jakiÜ VWopniu wXbranX WeÜaW pracX jeVW reYulWaWeÜ wcYeśniejVYXcU prYX-
goWowań (lekWurXH poVYukiwańH prYeÜXśleń)?  
1 2 3 4 5    

12. P jakiÜ VWopniu bXłeś w VWanie VaÜ określić WeÜaW? 
1 2 3 4 5     

13. P jakiÜ VWopniu VaÜoTYielnie VWworYXłeś plan Vwojej pracX? 
1 2 3 4 5    

14. CYX TwoiÜ YTanieÜ uÜieVY prawiTłowo VWoVować prYXpiVXH wieVY kieTX ko-
niecYne jeVW VWoVowanie prYXpiVu i oT jakiego ÜoÜenWu popełniaVY plagiaW? 
1 2 3 4 5    

15. Co Tało Ci piVanie pracX TXploÜowej? 
 

16. Co YÜieniłbXś w proceVie piVania pracX? 
 

17. Co YaleciłbXś proÜoWorowi? 
 
Mziękuję barTzo za wXrażenie opinii. 
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UrVzula Paprocka-PioWrowVka  
OaWolicki UniwerVXWeW LubelVki Jana Pawła II  

InVWXWuW Filologii RomańVkiej 

OONCNPTUALIRACJA PRRNSTRRNNI I CRASOPNIOI RUCHU 
P JĘRYOU POLSOIÓ I ŃRANCUSOIÓ JAOO OŁCYÓ 

ConcepWualiYaWion of space anT moWion verbs in PolisU anT ŃrencU as 
a foreign language 

TUe following WexW preVenWV parW of a WranV-lingual reVearcU projecW 
wUicU aiÜV aW WUe coÜpariVon of WUe acquiViWion of ŃrencU anT PoliVU 
aV VeconT languageV. TUe eÜpirical reVearcU preVenWeT below aW-
WeÜpWV Wo anVwer queVWionV abouW WUe exWenW of language caWegoriVa-
Wion (VeÜanWicIVXnWacWic VWrucWureV)H cUaracWeriVWicV of WUe ÜoWUer 
WongueH anT influenceV of WUe repreVenWaWion of WUe objecWive worlT in 
WUe ÜoÜenW wUen an aTulW wUo iV learning a (WXpologicallX TifferenW) 
foreign language VWarWV Wo uVe iW in acWual coÜÜunicaWion. 

 
 
TekVW niniejVYX prYeTVWawia fragÜenW VYerVYXcU baTań WranVlingwalnXcUH kWórXcU 
celeÜ jeVW VXVWeÜaWXcYne porównanie akwiYXcji jęYXka francuVkiego i polVkiego 
jako jęYXków obcXcU (Paprocka-PioWrowVka 2008). PXcUoTYąc oT Yałożeń neo-
wUorfiYÜu (Sapir 1978H PUorf 1982) i pojęcia jęzXkowego obrazu świaWa w uję-
ciu lubelVkiej VYkołX eWnolingwiVWXcYnej (ŁarWÜińVki F TokarVki 1986H ŁarWÜińVki 
2007)H prYeTVWawione poniżej wXniki baTań eÜpirXcYnXcU Vą prYXcYXnkieÜ To 
oTpowieTYi na pXWanieH w jakiÜ VWopniu kaWegorXYacja jęYXkowa (VWrukWurX 
VeÜanWXcYno-VkłaTniowe) właściwe Tla jęYXka ojcYXVWego wpłXwa na prYeT-
VWawienie „świaWa obiekWXwnego” (PierYbicka 1978)H w ÜoÜencieH gTX Toro-
słX ucYącX Vię jęYXka obcego (WXpologicYnie różnego) YacYXna Vię niÜ poVługi-
wać w koÜunikacji. RoYważania prYeTVWawione poniżej ToWXcYą VYcYegółowXcU 
YagaTnień YwiąYanXcU Y koncepWualiYacją i wXrażanieÜ rucUu (prYeÜieVYcYenia 
Vię w prYeVWrYeni) w króWkicU WekVWacU narracXjnXcU VWworYonXcU na poWrYebX 
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baTania. NkVperXÜenWalnX cUarakWer obVerwacji oparWej na grupacU 20-oVobo-
wXcU nie poYwala wprawTYie ani na ekVWrapolację wXników na całość populacji 
ucYącXcU Vię (wVYXVcX PolacX ucYącX Vię francuVkiegoH wVYXVcX ŃrancuYi ucYącX 
Vię polVkiego)H ani na jeTnoYnacYne VWwierTYenie VprawTYalności obVerwowa-
nXcU YacUowań jęYXkowXcU w innXcU VXWuacjacU koÜunikacXjnXcU (wXpowieTYi 
piVeÜneH koÜunikacja coTYiennaH YaTania jęYXkowe nie-konWrolowane)H nie 
Üniej jeTnak ujawnia Vilne WenTencje obu baTanXcU grupH wXkaYując YaVaTnicYe 
różnice właściwe Tla VXÜeWrXcYnXcU połącYeńJ jęYXk polVki jako ojcYXVWX L jęYXk 
francuVki jako obcX i jęYXk francuVki jako ojcYXVWX L jęYXk polVki jako obcX. 
 
1. InformaWorYX i grupX konWrolneH Tane i korpusH YaTanie jęYXkowe i jego 

cUarakWer 
 
Mane objęWe analiYą pocUoTYą oT cYWerecU grup probanWów TobranXcU jeT-
noroTnie Ye wYglęTu na poYioÜ opanowania jęYXka (poYioÜ 1IpoYioÜ 2)H 
wiek (TorośliH najcYęściej VWuTenci) oraY warunkiH w jakicU najcYęściej prYe-
biegał u nicU proceV nabXwania jęYXka obcego (Wu YaYwXcYaj uniwerVXWeWH 
kurVX leWnie). RebranX ÜaWeriał eÜpirXcYnX (Tane jęYXkowe) pocUoTYące oT 
ucYącXcU Vię uYupełnione YoVWałX o porównXwalnX ÜaWeriał jęYXkowX pocUo-
TYącX oT grup konWrolnXcUJ ToroVłXcU ŃrancuYów i Polaków (VWuTenWów)H 
roTYiÜXcU użXWkowników jęYXka. Pg Vkali Yaproponowanej prYeY NuropejVki 
SXVWem OpiVu OVzWałcenia JęzXkowego (NSOOJ 2003)H ucYącX Vię francuVkiego 
polVcX VWuTenci VXWuują Vię oTpowieTnio no poYioÜacU Ł1IŁ1+ (poYioÜ 1) 
oraY Ł2IŁ2+ (poYioÜ 2)H a VWuTenci francuVcX ucYącX Vię polVkiego jako obce-
goH oTpowieTnio na poYioÜacU A1 (poYioÜ 1) oraY A2 (poYioÜ 2). Owej róż-
nicX w VWopniu opanowaniu jęYXka Tocelowego (A1IA2 i Ł1IŁ2) nie należX 
jeTnak WrakWować jako ÜeWoTologicYnej prYeVYkoTXJ w YaproponowanXcU 
roYważaniacU nie iTYie bowieÜ o VprawTYenie cYX na TanXcU eWapacU akwi-
YXcji obie grupX YacUowują Vię TokłaTnie w Wen VaÜ VpoVóbH a racYej o Wo bX 
YaobVerwować jak prYebiega konWinuuÜ akwiYXcjiJ oT poYioÜu pocYąWkowe-
go To poYioÜu YaawanVowanego. 

GrupX konWrolne oraY grupX VWuTenWów polVkicU licYą po 20 oVób; w ce-
lu uWrYXÜania jeTnoliWego profilu probanWówH To grup VWuTenWów francuVkicU 
ucYącXcU Vię polVkiego uTało Vię Yakwalifikować po 10 oVób. TXÜ VaÜXÜH 
całość porównań ilościowXcU (Tane licYbowe pocUoTYące Y 6 obVerwowa-
nXcU grup) prYeTVWawiona jeVW najcYęściej w forÜie procenWowej.  

RaTanie jęYXkoweH jakie wXkonXwali baTani Wo opowiaTanie 5-Üinu-
Wowego filÜu rXVunkowego (fragÜenW kreVkówki RekVio ŁyżwiarzH cf. UWWpJII 
filÜpolVki.pl)J UiVWoria wXpaTkuH kWórX wXTarYXł Vię w cYaVie jaYTX na łyżwacU po 
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słabo YaÜarYnięWXÜ jeYiorYe1. Takie YaTanie baTawcYeH YgoTnie Y Tefinicją kom-
plekVowego zaTania jęzXkowego (LevelW 1989) poYwala w Yałożeniu na całościo-
wą obVerwację proceVu WworYenia koÜunikaWu jęYXkowegoJ oT jego koncepWuali-
Yacji (mXśl) po werbaliYację (słowo).  

Rebrane Tane jęYXkoweH YarejeVWrowane na WaśÜacU auTioH YoVWałX 
poTTane WranVkrXpcji w VXVWeÜie CHILMNS2 (Mac PUinneX 2000) oraY Yanali-
Yowane (po YakoTowaniu) VXVWeÜeÜ CLAN3.  
 
2. OlasXfikacja cYasowników rucUu 
 
RaVWoVowana To analiYX WXpologia cYaVowników rucUu auWorVWwa LaÜiroX 
(1983)H TYieli Wak Ywane czaVowniki rucUu na WrYX w YaVaTYie nieprYecinające 
Vię klaVXJ czaVowniki przemieVzczeniaH czaVowniki rucUu zorienWowanego oraY 
cYaVowniki rucUu ciała. 
 
2.1. CYasowniki prYemiesYcYenia 
 
P grupie Wej ÜieVYcYą Vię cYaVowniki WXpuJ maVzerowaćH biecH jeźTzić na łyżwacUH 
płXwać. PXrażanX prYeY nie rucU jeVW „wewnęWrYnX” (TeVnière 1976)H koncenWru-
je Vię bowieÜ w VaÜXÜ poTÜiocieH kWórX go wXkonuje (poTÜioW jako agenV). 

Ten kWo maVzerujeH biegnieH jeźTzi na łyżwacUH płXnie prYeÜieVYcYa Vię  
Y ÜiejVca na ÜiejVceH nie Üniej jeTnak punkW oTnieVieniaH w VWoVunku To kWórego 
oTbXwa Vię rucUH nie jeVW iVWoWnX (cf. LaÜiroX 1983J verbeV Te TéplacemenWH poni-
żejJ vTT). 
 
2.2. CYasowniki rucUu YorienWowanego 
 
RaklaVXfikowane Wu YoVWałX cYaVowniki WXpuJ wejśćIwXjść; przXjśćIoTejść; 
wjecUaćH zjecUać. SkoncenWrowane na prYeVWrYeniH w kWórej oTbXwa Vię 
prYeÜieVYcYenieH wXrażają rucU „YewnęWrYnX” (TeVnière 1976)J Y punkWu a To 
punkWu b. Mla Wej klaVX cYaVowników iVWoWnX jeVW punkW oTnieVieniaH w VWoVun-
ku To kWórego rucU Vię oTbXwaH on Wo bowieÜ VWanowi o VenVie cYaVownika  
i orienWuje prYeVWrYennie prYeÜieVYcYenie. 

CYaVowniki rucUu YorienWowanego (u LaÜiroXJ verbeV Te TirecWion I 
verbeV Te TéplacemenW orienWéH poniżej vTo) YaYwXcYaj wXVWępują w paracU  
                                                             
1 ProWokół baTawcYX opracowanX Tla projekWu APN 2JN 454 (CNRSH Ńrancja) ; cf. PaWorek 
2004; MéÜagnX i Paprocka-PioWrowVka 2004.  
2 CHILMNSJ CUilT Language MaWa NxcUange SXVWem. 
3 CLANJ CompuWerizeT Language AnalXViV.  



 UrVYula Paprocka-PioWrowVka 

130 

i wXrażają prYeÜieVYcYenia oTbXwające Vię w kierunkacU prYeciwnXcUJ 
wejśćIzejśćH przXjśćIoTejśćH wejśćIwXjść. 
 
