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PPROPAMRNNIN 
 
 

ŁieżącX nuÜer Neofilologa konWXnuuje WeÜaWXkę koÜpeWencji ogólnXcUH WXÜ 
raYeÜ w perVpekWXwie kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków obcXcU. RaÜieVYcYono 
w niÜ TYieVięć arWXkułów uVYeregowanXcU WeÜaWXcYnie. 

CYęść pierwVYą WworYą WekVWX poTejÜujące YagaTnienia poVWawH poglą-
Tów i ÜoWXwacji ucYniów To nauki jęYXków obcXcU oraY wnioVki Tla kVYWałce-
nia naucYXcieli wXnikające Y prYeprowaTYonXcU baTań. MXVkuVję oWwiera 
arWXkuł ÓagTalenX SowX oparWX na obVYernXÜ baTaniu ToWXcYącXÜ opinii 
ucYniów na WeÜaW roYwijania koÜpeWencji koÜunikacXjnej w klaVie jęYXka 
obcego. RagaTnienieÜ poVWaw i pogląTów ucYniów na WeÜaW ucYenia Vię 
jęYXków YajÜują Vię również Óelanie NlliVH koncenWrując baTania na poVWa-
wacU ucYniów VYkół giÜnaYjalnXcU wobec jęYXka angielVkiegoH oraY Óaciej 
ÓackiewicYH roYpaWrując ÜoWXwacje ucYniów To nauki jęYXka nieÜieckiego  
w konWekście poVWrYegania VpołecYeńVWwa nieÜieckiego. 

Mruga cYęść poświęcona jeVW roYważanioÜ na WeÜaW kVYWałcenia koÜ-
peWencji inWerkulWurowej naucYXcieli jęYXków obcXcU. SebaVWian CUuTak TXV-
kuWuje o prYXgoWowaniu naucYXcieli jęYXków obcXcU To roYwijania koÜpeWen-
cji inWerkulWurowej w klaVie jęYXkowej. TekVW AnnX GrabowVkiej preYenWuje 
VpoVóbH w jaki AVXVWenWura CoÜeniuVa Üoże prYXcYXniać Vię To roYwoju Wej 
koÜpeWencji. CYęść Wę YaÜXka arWXkuł ÓałgorYaWX Łielickiej ToWXcYącX wXÜa-
gań koÜpeWencXjnXcU wobec  naucYXcieli jęYXków obcXcU To pracX w prYeT-
VYkolu iÜÜerVXjnXÜ.  

Oolejne arWXkułX poTejÜują WeÜaW wYajeÜnXcU relacji poÜięTYX wieTYąH 
uÜiejęWnościaÜi a poVWawaÜi w kVYWałceniu naucYXcieli jęYXków obcXcU. PrYeT-
VWawione prYeY OrXVWXnę  SYXÜankiewicY wXniki baTań na WeÜaW prYejawów 
Weorii oVobiVWXcU w reflekVji prYXVYłXcU naucYXcieli poTcYaV prakWXk peTagogicY-
nXcUH wnikliwie opiVane prYeY MoroWę PerbińVką koÜpeWencje pocYąWkującego 
naucYXciela  jęYXka  angielVkiego  w  oparciu  o  koncepcję ÜoTelu  OARMS  oraY   
prYegląT poTejść To ÜaWeriałów naucYania i WworYenia pojęcia świaToÜości 
poTręcYnikowejH TokonanX prYeY Nwę AnTrYejewVkąH VWanowią poTVWawę To 
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preYenWacji wnioVków iVWoWnXcU Tla kVYWałcenia koÜpeWencji ogólnXcU. Na Yakoń-
cYenieH NlżbieWa JaVWrYębVka roYważa  prYXgoWowanie VWuTenWów filologii To Wwór-
cYości peTagogicYnej poprYeY roYwijanie poVWawX WwórcYej. 

Łieżące arWXkułX VWanowią ważnX głoV w TXVkuVji na WeÜaW kVYWałcenia na-
ucYXcieli  jęYXków obcXcU w YakreVie roYwijania koÜpeWencji  ogólnXcU oraYH po-
śreTnioH poTnoVYenia jakości prYXgoWowania ucYniów To VpołecYnej akWXwności 
w jęYXku obcXÜ. ÓaÜ naTYiejęH iż będą ciekawą i poucYającą lekWurą Yarówno 
Tla WeoreWXków i baTacYXH oVób prowaTYącXcU kVYWałcenie naucYXcieliH jak i Tla 
VaÜXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU na różnXcU eWapacU eTukacXjnXcU. 

 
Joanna SWańcYXk 
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Magdalena Sowa 
OaWolicki UniwerVXWeW LubelVki Jana Pawła II 

OSRTAŁTOPANIN OOÓPNTNNCJI OOÓUNIOACYJNNJ  
P OLASIN JĘRYOA OŁCNGO.  

PNRSPNOTYPA UCRNIA 

ŃoVWering communicaWive compeWence in a foreign language claVV 
from WUe VWuTenW perVpecWive 

TUiV  arWicle aWWeÜpWV Wo evaluaWe WUe qualiWX anT effecWiveneVV of foreign 
language  WeacUing  in  PoliVU  VcUoolV  bX  giving  learnerV’  viewV  on  WUe  
proceVV of WUe WeacUing of languageV. TUe opinionV preVenWeT coÜe 
froÜ a queVWionnaire carrieT ouW aÜong pupilV wUo learn variouV lan-
guageV. TUe reVulWV of WUe VurveX are inWenTeT Wo VUow WUe learning 
ViWuaWion aV Veen bX VWuTenWV WUeÜVelveV. TUeir TeVcripWion anT aVVeVV-
ÜenW of VcUool learning enable uVH Wo juTge wUeWUer being WaugUW a lan-
guage in VcUool VaWiVfieV WUeir neeTV anT expecWaWionVH  anT alVo Wo aV-
VeVV wUeWUer anT Wo wUaW exWenW WUiV learning iV conViVWenW wiWU Nuro-
pean language policX. 

 
 

ObVerwując TYiałania inVWXWucji oświaWowXcU różnXcU VYcYebli na arenie 
naroTowej i ÜięTYXnaroTowej Üożna VWwierTYićH że już jakiś cYaV WeÜu To-
VWrYegłX one koniecYność YÜian w eTukacji w oblicYu VYXbko ewoluującej rYe-
cYXwiVWości. Jeśli wVYXVcX Tokoła poTkreślają rolę i wagę koÜpeWencji1 koniecY-
nie ÜuViała ona również pojawić Vię w prograÜacU naucYania i kVYWałcenia. 
Łiorąc poT uwagę prYeÜianX oWacYającego naV świaWaH nikogo nie TYiwi fakWH że 

                                                             
1 Pojęcie koÜpeWencji robi w oVWaWnicU laWacU oVYałaÜiającą karieręH cUoć WruTno 
ToVYukać Vię jeTnoYnacYnej Tefinicji Wego pojęciaH na co wVkaYują różni auWorYX (Le 
ŁoWerfH 1999; Łulea i ŁonckarWH 2005; RawaTYka-ŁarWnikH 2012 - wXkłaT plenarnX na 
konferencji PTN w ŁXTgoVYcYX).    
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oficjalne TokuÜenWX ToWXcYące kVYWałcenia coraY cYęściej poVługują Vię WerÜi-
naÜi Wj. „koÜpeWencje klucYowe” cYX „poTVWawowe koÜpeWencje”H kWóre Wrak-
Wuje Vię jako obowiąYkowe i nieYbęTne. PoYa WXÜH abX owe koÜpeWencje bXłX 
operacXjne i użXWecYne w prakWXceH powinnX bXć kVYWałWowane oT pocYąWku 
naukiH  o  cYXÜ  oT  laW  Üówi  Vię w  poliWXce  europejVkiej  i  co  Üa  już ÜiejVce   
w niekWórXcU VXVWeÜacU eTukacXjnXcU (Ü.in. we Ńrancji Ya Vprawą Socle coÜ-
Üun Te connaiVVanceV eW Te coÜpéWenceV).  

PrYeTÜioWeÜ niniejVYego arWXkułu bęTYie oÜówienie jakości kVYWałcenia 
w  polVkiÜ  VXVWeÜie  oświaWX  w  YakreVie  jeTnej  Y  koÜpeWencji  klucYowXcU  we  
wVpółcYeVnXÜ YÜieniającXÜ Vię świecieH Wj. koÜpeWencji koÜunikacXjnej  
w jęYXkacU obcXcU. CUoć YaÜierYenieÜ arWXkułu jeVW Tokonanie ogląTu jakości 
kVYWałcenia w jęYXkacU obcXcU Y perVpekWXwX ucYniaH opinie wXnikające Y Wej 
ocenX Üogą w iVWoWnX VpoVób rYucić świaWło na fakWXcYne TYiałania naucYXciela 
i  jego  rolę w  proceVie  TXTakWXcYnXÜ.  P  pierwVYej  cYęści  oÜówione  YoVWaną 
wXbrane oficjalne TokuÜenWX propagujące nowe WenTencje w kVYWałceniuH  
w WXÜ również kVYWałceniu w YakreVie jęYXków obcXcU. Mruga cYęść poświęco-
na bęTYie oÜówieniu wXników baTania VonTażowego prYeprowaTYonego 
wśróT ucYniów polVkicU VYkół śreTnicU oraY ocenie jakości i efekWXwności 
kVYWałcenia koÜpeWencji koÜunikacXjnej w YakreVie jęYXków obcXcU.   

 
1. PyWycYneH Yalecenia cYy pobożne życYenia wYglęTem naucYania 
jęYyków obcycU – konWekVW europejVki 

 
OT laW 90-WXcU XX wieku w poliWXce europejVkiej obecne Vą iTee ucYenia Vię 
prYeY całe żXcieH ToVWoVowXwania kVYWałcenia To poWrYeb żXcia VpołecYno-
YawoTowegoH wYajeÜnego Ybliżania śroTowiVk VYkolnego i YawoTowego. 
OTnośne Yalecenia w Wej kweVWii Üożna Ynaleźć w białXcU kVięgacU OoÜiVji 
NuropejVkiej Ü.in. GrowWUH CoÜpeWiWiveneVVH NÜploXÜenWJ TUe CUallengeV anT 
PaXV ForwarT inWo WUe 21VW CenWurX (COÓ(93) 700H gruTYień 1993)H TeacUing 
anT Learning – TowarTV WUe Learning SocieWX (COÓ(95) 590H liVWopaT 1995)H  
A New IÜpeWuV for Nuropean QouWU (COÓ(2001) 681H liVWopaT 2001). P 2001 r. 
VWraWegia liYbońVka YapocYąWkowała wVpólne TYiałania pańVWw europejVkicU  
w YakreVie eTukacji w raÜacU prograÜu robocYego NTukacja i VYkolenie 2010 
(NTucaWion anT Training 2010)H kWórX w kolejnXcU laWacU YoVWał uVYcYegółowio-
nX o VWraWegicYne raÜX wVpółpracX europejVkiej w YakreVie eTukacji i VYkoleń 
NTukacja i VYkolenie 2020 (NTucaWion anT Training 2020). P Wen VpoVób Vfor-
Üułowane YoVWałX wVpólne cele i inicjaWXwXH obejÜujące wVYelkie roTYaje eTu-
kacji  i  VYkoleń oraY  wVYXVWkie  eWapX  nauki  prYeY  całe  żXcie.  Główne  kierunki   
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i Yałożenia wVpólnej europejVkiej poliWXki eTukacXjnej2 YÜierYać Üają Ü.in. To 
poprawX jakości kVYWałcenia naucYXcieliH kVYWałcenia uÜiejęWności nieYbęTnXcU 
w VpołecYeńVWwie wieTYXH kVYWałWowania oWwarWego śroTowiVka VprYXjającego 
proceVowi naucYaniaH poTnieVienia aWrakcXjności naucYaniaH poTnieVienia jako-
ści naucYania jęYXków obcXcU i inne.  

OlucYowXÜ eleÜenWeÜ poliWXki europejVkiej jeVW proÜowanie wVYel-
kicU forÜ nauki prYeY całe żXcieH kWóre poYwalają kVYWałWować koÜpeWencje 
klucYowe. Te oVWaWnie Y kolei powinnX bXć wXkorYXVWXwane w VpoVób opera-
cXjnX i poYwalać na VkuWecYne funkcjonowanie w YÜieniającXcU Vię warun-
kacU żXcia VpołecYno-goVpoTarcYego. Mo koÜpeWencji klucYowXcU YaklaVXfi-
kowano oVieÜ koÜpeWencji (paWrY PVpólnoWX NuropejVkieH 2007)H Y kWórXcU 
Twa pierwVYe ÜiejVca YajÜują poroYuÜiewanie Vię w jęYXku ojcYXVWXÜ i po-
roYuÜiewanie Vię w jęYXkacU obcXcU. Na TalVYXcU lokaWacU plaVują Vię kolej-
no koÜpeWencje ÜaWeÜaWXcYne i poTVWawowe koÜpeWencje naukowo-
WecUnicYneH koÜpeWencje inforÜaWXcYneH uÜiejęWność ucYenia VięH koÜpe-
Wencje VpołecYne i obXwaWelVkieH inicjaWXwność i prYeTViębiorcYośćH świaTo-
Üość i ekVpreVja kulWuralna. UÜiejęWność poroYuÜiewania Vię w jęYXkacU 
obcXcU Tefiniowana jeVW jako YTolność „To roYuÜieniaH wXrażania i inWerpre-
Wowania  pojęćH  ÜXśliH  ucYućH  fakWów  i  opinii  w  Üowie  i  piśÜie  (…)  w  oTpo-
wieTniÜ YakreVie konWekVWów VpołecYnXcU i kulWuralnXcU (w eTukacji i VYko-
leniuH pracXH ToÜu i cYaVie wolnXÜ) w Yależności oT cUęci lub poWrYeb Tanej 
oVobX. PoroYuÜiewanie Vię w obcXcU jęYXkacU wXÜaga również WakicU uÜie-
jęWnościH jak ÜeTiacja i roYuÜienie różnic kulWurowXcU” (PVpólnoWX Nuropej-
VkieH 2007J 5). OoÜpeWencja poroYuÜiewania Vię w jęYXkacU obcXcUH raYeÜ  
Y innXÜi wXÜienionXÜi koÜpeWencjaÜiH jeVW wXnikieÜ proceVu kVYWałceniaH 
w kWórXÜ równolegle To prYekaYXwania wieTYX kVYWałWuje Vię uÜiejęWności  
i poVWawX nieYbęTne To żXcia i pracX w VpołecYeńVWwie. Rola naucYXciela nie 
ogranicYa Vię wXłącYnie To  prYekaYXwania wieTYXH ale To uÜiejęWnego kVYWał-
Wowania właściwXcU koÜpeWencji i poVWaw ucYącXcU Vię.  

                                                             
2 Ogólne i VYcYegółowe Yałożenia europejVkiej poliWXki w YakreVie eTukacji i VYkoleń 
opiVane YoVWałX w licYnXcU TokuÜenWacU referencXjnXcUH Ü.in. „OoÜpeWencje klucYo-
we w YÜieniającXÜ Vię świecie”H „UcYenie Vię prYeY całe żXcie Tla wieTYXH kreaWXwno-
ści i innowacXjności”H „ÓoTerniYacja VXVWeÜów eTukacji i VYkoleńJ ważnX wkłaT na 
rYecY TobrobXWu i Vpójności VpołecYnej w Nuropie”H „ProÜowanie kreaWXwności i inno-
wacji prYeY kVYWałcenie i VYkolenie”H „ProÜowanie prYeTViębiorcYości w VYkołacU i na 
uniwerVXWeWacUH NuropejVkie poYioÜX oTnieVienia w TYieTYinie kVYWałcenia i VYkolenia”H 
„OonkreWne prYXVYłe cele VXVWeÜów eTukacXjnXcU” i in. (ToVWępne na VWronie 
UWWpJIIeuropa.euIlegiVlaWionŚVuÜÜarieVIeTucaWionŚWrainingŚXouWUIgeneralŚfraÜewo
rk IinTexŚpl.UWÜ MP 22.09.2012) 
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ŃorÜułowane prYeY właTYe europejVkie koncepcje w YakreVie VYeroko 
pojęWego kVYWałcenia YÜierYają To ukaYania ściVłego YwiąYku poÜięTYX nauką 
jęYXka a żXcieÜ VpołecYnXÜ i YawoTowXÜ. ToH cYego ucYącX Vię naucYX w Wrak-
cie eTukacji powinno Tać Vię VkuWecYnie i Vprawnie wXkorYXVWać w raÜacU 
wXkonXwanXcU poYa VYkołą różnoroTnXcU TYiałań. ŃunTaÜenWalną rYecYą Tla 
nowej koncepcji kVYWałcenia jeVW jego TługośćH kWóra roYciąga Vię na całe żXcie 
luTYkieH a nie WXlko na obowiąYkową eTukację VYkolną. InVWancje europejVkie 
YalecająH abX wpiVać forÜX eTukacji i kVYWałcenia w perVpekWXwę uwYglęTniają-
cą żXcie luTYkieH w całej jego roYciągłości i różnoroTnościH abX poprawić w Wen 
VpoVób icU YTolność reagowania na perÜanenWne YÜianX i oWwarcie na świaW. 
Nauka jęYXków obcXcU jeVW beYpośreTnio YwiąYana Y WXÜ oVWaWniÜ celeÜH Te-
finiowanXÜ jako oWwarcie VXVWeÜów eTukacXjnXcU na świaW.  

P  naucYaniu  jęYXków  obcXcU  na  obVYarYe  europejVkiÜ  wiele  Üiało  Vię 
YÜienić Ya Vprawą NuropejVkiego VXVWeÜu opiVu kVYWałcenia jęYXkowego (NSOOJ; 
RaTa NuropXH 2003)H kWórX ukaYał Vię na pocYąWku nowego ÜilleniuÜ3 i w kWórXÜ 
RaTa NuropX YapreYenWowała całokVYWałW YagaTnień YwiąYanXcU Y kVYWałcenieÜ 
jęYXkowXÜ na różnXcU poYioÜacU. Nie narYucając żaTnej ÜeWoTX ani poTejścia 
w naucYaniuH nie faworXYując żaTnej Weorii naucYaniaIucYenia VięH poYoVWając 
TokuÜenWeÜ oWwarWXÜH elaVWXcYnXÜ i TXnaÜicYnXÜ w użXWkowaniuH YaÜiareÜ 
NSOOJ bXło ujeTnolicenie VXVWeÜu naucYania jęYXków obcXcU poprYeY precXYXjne 
YTefiniowanie celówH jakie ucYącX Vię winien oViągnąć w YakreVie poVYcYególnXcU 
koÜpeWencji jęYXkowXcU i na konkreWnXÜ poYioÜie.  

Będąc TokuÜenWeÜ iluVWrującXÜ wXViłki poliWXki europejVkiejH NSOOJ 
prYXjÜuje perVpekWXwę YaTaniową w naucYaniu jęYXków obcXcUH co oYnacYaH 
że  ucYącego  Vię jęYXka  obcego  WrakWuje  Vię jak  YwXkłego  użXWkownika  Wego  
jęYXka.  PXnika  Y  WegoH  że  obXTwaj  –  Yarówno  ucYącX  Vię jęYXkaH  jak  i  użXW-
kownik  Wego jęYXka –  VWanowią cYęść określonego VpołecYeńVWwaH  w kWórXÜ 
Üają To wXkonania pewne YaTania ogranicYone konWekVWeÜ VXWuacXjnXÜ  
i śroTowiVkowXÜ. OwinWeVencją prYXjęWego prYeY NSOOJ poTejścia w naucYa-
niu jeVW VWwierTYenieH że „poVługiwanie Vię jęYXkieÜH w WXÜ Wakże ucYenie Vię 
jęYXkaH obejÜuje TYiałania poTejÜowane prYeY ucYeVWników żXcia VpołecYne-
goH kWórYX – jako oVobX inTXwiTualne – poViaTają i VWale roYwijają Vwoje 
koÜpeWencje Yarówno ogólneH jak i jęYXkowe koÜpeWencje koÜunikacXjne. 
PoVługując Vię WXÜi koÜpeWencjaÜiH poTejÜują oni określone TYiałania jęYX-
kowe. UwYglęTniając uwarunkowania i ogranicYeniaH wXnikające Y Tanego 
konWekVWuH urucUaÜiają pewne proceVX jęYXkoweH kWóre poYwalają roYuÜieć 
lub WworYXć WekVWX ToWXcYące WeÜaWów Y określonXcU Vfer żXcia. SWoVują prYX 
                                                             
3 PerVje w jęYXkacU angielVkiÜH francuVkiÜH nieÜieckiÜ w 2001 r.H werVja w jęYXku 
polVkiÜ 2003 r.   
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WXÜ VWraWegie najbarTYiej oTpowieTnie Tla wXkonania Tanego YaTania. Świa-
ToÜa obVerwacja proceVów WowarYXVYącXcU WXÜ wVYelkiÜ TYiałanioÜ pro-
waTYiH na YaVaTYie VprYężenia YwroWnegoH To wYÜocnienia lub To ÜoTXfikacji 
właVnXcU koÜpeWencji” (RaTa NuropXH 2003J 20). PnioVkować YaWeÜ należXH 
że nauka jęYXka jeVW proceVeÜ TXnaÜicYnXÜH kWórX Tokonuje Vię YawVYe  
w konkreWnXÜ konWekście poprYeY wXkonXwanie TYiałań (a więc poprYeY 
akWXwne forÜX nauki) VaÜoTYielnie lub we wVpółpracX Y innXÜiH kWóre Wo 
TYiałania poYwalają ocenić (nie)VkuWecYność opanowanXcU koÜpeWencji  
i Tokonać icU ewenWualnej WranVforÜacji.  
 
2. Jakość naucYania jęYyków obcycU – konWekVW polVki  
 
Opierając Vię na prYXWocYonXcU YałożeniacU wVpólnej poliWXki europejVkiej  
w YakreVie naucYaniaIucYenia Vię jęYXków obcXcUH poVWanowiono YbaTać na ile 
obecne Vą one w coTYiennej prakWXce VYkolnej i w jakiÜ VWopniu wpłXnęłX na 
efekWXwność naucYania jęYXków obcXcU w polVkicU VYkołacU. P WXÜ celu Yor-
ganiYowano baTanie VonTażowe (w forÜie forÜularYa ankieWX)4 wśróT pol-
VkicU ucYniów klaV ÜaWuralnXcU i VWuTenWów pierwVYego roku neofilologii YÜie-
rYające  To  ocenX  jakości  i  VkuWecYności  naucYania  różnXcU  jęYXków  obcXcU   
w polVkiÜ VXVWeÜie oświaWX. MYięki uprYejÜości TXrekWorów VYkół śreTnicU  
i naucYXcieli jęYXków obcXcU forÜularY ankieWX YoVWał prYekaYanX ucYnioÜ To 
wXpełnienia i YoVWał VWoVownie wXpełnionX prYeY 366 ucYniów Y regionu lubel-
Vkiego. UcYniowie YoVWali poproVYeni o uTYielenie oTpowieTYi na 25 pXWań 
oTnoVYącXcU Vię To nauki jęYXków obcXcU w śroTowiVku VYkolnXÜ (Ü.in. WecU-
nikiH ÜeWoTXH WXpX inWerakcjiH kVYWałcone koÜpeWencjeH ÜaWeriałX i Wreści na-
ucYaniaH akWXwność ucYnia i naucYXcielaH iWp.). R powoTu braku Üożliwości 
prYeTVWawienia wVYXVWkicU TanXcU poYXVkanXcU oT ankieWowanXcUH niniejVYX 
arWXkuł Vkupia Vię wXłącYnie na WXcU kweVWiacUH kWóre najlepiej obraYują poTję-
WX WeÜaWH Wj. jakość kVYWałcenia w jęYXkacU obcXcU. ŁaTanie VonTażowe 
uwYglęTnia różne jęYXki obce naucYane w polVkicU VYkołacU i nie Üa na celu 
priorXWeWowego WrakWowania jeTnego Y nicUH ÜiÜo iż należX VWwierTYić uprYX-
wilejowaną poYXcję jęYXka angielVkiegoH kWórX jeVW pierwVYXÜ jęYXkieÜ obcXÜ 
Tla YTecXTowanej więkVYości ankieWowanXcU ucYniów. P prYeprowaTYonXÜ 
baTaniu YałożonoH że wVYXVWkie jęYXki obce Vą WrakWowane jeTnakowoH  
a  prYeTÜioWeÜ  obVerwacji  jeVW  klaVa  jęYXka  obcego  jako  WakiegoH  cUoć w  grę 
wcUoTYą różne obVYarX jęYXkoweH co pokaYuje poniżej wXkreV 1.  

                                                             
4 PreYenWowane w niniejVYXÜ arWXkule wXniki Vą cYęścią więkVYego projekWu (paWrY 
SowaH 2011). 
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PXkreV 1J JęYXki obce5. 
 

SonTaż prYeprowaTYono celowo wśróT ucYniów oVWaWnicU klaV liceuÜ  
i WecUnikuÜ oraY pierwVYXcU laW VWuTiów. PXnikało Wo Y naVWępującego Yało-
żeniaJ uYnającH że obowiąYkowa nauka jęYXka obcego YacYXna Vię już w VYkole 
poTVWawowej i Wrwa prYeY okreV giÜnaYjuÜ i liceuÜH baTani ucYniowie Üają 
już Ya Vobą prYXnajÜniej VYeścio- bądź ośÜioleWni VWaż naukiH a więc powinni 
płXnnie Üówić prYXnajÜniej jeTnXÜ jęYXkieÜ obcXÜ. P VonTażu ucYeVWni-
cYXło 366 ucYniów i VWuTenWów (YaVaTnicYo Y regionu lubelVkiegoH ale również 
Y ParVYawX i GTańVka).  
 

 
 

PXkreV 2J Mługość nauki jęYXków obcXcU. 
 

RTecXTowana więkVYość ucYniów ucYX Vię jęYXka obcego ponaT 10 laWH 
co oYnacYa że YacYęli Vię go ucYXć na pocYąWku właVnej eTukacji w wieku 8-9 
laW. Są również ucYniowieH kWórYX YacYęli naukę jęYXka obcego w liceuÜ (i ucYą 
Vię go oT WrYecU laW) i giÜnaYjuÜ (ucYą Vię go oT VYeściu laW). 

 
                                                             
5 PśróT innXcU jęYXków obcXcU ucYniowie wVkaYali jęYXk japońVkiH norweVkiH ukraiń-
VkiH albańVki i cUińVkiH kWórXcU ucYXli Vię na YajęciacU poYa VYkołą. 
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PXkreV 3J OonWekVW nauki. 
 

Połowa ucYącXcU Vię ogranicYa naukę jęYXka obcego wXłącYnie To kon-
WekVWu VYkolnego. PoYoVWali cYują poWrYebę uYupełniania uÜiejęWności jęYXko-
wXcU poYa VYkołą Ü.in. na korepeWXcjacU i prXwaWnXcU kurVacU jęYXkowXcU. 
RaleTwie jeTna cYwarWa ankieWowanXcU prYXYnała VięH że pracuje VaÜoTYiel-
nie w ToÜu.  
 

 
 

PXkreV 4J ÓaWeriałX naucYania. 
 

UcYniowie pracują YaVaTnicYo Y poTręcYnikaÜi (95%) i nagraniaÜi au-
Tio (60%)H kWóre cYęVWo VWanowią cYęść wXkorYXVWXwanej prYeY naucYXciela 
ÜeWoTX. MXVproporcja ÜięTYX jeTną oTpowieTYią a Trugą każe YaVWanowić 
VięH jaki użXWek cYXnią naucYXciele Y płXW koÜpakWowXcUH kWóre Vą TołącYane 
To prawie każTego poTręcYnika. Na WrYeciej poYXcji (50%) wśróT ÜaWeriałów 
naucYania ucYniowie wVkaYali ÜaWeriałX opracowane prYeY naucYXciela.  
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PXkreV 5J MYiałania jęYXkoweJ roYuÜienie WekVWu. 
 

MYiałania jęYXkowe w YakreVie roYuÜienia WekVWów polegają na lekWurYe 
najcYęściej TialogówH liVWów WraTXcXjnXcU i ÜailiH rYaTYiej WekVWów liWerackicU. 
 

 
 

PXkreV 6J MYiałania jęYXkoweJ wXpowieTź piVeÜna. 
 

PoTobne WXpX WekVWów wVkaYują ucYniowie w oTnieVieniu To TYiałań 
polegającXcU na WworYeniu WekVWów. P raÜacU VYkolnej nauki jęYXka obcego 
piVYą oni najcYęściej liVWX i ÜaileH a w WrYeciej kolejności Tialogi. RaVWanawia-
jące jeVWH że Tialogi pojawiają Vię w konWekście ćwicYenia wXpowieTYi piVeÜ-
nejH cUoć jeVW Wo WXp inWerakcji właściwX Tla wXpowieTYi uVWnej. Óożna To-
ÜnieÜXwaćH że reTakcja Tialogów poprYeTYa VWerowaną inWerakcję uVWnąJ 
oparcie Vię na VWabilnej poÜocX (jaką jeVW prYXgoWowanX WekVW)H YaÜiaVW Vpon-
WanicYnej wXpowieTYi uVWnej ToVWoVowanej To konWekVWu VXWuacXjnego. 
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PXkreV 7J MYiałania jęYXkoweJ wXpowieTź uVWna. 
 

MYiałania jęYXkowe w YakreVie wXpowieTYi uVWnej polegają na Üniej lub 
barTYiej VWerowanXcU roYÜowacU nawiąYującXcU To WXpowXcU i coTYiennXcU 
VXWuacji koÜunikacXjnXcUH VpoWkań Y prYXjaciółÜiH roYÜów WelefonicYnXcU. RYa-
TYiej w raÜacU WXcU TYiałań ucYniowie prowaTYą TXVkuVje i negocjacje. 
 

 
 

PXkreV 8J Ulubione forÜX ćwicYeń.  
 

Ulubione forÜX ćwicYeń wVkaYane prYeY ucYniów obejÜują akWXwnościH 
kWóre pojawiają Vię Yarówno na eWapie ćwicYenia uÜiejęWności koÜunikacXj-
nXcUH jak i na eWapie icU ocenX. NajwiękVYą popularność u ucYniów YXVkałX wX-
korYXVWXwane prYeY naucYXcieli WecUniki polegające na oTgrXwaniu rólH reTa-
gowaniu WekVWówH pXWania i oTpowieTYiH WranVforÜacje i ćwicYenia To uYupeł-
nienia. PśróT właVnXcU krXWeriów Wakiej graTacji oTpowieTYiH ucYniowie wVka-
Yują na WXp kVYWałWowanXcU koÜpeWencji Wj. koÜpeWencji jęYXkowXcU i koÜuni-
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kacXjnXcU. Swoje preferencjeH co To Wakiej cYX innej WecUniki naucYania określa-
ją również w kaWegoriacU użXWecYności w prYXVYłXÜ żXciu i łaWwości wXkonania 
ćwicYenia. NiekWórYX wVkaYują również na VkuWecYność Tanej WecUniki w prYX-
Vwajaniu nowXcU wiaToÜości i w TokonXwaniu VaÜoocenX.  

P świeWle poTawanej prYeY ucYniów arguÜenWacjiH warWo prYXjrYeć Vię 
preferencjoÜ ucYącXcU VięH co To niekWórXcU forÜ ćwicYeńH wśróT kWórXcU na 
cYele YnalaYło Vię oTgrXwanie ról. Płaśnie Wa WecUnika pracX poVWrYegana jeVW 
prYeY ucYącXcU Vię jako nieYwXkle użXWecYna w nauce koÜunikacji. ITenWXcYne 
krXWeria ocenX ucYniowie VWoVują wobec pXWań-oTpowieTYiH kWóre icU YTanieÜ 
poTobne Vą To coTYiennXcU inWerakcji Y innXÜi. Jeśli cUoTYi o ćwicYenia polega-
jące na uYupełnianiu luk i wXborYe ÜięTYX prawTą a fałVYeÜH Wo ucYniowie je 
lubiąH ponieważ Vą łaWwe i poYwalają VYXbko VprawTYić uÜiejęWności jęYXkowe. 
NaWoÜiaVW TYięki ćwicYenioÜ polegającXÜ na WranVforÜacji i uYupełnianiu luk 
Üożna najVYXbciej i najVkuWecYniej prYXVwoić Vobie wieTYę jęYXkową.  
 

 
 

PXkreV 9J Cel nauki JO. 
 

UcYniowie nie Üają precXYXjnie określonego celu nauki jęYXka obcegoH  
o cYXÜ świaTcYX 39% oTpowieTYi VkłaniającXcU Vię ku eklekWXYÜowi TXTak-
WXcYneÜu (właściweÜu Vwoją Trogą epoce poVW-koÜunikacXjnej). PoTobna 
ilość ucYniów (38%) YÜierYa ku wXkVYWałceniu pewnXcU auWoÜaWXcYnXcU reak-
cji oTpowieTnicU w koÜunikacji Y obcokrajowcaÜi (ÜeWoTa beYpośreTniaH 
TrXle jęYXkowe). CUoTYi iÜ o nabXcie VcUeÜaWXcYnXcU YacUowań jęYXkowXcU 
(VwoiVWXcU auWoÜaWXYÜów)H TYięki kWórXÜ będą w VWanie poVługiwać Vię ele-
ÜenWaÜi jęYXka w VpoVób Üniej lub barTYiej prYewiTYianXH beY YaVWanowienia. 
Łiorąc  poT  uwagę WXp  ćwicYeń obecnXcU  w  proceVie  nauki  jęYXka  obcego   
w VYkoleH Üożna VWwierTYićH że wXkorYXVWanie ćwicYeń VWrukWuralnXcU (VubVWX-
WucjaH WranVforÜacjaH uYupełnianie lukH iWp.) i ćwicYenie wXpowieTYi uVWnej we-
dług ÜoTelu (np. Tialogu) świaTcYX o obecności w naucYaniu ÜeWoTX auTio-
lingwalnej. TrYeci w kolejności cel nauki TeklarowanX prYeY ucYniów Wo koÜu-
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nikacja w jęYXku obcXÜ (25%). RnajoÜość graÜaWXki i lekVXki VWanowi cel nauki 
Tla 17% ankieWowanXcU ucYniówH naWoÜiaVW TokonXwanie TYiałań w jęYXku 
obcXÜ YnalaYło Vię na końcu liVWX Y wXnikieÜ YaleTwie 7%.  
 

 
 

PXkreV 10J ŃorÜX pracX. 
 

P Wrakcie proponowanXcU prYeY naucYXciela ćwicYeńH ucYniowie pracują 
najcYęściej VaÜi (77%) lub w paracU (72%). RaleTwie połowa ucYącXcU Vię Üa 
okaYję wVpółpracować w ÜałXcU grupacUH a jeTna WrYecia ankieWowanXcU pra-
cuje w TużXcU grupacU (pow. 4 oVób). Mwie pierwVYe forÜX należą również To 
ulubionXcU prYeY ucYniów forÜ pracX. OkaYuje VięH że ucYniowie nie lubiąH  
Y różnXcU prYXcYXn (UałaVH bałaganH brak wVpółpracX i oTpowieTYialności Ya 
wXkonXwane YaTaniaH iWp.)H pracować w więkVYXcU konfiguracjacU.  
 

 
 

PXkreV 11J PoWrYebX jęYXkowe ucYącXcU Vię.  
 

TrYX cYwarWe ucYącXcU Vię wiTYi poWrYebę nauki jęYXka obcego Tla prYX-
VYłXcU poWrYeb YawoTowXcU. P Trugiej kolejności ucYniowie wVkaYali na użX-
WecYność jęYXka obcego w koÜunikacji coTYiennej Y obcokrajowcaÜi (70%)  
i  w  Wrakcie  króWkicU  wXjaYTów  YagranicYnXcU  (64%).  Połowa  ankieWowanXcU  
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ucYX Vię jęYXka obcegoH żebX YTać egYaÜin jęYXkowXH a jeTna WrYecia – abX 
Üóc prowaTYić projekWX Y parWneraÜi Y innXcU krajów. 
 

 
 

PXkreV 12J CYX VYkoła VkuWecYnie ucYX koÜunikacji w jęYXku obcXÜ? 
 

RapXWani o VkuWecYność nauki jęYXków obcXcU w polVkicU VYkołacUH aż 
61% ankieWowanXcU uważaH że VYkoła nie ucYX VkuWecYnego poVługiwania Vię 
jęYXkieÜ obcXÜ. RaleTwie 37% ucYniów jeVW YaTowolonXcU Y poYioÜu nauki 
jęYXka w VYkole. PoproVYeni o uYaVaTnienie VwoicU opiniiH ucYniowie wVkaYu-
ją naVWępujące cYXnnikiJ organiYacja proceVu naukiH poYioÜ eTukacji i koÜpe-
Wencje naucYXcieliH jęYXkowe Wreści i cele kVYWałceniaH prYXTaWność nauki. 
UcYniowie WwierTYąH że nauka jęYXka obcego Wrwa YbXW króWkoH barTYo cYęVWo 
nauka roYpocYXna Vię oT „Yera” na różnXcU eWapacU eTukacjiH ogranicYone Vą 
Üożliwości konWXnuacji nauki Tanego jęYXka obcego roYpocYęWej w VYkole 
poTVWawowej kolejno w giÜnaYjuÜ i w liceuÜH licYba ucYniów w klaVacU 
jęYXkowXcU jeVW YbXW Tuża. RTanieÜ ucYniów naucYXcieloÜ brak jeVW ÜoWX-
wacji To pracXH nie poViaTają oni wXVWarcYającXcU koÜpeWencjiH nie poWrafią 
YainWereVować ucYniów nauką. PreVYcie ucYniowie nie wiTYą YwiąYku poÜię-
TYX nauką jęYXka obcegoH a jego prYXTaWnością w prYXVYłXÜ żXciu. PrYXYnają 
oniH że nauka jęYXka w VYkole nie Üa Ya wiele wVpólnego Y fakWXcYnXÜ żXcieÜ 
i użXcieÜ jęYXka. PXnika Wo YaVaTnicYo Y nieToVWoVowania ÜeWoTH ÜaWeria-
łów naucYaniaH WXpów ćwicYeń i forÜ pracX na lekcji To wXÜogów wVpółcYe-
VnościH co w konVekwencji nie wpłXwa na wYroVW YainWereVowania i ÜoWXwa-
cję ucYniów. Główne YarYuWX ucYniów forÜułowane Vą poT aTreVeÜ naT-
Üiernej obecności Wreści graÜaWXcYnXcU w Wrakcie nauki na niekorYXść auWen-
WXcYnej koÜunikacjiH kWórą więkVYość ucYącXcU Vię WrakWuje jako prawTYiwX 
cel nauki. LicYne negaWXwne opinieH co To VkuWecYności nauki VYkolnej wVka-
Yują YbXWnie Vkupianie Vię na Weorii i poÜijanie uÜiejęWności prakWXcYnXcUH 
prYewagę realiYacji prograÜu naucYania naT realną akwiYXcją koÜpeWencjiH 
poTporYąTkowanie Wreści naucYania profiloÜ i wXÜogoÜ cerWXfikaWów i eg-
YaÜinów jęYXkowXcU. ReaVuÜując krXWXcYne opinie ucYniów poT aTreVeÜ 
nieVkuWecYności nauki VYkolnej Üożna VWwierTYićH że owa nieVkuWecYność 
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wXnikaH YTanieÜ ucYniówH Y roYTźwiękuH jaki iVWnieje poÜięTYX WXÜH cYego 
naucYa Vię w VYkole a WXÜH cYego wXÜaga oT każTego użXWkownika jęYXka 
coTYienne żXcie w VpołecYeńVWwie. ParWo jeTnak poTkreślićH żeH w ocYacU 
ucYniówH fiaVko eTukacji VYkolnej w YakreVie kVYWałcenia jęYXkowego jeVW rów-
noYnacYne Y brakieÜ uÜiejęWności koÜunikacXjnXcU ucYącXcU Vię. 
 
3. Ocena jakości kVYWałcenia w jęYykacU obcycU Y perVpekWywy ucYnia  
 
Opierając Vię na cYęściowo prYXWocYonXcU Wu wXnikacU prYeprowaTYonego Von-
Tażu  wśróT  ucYniów  jęYXków  obcXcU  Üożna  YaobVerwować Twie  rYecYX.  Po  
pierwVYe TokonanX prYeY ucYącXcU Vię opiV nauki jęYXków obcXcU w VYkole To-
woTYiH że Wejże nauce Taleko jeVYcYe To WenTencji wXrażanXcU w poliWXce euro-
pejVkiejH a w VYcYególności To Yałożeń poTejścia YaTaniowego obecnego w ÜXśli 
TXTakWXcYnej oT prawie 10 laW Ya Vprawą NSOOJ. UcYniowie nie realiYują YaTańH 
pracują w pojeTXnkęH a proponowane ćwicYenia Vą VcUeÜaWXcYne i cYęVWo po-
Ybawione YwiąYku ÜięTYX jęYXkieÜ a TYiałanieÜ. Po TrugieH prYXpoÜinając wX-
różnione koÜpeWencje klucYoweH a wśróT nicUH YajÜującą Trugie ÜiejVceH koÜ-
peWencję poroYuÜiewania Vię w jęYXkacU obcXcU oraY ocenX wXVWawiane prYeY 
ucYniów eTukacji jęYXkowej w konWekście VYkolnXÜ Üożna YaVWanowić Vię cYX 
fakWXcYnie VYkoła polVka nie kVYWałWuje VkuWecYnie Wejże koÜpeWencji.  