2.3. CYasowniki rucUu ciała 
 
OaWegoria Wa grupuje cYaVowniki WXpuJ pocUXlić VięH kucnąćH uklęknąć. PXraża-
ją one rucU poTÜioWuH ale nie iÜplikują prYeÜieVYcYenia Y jeTnego punkWu To 
Trugiego; oTpowiaTają bowieÜ YÜianoÜ poVWurX ciała i jego poYXcji. Po-
Tobnie jak w wXpaTku cYaVowników prYeÜieVYcYenia (vTT) nie poWrYebują 
VpecXfikacji punkWu oTnieVieniaH bX YTefiniować oTbXwającX Vię rucU (LaÜiroX 
1983J verbeV Te mouvemenW Tu corpVH poniżejJ vmc). 
 
3. PXrażanie rucUu w jęYXkacU polskim i francuskim 
 
3.1. Określenie ogólne a określenie Vzczegółowe 
 
OielVki (1957-1960)H GniaTek (1979)H Gawełko (1989) i ŃlorcYak (1997) 
VWwierTYają YgoTnieH że w wXpaTku cYaVowników rucUu i pojęć YwiąYanXcU  
Y rucUeÜH jęYXk polVki cUarakWerXYuje Vię więkVYą TokłaTnością w VeÜan-
WXcYnXÜ określaniu rucUu i WXpu prYeÜieVYcYenia (YajÜowanej poYXcji). Ola-
VXcYnXÜ prYXkłaTeÜ jeVW Wu YTanieJ „ReVYXW leżX na VWole”H kWóreÜu w jęYXku 
francuVkiÜ oTpowiaTaJ „Le caUier eVW Vur la Wable” [YeVYXW jeVW na VWole].  

Porównując cYaVowniki rucUu w obu jęYXkacUH VWoVuje Vię najcYęściej 
TXcUoWoÜięJ określenie ogólne (expreVVion générique) vV określenie VYcYegó-
łowe (expreVVion Vpécifique); i WakH jęYXk polVki opWował bęTYie racYej Ya okre-
ślenieÜ VYcYegółowXÜH poTcYaV gTX jęYXk francuVkiH Y naWurX Vwej barTYiej 
analiWXcYnXH Ya określenieÜ ogólnXÜ wXÜagającXÜ „TopowieTYenia”J 

 
PouVWawiaj kViążki! [WYn. uVWaw a nie np. połóż] vV Range leV livreV ! [uporząTkuj].  

 
3.2. Verbe-framed languageV a VaWelliWe-framed languageV 
 
Pg  WXpologii  TalÜX’ego  (1985H  2000)H  różnice  VWrukWuralne  poÜięTYX  polVkiÜ   
i francuVkiÜH VprawiająH że jęYXki We repreYenWują Wakże Twie w YaVaTYie prYeciwne 
kaWegorieJ o ile bowieÜ jęYXk francuVki koTując WrajekWorię rucUu (PaWU) w VaÜXÜ 
WXlko cYaVowniku należX To grupX jęYXków verbe-frameT (V-languageVH np. jęYXki 
roÜańVkie)H Wo jęYXk polVkiH  koTując WrajekWorię ÜięTYX innXÜi w prefikVie (Woż-
VaÜXÜ lub różnXÜ oT WowarYXVYącego Üu prYXiÜkaJ Topaść To TrYwiH TojecUać 
To ToÜu vV wpaść To woTXH wXcUXlać Vię przez okno; cf. OurXłowicY 1964H Oo-
pecka 2004) repreYenWuje WXÜ VaÜXÜ grupę jęYXków WYw. VaWelliWe-frameT  
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(S-languageVH np. jęYXk angielVki). Owe różnice WXpologicYne w wXrażaniu (ko-
Towaniu) rucUu Vą o WXle iVWoWneH że w wXpaTku ToroVłXcU ucYącXcU Vię jęYXka 
obcegoH a kWórYX opanowali już w VWopniu całkowiWXÜ właVnX jęYXk ojcYXVWXH wX-
Üagają reVWrukWurXYacji kogniWXwno-VXnWakWXcYnej prYXVwojonXcU w jęYXku 
pierwVYXÜ pojęć i wXrażeń w celu (ponownego) opanowania icU w jęYXku Tru-
giÜ. Jak wXkaYują baTania (Slobin 1991H Giacobbe 1992H LaÜberW 1998H Caroll  
i  von  SWuWWerUeiÜ  2003)  Torośli  ucYącX  Vię jęYXków  obcXcU  Vą jeTnak  racYej  
oporni na Wen WXp reVWrukWurXYacji ÜenWalno-graÜaWXcYnej. MlaWego bXć Üoże 
ŃrancuYi ucYącX Vię jęYXka polVkiego buTują YTania WXpu (Sikora 2008)J  
 

MoVzeTł To naV biegnąc(1) YaÜiaVW Mobiegł To naV (2). 
 
Ten WXp konVWrukcji (1) wXnika więc najprawTopoTobniej Y WranVferu To jęYX-
ka polVkiego (WuJ obcego) francuVkiej VWrukWurX (WuJ jęYXka ojcYXVWego) WXpuJ  

 
Il nouV a rejoinWV en couranW = MołączXł To naV biegnąc. 

 
4. CYasowniki rucUu w narracji 
 
MiagraÜ 1 (poniżej) preYenWuje roYkłaT WrYecU WXpów cYaVowników rucUu 
(czaVowniki przemieVzczeniaH czaVowniki rucUu zorienWowanegoH czaVowniki 
rucUu ciała) w YebranXcU wXpowieTYiacU baTanXcU grup.  

OYnacYenia A1IA2 F PLIŃR oTnoVYą Vię oTpowieTnio To poYioÜów 
opanowania Tocelowego jęYXka obcego (1 i 2) oraY wVkaYują na jęYXk wXjścio-
wX baTanXcU (PL – VWuTenci polVcXH ŃR – VWuTenci francuVcX). PXniki ucYącXcU 
Vię porównane YoVWałX Y wXnikaÜi roTYiÜXcU użXWkowników (NaWifV) jęYXka (ŃR 
– ŃrancuYiH PL – PolacX). 

OgólnX roYkłaT użXcia WrYecU wXróżnionXcU klaV (czaVowniki przemieVz-
czeniaH czaVowniki rucUu zorienWowanegoH czaVowniki rucUu ciała) uTerYa 
regularnościąJ we wVYXVWkicU baTanXcU grupacU (beY wYglęTu na poYioÜ 
opanowania jęYXka obcego oraY jęYXk wXjściowX) ToÜinują czaVowniki rucUu 
zorienWowanego (śroTkowa cYęść Vłupków TiagraÜu). Mrugą co To licYebno-
ści grupą Vą wVYęTYie czaVowniki przemieVzczenia (poTVWawa Vłupków Tia-
graÜu); grupa najVkroÜniej repreYenWowana Wo cYaVowniki rucUu ciała 
(VYcYXW Vłupków TiagraÜu). 
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MiagraÜ 1J MXVWrXbucja WrYecU klaV cYaVowników rucUu w baTanXcU grupacU (%) 
(vmc = cY. rucUu ciała ; vTo = cY. rucUu YorienWowanego;  
vTT = cY. prYeÜieVYcYenia). 

 
Uwagę Ywraca VWoVunkowo WożVaÜX roYkłaTów użXcia WXpów cYaVow-

nika u obu grup konWrolnXcU (lokuWorYX naWXwni)J najVilniej repreYenWowane 
cYaVowniki rucUu YorienWowanego ÜobiliYowane Vą w ilości nieÜal 59%H 
cYaVowniki  prYeÜieVYcYenia  –  w  około  23%H  a  cYaVowniki  rucUu  ciała  –   
w  około  18%.  Owa  iYoÜorficYność obu  grup  wXnika  Y  fakWu  realiYacji  Wego  
VaÜego YaTania jęYXkowego (opowiaTanie Wego VaÜego filÜu rXVunkowego) 
i wVkaYuje jaVno na WożVaÜość w globalnXÜ użXciu ToVWępnego ÜaWeriału 
lekVXkalnegoH właściwego Tla obu jęYXków. Różnice w realiYacji YaTania  
(w koÜpoYXcji reperWuarów werbalnXcU) VXWuują Vię więc najprawTopoTob-
niej wewnąWrY poVYcYególnXcU baTanXcU klaV.  
 
4.1. Iść cYXli rucU by defaulW. O cYasownikacU rucUu YorienWowanego 
 
ŁarTYo ciekawą cUarakWerXVWXką użXcia cYaVowników rucUu YorienWowanego jeVW 
fakW nieÜal iTenWXcYnej icU ÜobiliYacji prYeY obie grupX konWrolneH Wj. oTpowieT-
nio lokuWorów naWXwnXcU jęYXka francuVkiego i polVkiego (cf. MiagraÜ 1 Vupra). 
Rwraca również uwagę fakWH że w obu wXpaTkacU Tuża licYba forÜ wXgenero-
wana YoVWała prYeY powielanie jeTXnie niekWórXcU cYaVowników. P wXpaTku 
lokuWorów francuVkicU Vą WoJ aller (70)H VorWir (47)H Womber (31)H renWrer (22)H aller 
cUercUer (22)H revenir (19)H parWir (16)H arriver (15)H monWer (11)H reWourner (10). 
P VuÜieH owe TYieVięć najcYęVWVYXcU cYaVowników VWanowi aż 80H67 % wVYXVW-
kicU forÜ YaklaVXfikowanXcU To grupX vTo (cY. rucUu YorienWowanego). Co wię-
cejH VaÜ cYaVownik allerH w grupie vTo generuje 21H47% użyć. 
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Jeśli Yaś iTYie o grupę konWrolną PolakówH Wo frekwencja pięciu cYaVow-
ników jeVW Wu wXraźnie wXżVYaH Vą WoJ pójść (17H aller[perf])H iść (12 aller[iÜprf])H 
wXjść (11H VorWir[perf])H wXcUoTzić (10H VorWir[iÜperf])H wpaść (10H WoÜber[perf]). 
UżXcia forÜ oVobowXcU i nieoVobowXcU WXcU cYaVowników VWanowią raYeÜ 
50% vTo ÜobiliYowanXcU prYeY roTYiÜXcU użXWkowników jęYXka polVkiego. 
Nie Üniej jeTnakH w VWoVunku To grupX francuVkiejH cYaVownik o najwXżVYej 
frekwencji – pójśćH  17  wXVWapień (14H16  %  in  vTo) – nie Üoże konkurować  
Y aller (21H5%) wVYecUobecnXÜ w proTukcjacU francuVkicU.  

PVpoÜniane poTobieńVWwa i różnice Vą najprawTopoTobniej Vpowo-
Towane prYeY konflikW VeÜanWXcYno-lekVXkalnX baTanXcU VXVWeÜów jęYXko-
wXcUH o ile bowieÜ bogaWa TerXwacja lekVXkalna właściwa Tla jęYXka polVkie-
go (jak i Tla więkVYości jęYXków VłowiańVkicUH cf. GrYegorcYXkowa F al. 1998 J 
539) poYwala na WworYenie wielorakicU TerXwaWów o różnoroTnXcU niuan-
VacU YnacYeniowXcUH Wo w analiWXcYnXÜ jęYXku francuVkiÜ różnice VenVu 
cYaVownika (VXnoniÜX VeÜanWXcYne) oTTawane Vą YaYwXcYaj poprYeY grupX 
VXnWakWXcYne YbuTowane wokół poTVWawowej jeTnoVWki lekVXkalnej. Rwrócił 
na  Wo  uwagę OielVki  (1956J  18)  w  Vwojej  analiYie  porównawcYej  VWrukWurX  
jęYXków francuVkiego i polVkiegoJ 

 
[…] YTarYa Vię i WakH że jęYXk francuVki nie poViaTa poWrYebnXcU VXnoniÜów VXn-
WeWXcYnXcU i ÜuVi uciekać Vię To wXrażeń forÜalnie analiWXcYnXcU. GTX w jęYXku 
polVkiÜ ÜaÜX np. iśćH cUoTzićH jecUać […]H  Wo  jęYXk  francuVki  na  oTTanie  WXcU  
wVYXVWkicU YnacYeńH repreYenWowanXcU prYeY We VXnoniÜXH poVługuje Vię cYa-
VownikieÜ aller (i co najwXżej jeVYcYe marcUer)H  a więc cYaVownikieÜ o VYero-
kiÜ YakreVieH kWóre analiWXcYnie Ywęża Vię Topiero Ya poÜocą TeWerÜinanWów  
(à pieTH à cUevalH à bicXcleWWeH en voiWureH en avionH iWT.) — VWoVownie To po-
WrYebX. RaVaTa poYoVWaje Wa VaÜaJ VXnoniÜów i w WXÜ wXpaTku nie brakH prYX-
bierają WXlko forÜę analiWXcYnąH TeWerÜinującą TokłaTniej YnacYenie. 