AnkieWowani ucYniowie WwierTYąH że nie Vą w VWanie poroYuÜiewać Vię 
Y innXÜi roYÜówcaÜi w jęYXku obcXÜ. JeVW Wo równoYnacYne Y prYXYnanieÜ 
VięH że nie nabXliH w Wrakcie wieloleWniej nauki VYkolnejH jeTnej Y koÜpeWencji 
klucYowXcU we wVpółcYeVnXÜ świecieH Wj. koÜpeWencji poroYuÜiewania Vię  
w obcXcU jęYXkacUH kWóra „wXÜaga YnajoÜości VłownicWwa i graÜaWXki funk-
cjonalnej oraY świaToÜości głównXcU WXpów inWerakcji Vłownej i rejeVWrów 
jęYXka. IVWoWna jeVW również YnajoÜość konwencji VpołecYnXcU oraY aVpekWu 
kulWurowego i YÜienności jęYXków” (PVpólnoWX NuropejVkieH 2007J 5). ParWo 
jeTnak prYXjrYeć Vię bliżejH jak ucYniowie VaÜi roYuÜieją Wę koÜpeWencję i cYX 
wXrażana prYeY nicU jej ocena w konWekście nauki VYkolnej jeVW YaVaTna. Ana-
liYując poVYcYególne oTpowieTYi ucYniów na YaTane w ankiecie pXWania Üoż-
na oTnieść wrażenieH że icU pojęcie o WXÜH cYXÜ jeVW koÜunikacja Üoże bXć 
Üniej lub barTYiej wXpacYone. PrYXpoÜnijÜX opinie ucYącXcU VięH co To ulu-
bionXcU WXpów ćwicYeńH wśróT kWórXcU wXÜieniono oTgrXwanie ról. Ten WXp 
WecUniki YoVWał uYnanX prYeY ucYącXcU VięH jako roYwijającX uÜiejęWności ko-
ÜunikacXjneH a w VYcYególności poYwalającX na iÜprowiYacjęH Towolność 
WreściH  Üówienie  Y  paÜięciH  naukę Tialogów.  NaVuwa  Vię wnioVekH  żeH   
w ÜnieÜaniu ucYniówH oTgrXwanie ról jeVW WXpeÜ ćwicYeniaH kWóre Üożna 
wXkonaćH jak Vię cUce poT warunkieÜ użXcia ćwicYonXcU VWrukWur graÜaWXcY-
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nXcU iIlub lekVXkalnXcU. UcYniowie nie wiTYą najÜniejVYego YwiąYku poÜię-
TYX wXpowieTYią jęYXkową a konWekVWeÜH w kWórXÜ Vię ona Tokonuje (roY-
ÜówcXH forÜa i narYęTYia (w WXÜ narYęTYia jęYXkowe)H rejeVWr jęYXkaH grYecY-
ność jęYXkowaH YaVaTność WreściH YacUowanie). Pracając To prYXWocYonej 
wcYeśniej Tefinicji koÜpeWencji poroYuÜiewania Vię w jęYXku obcXÜH jeśli 
uYnaćH że ankieWowani ucYniowie YaWrYXÜują Vię WXlko na poYioÜie lekVXki  
i graÜaWXkiH Wo fakWXcYnie nie Vą oni koÜpeWenWni w Wej kweVWii.  

PoYa WXÜH Üożna Vobie YaTać również pXWanieH jak Üogą bXć koÜpe-
WenWnXÜi roYÜówcaÜiH jeśli nauka jęYXka obcego w klaVie Tokonuje Vię naj-
cYęściej w oparciu o pracę inTXwiTualnąH a co najwXżej w paracU. CYX Üożna 
VkuWecYnie naucYXć Vię koÜunikacji będąc poYbawionXÜ konWakWu Y innXÜi? 
UcYniowie cUcą Vię ucYXć koÜunikacjiH ale wolą pracować VaÜoTYielnie  
w oparciu o VcUeÜaWXcYne ćwicYenia. Nie Üają oni wXklarowanej Tefinicji 
koÜunikacjiH kWórą Ya każTXÜ raYeÜ pojÜują inacYejJ jako inWerakWXwną wX-
Üianę VłownąH jako auWoÜaWXcYną reakcję na wXpowieTź roYÜówcX lub jako 
napiVanie i oTcYXWanie Tialogu. Nie Vą oni w VWanie ani YTefiniować koÜuni-
kacji jako Wakiej ani określić właVnej poYXcji i roli w koÜunikacji ani wreVYcie 
Tobrać To niej oTpowieTnicU narYęTYi. P świeWle Wakiego pojÜowania ko-
Üunikacji prYeY ucYącXcU Vię nie należX Vię TYiwićH że VYkoła Y WruTeÜ bęTYie 
Üogła YaTowolić icU wXÜagania w YakreVie poWrYeb koÜunikacXjnXcU.  

AnaliYując prYeTVWawionX probleÜ Üożna YauważyćH że ocYekiwania 
ucYniów wYglęTeÜ VYkolnego proceVu kVYWałcenia w YakreVie jęYXków obcXcU 
są Üało Vpójne. Jeśli uYnaćH żeH nieYależnie oT WegoH jakiego jęYXka obcego Vię 
ucYąH ucYniowie Vą w VWanie Üniej lub barTYiej TokłaTnie VprecXYowaćH po co 
cUcą Vię go (na)ucYXćH Wo nie poWrafią VWoVownie opiVać Wreści i Tobrać ÜeWoT 
poYwalającXcU na realiYację obranego celu nauki. CałX WruT organiYacji proceVu 
nauki jęYXka obcego prYXpiVują naucYXcielowi i oT niego właśnie uYależniają 
VukceVH a najcYęściej nieVWeWX porażkęH właVnego proceVu ucYenia Vię. O ile icU 
wXobrażenia na WeÜaW VkuWecYności nauki jęYXka obcego Vą YaVaTne i VłuVYneH 
Wo VXWuują Vię one YaVaTnicYo w płaVYcYXźnie WeoreWXcYnej i nie YnajTują oT-
YwiercieTlenia we właVnXcU fakWXcYnXcU poVWawacU wYglęTeÜ proceVu eTuka-
cji VYkolnejH kWórej Vą (akWXwnXÜi?) ucYeVWnikaÜi. Óożna YaWeÜ VWwierTYićH że 
pewne koÜpeWencje ogólne i klucYowe YaraYeÜ (Ü.in. uÜiejęWność ucYenia 
Vię)H warunkujące wXkVYWałcenie koÜpeWencji koÜunikacXjnejH nie Vą ToVWa-
WecYnie ukVYWałWowane u obVerwowanXcU ucYniówH kWórYX YnajTują Vię Te facWo 
na oVWaWnicU eWapacU obowiąYkowej eTukacji VYkolnej (klaVX ÜaWuralne).   
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4. PnioVki Y baTań naT kompeWencją komunikacyjną Y perVpekWywy 
ucYnia Tla kVYWałcenia naucYycieli jęYyków obcycU  

 
PoVYukując roYwiąYania probleÜu (nie)VkuWecYności nauki VYkolnej jęYXków 
obcXcU prYeTVWawionego ocYaÜi ucYniów należałobX YaVWanowić Vię naT Vpo-
VobeÜ naucYania w polVkiej VYkoleH a w konVekwencji naT kVYWałcenieÜ na-
ucYXcieli jęYXków obcXcU. Jeśli prYXjąć YaVaTęH że ucYenie Vię jeVW oTbicieÜ 
naucYaniaH poYioÜ koÜpeWencji koÜunikacXjnej ucYniów wXnika w Tużej 
ÜierYe Y roTYaju i VpoVobu prowaTYenia TYiałań prYeY naucYXciela.  

GłównX YarYuW forÜułowanX prYeY ucYniów poT aTreVeÜ jakości na-
ucYania jęYXków obcXcU w VYkole ToWXcYX braku YwiąYku poÜięTYX nauką 
VYkolną a fakWXcYnXÜ użXcieÜ jęYXka w żXciu VpołecYnXÜ. Jak powieTYiano 
powXżejH krXWXka Wa ToWXcYX Ü.in. ÜeWoT naucYaniaH ÜaWeriałówH WecUnikH 
WXpów ćwicYeń i forÜ pracX. RoTYaje wVYXVWkicU WXcU eleÜenWówH kWóre poja-
wiają Vię na lekcji w Wrakcie nauki jęYXka Yależą głównie oT naucYXciela. To on 
oVWaWecYnie TecXTujeH jakie Wreści będą prYekaYXwane Ya poÜocą jakicU Üe-
WoTH WecUnikH ćwicYeń i forÜ pracX. Jeśli uYnaćH że iVWnieją TXVfunkcje w reali-
Yacji proceVu TXTakWXcYnego na poYioÜie ÜeWoTXcYnXÜH koniecYne jeVW 
YwiękVYenie uwagi na We kweVWie w Wrakcie prYXgoWowania To YawoTu naucYX-
cielaH kWóre oprócY Wreści WeoreWXcYnXcU (peTagogicYno-pVXcUologicYno-
TXTakWXcYnXcU) winno VYerYej uwYglęTniać prakWXcYne uÜiejęWności Yawo-
Towe naucYXcieli. Óożna wnioVkowaćH że Y powXżVYej obVerwacji wXnika 
kolejna krXWXcYna uwaga wXrażona prYeY ucYniów w ankieWacUJ YbXWnie Vku-
pienie Vię na Weorii i nieTocenianie koÜpeWencji prakWXcYnXcU. A We wXcUoTYą 
Tużo Talej poYa kweVWie YwiąYane Y prakWXcYnXÜ użXcieÜ jęYXka i uwYglęT-
niają Ü.in. koÜpeWencje VpołecYneH kulWuroweH pragÜaWXcYne.  

RważXwVYX na fakWH że w gloWWoTXTakWXce ogólnej rekoÜenTuje Vię akWu-
alnie YaVWoVowanie poTejścia YaTaniowegoH kWóre Y VukceVeÜ wXkorYXVWXwane 
jeVW oT laW w naucYaniu Tla poWrYeb YawoTowXcUH uYaVaTnionXÜ YTaje Vię po-
VWulaW wYorowania na YałożeniacUH jakiÜi kieruje Vię gloWWoTXTakWXka Vpecjali-
VWXcYna (cf. GajewVka i SowaH w Truku)H Ü.in. w YakreVie analiYX poWrYeb oT-
biorcówH koÜpeWencji ogranicYonXcUH WworYenia ÜaWeriałów naucYaniaH iWp. 
Ponieważ naucYXciele nie Vą świaToÜi poWrYeb i ocYekiwań ucYniów prYeT 
roYpocYęcieÜ naukiH nie Vą w VWanie iÜ VproVWać w jej WrakcieH poTporYąTkowu-
jąc YaVaTnicYo proceV nauki wXÜogoÜ inVWXWucjonalnXÜ (WakiÜ jak egYaÜinH 
poTręcYnikH prograÜ). P proceVie kVYWałcenia naucYXcieli winno Vię więc Ywra-
cać VYcYególną uwagę na YagaTnienia YwiąYane Y WecUnikaÜi określania profilu 
oTbiorcX kVYWałceniaH jego poWrYebaÜiH ÜożliwXÜi VpoVobaÜi icU YaVpokojenia 
oraY krXWeriaÜi ocenX koÜpeWencji. RaTowolenie ucYnia Y naukiH oprócY TYiałań 
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naucYXcielaH wXÜaga również Yaangażowania w proceV nauki Ye VWronX VaÜego 
ucYnia. Ten oVWaWni cUęWniej poTejÜie WruT naukiH jeśli VaÜ bęTYie wieTYiałH To 
jakiego celu YÜierYa i  w jaki VpoVób Üoże go oViągnąć.  Mużą rolę oTgrXwa Wu 
więc obecność i wVparcie naucYXcielaH kWórX pokieruje ucYniaÜi w TroTYe To 
oViągnięcia celu i poÜoże iÜ ulepVYXć właVnX proceV nauki. ŁęTYie on w VWanie 
Wo YrobićH jeśli VaÜ poYna rolę VWXlów i VWraWegii ucYenia VięH kWóre naVWępnie 
poWrafił bęTYie oTpowieTnio akWXwować u ucYniów poprYeY YaVWoVowanie wła-
ściwXcU WecUnikH ÜaWeriałów i ćwicYeń.  

PreVYcieH naucYXciel w VYerVYXÜ VWopniu uwYglęTni w proceVie nauki 
wXÜogi  wVpółcYeVnego żXciaH jeśli VaÜ akWXwnie bęTYie w niÜ ucYeVWnicYXł. 
PVpoÜniane na pocYąWku arWXkułu wXWXcYne europejVkiej poliWXki jęYXkowej 
poVWulują iTeę kVYWałcenia uVWawicYnegoH ucYenia Vię prYeY całe żXcieH kWóre 
nie oTnoVYą Vię wXłącYnie To oVobX ucYnia. PoTejÜując Vię realiYacji powXż-
VYXcU wXWXcYnXcU w pracX Y ucYniaÜi najlepVYXÜ VpoVobeÜ Vkłonienia icU To 
akWXwnej poVWawX wYglęTeÜ nauki bęTYie Tawanie prYXkłaTu właVną oVobą. 
RakłaTa WoH że w Wrakcie kVYWałcenia naucYXcieli należX prYXkłaTać Tużą wagę 
To kweVWii ToVkonalenia właVnXcU uÜiejęWności YawoTowXcU w VpoVób ak-
WXwnX  (nie  WXlko  cYXWanie  facUowej  praVX  i  ucYeVWnicWwo  w  konferencji  jako  
słucUacYH ale Yaangażowanie w projekWX ÜięTYXnaroToweH wXÜianX Üię-
TYXVYkolne cYX akWXwnX uTYiał w warVYWaWacU ÜeWoTXcYnXcU). CUoć Tużo 
Üówi Vię w oVWaWnicU laWacU o akWXwiYacji ucYniówH Üoże warWo YaTać Vobie 
pXWanieH jak wXgląTa akWXwność i akWXwiYacja YawoTowa  naucYXcieli oraY na 
ile jeVW ona VkuWecYna. IÜ wcYeśniej w prYXgoWowaniu YawoTowXÜ poTejÜie 
Vię TYiałania YÜierYające To wXkVYWałcenia akWXwnego i nieuVWannie ToVkona-
lącego Vię naucYXcielaH WXÜ więkVYe Vą VYanVeH że bęTYie poWrafił on Y Vukce-
VeÜ realiYować cele ucYniów w powiąYaniu Y celaÜi wVpółcYeVnej Üu epoki. 
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Melanie Ellis  
NTucaWional ReVearcU InVWiWuWeH ParVaw 

ŁNLINŃS ANM ATTITUMNS AŁOUT LANGUAGN LNARNING 
ANM TNACHING AÓONG LNARNNRS  

IN LOPNR SNCONMARY SCHOOL IN POLANM 

PoVWawy ucYniów VYkół gimnaYjalnycU w PolVce wobec  
ucYenia Vię jęYyków obcycU 

ArWXkuł oÜawia Yałożenia i ÜeWoTologię baTańH prYeprowaTYonXcU na re-
preYenWaWXwnej próbie w VYkołacU giÜnaYjalnXcU w PolVceH kWórXcU celeÜ 
bXło opiVanie poVWaw i pogląTów na WeÜaW ucYenia Vię i naucYania jęYXków 
obcXcU w VYkołacU. NieYbęTne To prYeprowaTYenia analiYX Tane YoVWałX 
Yebrane Ya poÜocą kweVWionariuVYaH w kWórXÜ około 4000 reVponTenWów 
wXraYiło Vwoje opinieH ToWXcYące 60 YagaTnieńH w pięcioVWopniowej Vkali 
LikerWa. NiniejVYX arWXkuł preYenWuje wXbrane wXniki baTań. 

 
 
1. InWroTucWion 
 
TUiV arWicle TeVcribeV one parW of a large VWuTX on WeacUing anT learning for-
eign language in lower VeconTarX VcUoolV in PolanT wUicU iV being conTucW-
eT on a repreVenWaWive VaÜple of 120 VcUoolV acroVV WUe counWrX. TUe focuV 
of  WUiV  parW  of  WUe VWuTX iV  on WUe beliefV  of  Xoung learnerVH  ageT 13-14H  in  
WUe firVW claVV of giÜnaYjuÜH (lower VeconTarX VcUool)H abouW WUe learning 
anT WeacUing of foreign languageVH wiWU a parWicular focuV on NngliVU. TUe 
reVearcU projecWH naÜeT ŁUNJO (ŁaTania ucYenia Vie i naucYania jęYXków 
obcXcU)H iV a longiWuTinal VWuTX wUicU WraceV WUe TevelopÜenW of groupV of 
learnerV WUrougU WUe WUree XearV of lower VeconTarXH collecWing TaWa bX 
ÜeanV of WeVWVH queVWionnaireVH inWerviewV anT obVervaWionVH wiWU WUe aiÜ of 
builTing a TeVcripWionH VupporWeT bX eÜpirical eviTenceH of Uow language 
learning anT WeacUing WakeV place aW WUiV VWage of eTucaWion.  
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TUe parW of WUe VWuTX TeVcribeT Uere waV baVeT on a queVWionnaireH coÜ-
pleWeT bX 4343 learnerV wUo VWarWeT learning NngliVU in priÜarX VcUool anT 
are now following a conWinuaWion prograÜ. 
 
2. ŁeliefV abouW learning a foreign language 
 
TUe noWion of beliefV abouW learningH anT language learning in parWicularH UaV 
been TefineT in ÜanX TifferenW waXV bX TifferenW reVearcUerV. ŁeliefV can be 
Veen aV ÜeWacogniWive knowleTge abouW wUaW language iV anT abouW Uow 
learning WakeV place (PenTenH 1986; AbraUaÜ anT VannH 1987). OWUer re-
VearcUerV place beliefV wiWUin a wiTer conWexWH VWreVVing WUaW WUeX ariVe froÜ 
Vocial anT culWural conWacW (GarTnerH 1985; ŁarceloVH 1995).  
Ńor WUiV arWicle WUe TefiniWion wUicU will be aTopWeT iV WUaW of VicWori anT 
LockUarW (1995J 224) wUo TeVcribe beliefV aVJ “general aVVuÜpWionV WUaW 
VWuTenWV UolT abouW WUeÜVelveV aV learnerVH abouW facWorV influencing lan-
guage learningH anT abouW WUe naWure of language learning anT WeacUing”.  
 
ŃroÜ a cogniWive  pVXcUological  perVpecWiveH  WUe beliefV  we UolT are  vieweT 
aV a Triving force wUicU influence Uow anT wUX we acW (ŃlavellH 1987; RXanH 
1984). PiWUin foreign language learning wUaW WUe learner believeV abouW 
wUaW learning a foreign language ÜeanV will Uave a VWrong iÜpacW on Uow 
WUeX go abouW WrXing Wo learn.  IfH for exaÜpleH WUe learner believeV WUaW learn-
ing a language ÜeanV learning ruleV of graÜÜar anT paWWernV of VWrucWureV 
WUiV  iVH  WUeoreWicallXH  Uow  WUeX  woulT  cUooVe  Wo  learn.   One  probleÜH  of  
courVeH iV WUaW UolTing a belief ToeV noW neceVVarilX Üean WUaW one puWV iW 
inWo acWion.  Pe can Uave VWrong beliefV abouW wUaW conVWiWuWeV a UealWUX 
TieWH for exaÜpleH buW circuÜVWanceV anT oWUer influenceV ÜaX Üean we 
beUave TifferenWlX wUen faceT wiWU a piece of appeWiYing cUocolaWe cake. Pe 
will reWurn Wo WUiV queVWion in WUe TiVcuVVion of reVearcU ÜeWUoTologX.  
IW iV WUougUW WUaW a learner’V beliefV abouW language learning ÜaX be one of 
WUe facWorV wUicU ÜaX conWribuWe Wo inTiviTual Tifference in learning ouW-
coÜeVH alWUougU reVearcU eviTence iV VcanW anT inconcluVive. AbraUaÜ anT 
Vann (1987)H in a caVe VWuTX of Wwo learnerVH founT WUeX UaT TifferenW learn-
ing ouWcoÜeV wUicU ÜaX Uave reVulWeT froÜ WUe learnerV’ TifferenW beliefV 
on wUaW waV iÜporWanW in language learning.  TUe learner wUo felW WUaW con-
VciouV aWWenWion Wo graÜÜaWical forÜ waV Üore iÜporWanW goW beWWer reVulWV 
on a wriWWen WeVW WUan UiV peer wUo TiT noW enjoX learning abouW language 
anT preferreT Wo pracWiceH for exaÜple. Park (1995)H in a VWuTX of 332 univer-
ViWX VWuTenWV in OoreaH inveVWigaWing beliefV connecWeT wiWU Velf-efficacX anT 
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uVe of language for coÜÜunicaWion in inWeracWionH founT WUaW WUoVe wUo 
profeVVeT confiTence in NngliVU anT an inWenWion Wo uVe NngliVU Wo coÜÜuni-
caWeH in facW uVeT NngliVU ouWViTe claVVH ÜoniWoreT WUeir language uVe careful-
lX anT goW beWWer reVulWV. Óori (1999)H reVearcUing 187 univerViWX VWuTenWV 
VWuTXing JapaneVe in WUe USAH founT a correlaWion beWween WUoVe wUo VaiT 
WUeX WUougUW language learning waV eaVX anT UigUer acUieveÜenW; wUile 
WUoVe wUo WUougUW language learning waV an abiliWX wUicU a learner UaV or 
ToeV noW Uave anT wUicU coulT noW be cUangeT bX efforW WenTeT Wo Uave 
lower reVulWV. Tanaka anT NlliV (2003)H reporWing on a coÜpariVon beWween 
JapaneVe univerViWX learnerV of NngliVU on a VWuTX viViW Wo New RealanT anT a 
conWrol group in JapanH founT WUaW alWUougU WUe New RealanT group’V beliefV 
abouW language learning cUangeT Turing WUe viViWH parWicularlX regarTing WUe 
role of graÜÜarH WUe correlaWionV beWween WUe reVulWV on WUe beliefV queV-
Wionnaire  anT  a  proficiencX  WeVW  were  weak.  NlliV  (2008J  13)  concluTeVJ  “If  
beliefV To iÜpacW on learning iW iV likelX WUaW WUeX To Vo inTirecWlX bX influenc-
ing WUe kinTV of learning VWraWegieV learnerV eÜploX”.  
GarTner (2006J 240)H in UiV Socio-eTucaWional ÓoTel of SeconT Language 
AcquiViWionH VeeV beliefV aV plaXing an iÜporWanW role in learner ÜoWivaWion. 
 

InTiviTual TifferenceV in ÜoWivaWion are influenceT anT VupporWeT bX facWorV orig-
inaWing in environÜenWal cUaracWeriVWicV (i.e. culWuralH perVonalH VocialH eTucaWional 
eWc.)  TUaW  iVH  beliefV  in  WUe  coÜÜuniWXH  life  experienceVH  anT  eTucaWional  objec-
WiveV anT experienceV accounW for TifferenceV in ÜoWivaWion. InTiviTual TifferenceV 
in abiliWXH ÜaX alVo Tevelop in parW aV a conVequence of environÜenWal cUaracWer-
iVWicVH buW WUere iV probablX a large geneWic coÜponenW aV well.  

 
TUuV a VWuTX of beliefV abouW language learning can be conViTereT of valueH aV 
iW can inforÜ uV of reaVonV wUX learnerV cUooVe Wo learn in a cerWain waXH ÜaX 
give an inVigUW inWo learner acUieveÜenW anT WUrow ligUW on WUeir ÜoWivaWion.  
ŁarceloV (2003)H in a review of VWuTieV on beliefV anT language learningH Ti-
viTeV reVearcU Tone inWo WUree WXpeVJ norÜaWiveH ÜeWacogniWive anT conWex-
WualH baVeT on WUe approacU Waken bX WUe reVearcUer anT WUe ÜeWUoTologX 
applieT.  In  WUe  firVW  caWegorXH  WUe  work  of  HorwiWY  (1987)  anT  reVearcU  in-
VpireT bX Uer VWuTX preToÜinaWe. HorwiWY TeviVeT a queVWionnaireH WUe Łe-
liefV abouW Language Learning InvenWorX (ŁALLI)H wiWU WUe inWenWion of inveV-
WigaWing WUe beliefV of WeacUerV anT WUeir learnerVH on WUe unTerVWanTing WUaW 
if a WeacUer knowV Üore  abouW WUeir learner’V beliefV on Uow a foreign lan-
guage iV learnW WUeX will be beWWer able Wo ÜaWcU WUeir WeacUing VWXle anT Wo 
cUooVe ÜaWerialV appropriaWe for WUaW inTiviTual.  ŁALLI conViVWeT of 34 iWeÜV 
wiWU a five poinW LikerW Vcale TiviTeT inWo Veveral Wopic areaV incluTing beliefV 
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abouW WUe naWure of foreign language learningH iWV perceiveT TifficulWX anT 
beliefV abouW learning anT coÜÜunicaWion (HorwiWYH 1999J 560).  SWuTieV in 
WUe ŁALLI WraTiWion are TeVcripWive anT WUe ÜeWUoTologX uVeV preconceiveT 
iTeaV of wUaW learnerV are expecWeT Wo believe abouW language learning.  TUe 
VWuTieV are largelX TeconWexWualiVeT anT concern beliefV abouW language 
learning in general. TUiV approacU UaV VubVequenWlX been criWiciYeT aV noW 
neceVVarilX Wapping wUaW learnerV in facW believeH aV WUe ÜeWUoTologX ToeV 
noW offer WUeÜ WUe cUance Wo freelX expreVV WUeir WUougUWV or ‘ÜeWacogniWive 
knowleTge’ (PenTenH 1987). AnoWUer Trawback iV WUaW WUe VaÜe VWaWeÜenW 
in a queVWionnaire ÜaX been unTerVWooT in TifferenW waXV bX TifferenW peo-
ple. TUe unTerlXing VuggeVWion iV WUaW Uaving cerWain WXpeV of beliefV will be 
aVVociaWeT wiWU VucceVV in language learningH WUuV iÜpliciWlX aVVuÜing a 
cauVeIeffecW relaWionVUip. HoweverH aV waV noWeT earlierH no accounW iV ÜaTe 
for WUe facW WUaW learnerV ÜaX acW quiWe TifferenWlX froÜ WUe beliefV WUeX pro-
feVV Wo UolT.  
SWuTieV in WUe ÜeWacogniWive caWegorX are alVo of a cauVe anT effecW naWure buW 
overcoÜe WUe liÜiWaWionV of WUe queVWionnaire baVeT VWuTX bX exaÜining ‘WUeo-
rieV in acWion’ Turing VWrucWureT inWerviewV (PenTenH 1999). ConWexWual VWuTieVH 
WUe WUirT caWegorXH aiÜ Wo unTerVWanT WUe beliefV of Vpecific learnerV in a cUoVen 
conWexW anT uVe a varieWX of ÜeWUoTV of TaWa collecWionH VucU aV claVVrooÜ ob-
VervaWionH inWerviewV anT ÜeWapUor analXViVH Wo Wake inWo accounW WUe inWeracWion 
wiWU WUe Vocial ViWuaWion.  In WUiV approacU iW iV WUougUW WUaW beliefV are TXnaÜic 
anT ÜaX cUange over WiÜe anT aV a reVulW of inWeracWion wiWU WUe environÜenW in 
wUicU WUe learning WakeV place (ŁarceloVH 2003J 26).  
 
3. AWWiWuTeV Wo WUe learning ViWuaWion  
 
In aTTiWion Wo queVWionV on beliefVH WUe queVWionnaire uVeT in WUiV VWuTX alVo 
incluTeT VWaWeÜenWV TeVigneT Wo gauge learnerV’ aWWiWuTeV Wo variouV aVpecWV 
of language learning in VcUool.  TUeVe were VelecWeT accorTing Wo UXpoWUeVeV 
abouW wUaW ÜigUW iÜpacW on learning ouWcoÜeV.  LearnerV were aVkeT abouW 
aVVeVVÜenW anT graTeV aV iW waV felW WUaW WUeVe plaX an iÜporWanW role in WUe 
PoliVU VcUool culWure. TUeX were alVo aVkeT Wo give opinionV on WUeir WeacUer 
of NngliVU anT WUeir beUavior WowarTV WUe learning groupH aV reVearcU on 
VcUool effecWiveneVV (HaWWieH 2002) inTicaWeV WUaW WeacUer facWorV accounW for 
VoÜe 30% of WUe Tifference beWween reVulWV in TifferenW VcUoolV. AV perVonal 
language learning experience can affecW currenW aWWiWuTeV Wo learning (Vee 
Oalaja eW al.H 2008) Veveral VWaWeÜenWV referring Wo aWWiWuTeV WowarTV lan-
guage learning in priÜarX VcUoolH wUere all of WUoVe parWicipaWing UaT VWarW-



ŁeliefV anT aWWiWuTeV abouW language learning anT WeacUing aÜong learnerV…  

187 

eT NngliVUH were incluTeT. ParWV of WUe queVWionnaire covereT learnerV’ opin-
ionV abouW claVVrooÜ inWeracWion Turing WUeir NngliVU leVVonV aW VcUool wiWU a 
view Wo finTing ouW wUeWUer learnerV felW poViWive abouW WUeir language leV-
VonV. PoViWive aWWiWuTeV WowarTV WUe learning ViWuaWion Uave been founT Wo be 
aVVociaWeT wiWU increaVeT ÜoWivaWionH wUicU in Wurn can iÜpacW on ouWcoÜeV 
(ÓaVgoreW anT GarTnerH 2003J 194).  
 
4. TUe Vample 
 
TUe 120 VcUoolV were VelecWeT ranToÜlX froÜ public giÜnaYja Wo creaWe a 
repreVenWaWive VaÜple on a naWional Vcale. NacU VcUool TirecWor in WUe VaÜ-
ple waV WUen aVkeT Wo VelecW WUree groupV learning NngliVU accorTing Wo WUe 
conWinuaWion prograÜ for NngliVU in WUe core curriculuÜ (PrograÜ III.1) 
wUere poVVible repreVenWing TifferenW levelV of abiliWX. AV WUe learning groupV 
wiWUin WUe VcUoolV were noW VelecWeT ranToÜlXH WUiV VaÜple cannoW be VWricW-
lX conViTereT aV repreVenWaWive.  OnlX learnerV in claVV one of lower VeconT-
arX were incluTeT. 344 learning groupV Wook parW in WUe VurveXH wiWU an aver-
age of 12 VWuTenWV per group.   TUe learnerV’ parenWV or guarTianV gave wriW-
Wen  perÜiVVion  for  WUeir  cUilTren  Wo  Wake  parW  in  WUe  reVearcU.  Of  WUe  4716  
learnerV eligibleH  92.09%  Wook parWH a WoWal of 4343.  Given WUe facW WUaW WUe 
VcUoolV preVenW a repreVenWaWive VaÜple anT WUaW groupV of TifferenW levelV 
of language abiliWX were VelecWeT in eacU VcUoolH wiWU appropriaWe cauWion 
generaliYaWionV can be ÜaTe abouW language learning in claVV one giÜnaYjuÜ 
on WUe baViV of WUiV VWuTX.  
 
5. TUe reVearcU inVWrumenW 
 
AV inTicaWeT in WUe inWroTucWionH WUiV arWicle TeVcribeV parW of a larger VWuTX.  
TUe reVearcU on learner beliefV anT aWWiWuTeV waV conceiveT wiWUin a conWex-
Wual approacUH aV ouWlineT above.  MaWa were collecWeT bX ÜeanV of a queV-
WionnaireH wUicU iV WUe focuV of WUiV reporWH buW alVo bX ÜeanV of VWrucWureT 
inWerviewVH wiWUin wUicU  VelecWeT learnerV were aVkeT Wo TeVcribe WUeir iTeal 
foreign language leVVon. In a VeconT queVWionnaire inforÜaWion waV collecWeT 
abouW Uow learnerV approacU language learning in WUeir own WiÜeH WUrougU a 
baWWerX of queVWionV on wUaW WUeX ToH Uow ofWen anT Uow WUeX To iW.  ŃinallX 
claVVeV were obVerveTH auTio-recorTeTH WranVcribeT anT analXYeT.  Infor-
ÜaWion preVenWeT Uere VUoulT be conViTereT preliÜinarXH aV iW coverV onlX one 
of WUe inVWruÜenWV anT WUaW onlX parWiallXH becauVe of liÜiWaWionV of Vpace.  
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LearnerV coÜpleWeT a pen anT paper queVWionnaire coÜpriVing 60 VWaWe-
ÜenWV in PoliVU wiWU a five poinW LikerW Vcale aV followVJ 
 

5 = I WoWallX agree 4 = I ÜoVWlX agree 3 = I parWlX agree anT parWlX TiVagree 
2 = I Ton’W reallX agree 1 = I WoWallX TiVagree. 

 
LearnerV were inVWrucWeT Wo circle WUe nuÜber wUicU beVW reflecWeT WUeir 
opinion on eacU VWaWeÜenW. 
SoÜe of WUe VWaWeÜenWV in WUe queVWionnaire caÜe froÜ TifferenW VourceV.  11 
VWaWeÜenWV were Waken froÜ WUe ŁALLI queVWionnaire (HorwiWY H1987); 4 iWeÜV 
were aTapWeT froÜ  WUe NngliVU AWWiWuTe ÓoWivaWion TeVW ŁaWWerX (AÓŁT) (GarT-
nerH 2004); 4 iWeÜV were aTapWeT froÜ a queVWionnaire prepareT for learnerV in 
HungarX bX CViYer anT OorÜoV (2009) anT one iWeÜ froÜ TagucUi eW al. (2009). 5 
queVWionV referring Wo learning foreign language in priÜarX VcUool were Waken 
froÜ a queVWionnaire TeVigneT bX WUe auWUor anT uVeT in a VWuTX in 2009. TUe 
reÜaining 39 iWeÜV were wriWWen VpecificallX for WUiV projecW. IWeÜV originallX in 
NngliVU were WranVlaWeT anT WUen reaT anT eTiWeT bX Wwo reviewerV before being 
re-WranVlaWeT. TUe queVWionnaire waV WUen piloWeT bX WUe auWUor WogeWUer wiWU a 
WeaÜ of college VWuTenWV in nine lower VeconTarX VcUoolVH VelecWeT for conven-
ienceH  wiWU  a  WoWal  of  183 learnerV.  TUe worTing of  four  of  WUe queVWionV  waV 
aTjuVWeT following queVWionV froÜ parWicipanWV.  AV WUe queVWionnaire receiveT 
inWereVWeT reVponVe froÜ WUoVe wUo Wook parW in WUe piloW VWuTXH iW waV conViT-
ereT valiT. NacU of WUe VWaWeÜenWV waV founT Wo TiVcriÜinaWe wellH wiWU TiVWribu-
Wion acroVV WUe five poVVible reVponVeV.  
 
6. ReVearcU proceTure 
 
TUe Üain VWuTX waV offereT for public WenTer anT TaWa collecWion waV con-
TucWeT bX WUe winning firÜ unTer VuperviVion of WUe NTucaWional ReVearcU 
InVWiWuWeH ParVaw.  AV WUiV iV a large-Vcale VWuTX wUicU involveT a large nuÜ-
ber of people in WUe aTÜiniVWraWion of WUe queVWionnaireH greaW care UaT Wo 
be Waken Wo enVure reliabiliWX anT WUaW all TaWa were collecWeT unTer ViÜilar 
conTiWionV. InVWrucWionV for WUe WeaÜ recruiWeT Wo collecW WUe TaWa were pre-
pareT bX WUe reVearcUerV anT eacU of WUe 55 ÜeÜberV Wook parW in a Wraining 
VeVVion wUere an inWroTucWion Wo WUe projecW waV given anT WUe proceTure 
waV explaineT. UVing a prepareT VcripW ÜeÜberV of WUe TaWa collecWion WeaÜ 
viViWeT WUe VelecWeT VcUoolVH beWween 12 April anT 9 ÓaX 2012H wUere WUeX 
explaineT Wo WUe VelecWeT groupV of learnerV Uow Wo coÜpleWe WUe  pen anT 
paper queVWionnaire. NacU learner waV given a coTe nuÜber wUicU waV uVeT 
Wo iTenWifX WUeir queVWionnaire Vo WUaW anonXÜiWX waV aVVureT.  LearnerV 
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were alVo inforÜeT WUaW noboTX froÜ WUe VcUool in wUicU WUe reVearcU waV 
conTucWeT woulT Uave acceVV Wo WUe coÜpleWeT queVWionnaireV. TUiV waV felW 
Wo be iÜporWanW aV VoÜe of WUe queVWionV aVkeT learnerV Wo give opinionV on 
WUeir currenW WeacUerV of NngliVU.   
MaWa waV enWereT inWo a VpreaTVUeeW Wwice bX VeparaWe coTerV. A WUirT per-
Von WUen cUeckeT WUe Wwo TaWa baVeV anT anX TifferenceV founT were veri-
fieT againVW WUe original queVWionnaireV  anT correcWionV ÜaTe. TUe reVulWing 
TaWa baVe waV alVo cUeckeT for coÜpleWeneVV uVing WUe aWWenTance recorTV 
froÜ eacU TaWa collecWion VeVVion.   
TUe frequencieV for eacU VWaWeÜenW were noWeT anT ÜeanV anT VWanTarT 
TeviaWion calculaWeT.  
SoÜe of WUe queVWionV on WUe queVWionnaire were TiviTeT inWo Veveral Vub-
VcaleV wUicU were cUeckeT for inWernal conViVWencX uVing CronbacU’V alpUa 
coefficienW.  TUe  Üean  reliabiliWX  coefficienW  iV  given  in  brackeWV  for  eacU  of  
WUe Vub-VcaleV. 0.6 waV Waken aV an accepWable level anT 0.8 can be conViT-
ereT gooT. TUe Vub-VcaleV wUicU will be TiVcuVVeT Uere are aV followVJ reflec-
WionV on learning in priÜarX VcUool (0.84); aWWiWuTeV Wo anT opinionV on 
learning NngliVU in WUe currenW claVV aW VcUool (0.8); opinionV abouW aVVeVV-
ÜenW in NngliVU leVVonV (0.68) anT opinionV abouW WUe NngliVU WeacUer in 
VcUool (0.86). TUeVe repreVenW onlX VoÜe of WUe Vub-VcaleV.  
 
7. ŃinTingV 
 
Ńor reaVonV of Vpace WUiV arWicle will preVenW onlX VelecWeT iWeÜV froÜ WUe queV-
Wionnaire. TUe firVW VeW of VWaWeÜenWVH Waken froÜ ŁALLIH concernV WUe naWure of 
foreign language learning. TUe nuÜberV given are WUe nuÜberV froÜ WUe queV-
Wionnaire. ŃinTingV will be repreVenWeT grapUicallX anT WUen TeVcribeT. 
 

 
 

MiagraÜ 1J Learning a foreign language iV a ÜaWWer of learning a loW of new worTV  

1.
2%

2.
6%

3.
32%

4.
37%

5.
23%

1. Learning a foreign language iV a maWWer of 
learning a loW of new worTV

1. I WoWallX TiVagree
2. I TonGW reallX agree
3. I parWlX agree anT 
parWlX TiVagree
4. I ÜoVWlX agree
5. I WoWallX agree

n = 4327
Üean = 3.74
SM = 0.94
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AV  we  can  Vee  froÜ  MiagraÜ  1H  60%  of  WUe  reVponTenWV  agreeT  wiWU  WUe  
VWaWeÜenW  eiWUer  WoWallX  or  ÜoVWlXH  aV  oppoVeT  Wo  8%  wUo  TiVagreeT.  TUe  
reÜainTer ( 32%) were unTeciTeTH cUooVing “I parWlX agree anT parWlX TiVa-
gree”. TUe ÜajoriWX of WUe group appear Wo believe WUaW learning worTV iV of 
keX iÜporWance Wo language learning.  
 

 
 

MiagraÜ 2J Learning a foreign language iV ÜoVWlX a ÜaWWer of WranVlaWing froÜ PoliVU. 
 
MiagraÜ 2 above VUowV WUaW 39% of WUe learnerV To noW agree WUaW foreign 
language learning ÜainlX ÜeanV WranVlaWing froÜ PoliVU.  25% agree wiWU WUe 
VWaWeÜenWH wUile 36% parWlX agree anT parWlX TiVagree.  IW  can be Veen WUaW 
WUe reVponTenWV are VWronglX TiviTeT on WUiV iVVue.  
Łelow  in  MiagraÜ  3  we  can  Vee  WUaW  29%  of  learnerV  agree  WUaW  “Learning  
graÜÜar  iV  a  ÜoVWlX  a  ÜaWWer  of  learning  ruleV”  wUile  14%  TiVagree.  TUe  
ÜajoriWXH 47%H are unTeciTeT on WUiV queVWionH a facW wUicU VuggeVWV WUaW WUe 
VaÜple are Üore biaVeT WowarTV graÜÜar being iÜporWanW WUan againVW iW. IW 
can be Veen WUaW WUiV TiVWribuWion iV quiWe TifferenW froÜ beliefV on WUe iÜ-
porWance of vocabularX VUown in MiagraÜ 1.  

1.
13%

2.
26%

3.
36%

4.
17%

5.
8%

7. Learning a foreign language iV moVWly a maWWer of 
WranVlaWing from PoliVU

1. I WoWallX TiVagree
2. I TonGW reallX 
agree
3. I parWlX agree anT 
parWlX TiVagree
4. I ÜoVWlX agree
5. I WoWallX agree

n = 4269
Üean =2.82
SM = 1.1
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MiagraÜ 3J Learning a foreign language iV ÜoVWlX a ÜaWWer  of learning graÜÜar ruleV. 
 
TUe TaWa incluTeT in TiagraÜ 4 TeÜonVWraWe WUaW learnerV believe learning a 
foreign language iV in VoÜe waX TifferenW froÜ learning oWUer VcUool Vub-
jecWVH wiWU 63% in agreeÜenWH wUile onlX 15% TiVagree.   
 

 
 

MiagraÜ 4J Learning a foreign language iV TifferenW froÜ learning oWUer VcUool VubjecWV. 
 
TUe nexW VeW of VWaWeÜenWVH alVo Waken froÜ ŁALLIH can be conViTereT Wo be 
abouW WUe TifficulWX of learning foreign languageVJ 
TUe firVW of WUeVe iV illuVWraWeT in Table 5 below. SoÜewUaW VurpriVinglX 41% 
of reVponTenWV agree WUaW  “IW iV eaVier Wo Vpeak WUan Wo unTerVWanT a foreign 
language”H wUile 27% TiVagree. A ViÜilar nuÜberH 32%H are unTeciTeT.  