 
Ta właśnie VWrukWuralna różnica VprawiaH że ucYącX Vię obu jęYXków jako ob-
cXcU (YwłaVYcYa na nieYaawanVowanXÜ VWopniu icU YnajoÜości) nie raTYą 
Vobie Y prYełożenieÜ VXVWeÜu jęYXka pierwVYego na VXVWeÜ jęYXka Trugiego. 

MiÜo pocYąWkowej ToÜinacji ilościowej cYaVownika iśćH kWóreÜu naj-
wXraźniej ucYącX Vię prYXpiVali rolę proWoWXpu rucUu (Viberg 2002)H już na 
poYioÜie A2 reperWuar vTo ucYacXcU Vię Ybliża Vię To warWości uYXVkanXcU 
prYeY  grupę konWrolnąJ  A1ŚŃR  24%  L  A2ŚŃR  30H3%  L  NaWXwniŚPL  24H16  %   
i wVkaYuje jaVno na WenTencje YgoTne Ye VWrukWurą jęYXka Tocelowego. 

PolacX ucYącX Vię jęYXka francuVkiego wXkaYują globalną WenTencję roY-
woju YgoTną Y YacUowanieÜ jęYXkowXÜ icU francuVkicU UoÜologów. Na poYio-
Üie Ł1 (A1ŚPL) reperWuar vTo noVi jeVYcYe wiTocYne cecUX jęYXka wXjściowego 
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baTanXcUJ jeVW Üniej jeTnoroTnX (11 cYaVowników Üa WXlko jeTno wXVWąpienie); 
po TrugieH cYaVownik aller (prawie 30% wXVWąpień w grupie cYaVowników rucUu 
YorienWowanego) nie wXVWępując w grupacU VXnWakWXcYnXcU „obVługuje” co naj-
Üniej pięć grup YnacYeńJ 

 
26 vToŚaller (iść) 
2 vToŚallerŚiT=allerŚVŚen (pójść Vobie) 
1 vToŚallerŚiT=paWiner (jeźTzić na łyżwacU) 
1 vToŚallerŚiT=renWrer (wrócić) 
1 vToŚallerŚiT=WoÜber (upaść) 
 
U ucYącXcU Vię na poYioÜie Ł2 (A2ŚPL)H cYaVownik aller Üa frekwencję 

poTobną To reYulWaWu grupX konWrolnej (ŃrancuYi naWXwni) i Vięga około 20%H 
a reperWuar vTo Vwoją koÜpoYXcją prYXpoÜina iVWoWnie YaVób lekVXkalnX ro-
TYiÜXcU użXWkowników jęYXkaJ u obXTwu grup cYaVowniki VorWirH allerH Wom-
berH revenirH monWer wXVWępują najcYęściejH a icU użXcie Vięga 80%.  
 
4.2. Paść cYXli upaTek by defaulW. O cYasownikacU rucUu ciała 
 
O ile wXrażenie rucUu Ya poÜocą cYaVowników iśćIaller i icU ekwiwalenWów 
francuVkicU i polVkicU Vprawiało wXraźnie więkVYą WruTność grupoÜ francuVko-
jęYXcYnXÜH Wak użXcie cYaVowników rucUu ciała (vmc) jeVW barTYo ogranicYone  
u wVYXVWkicU baTanXcUH Y WXÜ jeTnak YaVWrYeżenieÜH że reperWuarX roTYiÜXcU 
użXWkowników jęYXka wielokroWnie prYewXżVYają reperWuarX ucYącXcU Vię.  
 

ŃrancuYi naWXwni 
96 wXVWąpień vmc 
 

A1ŚPL 
13 wXVWąpień vmc 

A2ŚPL 
36 wXVWąpień vmc 

PolacX naWXwni 
38 wXVWąpień vmc 

A1ŚŃR 
4 wXVWąpienia vmc 

A2ŚŃR 
13 wXVWąpień vmc 
 

 

Tabela 1J UżXcie cYaVowników rucUu ciała (vmc) – Tane w grupacU. 
 
P Wej grupie cYaVowników najwiękVYą WruTnością Tla ucYącXcU Vię okaYał Vię 
cYaVownik upaśćIupaTać – Womber. Jak w wXpaTku cYaVownika aller (cf. OielVki 
1958)H Wak i kaYuV cYaVownika Womber i jego ekwiwalenWów YaVaTYa Vię na róż-
nXcU VcUeÜaWacU VeÜaWXcYno-kogniWXwnXcUH kWórXÜi poVługują Vię oba po-
równXwane jęYXki. 

P jęYXku francuVkiÜH cYaVownik Womber (upaTać) poViaTa Twa poT-
VWawowe YnacYenia (Le Nouveau PeWiW RoberW ([1993]I2001J Womber)J 

 



 OoncepWualiYacja prYeVWrYeni i cYaVowniki rucUu w jęYXku polVkiÜ i francuVkiÜ… 

135 

A. êWre enWraîné à Werre en perTanW Von équilibre ou Von aVVie e → cUoir 
Ł. êWre enWraîné verV le VolH T’un lieu élevé à un lieu baV ou profonTH quanT ce 
qui reWenaiW ou VouWenaiW vienW à Üanquer → dégringoler 
 
OTpowieTnioH jęYXk polVki TXVponuje WrYeÜa (a raYeÜ Y roYróżnieniaÜi 

aVpekWowXÜi – VYeścioÜa) oTrębnXÜi lekVeÜaÜi koTującXÜi upaTekJ Vpa-śćI 
-Tać ; upa-śćI-Tać ; przewr-ócićI-acać Vię H oTnoVYącXÜi Vię oTpowieTnio To 
(Słownik JęzXka PolVkiegoH UWWpJIIVjp.pwn.plI)J 

 
a) Vpaść — Vpadać  

1. prYeÜieścić Vię w powieWrYu w TółH Wracąc punkW YacYepienia lub równowagę 
b) upaść — upadać  

1. YÜienić nagle poYXcję Ye VWojącej na leżącą 
c) przewrócić Vię — przewracać Vię  

1. Wracąc  równowagęH  wXwrócić Vię;  Weż o  prYeTÜioWacUH  rYecYacUH  iWp.J  
upaść na bok lub VpoTeÜ To górX. 

 
PrYX cYXÜ a) Vpaść — VpaTać jako cYaVownik prYeÜieVYcYenia (z górX  

w Tół) nie jeVW w naVYXÜ roYuÜieniu cYaVownikieÜ rucUu ciała (vmc)H a cYa-
VownikieÜ rucUu YorienWowanego (vTo). PoTobnie Tla jęYXka francuVkiegoH 
Womber w VenVie Ł. Tégrengoler (ToVł. bXć pociągnięWXm ku ziemi) nie należX 
To klaVX vmcH a To klaVX vTo.  

ReaVuÜującJ francuVki cYaVownik Womber Üoże Üieć w jęYXku polVkiÜ Twa 
poTVWawowe oTpowieTnikiJ upaść i przewrócić Vię. MoTaWkową WruTność VWanowi 
fakWH że upaść jeVW już TerXwaWeÜ (TokonanXÜ) oT paść (forÜa poTVWawowaH nie-
Tokonana)H a przewrócić Vię nie Üa wVpólnego rTYenia Y forÜaÜi paść-upaść. 

AnaliYa YgroÜaTYonXcU TanXcU jęYXkowXcU wVkaYuje TobiWnieH że Wo 
wXYwanie kogniWXwno-VeÜaWXcYne prYeraVWa Üożliwości percepcXjno-
proTukcXjne wVYXVWkicU ucYącXcU Vię poTTanXcU obVerwacji.  

TXpowe wXpowieTYi frankofonów w jęYXku polVkiÜ jako obcXÜ ilu-
VWrują prYXkłaTX 1-4J 

 

1) wXcUoTYi oT buTki. ale paTał bo 
Wu bXł Waki śnieża w Tole (A1ŚŃR) 
 

     2) poWeÜ TYiewcYXna Üa 
kłopoW. paTa w woTa
(A1ŚŃR) 
 

3) V-próbuje cUoTYić i nie Üogę. paI 
paTał nie  roYuÜie  co  Vię VWało  
(A2ŚŃR) 
 

 4)  Wen  ÜałX  łopak  Üa  wXpa-
Tek  bo  lóT  jeVW  Üoże  Ya  nie  
jeVW VoliTna i paTa To woTX 
(A2ŚŃR) 
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P cXWowanXcU fragÜenWacU wXpowieTYi ÜaÜX To cYXnienia Y WXpową 
generaliYacją jeTnego lekVeÜu i Wo w jego najbarTYiej poTVWawowej forÜieJ 
Tla frankofonów najkróWVYa i najproVWVYa jeTnoVWka lekVXkalna koTująca upa-
Tek (paTać) VWanowi naWuralnX oTpowieTnik funkcjonującego w jęYXku fran-
cuVkiÜ nieYłożonego (również) cYaVownika Womber i WworYX WXÜ VaÜXÜ jego 
ekwiwalenW  prXÜarnX (primarX counWreparWH ArabVki 1979). Na obVerwowa-
nXÜ eWapie akwiYXcjiH VWuTenci francuVkojęYXcYni nie wieTYą jeVYcYeH że  
w VWanTarTowej polVYcYXźnie cYaVownik paTać oTnoVi Vię jeTXnie To VpecX-
ficYnXcU konWekVWów i kolokacji jak YjawiVka ÜeWeorologicYneJ paTaćIpaść -  
o TeVzczu lub śnieguH cYX użXcie ÜeWaforXcYneJ paTł wXVWrzałH paTł projekW. Te 
użXcia - właściwe Tla roTYiÜej YnajoÜości jęYXka - nie Üogą bXć ocYXwiście 
prYXVwojone na wVWępnXcU eWapacU akwiYXcji jęYXka obcego. 

Co Vię Yaś WXcYX VWuTenWów polVkicU ucYącXcU Vię jęYXka francuVkiegoH 
Wo ToTaWkowa WruTność na jaką wVkaYują icU wXpowieTYi VXWuuje Vię na po-
YioÜie koorTXnacji (cYX konkorTancji) VXVWeÜu jęYXka ojcYXVWego klaVXfiko-
wanego jako S-frameT language Y VXVWeÜeÜ jęYXka obcego o cUarakWerXVWX-
ce V-frameT languageV (cf. 4.2 Vupra). I WakH reTunTanWna inforÜacja prYe-
VWrYenna w jęYXku polVkiÜH właściwa Tla cYaVowników prYeTroVWkowXcU (po-
prYeTYonXcU prefikVeÜ) i WowarYXVYącXcU iÜ (w poYXcji poVW-cYaVownikowej) 
prYXiÜków prYeVWrYennXcU (u-paść na ziemięH To-paść To TrzwiH w-paść  
w woTę) powoTuje powVWanie grup VXnWakWXcYnXcU WXpu Womber + celH kWóre 
będąc naweW poprawne VkłaTniowo nie YnajTują oTwYorowania w proTuk-
cjacU roTYiÜXcU użXWkowników jęYXka. JeTXnie konVWrukcja Womber TanV l’eau 
(wpaść To woTX) w żaTnej Y baTanXcU grup nie noVi YnaÜion iTioVXnkraYji. 
PrYXkłaTX innXcU konVWrukcji WXpu Womber + prepozXcja - poniżej (5-8). 
 