1.
8%

2.
16%

3.
47%

4.
23%

5. 
6%

4. Learning a foreign language iV moVWly a maWWer  of 
learning grammar ruleV

1. I WoWallX TiVagree
2. I TonGW reallX 
agree
3. I parWlX agree anT 
parWlX TiVagree
4. I ÜoVWlX agree
5. I WoWallX agree

n = 4308
Üean = 3.05
SM = 0.97

1.
6% 2.

9%

3.
22%

4.
32%

5.
31%

6. Learning a foreign language iV TifferenW from 
learning oWUer VcUool VubjecWV

1. I WoWallX TiVagree
2. I TonGW reallX 
agree
3. I parWlX agree anT 
parWlX TiVagree
4. I ÜoVWlX agree
5. I WoWallX agree

n = 4289
Üean = 3.74
SM = 1.16
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MiagraÜ 5J IW iV eaVier Wo Vpeak WUan Wo unTerVWanT a foreign language. 
 
TUiV reVulW iV Wo VoÜe exWenW confirÜeT in MiagraÜ 6H wUere we Vee WUaW 35% 
feel WUaW reaTing anT wriWing in a foreign language iV eaVier WUan Vpeaking anT 
unTerVWanTing; wUile 32% TiVagree. AV we Vaw above WUaW 27% felW unTer-
VWanTing waV eaVier WUan VpeakingH  iW coulT be expecWeT WUaW a ViÜilar nuÜber 
ÜigUW agree reaTing iV eaVier. HoweverH aV WUe cUoice Uere iV for boWU reaTing 
anT wriWingH in oWUer worTV for boWU recepWive anT proTucWive VkillVH we cannoW 
expecW  ÜirroreT  VcoreV.  TUe  lower  nuÜber  agreeing  Uere  ÜaX  VuggeVW  WUaW  
wriWing iV noW a Vkill in wUicU WUe reVponTenWV feel confiTenW.  
 

 
 

MiagraÜ 6J IW iV eaVier Wo reaT anT wriWe a foreign language WUan Wo Vpeak anT unTerVWanT iW. 
 
ŁX conWraVW we can Vee a VWronglX poViWive WrenT in WUe nexW VWaWeÜenWH wiWU a 
clear ÜajoriWX of 82% agreeing WUaW everXone iV able Wo learn Wo Vpeak a for-

1.
11%

2.
16%

3.
32%

4.
24%

5.
17%

5. IW iV eaVier Wo Vpeak WUan Wo unTerVWanT a foreign 
language

1. I WoWallX TiVagree
2. I TonGW reallX 
agree
3. I parWlX agree 
anT parWlX TiVagree
4. I ÜoVWlX agree
5. I WoWallX agree

n = 4271
Üean = 3.21
SM = 1.22

1.
14%

2.
18%

3.
33%

4.
21%

5.
14%

8. IW iV eaVier Wo reaT anT wriWe a foreign language 
WUan Wo Vpeak anT unTerVWanT iW.

1. I WoWallX TiVagree
2. I TonGW reallX 
agree
3. I parWlX agree anT 
parWlX TiVagree
4. I ÜoVWlX agree
5. I WoWallX agree

n = 4283
Üean = 3.05
SM = 1.23
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eign language. OnlX 8% TiVagree. TUiV VuggeVWV favorable aWWiWuTeV WowarTV 
foreign language learningH wUicU iÜpliciWlX VuggeVWV foreign language WeacU-
ing in VcUool ÜaX be conViTereT well-receiveT.  
 

 
 

MiagraÜ 7J NverXone can learn Wo Vpeak a foreign language. 
 
TUe nexW VeW of VWaWeÜenWV concern VWraWegieV for learning anT coÜÜunica-
Wion.  LearnerV appear Wo Uave clear iTeaV abouW WUe aÜounW of efforW neeTeT 
Wo learn a foreign language aV 75% agree WUaW a loW of repeWiWion anT pracWice 
are neeTeT wiWU onlX 8% TiVagreeing.  
 

 
 

MiagraÜ 8J IW iV iÜporWanW Wo repeaW anT pracWice a loW if Xou wanW Wo be gooT aW a language. 
 
In  MiagraÜ  9  below  learnerV  give  WUeir  viewV  on  WUe  role  of  accuracX  in  
Vpeaking.   Pe  can  Vee  WUaW  learnerV  appear  Wo  favor  aWWeÜpWing  Wo  conveX  
WUeir ÜeVVage even if WUeX Üake ÜiVWakeVH aV 65% TiVagree wiWU WUe VWaWe-

1.
4% 2.

4% 3.
10%

4.
20%5.

62%

9. Nveryone can learn Wo Vpeak a foreign language

1. I WoWallX 
TiVagree
2. I TonGW reallX 
agree
3. I parWlX agree 
anT parWlX 
TiVagree
4. I ÜoVWlX agree
5. I WoWallX agree

n = 4292
Üean = 4.35
SM = 1.04

1.
3% 2.

5%

3.
17%

4.
32%

5.
43%

2. IW iV imporWanW Wo repeaW anT pracWice a loW if you 
wanW Wo be gooT aW a language

1. I WoWallX TiVagree
2. I TonGW reallX 
agree
3. I parWlX agree 
anT parWlX TiVagree
4. I ÜoVWlX agree
5. I WoWallX agree

n = 4318
Üean = 4.08
SM = 1.02
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ÜenW “Qou VUoulTn’W VaX anXWUing in WUe foreign language unWil Xou can VaX iW 
correcWlX”. 12%H UoweverH appear noW Wo be willing Wo coÜÜunicaWeH aV WUeX 
agree wiWU WUe VWaWeÜenW anT a furWUer 23% are unTeciTeT.  
 

 
 

MiagraÜ 9J Qou VUoulTn’W VaX anXWUing in WUe foreign language unWil Xou can VaX iW correcWlX. 
 
TUeVe proporWionV are reflecWeT in MiagraÜ 10 wiWU 69% Teclaring WUaW WUeX To 
noW feel Velf-conVciouV abouW Vpeaking a foreign language in fronW of oWUerVH 
wUile 16% appear Wo be reWicenW. IW VeeÜV logical WUaW if Üaking ÜiVWakeV iV noW 
an iVVue WUen WUere will be fewer barrierV Wo Vpeaking ouW in fronW of a group.  
 

 
 

MiagraÜ 10J I feel Velf-conVciouV Vpeaking a foreign language in fronW of oWUer people. 
 
TUe  nexW  VeW  of  VWaWeÜenWV  Wo  be  TeVcribeT  are  WUoVe  froÜ  WUe  VubVcale  
abouW WUe WeacUer of NngliVU in VcUoolH VUown below in Table 1. On WUe 
wUole  we  can  VaX  WUaW  WUe  learnerV  appear  Wo  feel  poViWive  WowarTV  WUeir  

1.
39%

2.
26%

3.
23%

4.
7%

5.
5%

3. You VUoulTn’W Vay anyWUing in WUe foreign 
language unWil you can Vay iW correcWly.

1. I WoWallX TiVagree
2. I TonGW reallX 
agree
3. I parWlX agree anT 
parWlX TiVagree
4. I ÜoVWlX agree
5. I WoWallX agree

n = 4287
Üean = 2.13
SM = 1.17

1.
52%

2.
17%

3.
15%

4.
9%

5.
7%

10. I feel Velf-conVciouV Vpeaking a foreign language 
in fronW of oWUer people.

1. I WoWallX TiVagree
2. I TonGW reallX 
agree
3. I parWlX agree anT 
parWlX TiVagree
4. I ÜoVWlX agree
5. I WoWallX agree

n = 4283
Üean = 2
SM = 1.27
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WeacUerV. 82.22% finT WUeir WeacUer enWUuViaVWic in leVVonV anT WowarTV WUe 
VubjecW; 77.9 % WUink WUeir WeacUer iV Uelpful anT frienTlX anT 77.59% Teclare 
WUaW VIUe iV fair Wo everXone in WUe claVV. SoÜewUaW fewerH buW VWill a ÜajoriWX 
aW 60.67%H  VaX WUaW WUeir NngliVU WeacUer giveV WUeÜ gooT aTvice abouW Uow 
Wo VWuTX WUe language. 15.92% UoweverH TiVagreeH wUicU iV a large enougU 
percenWage Wo VuggeVW WUaW WUiV iV an area for WeacUer TevelopÜenW.   
  

QueVWion 
nuÜber 

OpinionV abouW WeacUer 
of NngliVU in VcUool 

1. I WoWallX 
TiVagree 

2. I TonGW 
reallX 
agree 

3. I parWlX 
agree anT 

parWlX TiVagree 

4. I 
ÜoVWlX 
agree 

5. I 
WoWallX 
agree 

NuÜber 
anVwering 

Óean 
SWanTarT 
TeviaWion 

35 ÓX NngliVU WeacUer iV fair 
Wo all WUe learnerV 

5.88 4.77 11.82 23.62 53.97 n = 4315 
Ü = 4.15 
SM = 1.16 

36 ÓX NngliVU WeacUer iV 
enWUuViaVWic in leVVonV 
anT likeV NngliVU 

2.96 3.65 1.17 25.28 56.94 n = 4324 
Ü = 4.3 
SM = 1 

37 ÓX NngliVU WeacUer iV 
Uelpful anT frienTlX 

3.78 5.68 12.91 23.41 54.49 n = 4313 
Ü = 4.19 
SM = 1.1 

38 ÓX NngliVU WeacUer giveV 
Üe gooT aTvice abouW 
Uow Wo VWuTX NngliVU 

6.42 9.5 18.4 30.54 35.13 n = 4316 
Ü = 3.78 
SM = 1.2 

 

Table 1J OpinionV abouW WeacUer of NngliVU in VcUool (in percenWageV). 
 
TUe nexW VubVcale Wo be TeVcribeT giveV learnerV’ viewV on aVVeVVÜenW anT can 
be Veen in Table 2 below. LearnerV were given four VWaWeÜenWV regarTing WUe 
kinTV of forÜaWive aVVeVVÜenW wUicU WakeV place in WUeir language claVVeV. 
TeVWV  of  graÜÜar  anT  vocabularX  were  founT  Wo  be  ÜoVW  coÜÜonH  wiWU  
58.22% agreeing WUaW WUeX Uave WUeVe regularlX.  NexW caÜe ÜarkV for wriWingH 
wiWU 55.38% agreeing WUeX are regularlX graTeT.  LiVWening anT reaTing caÜe 
WUirTH wiWU 41.9% claiÜing WUeVe are WeVWeT regularlX anT finallX waV VpeakingH 
wiWU onlX 23.49% VWaWing WUaW WUiV iV ÜarkeT regularlX anT 44.95% TiVagreeing.  
65.69% of WUe learnerV felW WUaW WUeir WeacUerV explain requireÜenWV for obWain-
ing a given graTeH wUile nearlX 16% claiÜ WUiV ToeV noW Uappen. GenerallX 
learnerV appear poViWive WowarTV WUe ÜarkV WUeX receive for NngliVUH wiWU 
66.66% feeling WUaW WUeX accuraWelX reflecW WUeir level. ŁX conWraVW 12.46% ap-
pear clearlX TiVVaWiVfieT wiWU WUeir ÜarkV anT 21.27% are aÜbivalenW.   
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QueVWion 
nuÜber OpinionV abouW aVVeVVmenW 1. I WoWallX 

TiVagree 

2. I TonGW 
reallX 
agree 

3. I parWlX 
agree anT 
parWlX TiVa-

gree 

4. I 
ÜoVWlX 
agree 

5. I 
WoWallX 
agree 

NuÜber 
anVwering 

Óean 
SWanTarT 
TeviaWion 

30 Pe regularlX Uave WeVWV of 
graÜÜar or vocabularX 

5.4 10.8 25.57 28.06 30.16 n = 4333 
Ü = 3.67 
SM = 1.17 

31 Pe regularlX geW ÜarkV for 
Vpeaking 

18.36 26.59 31.55 15.8 7.69 n = 4369 
Ü = 2.68 
SM = 1.17 

32 Pe regularlX Uave WeVWV of 
liVWening anT reaTing 

10.72 18.76 28.62 23.88 18.02 n = 4318 
Ü = 3.2 
SM = 1.24 

33 Pe regularlX geW ÜarkV for 
wriWing 

6.35 12.31 25.95 28.01 27.37 n = 4312 
Ü = 3.58 
SM = 1.19 

50 Our WeacUer explainV wUaW 
we Uave Wo To Wo geW  a 
cerWain Üark in NngliVU (eg. 
3H4H5HeWc.) 

6.42 9.5 18.4 30.54 35.15 n = 4316 
Ü = 3.78 
SM = 1.2 

60 I WUink WUe ÜarkV I geW for 
NngliVU repreVenW ÜX level  
of knowleTge 

5.78 6.68 21.27 30.24 36.02 n = 4325 
Ü = 3.14 
SM = 1.16 

 

Table 11J OpinionV abouW aVVeVVÜenW (in percenWageV). 
 
TUe reÜaining VeWV of VWaWeÜenWV were incluTeT aV WUeX VeeÜ Wo inTicaWe 
cauVe for  concern.  Two of  WUe VWaWeÜenWV  in  WUe VeW  VUown in  Table  3  below 
relaWe  Wo  Uow  work  in  WUe  NngliVU  leVVon  iV  organiYeT.  LearnerV  were  aVkeT  
abouW Uow frequenWlX WUeX work in VÜall groupV anT in pairV. LeVV WUan Ualf of 
WUe VaÜple (42.92%) conViTer WUaW WUeX ofWen work in pairVH wUile 28.96% TiV-
agree wiWU WUe VWaWeÜenW. TUiV raiVeV queVWionV abouW WUe aÜounW of pracWice 
being afforTeT Turing NngliVU leVVonV if Ualf WUe VaÜple appear Wo work ÜucU 
of  WUe  WiÜe  in  lockVWep.  SÜall  group  work  iV  even  leVV  frequenW  wiWU  onlX  
28.11% agreeing WUaW WUiV ofWen occurV anT 44.46% TiVagreeing. One poVVible 
reaVon for WUe low inciTence of group work ÜaX be WUe age group in queVWionH 
aV Xoung WeenagerV can be cUallenging Wo ÜanageH wUicU ÜaX accounW for WUe 
apparenW infrequencX. IW iV leVV clear wUX pair work alVo appearV unpopular. 
TUe final VWaWeÜenW in WUe VeW referV Wo learnerV’ opinionV abouW language 
leVVonV. 26.74% WUink WUaW ÜoVW of WUeir leVVonV are VpenW learning graÜÜar 
wUile 17.73 % TiVagree. TUe ÜajoriWXH 55.53%H parWlX agree anT parWlX TiVa-
gree.  In allH iW appearV WUaW learning graÜÜarH aW leaVW in WUe view of a large 
percenWage of WUe reVponTenWVH  WakeV up a VubVWanWial parW of leVVon WiÜe. 
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PUen we reÜeÜber WUaW graÜÜar iV a VÜall parW of WUe conWenW of WUe core 
curriculuÜ WUiV iV worrXing.  
 

QueVWion 
nuÜber CauVeV for concern 

1. I 
WoWallX 

TiVagree 

2. I TonGW 
reallX 
agree 

3. I parWlX agree 
anT parWlX 
TiVagree 

4. I 
ÜoVWlX 
agree 

5. I 
WoWallX 
agree 

NuÜber 
anVwering 

Óean 
SWanTarT 
TeviaWion 

48 Pe ofWen work WogeWUer in 
VÜall groupV in NngliVU 
leVVonV   

19.88 24.58 27.44 17.44 10.67 n = 4301 
Ü = 2.74 
SM = 1.26 

47 Pe ofWen work in pairV 
Turing NngliVU leVVonV 

11.23 17.73 28.12 23.37 19.55 n = 4292 
Ü = 3.22 
SM = 1.26 

27 ÓoVW of our leVVonV are 
VpenW learning graÜÜar 

3.95 13.78 55.53 20.96 5.78 n= 4375 
Ü = 3.11 
SM = 0.85 

 

Table 12J CauVeV for concern (in percenWageV). 
 
TUe nexW VeW of VWaWeÜenWV refer Wo learnerV wUo can be conViTereT Wo be ‘aW 
riVk’ anT are VUown in Table 14 below.  AW firVW VigUWH WUe percenWageV ÜaX ÜiV-
leaTH  wiWU  a  ÜajoriWX  of  54.21%  TiVagreeing  wiWU  WUe  VWaWeÜenW  “IW  ToeVn’W  
ÜaWWer Wo anXone if I learn foreign languageV or noW”. However 20.14% agreeH 
inTicaWing a lack of VupporW anT encourageÜenW for a TiVWurbinglX large per-
cenWage of learnerV. An aTTiWional 25.56% are unTeciTeTH wUicU alVo VuggeVWV 
a Tegree of uncerWainWX abouW WUe level of poViWive reinforceÜenW WUeX are 
receiving. AV lack of VupporW froÜ faÜilX or frienTV can negaWivelX iÜpacW on 
ÜoWivaWionH WUiV iV an area wUicU neeTV Wo be aTTreVVeT in VcUoolVH wUere 
WeacUerV can give poViWive feeTback anT Uelp learnerV Wo feel valueT.  
 

QueVWion 
nuÜber LearnerV ‘aW riVk’ 1. I WoWallX 

TiVagree 

2. I TonGW 
reallX 
agree 

3. I parWlX 
agree anT 

parWlX TiVagree 

4. I 
ÜoVWlX 
agree 

5. I 
WoWallX 
agree 

NuÜber 
anVwering 

Óean 
SWanTarT 
TeviaWion 

55 IW ToeVn’W ÜaWWer Wo anX-
one if I learn foreign 
languageV or noW 

31.52 22.69 25.65 11.21 8.93 n = 4280 
Ü = 2.43 
SM = 1.28 

54 NverXone arounT Üe 
WUinkV  WUaW learning 
foreign languageV iV a 
waVWe of WiÜe 

32.46 28.66 23.84 8.69 6.34 n = 4291 
Ü = 2.28 
SM = 1.19 

 

Table 13J LearnerV ‘aW riVk’ (in percenWageV). 
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TUe final VeW of VWaWeÜenWV were incluTeT Wo proÜoWe furWUer reflecWion on 
wUaW foreign language leVVonV are reallX likeH for juVW over 20% of WUiV VaÜple 
claiÜ  WUaW  WUeX  are  boringH  anT  alÜoVW  16%  feel  WUeX  To  noW  geW  ÜucU  
cUance Wo VpeakH wUile 26.08% claiÜ WUaW WUeir WeacUer correcWV WUeÜ everX 
WiÜe WUeX VaX VoÜeWUing in NngliVU.  
 

QueVWion 
nuÜber Ńor reflecWion 1. I WoWallX 

TiVagree 

2. I TonGW 
reallX 
agree 

3. I parWlX 
agree anT 

parWlX TiVa-
gree 

4. I 
ÜoVWlX 
agree 

5. I 
WoWallX 
agree 

NuÜber 
anVwering 

Óean 
SWanTarT 
TeviaWion 

25 NngliVU leVVonV in 
VcUool are boring 

32.2 25.5 22.11 11.32 8.86 n = 4310 
Ü = 2.39 
SM = 1.28 

28 Pe To noW geW ÜucU 
opporWuniWX Wo Vpeak 
Turing NngliVU leVVonV 

35.42 28.7 20.09 9.65 6.13 n = 4320 
Ü = 2.22 
SM = 1.2 

29 TUe WeacUer correcWV 
Üe everX WiÜe I VaX 
VoÜeWUing in NngliVU   

16.62 27.31 29.98 14.10 11.98 n = 4339 
Ü = 2.78 
SM = 1.23 

 

Table 14J Ńor reflecWion (in percenWageV). 
 