5) SWuTenci polscX 1 (w jęYXku obcXm)J 
a) Womber Te l’eVcalier (5) 
b) Womber Vur la nicUe (2)IVur Von cUien (1) 
 
6) ŃrancuYi (w jęYXku ojcYXsWXm)J 
a) Womber conWre l’eVcalier (1) 
b) Womber TanV la nicUe (1)ITanV le WoiW Te la nicUe (1) 
c) Womber Vur le WoiW Te la nicUe (1) 
 
7) SWuTenci polscX 2 (w jęYXku obcXm)J 
a) Womber TanV le Wrou (2) 
b) Womber Vur Va nicUe (2)IVur la paille (1)IVur l’eauH Vur le lac = TanV l’eau (1) 
c) Womber TeTanV (3) 
T) Womber Te l’eVcalier (1)  
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8) ŃrancuYi (w jęYXku ojcYXsWXm)J 
a) Womber au fonT Te l’éWang (1) 
b) Womber à WraverV la glace (1) 
c) Womber au Üilieu Te l’eau (1) 
T) Womber TanV le Wrou [Te glace] (3)ITanV la glace (1)ITanV la Üare (1)I TanV 
le lac (1). 

  
NaTużXwanie prYXiÜka Vur (na)H wiTocYne YwłaVYcYa w proTukcjacU grupX 
A2ŚPLH jeVW kolejnXÜ YnakieÜ Vilnego wpłXwu jęYXka ojcYXVWego na VpoVób 
lekVXkaliYacji relacji prYeVWrYennXcU w jęYXku obcXÜ. Sur VWojące po cYaVow-
niku Womber oTwYorowuje bowieÜ WXpowX Tla jęYXka polVkiego VcUeÜaW 
koncepWualno-VkłaTniowX upaTać naJ 
 

upadać (WeżJ VpaTaćH przewracać Vię) na [lokaliYacjaJ prYeTÜioW A wcUoTYi  
w konWakW Y powierYcUnią Ł Y powoTu prawa powVYecUnego ciążenia lub po-
prYeY prYXłożenie ViłX Y YewnąWrY]. 

 
Ta oVWaWnia uwaga nakaYuje VąTYićH że o ile ucYącX Vię Y grupX A2ŚPL preYen-
Wują YacUowania jęYXkowe bliżVYe roTYiÜXÜ użXWkownikoÜ jęYXka niż VWu-
Tenci Y grupX A1ŚPLH Wo jeTnak obie grupX baTanXcU uVWabiliYowałX użXcie 
jeTXnie lekVeÜu WomberH poTcYaV gTX funkcjonowanie VXnWagÜX poVWwer-
balnej (cYaVownik + grupa prYXiÜkowa) poYoVWaje jeVYcYe iTioVXnkraWXcYne. 
MlaWego Weż VkąTinąT jeTnoYnacYna inWerpreWacja wXrażeń WXpu il (garçon) eVW 
Wombé Vur la glace jeVW WruTnaH a wręcY nieÜożliwaJ nie wiaToÜo bowieÜH 
cYX cUłopiec upaTł na lóT cYX upaTł na loTzieH ponieważ Vię pośliYgnął. To  
Y kolei prowaTYi To konkluYjiH że naweW na poYioÜie Ł2 (grupa A2ŚPL)H YTania 
i konVWrukcje graÜaWXcYnie poprawne nie Tają gwarancji na icU użXcie wła-
ściwe Tla VWanTarTowej forÜX jęYXka Tocelowego (cf. CorTer 1971).  
 
4.3. ...i żeby Vobie poślizgać. O cYasownikacU prYemiesYcYenia 
 
Pe wVYXVWkicU baTanXcU grupacU cYaVowniki prYeÜieVYcYenia (vTT) VWanowią 
grupę pośreTnią poÜięTYX najlicYniejVYXÜi cYaVownikaÜi rucUu YorienWowa-
nego (vTo)H a najÜniej licYnXÜi cYaVownikaÜi rucUu ciała (vmc).  
 

A1ŚPL 
35% 

A2ŚPL 
32H69% 

NaWXwniŚŃR 
23H69% 

A1ŚŃR 
19H40 

A2ŚPL 
29H23% 

NaWXwniŚPL 
22H55% 

 

SpecXfika filÜu (kreVkówki RekVio)H na poTVWawie kWórej powVWałX opowiaTania 
baTanXcU VprawiaH że najcYęściej użXwanXÜi cYaVownikaÜi prYeÜieVYcYenia – 
beY wYglęTu na jęYXk i poYioÜ grupX – Vą jeTnoVWki gliVVer (ślizgać Vię)H paWiner 
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(jeźTzić na łyżwacU) oraY icU nieVWanTarTowe ekwiwalenWX polVkie Wakie jak 
Vpacerować (Ve promener) cYX jeźTzić (aller par un moXen Te locomoWion).  

P wXpowieTYiacU VWuTenWów polVkicU (Yarówno na poYioÜie 1 jak i 2) 
uTerYa iTioVXnkraYja w użXciu francuVkiego cYaVownika gliVVer. Jego polVkiej 
forÜie YwroWnejJ ślizgać Vię I poślizgnąć Vię oTpowiaTa bowieÜ nieYwroWnXH cYXli 
WakiH kWóreÜu w WXÜ konWekście nie WowarYXVYX YaiÜek VięH cYaVownik gliVVer. 
NoWa beneH francuVki TXVponuje jeTnoVWką lekVXkalną Ve gliVVerH ale jego polVkiÜ 
ekwiwalenWeÜ jeVW cYaVownik wślizgnąć Vię np. w WłumH poT kocH eWc. 

 

 A1ŚPL A2ŚPL NaWXwniŚŃR 

GliVVer 9H5 % 
w WXÜJ 
Ve gliVVer = 12H7 % 

11H8 % 
w WXÜJ 
Ve gliVVer = 26H5 % 

 
20H6 % 

 

Jak w prYXkłaTacU 9 i 10J 
 

9) il V’eVW gliVVé à côWé Te Va nicUe eW puiV il a faiW pipi. il eVW allé cUeY Von paWron 
un peWiW garçon qui UabiWe la ÜaiVon à côWé. le garçon V’eVW gliVVé auVVi. (A1ŚPL) 
10) bon il a aperçu que il X a [II] le [I] le Vol [II] la Werre elle eVW glacée. il X a Te 
glace. il V’eVW gliVVé. il a WoÜbé. (A2ŚPL) 

 
PoTcYaV gTX roTYiÜi użXWkownicX jęYXka (ŃrancuYi) opWują albo rYecYXwiście 
Ya cYaVownikieÜ gliVVer (prYXkłaT 11)H bądź Weż użXwają perXfraYXH gTYie po-
jawia Vię jeTnoVWka glace ou glacé (np. l’eau glacée) jako prYXcYXna „pośli-
Ygu”H ale gTYie VaÜ cYaVownik gliVVer nie wXVWępuje (prYXkłaT 12)J 
 

11) il gliVVe parce que WouW lGeau qui eVW TevanW Va nicUe eVW gelée. (ŃRŚNaWifV) 
12)  un  peWiW  cUien  qui  Ve  réveille  un  ÜaWin  eW  qui  en  VorWanW  Te  Va  nicUe  
VGaperçoiW ou en WouW caV VorW Te Va nicUe eW marcUe Vur une plaque Te 
glaceITe verglaV eW Wombe. (ŃRŚNaWifV) 

 
P wXpowieTYiacU PolakówH cYaVownik Ve gliVVerH YaVWępuje Weż poTVWawowX  
Y punkWu wiTYenia UiVWorXjki (wXprawa na łyżwXH jaYTa na YbXW cienkiÜ loTYie 
po Wafli Topiero co YaÜarYnięWego VWawu) cYaVownik paWiner (jeźTzić na łyż-
wacU). TakieH noÜeÜ oÜenH gliVVemenW Te VenVH VpowoTowane jeVW prYenie-
VienieÜ na jeTnoVWkę Y jęYXka obcegoH roYVYerYonego YnacYenia polVkiej jeT-
noVWki lekVXkalnej ślizgać VięIpoślizgać Vię na loTzie = jeźTzićIpojeźTzić na 
łyżacU. PVkaYują na Wo oTpowieTnio prYXkłaTX 13 i 14. 
 

13) ÜainWenanW RekVioH il coÜÜence à pleurer. il eVW TéVolé. il ne veuW pluV Ve gliVVer. 
AlorVH il eVW aVViV au borT Tu lac. le garçon il prenT le paWin. il Ve gliVVe. (A1ŚPL) 
14) RekVio a priV l’un TeV paWinV eW il a coÜÜencé à Ve gliVVer. (A2ŚPL) 
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OonWXnuując uwagi na WeÜaW cYaVownika paWiner (jeźTzić na łyżwacU)H warWo 
Ywrócić uwagę na nieYwXkłą różnoroTność forÜ nieVWanTarTowXcUH uWworYo-
nXcU prYeY baTanXcU w celu Yapełnienia luki Vłownej pojawiającej Vię w ra-
ÜacU niepełnej koÜpeWencji lekVXkalnej w jęYXku TrugiÜ (innovaWion VWraWegXH 
cf.  ŁroeTer  eW  al.  1988).  UprYeTYając  niejako uwagi  na WeÜaW  YacUowań jęYX-
kowXcU  ŃrancuYów  w  VXWuacjacU  analogicYnXcUH  ToTać należXH  że  oni  Wakże  
korYXVWali VYeroko Y WworYonXcU prYeY Viebie aT Uoc neologiYÜówH np. paWXno-
waćH zrobić paWinage – jeźTzić na łyżwacUH raWunkowaćH Vekurować – raWować.  

Na YakońcYenie roYważań VYcYegółowXcU na WeÜaW roYwoju reperWu-
arów jęYXkowXcU oraY wpłXwu Wego roYwoju na lekVXkaliYację wXTarYeń 
prYeTVWawionXcU w narracjiH prYXjrYXÜX Vię akWXwności lekVXkalnej - w analo-
gicYnXcU VXWuacjacU koÜunikacXjnXcU - ŃrancuYów ucYącXcU Vię jęYXka pol-
Vkiego jako obcego.  

Najogólniej rYecY ujÜującH icU YacUowania jęYXkowe poWwierTYają Wen-
Tencje YobraYowane już Tla grupX Polaków. PoTobnie jak VWuTenci polVkoję-
YXcYniH frankofoni nie prYXVwoili Vobie VcUeÜaWów VkłaTniowXcU właściwXcU 
Tla polVkicU cYaVowników. P icU wXpaTkuH piętą acUilleVową okaYał Vię nie 
WXlko cYaVownik ślizgać VięH ale WakżeH VeÜanWXcYnie Üniej YłożonXH cYaVownik 
Vpacerować. MaÜX więc w proTukcjacU VWuTenWów francuVkicU i Vpacerować 
VięH i ślizgać Vobie (cf. prYXkłaTX 15 i 16). 

 
15) ale kieTX wraca Wo cUłopcYXk poWrYebuje Wą łyżwę żebX Vobie ślizgać I  

poślizgać (A2ŚŃR) 
16) Wak i poWeÜ iTą na wieś Vpace I i Vpacerują Vię. (A1ŚŃR) 

 
5. Pnioski 
 
PrYeTVWawione powXżej roYważania VYcYegółowe poYwalają wXVnuć WrYX WXpX 
konkluYjiH kWóre oTnoVYą Vię wprawTYie beYpośreTnio To YbaTanego ÜaWeriału 
jęYXkowegoH nie Üniej jeTnak prYXjąć ÜożnaH że VWanowią prYXcYXnek To VYer-
VYej reflekVji naT akwiYXcją jęYXka obcegoH YwłaVYcYa w konfiguracjiJ jęYXk Vło-
wiańVkiIjęYXk roÜańVkiH cYXli wobec jęYXka wXjściowego i TocelowegoH kWóre 
repreYenWują różne grupX WXpologicYneJ jęYXk VXnWeWXcYnX I jęYXk analiWXcYnXH  
S-frameT language I V-frameT language. 