8. MiVcuVVion 
 
SWaWeÜenWV aTopWeT froÜ ŁALLI were incluTeT Uere Wo allow coÜpariVon wiWU 
VWuTieV in oWUer counWrieV. HoweverH WUiV ÜuVW be Tone wiWU cauWionH aV WUeVe 
oWUer VWuTieV TiT noW alwaXV incluTe learnerV froÜ a ViÜilar age groupH or learn-
ing ViWuaWion. HorwiWY (1999J 565)H wUen overviewing VWuTieV in TaiwanH Oorea 
anT TurkeX conTucWeT uVing ŁALLIH founT WUaW “all groupV of NŃL VWuTenWV agreeT 
WUaW WUe ÜoVW iÜporWanW parW of learning a language waV learning vocabularX 
worTV  (agreeÜenW  ranging  froÜ  42  Wo  79%)”H  Vo  WUe  facW  WUaW  PoliVU  learnerV  
woulT alVo agree waV Wo be expecWeT. SiÜilarlXH iW waV founT WUaW all groupV re-
vieweT bX HorwiWY conViTereT learning a foreign language TifferenW froÜ oWUer 
VubjecWVH  a  facW  alVo  ÜirroreT  in  WUe  PoliVU  VWuTX.  ŁeliefV  abouW  graÜÜarH  aV  
founT UereH were TiviTeT in oWUer VWuTieVH wiWU ÜoVW TiVagreeing WUaW language 
learning iV  ÜoVWlX  a  ÜaWWer  of  learning graÜÜar ruleV  (ranging froÜ 29-81%).   
HoweverH learnerV in TurkeX were founT Wo VWronglX agree on WUe iÜporWance of 
graÜÜar (72-80%)H wUile TaiwaneVe anT parWicularlX Oorean VWuTenWV were 
againVWH  a  reacWionH  HorwiWY  VuggeVWVH  Wo  a  focuV  on  graÜÜar  in  WUe   VXllabuV  
(ibiT.) TUuVH WUiV ÜigUW VuggeVW WUaW learnerV in WUe PoliVU conWexW ÜaX alVo be 
reacWing negaWivelX Wo a focuV on graÜÜarH buW clearlX furWUer eviTence iV neeT-
eT before WUiV  can be VWaWeT wiWU anX convicWion.  AV  far  aV  WUe iÜporWance of  
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WranVlaWion in language learning iV concerneTH HorwiWY founT TifferenceV be-
Wween groupV wUere TifferenW languageV were being VWuTieTH wiWU VWuTenWV of 
GerÜan anT SpaniVU agreeing on WUe ValiencX of WranVlaWion bX up Wo 70%H wUile 
a  ÜajoriWX  (65%) of  VWuTenWV  of  ŃrencU TiVagreeT.  PiWU NŃL  VWuTenWV  percenW-
ageV were noWiceablX lowerH parWicularlX aÜong Oorean anT TaiwaneVeH alWUougU 
Wwo VWuTieV in Oorea obWaineT reVulWV of TifferenW ÜagniWuTe on WUiV iWeÜ. In one 
of WUe Oorean VWuTieV 38% agreeT wiWU WUe VWaWeÜenWH VUowing a TiVWribuWion 
wUicU bearV VoÜe reVeÜblance Wo WUe PoliVU reVulWV. In all conWexWV reVulWV TiviT-
eT WUe VaÜpleVH VuggeVWing WUaW WUiV iVVue iV VubjecW Wo conViTerable inTiviTual 
Tifference anT ÜaX alVo be affecWeT bX WUe learning culWureH ÜaWerialV anT WeacU-
ing ÜeWUoTologX.  In VuÜH WUe PoliVU reVulWV on beliefV abouW WUe naWure of for-
eign language learning can be VaiT Wo be in keeping wiWU oWUer VWuTieV in Tiffer-
enW conWexWV anT aÜong TifferenW WXpeV of learnerV.  
 
Óore TifficulW Wo inWerpreW are WUe Wwo VWaWeÜenWV referring Wo beliefV abouW 
WUe TifficulWX  of  language VkillVH  wUere WUe PoliVU  learnerV  were poViWive  Wo-
warTV “IW iV eaVier Wo Vpeak WUan Wo unTerVWanT a foreign language”H wiWU 41% 
agreeing. In WUe recenWlX conTucWeT Nuropean SurveX on Language CoÜpe-
WenceV (NSLC) (2011)H PoliVU learnerV TiT raWUer poorlX on WeVWV of reaTing 
anT liVWening H wiWU approxiÜaWelX 60% Vcoring below curriculuÜ WargeWV of  
level A2 on WUe CoÜÜon Nuropean ŃraÜework ( NSLC 2012). ŁX conWraVWH in a 
VWuTX of Vpoken coÜpeWence conTucWeT on VoÜe of WUe VaÜe learnerV in 
PolanTH onlX 41% TiT noW acUieve level A2 on WUe Vpeaking WeVWH VuggeVWing 
WUaW reVulWV on Vpeaking are in facW beWWer WUan WUe unTerVWanTing of WexWV. In 
WUiV conWexW WUe learnerV’ reVponVe coulT be Veen Wo inTicaWe an accuraWe 
unTerVWanTing bX WUe learnerV of WUeir language abiliWieV in WUe TifferenW Vkill 
areaV. In WUe NSLC iW waV on WUe WeVW of wriWing WUaW learnerV in PolanT VcoreT 
beVW of WUe WUree VubWeVWVH wiWU approxiÜaWelX 45% on WargeW for curriculuÜ 
VWanTarTV  (NSLC 2012)H  a  facW  WUaW  ÜaX be reflecWeT in  WUe facW  WUaW  35% of  
WUe VaÜple WUougUW reaTing anT wriWing were eaVier WUan Vpeaking anT un-
TerVWanTing. HoweverH  aV a verX ViÜilar nuÜber (32%) TiVagreeTH WUiV inWer-
preWaWion iV UarT Wo juVWifX.  
An alWernaWive inWerpreWaWion ÜaX be WUe influence of prevalenW waXV in 
wUicU WUe foreign language iV aVVeVVeT in claVV.  Pe Vaw WUaW learnerV claiÜ 
WUeX  receive  graTeV  for  wriWing  anT  WUaW  WUeX  Uave  WeVWV  of  graÜÜar  anT  
vocabularX Üore frequenWlX WUan WeVWV of liVWening anT reaTing. ŁX conWraVWH 
graTeV for Vpeaking are receiveT leVV frequenWlX. Pe alVo Vaw WUaW learnerV 
To  noW  appear  Wo  be  reWicenW  abouW  WrXing  Wo  VpeakH  or  Wo  Uave  concernV  
abouW Üaking ÜiVWakeV. TUiV woulT VuggeVW WUaW aWWiWuTeV WowarTV Vpeaking 
appear  Wo  be  poViWive  anT  WUaW  aV  iW  iV  leVV  frequenWlX  WeVWeT  learnerV  ÜaX  
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Uave a Üore opWiÜiVWic opinion of WUeir abiliWX in Vpeaking WUan in WUe oWUer 
VkillVH wUere WUeX are regularlX graTeT. ObviouVlX furWUer inveVWigaWion iV 
neeTeT  Wo  TiVcover  WUe  Vource  of  learnerV’  beliefV  on  WUiV  Wopic.  IW  iV  Wo  be  
UopeT WUaW WriangulaWion wiWU oWUer TaWa in WUe larger ŁUNJO VWuTX will 
WUrow Üore ligUW on WUiV.  
TeacUerV of NngliVUH boWU WUoVe reÜeÜbereT froÜ previouV language learning 
experienceV anT WUoVe currenWlX WeacUing WUeVe learnerVH are Veen in a verX 
poViWive ligUWH aV in WUe Üain are leVVonV of NngliVU. HoweverH aV TeVcribeT 
aboveH iW iV curiouV WUaW wUen WUe naWional core curriculuÜ placeV eÜpUaViV on 
being able Wo uVe WUe foreign language in orTer Wo coÜÜunicaWe learnerV claiÜ 
WUaW work in pairV iV noW an everXTaX occurrence anT WUaW work in groupV iV a 
rariWX.  Pe are lefW wonTering Uow pracWice in coÜÜunicaWion WakeV place in 
ÜanX of WUe claVVrooÜV wUere WUeVe learnerV VWuTX.  IV iW WUaW learnerV aVk anT 
anVwer queVWionV  in  open pairVH  wUile  WUe reVW  of  WUe claVV  liVWen?  Or  iV  WUe 
parWner in WUe coÜÜunicaWion uVuallX WUe WeacUer? Or are coÜÜunicaWive 
acWiviWieV being Tone in wriWingH WUrougU inWeracWion wiWU WexW-baVeT exerciVeV? 
Or perUapV learnerV are noW fullX aware of Uow work in WUeir language leVVonV 
iV organiYeT anT in facW pair work iV Üore frequenW WUan we are leT Wo believe? 
AnT  XeW  approxiÜaWelX  16%  VWaWe  clearlX  WUaW  WUeX  feel  WUeX  To  noW  Uave  
enougU  opporWuniWX  Wo  Vpeak   anT  a  furWUer  20%  parWiallX  agree  wiWU  WUiVH  
wUicU VeeÜV Wo VuggeVW WUaW parW of WUe learnerV in WUe VWuTX woulT prefer Wo 
be Üore acWivelX engageT anT WUaW iW ÜaX be WUaW an increaVe in WUe nuÜber of 
acWiviWieV in pairV ÜaX be WUe anVwer.  IW iV UopeT WUaW TaWa froÜ WUe claVVrooÜ 
obVervaWion parW of ŁUNJO will be able Wo anVwer VoÜe of WUeVe queVWionVH aV 
leVVonV aWWenTeT bX WUeVe VaÜe learnerV were obVerveT.  
Running WUrougU WUe reVponVeV we can  finT WUaW WUere appear Wo be a VÜall 
groupH of perUapV beWween 12-15%H wUo VeeÜ leVV poViWive abouW language 
learning in general.  IW  will  be inWereVWing Wo Wrace wUeWUer WUeVe are learnerV 
wiWU lower reVulWV in foreign languageV anT poVViblX alVo in PoliVU.  IV iW  WUaW 
TifficulWX wiWU language learning cauVeV leVV poViWive beliefVH or iV iW WUaW WUeVe 
reVulWV  are  ViÜplX  parW  of  a  Üore  coÜplex  picWure?  NSLC  founT  WUaW  wUere  
parenWV were WUougUW bX WUeir cUilTren Wo be gooT aW foreign languageV WUiV 
waV aVVociaWeT wiWU WUe Xoung people  geWWing beWWer  reVulWV.  IV  WUe facW  WUaW  
arounT 20% Uere claiÜ WUaW noboTX careV wUeWUer WUeX learn foreign lan-
guageV or noW a ÜeVVage abouW lack of parenWal abiliWX or inWereVW in foreign 
languageV? If WUiV iV founT Wo be WUe caVeH iW woulT VeeÜ Wo VuggeVW WUaW WUere 
iV a neeT for increaVeT ouWreacU work on WUe parW of VcUoolV Wo work wiWU WUe 
faÜilieV  of  WUeir  pupilV  anT  alVo  for  Üore  Wo  be  Tone  in  VcUool  Wo  perVuaTe  
learnerV WUaW WUeir efforWV are valueT. AV WeacUerV of NngliVU Uave been founT 
Wo be UigUlX regarTeT bX WUeir learnerV WUiV VWraWegX UaV a cUance Wo VucceeT.  
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9. ConcluVionV 
 
To concluTeH WUiV queVWionnaire VWuTX can be VaiT Wo preVenW a poViWive pic-
Wure of foreign language learning anT WeacUingH anT in parWicular a poViWive 
approacU WowarTV WUe WeacUing anT learning of NngliVUH aÜong WUeVe learn-
erV froÜ claVV one giÜnaYjuÜ (lower VeconTarX VcUool) in PolanT.  LearnerV 
appear Wo carrX wiWU WUeÜ gooT ÜeÜorieV of foreign language learning froÜ 
priÜarX VcUoolH wUicU VuggeVWV WUaW WUiV paWWern of VaWiVfacWion iV noW Vpecific 
Wo onlX one VWage of eTucaWion. PUile WUere are inTicaWionV of VoÜe areaV for 
iÜproveÜenWH VucU aV an increaVeT varieWX in Uow leVVonV are organiYeTH 
aWWiWuTeV WowarTV WUeir currenW language learning ViWuaWion in VcUool are alVo 
poViWive aÜong learnerV in WUe VaÜple. TUiV iV a preliÜinarX reporW on a VÜall 
parW  of  a  coÜplex  TaWa  VeW  anT  iW  iV  UopeT  WUaW  Veveral  of  WUe  queVWionV  
raiVeT bX WUe finTingV will be able Wo anVwereT WUrougU WriangulaWion wiWU 
oWUer TaWa in WUe wiTer VWuTX.  
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ÓOTYPACJA I NASTAPINNIA POLSOICH UCRNIÓP  
MO NAUOI JĘRYOA NINÓINCOINGO P OONTNOŚCIN  

RÓŻNIC RNGIONALNYCH I POSTRRNGANIA  
SPOŁNCRNŃSTPA NINÓINCOINGO 

ÓoWivaWion anT aWWiWuTe of PoliVU learnerV WowarTV learning German 
conViTereT wiWU reference Wo regional TifferenceV anT percepWionV  

of German VocieWy 

TUe purpoVe of WUe arWicle iV Wo preVenW WUe ÜoWivaWion anT aWWiWuTe of 
PoliVU VWuTenWV WowarTV learning GerÜan. TUe analXViV  preVenWeT iV 
baVeT on reVearcU conTucWeT bX WUe auWUor in junior anT Venior UigU 
VcUoolV WUrougUouW PolanT. TUe finTingV inTicaWe WUaW WUe preToÜinanW 
ÜoWive for learning GerÜan iV inVWruÜenWal. ÓoWivaWion connecWeT wiWU 
coÜÜunicaWion  iV  of  leVV  iÜporWance  in  WUe  eaVW  of  PolanT  WUan  in  WUe  
weVWern parW of WUe counWrX. ÓoWivaWion concerning WUe culWure of GerÜan 
Vpeaking counWrieV ToeV noW VeeÜ Wo be relevanW for PoliVU VWuTenWV. 
TUere iV a VWrong correlaWion beWween increaVing anT TecreaVing ÜoWiva-
Wion Wo learn GerÜan anT WUe iÜage of a GerÜan perVon anT WUe aWWiWuTe 
WowarTV WUe GerÜan naWionJ WUoVe VWuTenWV wUo are poViWivelX ÜoWivaWeT 
Wo learn WUe language preVenW an exWreÜelX poViWive aWWiWuTe WowarTV 
GerÜan VocieWXH wUile WUoVe wiWU  lower ÜoWivaWion exUibiW VWrong preju-
Tice againVW GerÜanV. 

 
 
1. PprowaTYenie 
 

Mość powVYecUne jeVW prYekonanie o VłabnącXÜ YnacYeniu jęYXka nie-
Üieckiego jako prYeTÜioWu w polVkicU VYkołacU. MYieje Vię WakH poÜiÜo wX-
raźnie roVnącej licYbX giÜnaYjaliVWów ucYącXcU Vię jęYXka nieÜieckiego (por. 
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ORNH  2011)H  co  wiąże  Vię Y  wprowaTYenieÜ  w  2009  roku  obowiąYkowego  
Trugiego jęYXka To giÜnaYjów. Także globalne VWaWXVWXkiH ToWXcYące po-
wVYecUności ucYenia Vię jęYXka nieÜieckiego jako obcegoH wVkaYują na 
pierwVYe ÜiejVce PolVki w WXÜ rankingu (NeWYwerk MeuWVcUH 2010). 

JeTnocYeśnie żXwX jeVW ÜiW o nieÜieckiÜ jako jęYXku nielubianXÜ 
prYeY wielu ucYniów. PoYa WXÜ jęYXk WenH poTobnie jak inne wioTące jęYXki 
nowożXWneH YnajTuje VięH co jeVW beYVporneH poT wielką preVją jęYXka angiel-
Vkiego jako ogólnoświaWowej „lingua franca”. RapXWani o ocenę ÜoWXwacji 
VwoicU ucYniów To nauki j. nieÜieckiegoH i poproVYeni o wXVWawienie VYkol-
nej noWX Wejże ÜoWXwacjiH naucYXciele gerÜaniści Ye VYkół poTVWawowXcUH 
giÜnaYjów oraY VYkół ponaTgiÜnaYjalnXcU w całej PolVce oceniają ją na „To-
brX” (śreTnia ocenJ 3H9 w Vkali 1-6)1. PoVYcYególne relacje naucYXcieli pokaYu-
ją prYX WXÜH jak roYÜaiWa jeVW VXWuacja j. nieÜieckiego w różnXcU VYkołacU  
i jak Yróżnicowana ÜoWXwacja ucYniów. RapXWani o iVWnienie negaWXwnXcU 
VWereoWXpów NieÜiec i NieÜców panującXcU wśróT ucYniówH obniżającXcU 
YnacYąco ÜoWXwację To nauki j. nieÜieckiegoH naucYXciele Wakże Üalują nie-
jeTnoYnacYnX obraY. Co cYwarWX naucYXciel prYXYnajeH że wśróT ucYniów po-
kuWują negaWXwne VWereoWXpX NieÜcówH kWóre wpłXwają negaWXwnie na Üo-
WXwację ucYniów. Pe wVcUoTniej i YacUoTniej PolVce oTVeWek krXWXcYnie oce-
niającXcU Wę VXWuację jeVW poTobnXH jeTnocYeśnie więcej naucYXcieli Y woj. 
YacUoTnicU YaprYecYa iVWnieniu uprYeTYeń wpłXwającXcU na ÜoWXwację. 

ObVerwacje naucYXcieli Wo WXlko jeTna VWrona ÜeTaluH TrugąH nieYwXkle 
iVWoWną i warWą YbaTaniaH jeVW opinia VaÜXcU ucYniów na WeÜaW icU ÜoWXwacji 
To nauki j. nieÜieckiego i icU VWoVunku To VpołecYeńVWwa jęYXka Tocelowego. 
ÓoWXwacja w ucYeniu Vię jęYXków obcXcU VkłaTa Vię Y wielu koÜponenWówH 
kWóre wXnikają Y oVobowości i biografii ucYniaH ale Wakże Ü.in. Y jego naVWawień 
i orienWacji wobec jęYXka obcego i YwiąYanej Y niÜ kulWurX (RieÜerH 2006J 36). 
JeTnocYeśnie obiekWeÜ baTań Üoże bXć Y jeTnej VWronX ÜoWXwacja VenVu lar-
goH roYuÜiana jako generalna i VWoVunkowo Wrwała poVWawa cYX goWowość To 
pewnego TYiałania (WuJ ucYenia Vię jęYXka)H Y Trugiej Yaś VWronX ÜoWXwacja Ven-
Vu VWricWoH a więc akWualna ÜoWXwacja w określonej VXWuacji (w proceVie ucYe-
nia  Vię prYeTe  wVYXVWkiÜ  VWan  bieżącX  poTcYaV  Yajęć)  (por.  ApelWH  1992J  86).  
CUoć VforÜułowanie ApelWa o „VWałXÜ VpoVobie YacUowania Vię” (ibiTeÜ)  
w oTnieVieniu To ÜoWXwacji VenVu largo Üoże raYić nieuwYglęTnienieÜ TXna-
ÜicYnego cUarakWeru ÜoWXwacji poTkreślanego w oVWaWnicU laWacU (por. np. 
MörnXeiH 2001; PawlakH 2012)H Wo cUceÜX w poniżVYXcU roYważaniacU Vkupić Vię 

                                                             
1 PXniki niepublikowanXcU baTań AuWora prYeprowaTYonXcU Tla InVWXWuWu GoeWUego 
w ParVYawie w roku VYk. 2010I2011 na próbie 292 naucYXcieli j. nieÜieckiego re-
preYenWującXcU wVYXVWkie WXpX VYkół we wVYXVWkicU 16 wojewóTYWwacU PolVki. 
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właśnie na ÜoWXwacji w VYerVYXÜ VenVie. NiniejVYX arWXkuł Üa na celu prYXbli-
żenieH w oparciu o baTania eÜpirXcYneH probleÜu ÜoWXwacji polVkicU ucYniów 
To  nauki  jęYXka  nieÜieckiegoH  Wakże  Y  uwYglęTnienieÜ  różnic  regionalnXcU  
i naVWawienia To VpołecYeńVWwa nieÜieckiego. 
 
2. PyWania baTawcYe 
 

ŁaTanie ankieWowe wśróT ucYniów polVkicU giÜnaYjów i VYkół ponaT-
giÜnaYjalnXcU oTbXło Vię w raÜacU YewnęWrYnej ewaluacji projekWu MeuWVcU-
Pagen-Tour (MPT)H w ciągu jego pierwVYej eTXcji. ProjekW WenH realiYowanX 
oT kwieWnia 2009 r. prYeY InVWXWuW GoeWUego w ParVYawie we wVpółpracX  
Y NieÜiecką CenWralą PXÜianX RagranicYnej (MAAM)H Üa na celu popularXYa-
cję jęYXka nieÜieckiego i kulWurX nieÜieckiej wśróT polVkicU ucYniów i VWu-
TenWów2. RaVaTnicYą forÜą realiYacji WXcU YaÜierYeń Vą wiYXWX ÜoTeraWorów 
MPTH kWórYX beYpośreTnio w VYkołacU prYeprowaTYają aniÜacje jęYXkowe 
Yarówno Y ucYącXÜi Vię j. nieÜieckiegoH jak i Y ucYniaÜiH kWórYX nie ucYeVWni-
cYą w YajęciacU Wego jęYXka. ŁaTanie ankieWowe obejÜowało wXłącYnie WXcU 
ucYniówH kWórYX w WakicU aniÜacjacU brali uTYiał i ToWXcYXło Yarówno ogól-
niejVYXcU ToświaTcYeń Y nauką jęYXka obcegoH jak i reflekVji YwiąYanej Y wiYX-
tą MPT. AnkieWa prYeYnacYona Tla giÜnaYjaliVWów i ucYniów VYkół ponaTgiÜ-
naYjalnXcU prYXgoWowana YoVWała w TwócU warianWacUJ Tla ucYącXcU Vię i Tla 
nieucYącXcU Vię j. nieÜieckiego. SWanTarTowe baTanie ucYącXcU Vię j. nie-
Üieckiego obejÜowało naVWępującX YakreVJ 

– Nauka jęYXków obcXcU; 
– Nauka jęYXka nieÜieckiego; 
– ÓoWXwacja To ucYenia Vię j. nieÜieckiego; 
– NaVWawienie To jęYXka nieÜieckiego i NieÜiec; 
– Nwaluacja wiYXWX MPT. 