1. ObVerwacja VpoVobuH w jaki ucYącX Vię buTowali oTpowieTnie 
reperWuarX lekVXkalne (wewnąWrY wXÜienionXcU grup cYaVowników) 
poYwala VaTYićH że YaVaTnicYa WruTność w konVWruowaniu nowego 
VXVWeÜu YnacYeń nie polega na YnaleYieniu VaÜXcU WXlko 
oTpowieTników ściśle „VłownikowXcU”H lecY wXnika Y koniecYności 
YbuTowania nowego WXpu relacjiJ pojęcie (roTYaj rucUuH jego kierunekH 
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właściwościH eWc.) – lekVem (forÜa lekVXkalna). ŁuTowa reperWuaru 
jęYXkowego opiera Vię Wak więc w Tużej ÜierYe na YTolności re-
koncepWualiYacji  VcUeÜaWów  kogniWXwnXcU  (Giacobbe  F  LucaV  1980;  
Giacobbe 1992) YwiąYanXcU Y wXrażanieÜ rucUu i ToVWoVowania icU To 
wXÜogów i śroTków jęYXkowXcU jakiÜi TXVponuje jęYXk obcX.  
Takie  prYejścieH  nie  oT  lekVeÜu  To  lekVeÜuH  a  oT  koncepWualiYacji  To  
koncepWualiYacji  jeVW Tla ucYącego Vię proceVeÜ TługoWrwałXÜ i żÜuT-
nXÜ. PXÜaga on bowieÜ nie WXlko YroYuÜienia VcUeÜaWów koncepWu-
alnXcU jęYXka obcegoH ale Wakże TekonVWrukcji WXcU VcUeÜaWów w jęYXku 
pierwVYXÜ na rYecY nowXcU konVWrukcji w jęYXku TrugiÜ. InnXÜi VłowXH 
YgoTnie Y VugeVWią Slobina (1996)H ucYącX Vię prYejść ÜuVi oT mówienia 
Tla mXślenia To mXślenia Tla mówienia (WUinking Wo Vpeaking). 

2. RoYwój analiYowanXcU reperWuarów lekVXkalnXcUH w VwoiÜ wXÜiarYe 
porównawcYXÜ  (grupa  poYioÜu  1H  a  grupa  poYioÜu  2)H  VugerujeH  że   
w wXpaTku ucYącXcU VięH konVWrukcja nowXcU YaVobów VłownikowXcU 
jeVW wXpaTkową poÜięTYX oViągniętą już prYeY nicU YnajoÜością 
śroTków jęYXkowXcU właściwXcU Tla jęYXka Tocelowego (YnajoÜość Wa 
jeVW YaVaTnicYo różna na różnXcU eWapacU akwiYXcjiH a YgoTnie Y ogólnie 
prYXjęWXÜ YałożenieÜ - wYraVWa wraY Y kolejnXÜi eWapaÜi prYXVwajania 
jęYXka  obcego)H  a  icU  (Wj.  ucYącXcU  Vię)  YTolnością To  VWałego  
porównXwania obu VXVWeÜów (jęYXk obcXH a jęYXk ojcYXVWX) w celu 
nieuVWannego śleTYenia wXVWępującXcU w nicU różnic i poTobieńVWw. Na 
Wej właśnie poTVWawie ucYącX Vię buTują właVne „regułX krXWXcYne”H 
kWóre  poYwalają iÜ  na  WeVWowanie  właVnXcU  UipoWeY  na  WeÜaW  
funkcjonowania jęYXka obcegoH a WXÜ VaÜXÜ – na roYwój icU właVnego 
inWerjęYXkaH aż To ÜoÜenWuH w kWórXÜ w najwiękVYXÜ VWopniu bęTYie 
on WożVaÜX Ye VWanTarTową werVją jęYXka Tocelowego. 

3. Porównanie WrXbu poVWępowania w wXpaTku prYecUoTYenia 
ucYacXcU Vię oT VXVWeÜu jęYXka WXpu S-Language (jęYXk polVki) To 
VXVWeÜu jęYXka WXpu V-Language (jęYXk francuVki) i oTwroWnieH 
Vugeruje iVWnienie pewnXcU eWapów akwiYXcji właściwXcU Tla 
TekonVWrukcji właVnego i konVWrukcji nowego VXVWeÜu śroTków 
jęYXkowXcU; YTefiniować Üożna je naVWępującoJ 

 
prYewaga poTVWawowXcU forÜ cYaVownika (1) L roYVYerYenie Vpek-
WruÜ YnacYenia cYaVownika (2) L ÜobiliYacja wWórnXcU YnacYeń kon-
WekVWowXcU cYaVownika (3) L użXcie cYaVownika i VYerokiej gaÜX prYX-
iÜkowXcU grup poVWwerbalnXcU 



 OoncepWualiYacja prYeVWrYeni i cYaVowniki rucUu w jęYXku polVkiÜ i francuVkiÜ… 

141 

Sugerowana ewolucja użXcia śroTków jęYXkowXcU oferowanXcU prYeY 
jęYXk TocelowX poTkreśla proceV jeTnocYeVnej konVWrukcji i TekonVWrukcji 
iVWniejącXcU w świaToÜości jęYXkowej lokuWora VXVWeÜów. 

P świeWle prYeprowaTYonXcU analiYH VWwierTYić Üożna WakżeH że ob-
Verwacja reperWuaru cYaVowników jeVW TobrXÜ probierYeÜ YÜian YacUoTYą-
cXcU na kolejnXcU eWapacU akwiYXcji jęYXka obcego. Mla uYXVkania pełniejVYe-
go obraYu poruVYanXcU kweVWii warWo bXło bX jeVYcYe uYupełnić iVWniejące 
Tane o korpuV wXpowieTYi TYiecięcXcU na wcYeVnXÜ (4-6 laW) i późniejVYXÜ 
(8-10 laW) eWapie akwiYXcjiH bX VWwierTYić bXć Üoże barTYiej jeTnoYnacYnieH 
jakie WruTności w prYXVwajaniu Tanego jęYXka obcego wXnikają Y jego kon-
cepWualnej  różnicX  Y  jęYXkieÜ  TocelowXÜH  a  co  w  TanXÜ  jęYXku  (wXjścio-
wXÜ) najTłużej opiera Vię akwiYXcji jako YjawiVko „naWuralnie” Yłożone poT 
wYglęTeÜ koncepWualnXÜ i forÜalnXÜ (cf. Paprocka-PioWrowVkaH MarWinoW  
i GeroliÜicU 2012).  
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UniwerVXWeW Marii Curie-SkłoTowVkiej  

RakłaT LingwiVWXki SWoVowanej 

RORPÓJ OOÓPNTNNCJI MYSOURSYPNNJJ  
NPALUACJA NŃNOTÓP JNJ OSRTAŁCNNIA 

Meveloping sWuTenWs’ Tiscourse compeWenceJ evaluaWion of a course 

TUe purpoVe of WUiV paper iV Wo inveVWigaWe WUe concepW of TiVcourVe coÜ-
peWence. TUe Üajor parW of WUe paper will  be occupieT bX a VuÜÜarX of 
WUe finTingV of a qualiWaWive VWuTX inWo WUe percepWionV of TiVcourVe coÜ-
peWence anT waXV iW waV TevelopeT wiWU VWuTenWV of applieT linguiVWicV aW 
WUe Maria Curie-SkłoTowVka UniverViWX in Lublin (UMCS). 

 
 
1. PprowaTYenie 
 
NieÜiecka VYkoła TXVkurVu już oT laW 90-WXcU TążX To YTefiniowania YjawiVka 
TXVkurVu i określenia jego iVWoWX. NaWoÜiaVW fakWH że naVYa rYecYXwiVWość jeVW 
TXVkurVXwna (Jäger 1996)1H a ÜXH jako cYłonkowie konkreWnXcU wVpólnoW 
TXVkurVXwnXcUH icU akWorYXH Wę rYecYXwiVWość kVYWałWujeÜXH wVkaYuje na naVYe 
koÜpeWencje w WXÜ YakreVie.  

P oblicYu poVWulowanego ściVłego YwiąYku wieTYX jako fenoÜenu TXV-
kurVXwnie negocjowanego w Tanej wVpólnocie (Parnke 2009J 71) oraY jęYX-
kaH TYięki kWóreÜu wieTYa Wa jeVW konVWXWuowana i TXVWrXbuowana (Parnke 
2009J78)H pojawiają Vię pXWaniaJ CYXÜ jeVW koÜpeWencja TXVkurVXwna? CYX 
VkłaTa Vię na koÜpeWencje ogólne? A Üoże jeVW ToÜinanWą w kVYWałceniu 
jęYXkowXÜ? P jaki VpoVób ją nabXwaÜXH kVYWałWujeÜX i roYwijaÜX? 

NiniejVYe roYważania wXraVWają Y prakWXcYnXcU ToświaTcYeńH YgroÜa-
TYonXcU w roku akaTeÜickiÜ 2011I2012 poTcYaV prowaTYenia ćwicYeń re-
                                                             
1 UWWpJIIwww.TiVV-TuiVburg.TeIInWerneWbiblioWUekIArWikelIPirklicUkeiW.UWÜl MP 24.04.2011 
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cepWXwno-TXVkurVXwnXcU. CXkl kVYWałcenia wieńcYX ankieWa prYeprowaTYona 
wśróT VWuTenWów lingwiVWXki VWoVowanej UMCS ucYeVWnicYącXcU w WXcU Yaję-
ciacU. AnkieWa ToWXcYX iVWoWX i Tefinicji YjawiVka koÜpeWencji TXVkurVXwnejH 
Üożliwości jej roYwoju oraY konkreWnXcU forÜ jej kVYWałWowania. PXniki an-
kieWX VkonfronWowane YoVWaną Y efekWaÜi kVYWałcenia YTefiniowanXÜi Tla 
całego ÜoTułu prakWXcYnej nauki jęYXka oraY prYeTÜioWu PrakWXczne ćwicze-
nia TXVkurVXwno-recepWXwne w celu określenia VWopnia roYwoju koÜpeWencji 
TXVkurVXwnej VWuTenWów na prYeVWrYeni roku akaTeÜickiego. A Wo prowaTYi 
WXÜ VaÜXÜ To próbX oTpowieTYi na poVWawione wXżej pXWania. 

Raplanowanie kolejnXcU faY kVYWałcenia koÜpeWencji TXVkurVXwnej  
w raÜacU WXcU Yajęć poprYeTYiła konfronWacja Y liWeraWurą prYeTÜioWuH jeTnak 
bXła Wo lekWura prac poświęconXcU Weorii TXVkurVuH analiYie TXVkurVu i lingwi-
VWXce TXVkurVu (SpiWYÜüller i Parnke 2011)H wXraVWającXcU Y WraTXcji lingwi-
VWXki WekVWu (HeineÜann i HeineÜann 2002; ATaÜYik 2001) cYX baTań Vocjo-
lingwiVWXcYnXcU (Jäger 2004). 

OweVWieH jakie YoVWaną poruVYone w arWXkuleH ToWXcYą YTefiniowania  
i określenia iVWoWX koÜpeWencji TXVkurVXwnejH forÜ pracX w raÜacU ćwicYeń 
recepWXwno-TXVkurVXwnXcUH kWóre Üają prowaTYić To jej roYwoju oraYH co 
najważniejVYeH ewaluacji efekWów jej kVYWałceniaH jakiej Tokonali VWuTenci 
WrYeciego roku lingwiVWXki VWoVowanej UMCS ucYeVWnicYącX w ćwicYeniacU 
recepWXwno-TXVkurVXwnXcU. 
 
2. SpecXfika prakWXcYnXcU ćwicYeń recepWXwno-TXskursXwnXcU  

a kompeWencja TXskursXwna 
 
ĆwicYenia recepWXwno-TXVkurVXwne YnajTują Vię w unikaWowXÜ prograÜie 
kierunku lingwiVWXka VWoVowana na każTXÜ roku VWuTiów w ÜoTule prakWXcY-
nej nauki jęYXka. IcU cele i Yałożenia Üożna określić prYeY prXYÜaW efekWów 
kVYWałcenia obejÜującXcU wieTYęH uÜiejęWności i koÜpeWencje VpołecYne. 
 

PieTYa UÜiejęWności OoÜpeWencje VpołecYne 
 SWuTenW wieH cYXÜ jeVW 

YjawiVko koÜpeWencji 
TXVkurVXwnej i jaka jeVW jej 
iVWoWa; 

 SWuTenW Üa wieTYę na 
WeÜaW Üożliwości roYwoju 
koÜpeWencji TXVkurVXw-
nej; 

 SWuTenW wieH w jaki 
VpoVób wXkorYXVWać 
koÜpeWencję jęYXkową To 

 SWuTenW poViaTa uÜiejęWność 
roYpoYnawania i oTWwarYania argu-
ÜenWacji w akWualnXcU TXVkurVacU 
VpołecYnXcU; 

 SWuTenW poWrafi oTnieść Vię To 
VWanowiVk już iVWniejącXcU w określo-
nXÜ TXVkurVie; 

 SWuTenW jeVW w VWanie Yająć 
inTXwiTualne VWanowiVko wobec 
określonego WeÜaWuI wąWku określo-
nego TXVkurVu; 

 SWuTenW jeVW świaToÜX iVWnienia 
różnoroTnXcU głoVów w TXVkurVie  
i różnej arguÜenWacji Y niÜi 
YwiąYanej; 

 SWuTenW jeVW oWwarWX na Wę 
różnoroTność i wXkaYuje wXVoki 
VWopień wrażliwości wobec nicU; 

 SWuTenW wXkaYuje auWonoÜicYną 
poVWawę wobec roYwoju koÜpe-
Wencji TXVkurVXwnej; 

 SWuTenW wXkaYuje goWowość 
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roYwoju i kVYWałWowania 
koÜpeWencji TXVkurVXw-
nej. 

 SWuTenW wXkaYuje uÜiejęWność 
WworYenia WekVWów ÜówionXcU  
i piVanXcU jako fragÜenWów TXVkurVuH 
kWóre VWają Vię iÜpulVeÜ To roYwoju 
określonego TXVkurVu VpołecYnego; 

 SWuTenW jeVW w VWanie wXkorYXVWać 
oTpowieTni rejeVWr jęYXkaH bX prYXjąć 
konkreWną rolę VpołecYną oraY inWerak-
cXjną i VWać Vię akWoreÜ określonego 
TXVkurVu. 

prYXnależenia To różnXcU wVpól-
noW TXVkurVXwnXcU w Yależności 
oT repreYenWowanego VXVWeÜu 
warWościH VWanowiVka i pogląTów. 
 
 

 

Tabela 1J NfekWX kVYWałcenia określone Tla prakWXcYnXcU ćwicYeń recepWXwno-
TXVkurVXwnXcU Tla WrYeciego roku na kierunku lingwiVWXka VWoVowana 
(UMCSH Lublin)2. 

 
PieTYa ToWXcYX YaWeÜ iVWoWX koÜpeWencji TXVkurVXwnejH Üożliwości jej 

roYwoju i relacjiJ koÜpeWencja jęYXkowa a koÜpeWencja TXVkurVXwna. UÜie-
jęWności YakłaTają akWXwne ucYeVWnicWwo w TXVkurVie poprYeY TYiałania Wek-
VWoweH TYięki kWórXÜ VWuTenW jako ucYeVWnik TXVkurVu wcUoTYi w inWerakcję  
Y innXÜ ucYeVWnikieÜ TXVkurVu w forÜie WekVWu piVanego lub Üówionego. 
NaWoÜiaVW koÜpeWencje VpołecYne gwaranWują poVWawę oWwarWości VWuTenWa 
wobec różności VWanowiVk w TXVkurVie. 

U poTVWaw Yaproponowanej Tefinicji koÜpeWencji TXVkurVXwnejH  
Y kWórą konfronWowani Vą VWuTenci lingwiVWXki VWoVowanej na ćwicYeniacU 
recepWXwno-TXVkurVXwnXcUH leżX lekWura obVYernej liWeraWurX Y YakreVu lin-
gwiVWXki WekVWu i analiYX TXVkurVu. A w oblicYu iVWnienia VYeregu VYkół TXVkur-
Vu prYXjÜującego różnX paraTXgÜaWH Tefinicja Wa YorienWowana jeVW na lingwi-
VWXkę WekVWu i określona prYeY MargoW HeineÜann i Polfganga HeineÜanna 
(2002) cYX OirVWen ATaÜYik (2001). OweVWią klucYową jeVW więc poWrakWowanie 
TXVkurVu jako oWwarWego Ybioru WekVWów powiąYanXcU Ye Vobą WeÜaWXcYnie  
i wcUoTYącXcU w relacje wYajeÜnego nawiąYania To Wreści (ATaÜYik 2001J 
254H WłuÜ. J.P.). P YwiąYku Y WXÜ koÜpeWencja TXVkurVXwna opiera Vię na 
TwócU filaracUJ a) uÜiejęWności analiYX WekVWu wpiVanego w VWrukWurę TXVkur-
Vu i b) TYiałania oraY oTTYiałXwania poprYeY WekVW na innego ucYeVWnika TXV-
kurVu. Na koÜpeWencję TXVkurVXwną VkłaTają Vię YaWeÜJ 

a. uÜiejęWność roYpoYnania YwiąYków inWerWekVWualnXcU YaiVWniałXcU ÜięTYX 
WekVWaÜi należącXÜi To Wego VaÜego TXVkurVu bądź wąWku TXVkurVu; 

b. Vprawność uÜiejVcowienia WekVWu jako fragÜenWu TXVkurVu w VWruk-
WurYe TXVkurVu; 

                                                             
2 UWWpJIIwww.Vjk.uÜcV.lublin.plIVXlabuVIlecWureI14551 MP 24.10.2012. 
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c. YTolność roYpoYnania i naYwania wąWku TXVkurVuH w jaki wpiVuje 
proTucenW WekVWu Vwoje TYiałania poprYeY WekVW; 

T. uÜiejęWność określenia wXTarYenia TXVkurVXwnegoH wobec kWórego 
auWor WekVWu YajÜuje VWanowiVko;  

e. uÜiejęWność oTTYiałXwania na oTbiorcę poprYeY WekVW WYn. uÜiejęW-
ność TXVkurVXwnego profilowania WekVWu; 

f. uÜiejęWność oTnieVienia Vię I Yajęcia VWanowiVka w forÜie WekVWu 
Üówionego lub piVanego To innego WekVWu jako fragÜenWu TXVkurVuH 
kWóra YakłaTa iVWnienie perVpekWXwX TXVkurVXwnej TYiałań WekVWo-
wXcU I poprYeY WekVW; 

g. uÜiejęWność wXkorYXVWania wieTYX o TanXÜ TXVkurVie I wąWku TXV-
kurVu w Yajęciu VWanowiVka wobec Wego TXVkurVu I wąWku TXVkurVu; 

U. uÜiejęWność wXkorYXVWania wieTYX o wXTarYeniu TXVkurVXwnXÜ  
w Yajęciu VWanowiVka wobec Wego wXTarYenia (PęTYiVY 2009J 111). 

Złożoność i koÜplekVowość koÜpeWencji TXVkurVXwnej VkuWkuje więc wTro-
żenieÜ Vpecjalnego prograÜu cecUującego Vię różnoroTnością i wielowXÜia-
rowością WecUnikH TYięki kWórXÜ ÜożliwX bęTYie roYwój naYwanXcU w Tefini-
cji uÜiejęWności i Vprawności. 
 
3. OompeWencja TXskursXwnaJ formX jej roYwoju 
 
P realiYację prograÜu ćwicYeń recepWXwno-TXVkurVXwnXcU w roku akaTe-
ÜickiÜ  2011I2012  wpiVane  YoVWałX  YaWeÜ  konkreWne  forÜX  pracXH  kWóre   
Y Yałożenia ÜiałX prowaTYić To kVYWałWowania koÜpeWencji TXVkurVXwnej. Te 
YoVWaną prYeTVWawione w kolejnXcU poTroYTYiałacU. 

 
3.1. ĆwicYenia auTXWorXjne 
 
ĆwicYenia auTXWorXjne w wXÜiarYe 30 goTYin w VeÜeVWrYe YiÜowXÜ i leWniÜ 
YakłaTają inWegrację kVYWałcenia WakicU Vprawności jęYXkowXcU jakJ roYuÜie-
nie i WworYenie WekVWów ÜówionXcU i piVanXcU oraY roYwój VłownicWwa Y Ta-
nego YakreVu WeÜaWXcYnego wraY Y jego wiąYanieÜ w określone VWrukWurX 
graÜaWXcYne. P oparciu o YapreYenWowanX poniżej cXkl Yajęć ukaYana YoVWa-
nie iTea inWegracji poVYcYególnXcU Vprawności w raÜacU jeTnego WeÜaWuJ 
SYWuka wVpółcYeVna – jej rola i VWaWuV w świecie wVpółcYeVnXÜ. 
I YajęciaJ 

1. SWuTenci oWrYXÜują foWografię inVWalacji jako prYXkłaT VYWuki wVpół-
cYeVnej. JeVW Wo iÜpulV To wXÜianX pierwVYXcU VkojarYeń ToWXcYą-
cXcU VYWuki wVpółcYeVnejH jej YnacYeniaH próbX oTpowieTYi na pXWa-
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nieH cYXÜ jeVW VYWuka TYiśH VkąT Wakie poÜXVłX arWXVWów na „wXrażanie 
Viebie”H cYX auWor inVWalacji jeVW arWXVWą?3  

2. ŁX YaYnajoÜić Vię Y wXTarYenieÜ TXVkurVXwnXÜH To jakiego nawią-
Yuje foWografiaH VWuTenci oWrYXÜują WekVW opublikowanX w wXTaniu 
inWerneWowXÜ jeTnego Y nieÜieckicU cYaVopiVÜH opiVującX Wo wXTa-
rYenie. TekVW Yawiera WXpowe ćwicYenia na roYuÜienie WekVWu piVane-
go oraY pXWaniaH jakie poTejÜowane Vą w pierwVYej TXVkuVji na fo-
ruÜ grupX poTcYaV YajęćJ 

a. CYX inVWalacja jeVW roTYajeÜ VYWuki? 
b. Co próbował oViągnąć auWor Wego TYieła? P jakiÜ celu Vkon-

VWruował inVWalację? 
c. Jaka jeVW Twoja Tefinicja VYWuki? Jaką rolę oTgrXwa VYWuka  

w żXciu cYłowieka?4 
II YajęciaJ 

1. SWuTenci pracują w 4 grupacU. OażTa oWrYXÜuje 7-8 koÜenWarYX onli-
ne To WekVWuH jaki analiYowali. PoTcYaV icU lekWurX wXpełniają Wabelę 
porYąTkującą inforÜacje Y WXcU koÜenWarYX.  

 

TeÜaW  
koÜenWarYa 

AuWor  
koÜenWarYa 

PreYenWowane 
VWanowiVkoI  
ArguÜenWacja 

InWereVująceI  
konWrowerVXjne 
cXWaWX Y koÜenWarYX 

PXrażanie opiniiI 
eÜocjiJ śroTki 
jęYXkowe 

     

 

Tabela 2J TabelarXcYna forÜa porYąTkowania inforÜacji YawarWXcU w koÜenWarYacU online. 

                                                             
3 SWuTenci oWrYXÜali foWografię inVWalacji MarWina Oippenbergera pW.J Penn’V anfängW 
TurcU Tie Mecke zu WropfenH o kWórej VWało Vię głośno w NieÜcYecUH gTX pani VprYąWa-
jąca  w ÜuYeuÜ w MorWÜunTYie  uYnałaH  że plaÜX w cYarnXÜ pojeÜnikuH  Wo  bruT i  
próbowała je wXcYXścićH a We bXłX eleÜenWeÜ inVWalacji. P Wen VpoVóbH jak TonoViłX 
ÜeTiaH YniVYcYXła TYieło VYWuki warWe WXViące euro. JeVW Wo wXTarYenie nagłośnione w 
ÜeTiacUH w YwiąYku Y WXÜ YXVkuje VWaWuV TXVkurVXwnego. 
4 PoTcYaV pracX naT określonXÜ YakreVeÜ WeÜaWXcYnXÜ VWuTenci konfronWowani Vą 
Y różnXÜi WekVWaÜi i różnXÜi gaWunkaÜi WekVWowXÜiH jakie należą To oÜawianego 
YakreVu WeÜaWXcYnego. ĆwicYenia To WekVWów oWrYXÜują YawVYe na WXTYień prYeT 
planowanXÜi YajęciaÜiH bX Üieli cYaV na icU opracowanieH prYXgoWowanie VięH YaYna-
joÜienie Y WeÜaWeÜH pracę Ye VłownicWweÜH VWrukWuraÜi graÜaWXcYnXÜi iWT. Okre-
ślonX WekVW VWanowi YawVYe punkW wXjścia To TalVYej pracX naT WeÜaWeÜH a YaWeÜ 
VWałXÜ eleÜenWeÜ ÜaWeriału To prYXgoWowania Vą WYw. pXWania To TXVkuVjiH kWóre 
jeVYcYe prYeT jej roYpocYęcieÜ ją profilująH Vkupiają uwagę VWuTenWa na określonXÜ 
aVpekcie poTejÜowanXÜ poWeÜ w TXVkuVji. 
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OażTa grupa Üa wXpracować w oparciu o uporYąTkowane inforÜacje 
Üapę ÜXśliH obejÜującą WeÜaWXH poTWeÜaWXH aVpekWX WeÜaWów. P Wen 
VpoVób VWuTenci VaÜoTYielnie WworYą UierarcUię VWrukWurX WeÜaWXcYnej 
analiYowanXcU koÜenWarYX. 