 
Mla poWrYeb niniejVYego arWXkułu YoVWaną wXkorYXVWane cYęści ankieWX 

baTające ÜoWXwX i naVWawienia ucYniów oraY icU obraY VpołecYeńVWwa i kul-
WurX nieÜieckiej. PrYeT poTjęcieÜ baTań ankieWowXcU VforÜułowano Tla 
Wego obVYaru naVWępujące pXWania baTawcYeJ 

                                                             
2 P barTYiej VYcYegółowXÜ ujęciu Vą Wo naVWępujące celeJ proÜocja jęYXka nieÜiec-
kiego jako obcego w PolVce; YwiękVYenie ÜoWXwacji ucYniów już ucYącXcU Vię jęYXka 
nieÜieckiego; preYenWowanie poYXWXwnego wiYerunku NieÜiec i icU ÜieVYkańców; 
prYXbliżenie TYieTYicWwa kulWurowego NieÜiec; proÜowanie iTei Vieci VYkół parWner-
VkicU PASCH (ScUulenJ ParWner Ter RukunfW); preYenWacja NieÜiec jako ÜiejVca prYX-
VYłXcU VWuTiów akaTeÜickicU. 
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1. Jakie ÜoWXwX WowarYXVYą polVkiÜ ucYnioÜ w nauce jęYXka nieÜieckiego? 
2. CYX iVWnieją różnice regionalne w ÜoWXwacji? 
3. Jak TXnaÜicYnaH w ocenie ucYniówH jeVW icU ÜoWXwacja? 
4. Jakie jeVW naVWawienie ucYniów To j. nieÜieckiego i jego nauki? 
5. Jak oceniana jeVW prYeY ucYniów prYXTaWność Wego jęYXka? 
6. Jak poVWrYegani Vą NieÜcX i jak VkorelowanX jeVW Wen wiYerunek Y Üo-

WXwacją To ucYenia Vię j. nieÜieckiego? 
HiVWorXcYneH geopoliWXcYne i cYXVWo geograficYne cYXnnikiH a Wakże VWa-

WXVWXki ToWXcYące powVYecUności naucYania j. nieÜieckiego w polVkicU VYko-
łacU (por. ORNH 2011) oraY ToWXcUcYaVowe baTania AuWora naT regionalnXÜ 
YróżnicowanieÜ obraYu NieÜiec wśróT polVkicU ucYniów (ÓackiewicYH 
2012)H Tają poTVWawX To VforÜułowania UipoWeYXH iż Wakże cUarakWer ÜoWX-
wów To ucYenia Vię j. nieÜieckiego uYależnionX jeVW w pewnXÜ VWopniu oT 
regionuH  w  kWórXÜ  ucYeń jeVW  VocjaliYowanX  i  w  kWórXÜ  ucYeVWnicYX  w  Yaję-
ciacU Wego jęYXka. SWąT Weż cYęść wXników YapreYenWowana YoVWanie Wakże  
Y uwYglęTnienieÜ poTYiału na PolVkę wVcUoTnią i YacUoTnią oTpowiaTając 
na pXWanie baTawcYe nr 2. 

Ponieważ ewaluacja projekWu obejÜowała Wakże ankieWowanie naucYX-
cieli j. nieÜieckiegoH poniżVYa analiYa YoVWanie uYupełniona o oTpowieTź na 
ToTaWkowe pXWanie baTawcYeJ CYX w opinii naucYXcieli iVWnieją wśróT 
ucYniów negaWXwne VWereoWXpX NieÜiec i NieÜców obniżające YnacYąco 
ÜoWXwację To nauki j. nieÜieckiego? 
 
3. ÓeWoTologia i prYebieg baTania 
 

AnkieWa Vkierowana To ucYniów Yawierała pXWania YaÜknięWe (jeTno-
kroWnego i wielokroWnego wXboru)H półoWwarWe i oWwarWe. TXÜ VaÜXÜ baTa-
nie uwYglęTniało Yarówno eleÜenWX ÜeWoTX ilościowejH jak i jakościowej. 
OprócY „ÜeWrXcYki” Yawierającej Tane na WeÜaW płciH wiekuH WXpu VYkołXH klaVX 
cYX wojewóTYWwaH ucYniowie oTnoVili Vię (w cYęści poświęconej ÜoWXwacjiH 
naVWawienioÜ i obraYowi NieÜiec i NieÜców) To naVWępującXcU pXWańJ 

a) JakicU jęYXków obcXcU ucYXVY Vię obecnie? (wielokroWnX wXbór) 
b) CYX nieÜiecki jeVW WwoiÜ pierwVYXÜ jęYXkieÜ obcXÜ? (jeTnokroWnX wXbór) 
c) Ile laW ucYXVY Vię już j. nieÜieckiego? (jeTnokroWnX wXbór) 
T) CYX ucYXVY lub ucYXłeś Vię nieÜieckiego Wakże poYa VYkołą? (jeTno-

kroWnX wXbór) 
e) CYX bXłeś już w kraju nieÜieckojęYXcYnXÜ? (jeTnokroWnX wXbór) 
f) MlacYego YacYąłeśI YacYęłaś Vię ucYXć jęYXka nieÜieckiego? (wielo-

kroWnX wXbór) 
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g) Co obecnie ÜoWXwuje Ciebie To nauki jęYXka nieÜieckiego? (wielo-
kroWnX wXbór) 

U) CYX YauważaVYH że WeraY ÜaVY ÜniejVYą cUęć To ucYenia Vię jęYXka 
nieÜieckiego niż na pocYąWku nauki? (jeTnokroWnX wXbór) 

i) CYX uważaVYH że nauka jęYXka nieÜieckiego jeVW WruTna? (jeTnokroWnX wXbór) 
j) JęYXk nieÜiecki jeVW... (pXWanie półoWwarWe) 
k) CYX ÜXśliVYH że j. nieÜiecki prYXTa Ci Vię w prYXVYłości? (jeTnokroWnX wXbór) 
l) Jakie ÜaVY VkojarYenia Y NieÜcaÜi jako krajeÜ? (pXWanie oWwarWe) 
Ü) NieÜcX (luTYie) Vą... (pXWanie półoWwarWe) 
n) JakicU NieÜców kojarYXVY? (pXWanie oWwarWe) 

 
R ÜeWoTologicYnego punkWu wiTYenia wVkaYana bXła VYcYególna oVWroż-

ność prYX forÜułowaniu pXWań i wXbieraniu icU forÜX. Należało uwYglęTnić fakWH 
że reVponTenWaÜi bęTYie ÜłoTYieżH kWóra racYej rYaTko ucYeVWnicYX w WakicU 
baTaniacU i  To Wego cYęściej  niż oVobX VWarVYe Üoże wXkaYXwać Vkłonności  To 
beYreflekVXjnego poTejścia  To ankieWX.  R  Wego powoTu prYX  pXWaniacU o  Vkoja-
rYenia YreYXgnowano np. Y TXferencjału VeÜanWXcYnegoH a prYX pXWaniacU o Üo-
WXwX nie VkorYXVWano Ye Vkali LikerWaH barTYiej precXYXjnej i oTpowieTniej Tla 
YaawanVowanXcU ilościowXcU ÜeWoT VWaWXVWXcYnXcU. TeVWX próbneH prYeprowa-
TYone na ÜniejVYXcU grupacU poYnańVkicU ucYniów Tla Yapewnienia jak najwXż-
VYego VWopnia rYeWelności i WrafnościH poWwierTYiłX po cYęści prYXpuVYcYenieH że 
VWoVunkowo niVki wiek baTanXcU wiąże Vię Y poWencjalnXÜ rXYXkieÜ YbXW VYXb-
kiego i nieprYeÜXślanego Yakreślenia wXbranej cecUX cYX VWanowiVka. MlaWego  
w cYęści baTania ToWXcYącej VkojarYeń Yaproponowano pXWania oWwarWeH kWóre 
wXÜagają więcej Yaangażowania i niejako YÜuVYają ucYnia To barTYiej inWen-
VXwnXcU prYeÜXśleńH a prYX WXÜ wYbogacają baTanie o cecUX jakościowe.  
P pXWaniu o ÜoWXwX wXkorYXVWano naWoÜiaVW YaTanie wielokroWnego wXboru  
o  kafeWerii  półoWwarWej.  PrYX  wXkorYXVWaniu  Wego inVWruÜenWu Wakże iVWniejeH  co  
prawTaH rXYXko nieprYeÜXślanego YaYnacYenia Tanej opcjiH jeTnak WeVWX próbne 
(ÜeWoTą powWórnego poÜiaru) poWwierTYiłX więkVYą rYeWelność Wego inVWruÜen-
Wu niż Vkali LikerWa. InVWruÜenW Wen jeVW Tla ÜłoTVYXcU reVponTenWów barTYiej 
prYejrYXVWX i jeTnoYnacYnXH wXkorYXVWanie go wXÜagało Weż Üniej cYaVu. NależX 
paÜięWaćH że oÜawiane WeVWX ewaluacXjne realiYowane bXłX prYX okaYji wiYXWX 
MPTH  a  nie  bXłX  ankieWaÜi  VWricWe baTającXÜi ÜoWXwacjęH korYXVWającXÜi Ye 
VYcYególnego wVparcia logiVWXcYnego i organiYacXjnego w raÜacU oVobnego 
projekWuH jak np. poTcYaV baTań ÜoWXwacji wśróT polVkicU ucYniów j. angielVkie-
go w ParVYawie i PuławacU (GarTnerH 2010; GarTnerH 2012). 

PoniżVYa analiYa opiera Vię na wXnikacU uYXVkanXcU w roku VYkolnXÜ 
2010I2011 oraY w pierwVYXcU cYWerecU ÜieViącacU roku VYkolnego 2012I2013 
(wrYeVień-VWXcYeń) na próbie 675 ucYniów giÜnaYjów i VYkół ponaTgiÜnaYjal-
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nXcU ucYącXcU Vię j. nieÜieckiego jako prYeTÜioWu obowiąYkowego. ŁaTana 
grupa  obejÜowała  474  giÜnaYjaliVWów  (70H2%)  oraY  201  (29H8%)  licealiVWów  
ew. ucYniów WecUników. 57H2% VWanowiłX TYiewcYęWaH a 42H8% - cUłopcX. Pięk-
VYość baTanXcU Üieściła Vię w prYeTYiale wiekowXÜ 14-17 laWJ 14 laW – 29H6%H 
15  laW  –  25H8%H  16  laW  –  10H8%H  17  laW  –  14H5%.  PoYoVWali  ucYniowie  bXli  albo  
WrocUę ÜłoTVi (12H8%)H albo nieco VWarVi (6H5%). 

AnkieWa  objęła  ucYniów  Y  całego  krajuH  kWórX  na  poWrYebX  logiVWXcYne  
projekWu MPT poTYielonX YoVWał na pięć regionów. OażTX region jeVW repreYen-
WowanX w baTaniu prYeY Ybliżoną licYbę reVponTenWówJ Oielce (PolVka CenWral-
na i PołuTniowa3) – 18H7%H Lublin (PolVka PVcUoTnia) – 21H6%H OlVYWXn (PolVka 
Północna i Północno-PVcUoTnia) – 18H8%H PoYnań (PolVka RacUoTnia i Północ-
no-RacUoTnia) – 20H3%H Procław (PolVka PołuTniowo-RacUoTnia) – 20H6%. 

AnkieWa Üiała forÜę elekWronicYną i YoVWała każToraYowo prYeprowa-
TYona w ValacU koÜpuWerowXcU VYkół poT naTYoreÜ naucYXcieli wVpółpracu-
jącXcU Y projekWeÜ. 
 
4. Pyniki baTań 
 

OTpowieTYi na pXWaniaH jakicU jęYXków obcXcU reVponTenci akWualnie 
Vię ucYą i cYX j. nieÜiecki jeVW pierwVYXÜ jęYXkieÜ obcXÜH Vą poWwierTYenieÜ 
iVWniejącej UierarcUii wśróT jęYXków obcXcU jako prYeTÜioWów w polVkicU 
VYkołacUH wXkaYXwanej np. w raporWacU na WeÜaW powVYecUności naucYania 
jęYXków obcXcU (por. ORNH 2011). P YwiąYku Ye VpecXfiką grupX baTawcYejH 
kWórą WworYXli wXłącYnie ucYącX Vię j. nieÜieckiegoH wVYXVcX (675) YaTeklaro-
wali ucYenie Vię Wego właśnie jęYXkaH jeTnocYeśnie jeTnak aż 629 oVób poTało 
Wakże j. angielVki. Inne jęYXki (francuVkiH UiVYpańVkiH roVXjVki) oTegrałX w Wej 
VWaWXVWXce Üarginalną rolę.  

MoÜinująca poYXcja j. angielVkiego YoVWała Wakże poWwierTYona po-
prYeY Trugie pXWanieJ aż 78% reVponTenWów poTało jęYXk angielVki jako 
pierwVYX jęYXk obcXH WXlko Tla 22% pierwVYXÜ jęYXkieÜ obcXÜ jeVW nieÜiecki. 
NaWuralną konVekwencją Wakiego VWanu rYecYX jeVW TużX oTVeWek baTanXcU 
ucYącXcU  Vię j.  nieÜieckiego  Topiero  oT  roku  lub  krócej  (34H7%).  Mwa  laWa  
nauki j. nieÜieckiego poTało 17%H WrYX laWa – 8H3%H cYWerX laWa – 9%. OT cYWe-
recU To ośÜiu laW  ucYX  Vię 24H5% baTanXcUH  naWoÜiaVW  więcej  niż oVieÜ laW  
nauki j. nieÜieckiego YaTeklarowało 6H5%. JęYXk nieÜiecki jeVW prYX WXÜ 
prYeTe wVYXVWkiÜ prYeTÜioWeÜ VYkolnXÜH WXlko 20% baTanXcU ucYXło Vię lub 
ucYX Wego jęYXka Wakże poYa VYkołą. 
                                                             
3 P TrugiÜ cXklu projekWu (oT luWego 2012 r.) cenWruÜ obVługi Wego regionu YoVWało 
prYenieVione To Orakowa. 
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PXWanie o powoTX roYpocYęcia nauki jęYXka nieÜieckiego VforÜułowa-
ne jako pXWanie wielokroWnego wXboru o cUarakWerYe półoWwarWXÜ Wakże 
pokaYuje Vilne powiąYanie Wego jęYXka Y prograÜeÜ VYkolnXÜ iH w YwiąYku  
Y WXÜH Y pewnXÜ „prYXÜuVeÜ” jego nauki. OafeWeria Wego pXWania uwYglęT-
niała kilka YaVaTnicYXcU powoTówH Tając jeTnocYeśnie Üożliwość ToTania 
innego powoTu. CYęVWoWliwość oTpowieTYi kVYWałWuje Vię naVWępującoJ 

– ÓuViałeÜ wXbrać Wen jęYXk w VYkole – 58H1% 
– CUciałbXÜ Üóc Vię poroYuÜieć Y np. Y NieÜcaÜi – 27% 
– PoToba Üi Vię Wen jęYXk – 24% 
– Tak YTecXTowali roTYice – 12H9% 
– InnX powóT – 9H6% 
– InWereVują Ünie kraje nieÜieckojęYXcYne oraY icU kulWura – 8H1% 
– PXbrałeÜ  w  VYkole  nieÜieckiH  żebX  uniknąć Yajęć Y  jęYXkaH  kWórego  

nie lubię – 7% 
– RrobiłeÜIYrobiłaÜ Wo poT wpłXweÜ kolegówI koleżanek – 2H8%. 

 
WśróT innXcU powoTów pojawiał Vię prYeTe wVYXVWkiÜ „obowiąYkowX 

prYeTÜioW”H co Üogło YoVWać wXrażone prYeY YaYnacYenie pierwVYej poTanej 
opcjiH ale TopiVXwano Wakże powoTX oYnacYające w iVWocie naVWawienie To 
jęYXka („fajnX jęYXk”) lubH VporaTXcYnieH YwiąYane Y VXWuacją roTYinną lub 
inTXwiTualnXÜi planaÜi („roTYina w NieÜcYecU”H „prakWXki w NieÜcYecU”H 
„planowanX wXjaYT To AuVWrii”). 

OlucYowXÜ Tla niniejVYego baTania bXło pXWanie o akWualne ÜoWXwX 
(„Co obecnie ÜoWXwuje Ciebie To nauki jęYXka nieÜieckiego?”). RbiorcYe 
wXniki YawarWo w Wabeli 1. Tabela uwYglęTnia Wakże oVobne wXniki Tla PolVki 
PVcUoTniej i RacUoTniej4.  
  

ÓoWyw PVYyVcy 
baTani 
(n=675) 

PolVka 
PVcUoTnia  
(n=205) 

PolVka Ra-
cUoTnia  
(n=229) 

koniecYność YalicYenia Wego jęYXka w VYkoleH uYXVkanie 
poYXWXwnej ocenX  

448 (66H4%) 144 (70H2%) 148 (64H2%) 

uYnanie i YacUęWa Ye VWronX roTYiców i roTYinX 95 (14H1) 24 (11H7%) 27 (11H8%) 
Üoże wXjaTę wkróWce Ya granicę i nieÜiecki prYXTa Üi Vię 291 (43H1%) 81 (39H5%) 106 (46H3%) 
ÜaÜ YnajoÜegoIYnajoÜXcU Ya granicą i  cUcę Vię Y  niÜi 
coraY lepiej poroYuÜiewać 

88 (13.0%) 12 (5H9%) 39 (17H0%) 

cUcę cYXWać nieÜieckie kViążkiH ogląTać filÜX po nieÜiec-
kuH roYuÜieć pioVenki  

75 (11H1%) 21 (10H2%) 33 (14H4%) 

                                                             
4 PoTYiał na poWrYebX baTańJ PolVka PVcUoTnia - LubelVkieH PoTkarpackieH PoTlaVkieH 
ŚwięWokrYXVkieH ParÜińVko-ÓaYurVkie; PolVka RacUoTnia - MolnośląVkieH LubuVkieH 
ŚląVkieH OpolVkieH PielkopolVkieH RacUoTniopoÜorVkie. 
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cUcę korYXVWać Y nieÜieckojęYXcYnXcU VWron inWerneWo-
wXcU  

60 (8H9%) 12 (5H9%) 26 (11H4%) 

cUcę poprYeY Wen jęYXk lepiej poYnać NieÜcówH AuVWria-
kówH SYwajcarów  

93 (13H8%) 24 (11H7%) 37 (16H2%) 

uważaÜH że w Nuropie powinno Vię Ynać nieÜiecki  167 (24H7%) 41 (20%) 65 (28H4%) 
nauka nieÜieckiego Wo Tla Ünie prYXjeÜnośćH Yabawa  139 (20H6%) 46 (22H4%) 59 (25H8%) 
inne ÜoWXwX 38 (5H6%) 9 (4H4%) 11 (4H8%) 
 

Tabela 1J AkWualne ÜoWXwX ucYniów To ucYenia Vię j. nieÜieckiego. 
 

CUarakWerXVWXcYna jeVW ogroÜna prYewaga oTpowieTYiJ „OoniecYność 
YalicYenia Wego jęYXka w VYkoleH uYXVkanie poYXWXwnej ocenX”. Óoże ona 
wVkaYXwać na Vilną ÜoWXwację YewnęWrYną o cUarakWerYe inVWruÜenWalnXÜH 
gTYie oViągnięcie Tobrej ocenX albo YalicYenie prYeTÜioWu jeVW celeÜ naT-
rYęTnXÜ. NależX poTkreślićH iż w raÜacU grupX reVponTenWówH kWórYX Wę 
opcję wXbraliH prawie połowa (46%) nie YaYnacYXła żaTnej innej oTpowieTYi. 
P WXcU prYXpaTkacU Üożna Yałożyć Vkrajnie inVWruÜenWalną ÜoWXwację. 
Opcja  „Óoże  wXjaTę wkróWce  Ya  granicę i  nieÜiecki  prYXTa  Üi  Vię”H  kWórą 
Üożna inWerpreWować jako „ÜoWXw „koÜunikacXjnX” (ApelWH 1992)H jawi Vię  
w raÜacU całej próbX baTawcYej jako Trugi najważniejVYX ÜoWXw. JeTnak Tla 
wXraźnie więkVYej cYęści baTanXcU Wen pragÜaWXcYnX ÜoWXw nie oTgrXwa 
żaTnej roliH lub nie jeVW on jeVYcYe w pełni uświaTaÜianX. InnX pragÜaWXcYnX 
ÜoWXwH YwiąYanX Y wXkorYXVWXwanieÜ nieÜieckojęYXcYnXcU źróTełH w WXÜ 
Wak bliVkicU i ToVWępnXcU ucYnioÜ jak VWronX inWerneWoweH jeVW Wakże naTYwX-
cYaj Vłabo repreYenWowanX. 