2. Na foruÜ każTa grupa referuje efekWX Vwojej pracXH Wak bX poYoVWałe 
grupX uYupełniłX Vwoje Wabele. 

3. Cała grupa pracuje w oparciu o Üałe ÜapX ÜXśli i wXpracowuje Tużą 
Üapę ÜXśliH kWóra obejÜuje wVYXVWkie wąWki poTejÜowane prYeY in-
WernauWów w icU koÜenWarYacU.  P Wen VpoVób WworYą VWrukWurę We-
ÜaWXcYną TXVkuVji onlineH jaka roYgorYała po wXTarYeniu. SWuTenci 
VaÜoTYielnie ÜuVYą YaTecXTowaćH co VWanowi wąWekH jakie WeÜaWX 
go WworYąH co jeVW aVpekWeÜ WeÜaWu iWT. 

 

 
 

IluVWracja 1J Mapa ÜXśli  VkonVWruowana prYeY VWuTenWki lingwiVWXki  VWoVowanej UMCS 
(3 rokH grupa angielVko-nieÜiecka). 

 
III Yajęcia poświęcone YoVWają pracX naT lekVXką oraY ćwicYeniu wieńcYąceÜu 
oÜawianX WeÜaWJ linii argumenWacXjnejH kWóra Yawiera eleÜenWX TraÜX. Pro-
waTYącX VXÜboliYuje WeYęH naWoÜiaVW VWuTenci arguÜenWX. OażTX Y nicU uVWa-
wia Vię w Vali wobec WeYX w Yależności oT WegoH cYX Vię Y nią YgaTYa (najbliżej 
WeYX)H roYważa Ya i prYeciw (w śroTku)H cYX poTTaje ją w wąWpliwość (najTalej 
WeYX). SWuTenci uYaVaTniają Vwoje VWanowiVko. Linia argumenWacXjna VWanowi 
prYXcYXnek To TalVYej TXVkuVjiH To roYwoju już iVWniejącXcU arguÜenWówH po-
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jawienia Vię nowXcU. RaTanie ToÜowe po cXklu Yajęć polega na Yabraniu 
głoVu w TXVkuVji na foruÜ inWerneWowXÜ YaWXWułowanXÜJ OunVWliebUaber 
ergreifen TaV PorW (MiłośnicX VzWuki zabierają głoV.) 
 
3.2. ParsYWaWX TXskursXwne  
 
ParVYWaWX TXVkurVXwne prowaTYone Vą w forÜie Yajęć fakulWaWXwnXcUH w wX-
ÜiarYe  TwócU  goTYin  WXgoTniowo.  Mają one  forÜę oWwarWą.  SWuTenci  nie  Vą 
Yobligowani To prYXgoWowania określonego ÜaWeriału. IcU punkWeÜ ciężkości 
jeVW roYwój uÜiejęWności WworYenia WekVWów ÜówionXcUH VponWanicYnego re-
agowaniaH arguÜenWowaniaH analiYX i konfronWacji Ye VWanowiVkieÜ Trugiej 
oVobX w VXWuacji TXVkuVji na foruÜ. A YaWeÜ forÜa pracX (TXVkuVja na foruÜ) 
oraY YakreV kVYWałcenia Vprawności jęYXkowXcU (WworYenie WekVWów Üówio-
nXcU) jeVW ogranicYonX. JeTnak Tobór WXcU właśnie forÜ wXpłXwał Y poWrYebH 
jakie YaVXgnaliYowali VWuTenci na pocYąWku roku akaTeÜickiego. ProwaTYącX 
Taje iÜpulV To TXVkuVjiH ewenWualnie wVpoÜaga ją w krXWXcYnXcU faYacU To-
TaWkowXÜi pXWaniaÜiH gTX YaiVWnieje probleÜ Y jej konWXnuacją. 
PrYXkłaTowe YaTania oWwierające TXVkuVjęJ  

1. TrYX Vłowa-klucYe np. lapWopH pokolenieH krXzXV. SWuTenci próbują oT-
VYukać YwiąYki YnacYeniowe ÜięTYX WXÜi VłowaÜiH powiąYać je Ye Vo-
bą WeÜaWXcYnie; 

2. TekVW Y lukaÜi (wierVY lub pioVenka). SWuTenci WworYą właVną werVję 
WekVWuH uYaVaTniają Vwój wXbór i Tobór Vłów wVWawionXcU w lukiH 
konfronWują Y werVjaÜi koleżanki I kolegi. P WXÜ ćwicYeniu VWuTenci 
oTkrXwają Vwój poWencjał Üożliwości jęYXkowXcUH ale również wie-
lość koncepcji i „poÜXVłu na WekVW”. SWuTenci oWrYXÜują w Trugiej fa-
Yie ćwicYenia orXginalną werVję WekVWu i porównują Y właVną werVjąH 
co VWanowi kolejnX iÜpulV To TXVkuVji. TXÜ raYeÜ wiąże Vię ona  
Y wielością inWerpreWacji jeTnego WekVWu; 

3. TXWułX arWXkułów należącXcU To Wego VaÜego wąWku TXVkurVXwnego 
bądź WeÜaWXYujące jeTno wXTarYenie TXVkurVXwne. SWuTenci Vpeku-
lująH jakieÜu wąWkowi prYXpiVać WekVWXH akWXwiYują YaVobX wieTYX na 
WeÜaW TXVkurVuH wXTarYenia TXVkurVXwnegoH wąWku. Mopiero w Tru-
giej faYie oWrYXÜują WekVWX i YapoYnają Vię Y icU WreściąH określająH na 
ile poWwierTYiłX Vię icU Vpekulacje; 

4. TekVW. SWuTenci ÜuVYą Ynaleźć WeYę w WekścieH kWóra icU YTanieÜ jeVW inWrX-
gująca IkonWrowerVXjnaI goTna YainWereVowania i poTjęcia jej w TXVkuVji.5 

                                                             
5 Pbrew poYoroÜ nie jeVW Wo łaWwe ćwicYenie. JeTna Ye VWuTenWek VWwierTYiłaJ „To 
nie jeVW wcale Wakie proVWe. GTXbX Pani YapXWałaJ Co VąTYicie na Wen WeÜaWH YajÜijcie 
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3.3. Praca Y nowXmi meTiami 
 
RaTania na plaWforÜie ÜooTleH jaką To TXVpoYXcji Üają VWuTenci lingwiVWXki 
VWoVowanej UMCSH Tają Üożliwość wVpoÜagania proceVu kVYWałWowania 
koÜpeWencji TXVkurVXwnej nowXÜi ÜeTiaÜi. ObejÜują one głoV na foruÜ 
inWerneWowXÜH quiYXH Üożliwość YaÜieVYcYania ToTaWkowXcU WekVWów i YaTań 
To nicU. RaTania We Vą wpiVane w cXkl Yajęć auTXWorXjnXcU lub Üają cUarakWer 
fakulWaWXwnXH ale wpiVują Vię w YakreV WeÜaWXcYnX akWualnie oÜawianX  
w raÜacU Yajęć auTXWorXjnXcU. SWuTenci Üogą również wXkorYXVWXwać pracę 
Y blogoVferą a blog „GeTankenanVWoß” Yawiera ÜaWeriał To VkoÜenWowania 
np. obraYH pliki viTeo lub WekVWX. P prYXpaTku WXcU TwócU forÜ pracX YakreV 
kVYWałcenia Vprawności jęYXkowXcU ogranicYa Vię To WworYenia WekVWów piVa-
nXcUH głównie jeTnej forÜXJ koÜenWarYa onlineH jeTnak barTYo popularnegoH 
w ÜeTiuÜ jakiÜ jeVW InWerneW. Te YaTania cieVYXłX Vię jeTnak nieYbXW Tużą 
popularnością. UYaVaTnienie Wego fakWu YnalaYło Vię w końcowej ankiecieH 
prYeprowaTYonej wśróT VWuTenWówH kWórej wXniki VYcYegółowo oÜówione 
YoVWaną w roYTYiale cYwarWXÜ Wego arWXkułu. 
 
3.4. TecYka Y ToTaWkowXmi WeksWami 
 
TecYkę Y ToTaWkowXÜi WekVWaÜi VWuTenci VkłaTają po VeÜeVWrYe pracX. TXÜ 
VaÜXÜ TokuÜenWują Vwoją VaÜoTYielną pracę. TecYki Üogą Yawierać WekVWXH 
jakie VWuTenci prYeanaliYowali oraY napiVali To nicU koÜenWarYe w Towolnej 
forÜie np. wierVYH karWka Y paÜięWnikaH VprawoYTanieH roYprawkaH Üonolog 
wewnęWrYnX iWp. P WXÜ prYXpaTku należX poYoVWawić VWuTenWoÜ wolną rękę 
co To Toboru WekVWów. Mogą one poruVYać WeÜaWXH kWóre leżą w kręgu YainWe-
reVowań konkreWnej oVobXH bądź WekVWXH kWóre bXłX roYwinięcieÜ WeÜaWów 
YnajTującXcU Vię w prograÜie Yajęć. PrYXkłaTowe WecYkiH jakie YłożXli VWuTenci 
lingwiVWXki VWoVowanej Yawierają różne gaWunki WekVWów i cecUuje je Tuża 
roYpięWość WeÜaWXcYna. RnalaYłX Vię WaÜJ 

a. koÜenWarYe To wXTarYeń TXVkurVXwnXcUH jak np. śÜierć Vaclava Hav-
la. Reakcją na Wo wXTarYenie jeVW króWki koÜenWarYJ Nin guWer PoliWiker 
(MobrX poliWXk); 

b. karWka Y paÜięWnika o poTróżacU; 
c. reflekVja na WeÜaW graffiWiH jakie AuWorka ogląTa coTYiennie iTąc na 

ucYelnię; 

                                                                                                                                                
VWanowiVko wobec Wej WeYX… Ale ja VaÜa ÜuVYę YTecXTować”. NaWoÜiaVW koÜpeWen-
cja TXVkurVXwna YakłaTa właśnie Wę uÜiejęWność. SWuTenW powinien VaÜ wieTYiećH co 
go inWrXgujeH Y cYXÜ Vię nie YgaTYaH co wXwołuje jego proWeVWH a co jego aprobaWę. 
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T. głoV w TXVkurVie na WeÜaW globaliYacji; 
e. recenYja filÜu „MXing To Mance”; 
f. koÜenWarYe To arWXkułów wpiVującXcU Vię w wąWek TXVkurVuJ relacje 

ÜięTYX kobieWaÜi i ÜężcYXYnaÜi. 
WąWpliwośćH jaka YroTYiła Vię w Wrakcie Wrwania VeÜeVWruH ToWXcYXła VkuWecY-
ności Wej forÜX. PąWpliwość Wa YoVWała poWwierTYona wXnikaÜi ankieWX koń-
cowej. Jej VkuWecYność oceniana bXła ÜięTYX 3 a 4 w VYeścioVWopniowej Vkali. 
ŁX nie reYXgnować Y Wej forÜXH należX ją włącYXć na VWałe w cXkl Yajęć auTXWo-
rXjnXcU. MoTaWkowe WekVWX groÜaTYone To WecYkiH Üożna ogranicYXć To Ya-
kreVów WeÜaWXcYnXcU oÜawianXcU w raÜacU ćwicYeń auTXWorXjnXcU. OVWaW-
nie Yajęcia YaÜXkające określonX YakreV WeÜaWXcYnX Üogą Üieć forÜę warVY-
WaWówH w raÜacU kWórXcU VWuTenci preYenWują wXniki Vwojej ToTaWkowej pra-
cX i TokuÜenWują je nie WXlko napiVanXÜi WekVWaÜiH ale VłownikaÜi WeÜaWXcY-
nXÜiH TalVYą arguÜenWacją roYwijającą YakreV WeÜaWXcYnX o ToTaWkowe kwe-
VWie w forÜie np. Üap ÜXśli. 
 
4. SkuWecYność form pracXJ PXniki ankieW 
 
AnkieWa prYeprowaTYona YoVWała w grupie 23 oVób. Nie jeVW Wo grupa repre-
YenWaWXwnaH TlaWego Weż wXniki należX WrakWować jako VWuTiuÜ prYXpaTkuH 
ukaYujące WenTencjeH kWóre będą wXÜagałX ocYXwiście poWwierTYenia i Ywe-
rXfikowania w TalVYXcU baTaniacU. CeleÜ ankieWX bXło a) określenie VWopnia 
roYwoju koÜpeWencji TXVkurVXwnej VWuTenWów po TwócU VeÜeVWracU Yajęć  
Y wXkorYXVWanieÜ opiVanXcU forÜH b) określenie VkuWecYności WXcU forÜ  
w roYwoju koÜpeWencji TXVkurVXwnejH w oparciu o forÜX pracX na YajęciacUH 
c) określenie iVWoWX YjawiVka koÜpeWencji TXVkurVXwnej. 

P VYeścioVWopniowej Vkali VWopień roYwoju koÜpeWencji TXVkurVXwnej 
VWuTenci określają ÜięTYX 4 a 6. Preferowane i weTług VWuTenWów najbarTYiej 
VkuWecYne forÜX pracXH kWóre prYXcYXniłX Vię To jej roYwojuH Wo TXVkuVja na 
foruÜ grupX i TXVkuVja w grupacU w raÜacU Yajęć auTXWorXjnXcU. UYnanieÜ 
cieVYX Vię również VaÜoTYielna praca w oparciu o ÜaWeriałH jaki VWuTenci 
Üają prYXgoWować na Yajęcia (ćwicYenia To WekVWów). RnacYnie niżej ocenione 
YoVWałX ćwicYenia i fora TXVkuVXjne uÜieVYcYane na plaWforÜie ÜooTle oraY 
WecYka Y ToTaWkowXÜi WekVWaÜi.  

P uYaVaTnieniu VwoicU wXborów VWuTenci poTkreślająH że TXVkuVje na 
foruÜ grupX lub w grupacU roYwijają uÜiejęWność VwoboTnego wXrażanie 
właVnXcU ÜXśliH arguÜenWowaniaH oTnoVYenia Vię To punkWu wiTYenia wVpół-
roYÜówcXH reagowania na jego arguÜenWacjęH poYwalają na poYnanie opinii 
innXcU. MYięki WakiÜ TXVkuVjoÜ poVYerYają wieTYę na określone WeÜaWX.  
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A praca Y innXÜi jeVW ciekawVYa i ÜoWXwująca. SWuTenci wiTYą ściVłX YwiąYek 
ÜięTYX pracą Y ÜaWeriałeÜ To prYXgoWowania prYeT YajęciaÜi a TXVkuVjaÜi 
na foruÜ grupX. Praca Y ÜaWeriałeÜ wXÜaga grunWownej jego analiYXH po-
Ywala na YgroÜaTYenie inforÜacji na TanX WeÜaWH uporYąTkowania icU i wX-
korYXVWania w arguÜenWacji poTcYaV TXVkuVji na foruÜ grupX. MaWeriał Waki 
poVYerYa wieTYę na TanX WeÜaW i uWrwala ją.  

NiżVYe ocenX prYXpiVane ćwicYenioÜ i foroÜ TXVkuVXjnXÜ na plaWfor-
Üie ÜooTle oraY WecYce Y ToTaWkowXÜi pracaÜi wXnikają Ye YbXW Üałej Üo-
WXwacji To korYXVWania Y kaÜpuVu oraY YbXW Üałej ilości cYaVu poświęconego 
na prYXgoWowanie WecYki. CUoć YTarYałX Vię wXpowieTYiH kWóre poTkreślałX 
korYXści WakicU forÜH jak VWała ToVWępność ćwicYeń na kaÜpuVieH TYięki cYeÜu 
Üożna je Yrobić w każTej cUwili i nie Üa ogranicYeń cYaVowXcU Tla icU reali-
Yacji. SWuTenW VaÜ Üoże YaTecXTowaćH kieTX To nicU Vięgnąć. PiVanie ToTaW-
kowXcU WekVWów To WecYki roYwija właVne YainWereVowania poprYeY brak 
ogranicYenia WeÜaWXcYnego Tla WXcU WekVWów. 

Po  TwócU  VeÜeVWracU  VWuTenci  poWrafią określić Üocne  i  Vłabe  VWronX  
Vwojej koÜpeWencji TXVkurVXwnejH a YaWeÜ wieTYąH co poWrafiąH a naT cYXÜ 
powinni jeVYcYe popracować. MYięki pXWanioÜJ Co VkłaTa Vię na moją kompe-
Wencję TXVkurVXwną? Co umiem? NaT czXm muVzę popracować? wXkaYali więc 
Vkłonność To auWoreflekVji. Ta Taje naTYieję na WoH że VWuTenci Ynają Vwój po-
Wencjał i będą cUcieli go wXkorYXVWać To TalVYej pracX naT roYwojeÜ koÜpe-
Wencji. Mocne VWronX wiTYą w uÜiejęWności arguÜenWowaniaH wXrażania wła-
Vnej opiniiH uÜiejęWności YajÜowania VWanowiVka wobec określonej kweVWii. Co 
iVWoWneH VWuTenci poTkreślali pokonanie barier prYeT ÜówienieÜ w jęYXku 
obcXÜ i kreaWXwność w WworYeniu VwoicU wXpowieTYiH kWóra wiąże Vię Y uÜie-
jęWnością arguÜenWowania. SWuTenci w VwoicU wXpowieTYiacU nie oTWwarYali 
YnanXcU arguÜenWówH pojawiającXcU Vię w analiYowanXcU WekVWacUH ale rYe-
cYXwiście preYenWowali właVneH inTXwiTualne VWanowiVko. P WXÜ konWekście 
Üożna Üówić o kreaWXwnXÜ wXÜiarYe WworYonXcU wXpowieTYi. SWuTenci 
wVkaYali Twa obVYarXH w kWórXcU Üają probleÜXJ graÜaWXkaH VłownicWwo oraY 
płXnność wXpowieTYi. NaYwali również cYXnnikiH kWórXcU nie wiąYali beYpo-
śreTnio  Y  icU  koÜpeWencją jęYXkowąH  a  ÜianowicieJ  VWreVH  jaki  WowarYXVYX  icU  
wXpowieTYioÜ oraY WruTności w VprYeciwianiu Vię cYXiÜś arguÜenWoÜ.  

PiękVYość VWuTenWów cUce roYwijać koÜpeWencję TXVkurVXwną po-
prYeY roYwijanie Vprawności ÜówieniaH cYXWania i poVYerYanie VłownicWwa. 
CUcą WworYXć prace piVeÜne To publikacji np. w InWernecie i angażować Vię 
na foracU inWerneWowXcU. A YaWeÜ należX w prYXVYłości wVkaYać VWuTenWoÜ 
fora o Tobrej renoÜieH na kWórXcU YeWkną Vię Y inWereVującXÜi inWernauWaÜi  
i ciekawą WeÜaWXką. P raÜacU Yajęć auTXWorXjnXcU należX również Yająć Vię 
WakiÜi gaWunkaÜi WekVWówH kWóre Vą najbarTYiej popularne w Vieci – koÜen-



 RoYwój koÜpeWencji TXVkurVXwnejJ ewaluacja efekWów jej kVYWałcenia 

155 

WarY online cYX blog oraY VXVWeÜaÜiH w jakicU We WekVWX funkcjonują np. WwiW-
Wer. SWuTenci wieTYąH że poVYerYając wieTYę i YTobXwając pewność Viebie 
poTcYaV wXpowieTYiH prYXcYXniają Vię To roYwoju koÜpeWencji TXVkurVXwnej. 

RoYpocYXnając pracę w WXÜ roku akaTeÜickiÜ VWuTenci kojarYXli  
Y koÜpeWencją TXVkurVXwną głównie Vprawność Üówienia. Na pXWanieJ Co 
wieTziałamIłem na WemaW kompeWencji TXVkurVXwnej? ToÜinowałX oTpo-
wieTYiJ uÜiejęWność wXpowiaTania Vię VwoboTnie na każTX WeÜaWH bXcie 
TobrXÜ VłucUacYeÜ i wVpółroYÜówcą. A YaWeÜ uwXpuklonX YoVWał aVpekW 
inWerakcXjności poTcYaV WworYenia wXpowieTYi uVWnej. NaWoÜiaVW VWuTenci 
nie wiążą już jeTnoYnacYnie Toboru arguÜenWów i uÜiejęWności wXrażania 
opinii Y WekVWaÜi ÜówionXÜi. Również nie wiTYą relacji poÜięTYX wieTYą  
a uÜiejęWnością arguÜenWowania. OweVWieH jakie VWuTenci łącYą po WXÜ roku 
akaTeÜickiÜ Y koÜpeWencją TXVkurVXwną WoJ 

a. YTolność krXWXcYnej analiYX WekVWów i wXpowieTYiH co wVkaYuje na 
roYróżnienie forÜX piVeÜnej i uVWnej Wej koÜpeWencji; 

b. wXkorYXVWanie inforÜacji Y różnXcU TYieTYin żXciaH poVYerYenie wieTYX6; 
c. świaToÜośćH że obejÜuje ona YnacYnie więcej aVpekWów niż WXlko 

Üówienie  
Ta oVWaWniaH nieco enigÜaWXcYnie brYÜiąca uwagaH TowoTYi roTYenia Vię 
świaToÜości koÜplekVowego cUarakWeru koÜpeWencji TXVkurVXwnejH co VWa-
nowi wXYwanie Tla prowaTYącegoH bX Wę świaToÜość uWrwalać i wYÜacniać. 
PoTVuÜowując powXżVYe roYważaniaH ToWXcYące kVYWałWowania koÜpeWencji 
TXVkurVXwnejH należX poTkreślić Y całą VWanowcYościąH że propoYXcja jej Tefi-
nicji jeVW jak najbarTYiej koncepcją oWwarWąH kWóra bXć Üoże YapocYąWkuje 
TXVkurV o koÜpeWencji TXVkurVXwnejH również w konWekście YinWegrowanego 
kVYWałcenia Vprawności jęYXkowXcU na różnXcU eWapacU eTukacXjnXcU.  
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OświaTcYamH żeJ 

· YnanX Üi jeVW SWaWuW PTN i akcepWuje jego poVWanowienia  
(Yob. UWWpJIIwww.polWowneo.org)H 

· YobowiąYuję Vię To corocYnego uiVYcYania VkłaTki cYłonkowVkiejH 
· wXrażaÜ YgoTęInie wXrażaÜ YgoTX* na uÜieVYcYenie Üojego naYwiVka na VWronie 

www PTN w InWernecieH 
· wXrażaÜ YgoTęInie wXrażaÜ YgoTX* na uÜieVYcYenie Üojego naYwiVka i aTreVu in-

WerneWowego na VWronie www PTN w InWernecie. 
 
* niepoWrYebne Vkreślić 
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SkłaTka cYłonkowVka Ya rok 2013 wXnoVi 40 Ył Tla TokWoranWów i VWuTenWówH  

60 Ył Tla poYoVWałXcU cYłonków. 
OonWo PTNJ ŁRPŁO oITurek 36 1090 1229 0000 0001 1331 9397 

PXpełnioną Teklarację wraY Y TowoTeÜ wpłaWX proViÜX prYeVłać na aTreV VieTYibX PTN  
(Teklarację cYłonkowską można wXpełnić na sWronie www). 

PolVkie TowarYXVWwo NeofilologicYne RarYąT GłównX 
CollegiuÜ NovuÜ UAM 

al. NiepoTległości 4H pokój 014  
61-874 PoYnań 

aTreV inWerneWowXJ UWWpJIIwww.polWowneo.org 
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