P Wabeli 1 uwYglęTnione YoVWałX Wakże VYcYegółowe wXniki Tla wVcUoT-
nicU i YacUoTnicU wojewóTYWw. PXnika Y nicU procenWowX uTYiał wVkaYań na 
TanX ÜoWXw w raÜacU jeTnej lub Trugiej cYęści kraju. HipoWeYa ToWXcYąca róż-
nic regionalnXcU w ÜoWXwacji ucYniów YoVWała w YnacYnXÜ VWopniu poWwier-
TYona. ÓoWXw inVWruÜenWalnX jeVW we wVcUoTniej PolVce barTYiej roYpo-
wVYecUnionX niż w wojewóTYWwacU YacUoTnicU. JeVYcYe więkVYa jeVW różnica  
w prYXpaTku ÜoWXwu YwiąYanego Y poroYuÜiewanieÜ Vię Ye YnajoÜXÜi Ya 
granicą. UcYniowie Y wojewóTYWw YacUoTnicU wXÜieniają Wen ÜoWXw o wiele 
cYęściej niż icU koleTYX i koleżanki Ye wVcUoTniej PolVki. PiTać WuWaj wXraźną 
korelację poYXWXwną Ye YÜienną ToWXcYącą beYpośreTnicUH „prXÜarnXcU” To-
świaTcYeń Y krajaÜi nieÜieckojęYXcYnXÜi. Na pXWanieJ „CYX bXłeś już w kraju 
nieÜieckojęYXcYnXÜ?”H w Vkali całego kraju 60H6% ucYniów oTpowieTYiało 
prYecYącoH 35H4% ucYniów bXło w NieÜcYecUH 14H1% w AuVWrii i 4H3% w SYwaj-
carii. 45% ucYniów Y YacUoTniej PolVki nie wXjeżdżało To WXcU krajówH WXÜcYa-
VeÜ w wojewóTYWwacU wVcUoTnicU aż 74% baTanXcU nie Yna żaTnego kraju 
nieÜieckojęYXcYnego Y auWopVji. TXÜ VaÜXÜH Tla ÜniejVYego oTVeWka ucYniów 
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Y regionów wVcUoTnicU j. nieÜiecki kojarYX Vię Y auWenWXcYną koÜunikacjąH  
a ÜoWXw koÜunikacXjnX jeVW oTpowieTnio rYaTYiej wXÜienianX. 

MXnaÜicYność ÜoWXwacji  ucYniów i  jej  proceVowX cUarakWer  nie  ÜogłX 
YoVWać YbaTane w perVpekWXwie TługoWerÜinowejH YaTano więc pXWanie o Vu-
biekWXwne oTcYucia oTnośnie YÜieniającej Vię w cYaVie ÜoWXwacji. Na proVWo 
VforÜułowane pXWanieJ „CYX YauważaVYH że WeraY ÜaVY ÜniejVYą cUęć To ucYe-
nia Vię jęYXka nieÜieckiego niż na pocYąWku nauki?” WwierTYąco oTpowieTYiało 
16% ucYniówH prYecYąco (co iÜplikowało VWałX poYioÜ ÜoWXwacji) Yareagowało 
35%.  PiękVYą cUęć To  nauki  j.  nieÜieckiego  YaTeklarowało  18%.  OT  jeTno-
YnacYnej oTpowieTYi („WruTno powieTYieć”) wVWrYXÜało Vię jeTnak aż 31% 
baTanXcUH  co  Üoże  świaTcYXć o  brakującej  reflekVji  naT  WXÜ  YjawiVkieÜ.  Po-
nieważ baTani VWwierTYającX coraY ÜniejVYą cUęć To nauki j. nieÜieckiego 
Üieli Üożliwość poTania prYXcYXn Wej negaWXwnej WenTencji (pXWanie oWwarWe)H 
Üożna VWwierTYićH że cYXnnikaÜi VWopniowo TeÜoWXwującXÜi bXłX w więkVYo-
ści prYXpaTków „WruTność” Wego jęYXka oraY negaWXwnX To niego VWoVunek. 

InWereVująco roYkłaTają Vię oTpowieTYi na pXWanie ToWXcYące ogólnego 
naVWawienia To nauki j. nieÜieckiego. OTVeWek WXcUH kWórYX uważająH że nauka 
Wego jęYXka jeVW WruTnaH jeVW w Vkali całej próbX prawie Waki VaÜH jak WXcUH 
kWórYX prYecYą WeÜu WwierTYeniu. RTecXTowanie lub racYej VkłaniającX Vię To 
WeYXH że j. nieÜiecki jeVW WruTnX To naucYenia VięH VWanowią 44% baTanXcU. 
Całkowicie oTwroWną opinię repreYenWuje 42% ucYniówH a 14% nie Üa w Wej 
kweVWii YTania. Rauważalna jeVW jeTnak Yależność poÜięTYX kierunkieÜ YÜia-
nX ÜoWXwacji a opinią o VWopniu WruTności j. nieÜieckiego. P grupie oVób 
TeklarującXcU VWabilnX lub naweW roVnącX poYioÜ ÜoWXwacji (359)H Yareje-
VWrowano YnacYnie więkVYX oTVeWek oTpowieTYi (56H3%) VugerującXcU niżVYX 
VWopień WruTności Wego jęYXka. P Wej VaÜej grupieH 31H7% baTanXcU uważa  
j. nieÜiecki Ya WruTnX. P grupie oVób o VpaTającej ÜoWXwacji proporcje Vą 
oTwroWneJ prawie 71% uważa Wen jęYXk Ya WruTnXH a WXlko prawie 23% racYej 
lub (rYaTYiej) YTecXTowanie nie YgaTYa Vię Y Wą WeYą. 

CUcąc uYXVkać barTYiej Yróżnicowane inforÜacje na WeÜaW naVWawienia To 
j. nieÜieckiegoH poVWawiono reVponTenWoÜ półoWwarWe pXWanieH polegające na 
TokońcYeniu YTaniaJ  „JęYXk nieÜiecki jeVW...”. SkojarYenia poYXWXwne lub neu-
Wralne YTecXTowanie ToÜinująH poTało je 76% ucYniów. PśróT najcYęVWVYXcU 
VkojarYeń wXÜienia Vię „fajnX”H „proVWX”H „ciekawX”. NajcYęVWVYa neuWralna oT-
powieTź Wo „jęYXk obcX”. NegaWXwne VkojarYenia Üa 24% baTanXcUH a najcYęściej 
wXÜieniane Wo „WruTnX”H poYa WXÜ Wakże prYeTe wVYXVWkiÜ „nuTnX” i „brYXTki”. 

ÓoWXwX pragÜaWXcYne YwiąYane Vą Y prYekonanieÜ o prYXTaWności  
j. nieÜieckiego w prYXVYłości. PrYX WXÜ pXWaniuH Y jeTnej VWronX YTecXTowa-
nie prYeważa prYekonanie o prYXTaWności Wego jęYXka (45%) naT naVWawie-
nieÜ negaWXwnXÜ (13%)H Y Trugiej jeTnak VWronX YaVWanawiającX jeVW fakW 



Óaciej ÓackiewicY 

214 

Tużego oTVeWka oVób nieYTecXTowanXcU (42%). HipoWeWXcYnie Üożna bXło 
YałożyćH że w YacUoTnie PolVce świaToÜość prYXTaWności Wego jęYXka bęTYie 
YTecXTowanie więkVYa. Tak jeVW w iVWocieH jeTnak różnice ÜięTYX YacUoTniÜi 
a wVcUoTniÜi wojewóTYWwaÜi nie Vą raTXkalneJ w YacUoTniej PolVce 49% 
uważa j. nieÜiecki Ya prYXTaWnX w prYXVYłościH we wVcUoTniej naWoÜiaVW Vą-
TYi Wak 43%. Co ciekaweH Ya nieprYXTaWnX uważa nieÜiecki w obu cYęściacU 
kraju Wen VaÜ oTVeWek (13%). 

InVpirując Vię Weorią GarTnera i LaÜberWa (1972)H kWóra YakłaTa wproVW 
proporcjonalną Yależność poÜięTYX ÜoWXwacją a Ü.in. naVWawienieÜ To Vpo-
łecYności jęYXka TocelowegoH niniejVYe baTanie uwYglęTniło poYXVkanie oT 
reVponTenWów TanXcUH jak Vą prYeY nicU poVWrYegane NieÜcX i jej ÜieVYkańcX 
w celu Yarówno naVYkicowania ogólnego obraYu NieÜiec i NieÜców w ocYacU 
ucYącXcU Vię j. nieÜieckiego TYieci i ÜłoTYieżXH jak i Tla YbaTania korelacji po-
ÜięTYX poYioÜeÜ ÜoWXwacji a naVWawienieÜ To NieÜców. P WXÜ ÜiejVcu 
YreYXgnujeÜX Y pełnej analiYX wiYerunku NieÜiec panującego wśróT ÜłoTXcU 
PolakówH  kWóra  YoVWała  już Tokonana  w  innXÜ  arWXkule  (ÓackiewicYH  20125)H 
VkupiÜX Vię naWoÜiaVW WXlko na jeTnXÜH półoWwarWXÜ YaTaniuH kWóre Üiało 
pokaYać najVilniejVYe VkojarYenia Y ÜieVYkańcaÜi NieÜiec i VpojrYXÜX na oT-
powieTYi w konWekście Teklarowanej ÜoWXwacji. MokońcYenie YTaniaJ „NieÜcX 
są...” wXkaYało prYeTe wVYXVWkiÜH cYX VkojarYenia ucYniów Üają cUarakWer ko-
gniWXwnX cYX racYej afekWXwnXH a więc cYX wXrażają w pierwVYXÜ rYęTYie na-
VWawienia. NajcYęściej wpiVXwane oTpowieTYi WoJ Üili – 19%H prYXjaźniI 
uprYejÜi – 11H5%H fajniI Vuper – 6%H VXÜpaWXcYni – 5%H brYXTcX – 4%H porYąT-
niITokłaTniI  perfekcXjni  –  3H5%H  TYiwni  –  3%H  punkWualni  –  2H5%.  PXnika   
Y WegoH że więkVYość VkojarYeń wXrażała prYeTe wVYXVWkiÜ naVWawienia ucYniów 
To YacUoTnicU VąViaTów. OgółeÜ 77% ucYniów wXÜieniało prYX WXÜ WXlko 
poYXWXwne aWrXbuWX NieÜcówH lub (acYkolwiek rYaTko) poTawało neuWralne 
VkojarYenia (np. „inni”). 15% wXkaYało negaWXwne VkojarYeniaH Yaś 8% wVWrYX-
Üało Vię oT opinii („nie wieÜ”H „WruTno powieTYieć”H „nie YnaÜ” iWp.). 

O ile w ogólnej próbie poYXWXwne naVWawienia ucYniów YTecXTowanie 
ToÜinująH o WXle inacYej kVYWałWują Vię naVWawienia po uwYglęTnieniu Tekla-
rowanXcU WenTencji ÜoWXwacXjnXcU. PśróT ucYniów prYXYnającXcU Vię To 

                                                             
5 TrYeba jeTnak poTkreślićH że wVpoÜnianX arWXkuł uwYglęTnił nieco ÜniejVYą grupę 
baTanXcUH w WXÜ Wakże ponaT 80 ucYniów nieucYącXcU Vię nieÜieckiego. AnkieW 
ucYniów nieucYęVYcYającXcU na Yajęcia j. nieÜieckiego w niniejVYXÜ poTVuÜowaniu 
Y ocYXwiVWXcU wYglęTów nie brano poT uwagę. JeTnocYeśnie To analiYX TołącYono 
kolejnXcU 167 oTpowieTYi ucYącXcU Vię nieÜieckiegoH poYXVkane w VeÜeVWrYe Yi-
ÜowXÜ  2011I2012  i  całość wXników  YakWualiYowano.  CYęściowo  nowe  Tane  nie  
wpłXnęłX jeTnak YaVaTnicYo na YÜianę oVWaWecYnXcU wXników. 
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słabnącej ÜoWXwacji (110 baTanXcU) aż 45% wXÜieniło negaWXwne VkojarYe-
nia Y NieÜcaÜi (w WXÜ wulgarXYÜX). PoYXWXwne naVWawienie Teklaruje 38% 
baTanXcU w Wej grupieH a 16% nie Üa YTania lub jeVW ono neuWralne. 

R kolei VpośróT 122 ucYniówH kWórYX uważająH że ucYą Vię coraY cUęWniejH 
WXlko 8% wXÜienia negaWXwne VkojarYenia Y NieÜcaÜi. OgroÜna więkVYość 
(90%) Üa poYXWXwne naVWawienie To NieÜcówH 1H5% (Twie oVobX) nie Üa 
YTania na Wen WeÜaW. P grupie Wej brak jeVW neuWralnXcU oTpowieTYi. 

ReVWawienie YÜiennej „WenTencja ÜoWXwacji” Ye YÜienną „obraY i na-
VWawienie To NieÜców” wXraźnie wVkaYuje na poYXWXwną korelacjęJ iÜ bar-
TYiej roVnąca ÜoWXwacjaH WXÜ lepVYX obraY NieÜców i poYXWXwniejVYe To 
nicU naVWawienie. 
 
5. PnioVki 
 

UwYglęTnienie Tość Tużej grupX baTawcYej obejÜującej różne regionX 
PolVki poYwala na VforÜułowanie konkluYjiH kWóre wYbogacają wieTYę na We-
ÜaW akWualnej ÜoWXwacji i naVWawień polVkicU ucYniów wobec nauki jęYXka 
nieÜieckiego. PoTVuÜowując powXżVYą analiYę należX jeVYcYe raY wVkaYać na 
klucYowe wnioVkiJ 

– WśróT ucYniów ToÜinują ÜoWXwX inVWruÜenWalneH prYX cYXÜ we PVcUoT-
niej PolVce Vą one wXraźniejVYe niż w wojewóTYWwacU YacUoTnicU. 

– „ÓoWXw koÜunikacXjnX” oTgrXwa na wVcUoTYie ÜniejVYą rolę niż na 
YacUoTYie. 

– SWoVunkowo niewielkie YnacYenie Üają ÜoWXwX powiąYane Y kulWurą 
kraju jęYXka Tocelowego. 

– PoÜiÜo YaVWoVowania barTYo uproVYcYonego inVWruÜenWu ba-
TawcYegoH Üożna prYXjąćH iż ÜoWXwX „inWegracXjne” (w roYuÜieniu 
GarTnera) wXVWępują na Üarginalną Vkalę. 

– NaVWawienie To jęYXka nieÜieckiego jeVW barTYo poYXWXwne. 
– P kweVWii VWopnia WruTności ucYenia Vię nieÜieckiego ucYniowie Vą 

Tość równo poTYieleni poÜięTYX naVWawionXcU poYXWXwnie i VcepWX-
kówH co racYej prYecYX VWereoWXpoweÜu poVWrYeganiu j. nieÜieckiego 
jako barTYo WruTnego jęYXka. 

– P całej grupie baTawcYej ToÜinuje poYXWXwnX wiYerunek NieÜiec  
i NieÜcówH YarejeVWrowano ÜałX oTVeWek uprYeTYeń. 

– OTnoWowano pewne różnice jakościowe w obraYie NieÜiec ucYniów 
Ye PVcUoTniej PolVki i ucYniów Y wojewóTYWw YacUoTnicU. 

– IVWnieje wXraźna korelacja poÜięTYX roVnącą lub Vłabnącą ÜoWXwacją 
To ucYenia Vię j. nieÜieckiego a wiYerunkieÜ NieÜca i naVWawienieÜ 
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To NieÜcówJ ucYniowie coraY barTYiej YÜoWXwowani wXkaYują 
Vkrajnie poYXWXwne naVWawienie To NieÜców i VpołecYeńVWwa nie-
Üieckiego; ucYniowie prYXYnającX Vię To Vłabnącej ÜoWXwacji YTra-
TYają barTYo Vilne uprYeTYenia wobec NieÜców. 

 
ŚwiaToÜość fakWów wXnikającXcU Y baTań oÜówionXcU w niniejVYXÜ arWXkule 
Üoże Üieć Twojakiego roTYaju iÜplikacje. R jeTnej VWronX Üogą one VWanowić 
Tla  baTacYX  ÜoWXwacji  pewien  punkW  oTnieVienia  i  YacUęcać To  werXfikacji  
uYXVkanXcU TanXcU poprYeY kolejneH barTYiej pogłębione baTania eÜpirXcYne. 
R Trugiej VWronXH Wego WXpu konkluYje winnX Üieć iÜplikacje prograÜowe i TX-
TakWXcYne. PełniejVYX obraY ÜoWXwacji i naVWawień ucYniówH cYX Weż icU VWereo-
WXpów i uprYeTYeń Taje VYanVę Wakiego kVYWałWowania prograÜów i Yajęć jęYX-
kowXcUH kWóre wYÜocnią VYereg ÜoWXwówH w WXÜ VYcYególnie We o cUarakWerYe 
wewnęWrYnXÜ. NaucYXcielH lepiej poYnając ÜoWXwacje i naVWawienia ucYniów 
To  jęYXka  nieÜieckiegoH  Üoże  bXć barTYiej  VkuWecYnX  w  VwoicU  TYiałaniacU  
ÜoWXwującXcU.  ProbleÜ  jeVW  o  WXle  iVWoWnXH  że  w  polVkicU  realiacU  eTukacXj-
nXcUH co poWwierTYiłX Wakże niniejVYe baTaniaH jęYXk nieÜiecki jeVW Y regułX 
TrugiÜH obowiąYkowXÜ jęYXkieÜ obcXÜ Tla giÜnaYjaliVWów i licealiVWówH roTYi 
Wo więc VłuVYne pXWania o Viłę ÜoWXwacji ucYniów. CUoć baTania poWwierTYiłX 
niewielką ÜoWXwację wewnęWrYną i racYej ÜoWXwX inVWruÜenWalneH Wo innXÜ 
iVWoWnXÜ wnioVkieÜ Tla naucYXcieli jeVW ToÜinujące poYXWXwne naVWawienie 
ucYniów To jęYXka i VpołecYeńVWwa nieÜieckiego. ŚwiaToÜość Wego poWencjału 
winna bXć wXkorYXVWana prYeY naucYXcieli To pielęgnowania VwoiVWej aVerWXw-
ności jako TXTakWXków jęYXka nieÜieckiegoH nieakcepWowania cYęVWo ÜiWXcY-
nXcU uprYeTYeń wobec jęYXka nieÜieckiego i  poTjęcia  VWarań o  wYÜocnienie  
ÜoWXwów ucYniówH Y cYaVeÜ Wakże WXcU wewnęWrYnXcU.  
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SebasWian Chudak 
UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYa 

OOÓPNTNNCJA ÓNMIALNA UCRNIÓP I NAUCRYCINLI  
JĘRYOÓP OŁCYCH JAOO CRYNNIO PPŁYPAJĄCY  

NA PORIOÓ ICH OOÓPNTNNCJI INTNROULTUROPNJ 

TUe effecW of WUe meTia liWeracy of foreign language VWuTenWV anT 
WeacUerV on WUeir level of inWerculWural compeWence 

InWerculWural coÜpeWence iV  an expecWeT ouWcoÜe in language learn-
ing anT WeacUing in our conWeÜporarX worlT. HoweverH VWuTieV VUow 
foreign language WeacUerV are noW alwaXV aware of WUe iÜporWance of 
WUiV goal for ÜanX reaVonVH WUe ÜoVW iÜporWanW of wUicU VeeÜV Wo be 
WUe low level of WUeir own inWerculWural coÜpeWence. TUe aiÜ of WUiV 
arWicle iV Wo TiVcuVV WUe poVVibiliWieV of increaVing WUe inWerculWural 
coÜpeWence of foreign language WeacUerV anT VWuTenWV. . TUe correla-
Wion beWween ÜeTia liWeracX anT WUe TevelopÜenW of inWerculWural 
coÜpeWence iV TiVcuVVeT. 

 
 
NaucYXciel jeVW niewąWpliwie jeTnXÜ Y najważniejVYXcU eleÜenWów ukłaTu 
gloWWoTXTakWXcYnegoH a jego wYajeÜna relacja Y ucYnieÜ Wen ukłaT konVWXWu-
uje. Jakkolwiek Üożliwe Vą ocYXwiście proceVX auWoTXTakWXcYne (Wakże Y wX-
korYXVWanieÜ VYeroko roYuÜianXcU „urYąTYeń naucYającXcU”H np. wXpoVażo-
nXcU w oTpowieTnie oprograÜowanie koÜpuWerówH lub WYw. VaÜoucYków)H  
a auWonoÜia ucYnia uYnawana jeVW Ya iVWoWnX cel eTukacjiH Wo jeTnak – jak 
wVkaYuje  Ü.in.  Pfeiffer  (2001J  20-23)  –  naucYXciel  „nie  Üoże […]  bXć YaVWą-
pionX całkowicieH Wj. na wVYXVWkicU eWapacU i płaVYcYXYnacUH we wVYXVWkicU 
funkcjacU i aVpekWacU naucYania”.  

PVpółcYeVna TXTakWXka VWawia prYeT naucYXcielaÜi jęYXków obcXcU Vpore 
wXYwania.  AbX  Vpełniać wVYXVWkie  prYXpiVXwane  iÜ  funkcje  i  YwiąYane  Y  niÜi  
YaTaniaH ÜuVYą oni poViaTać roYległą wieTYę oraY VYeroką paleWę uÜiejęWności. 
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Jak piVYe Pfeiffer (2001J 121-141)H naucYXciel jako „kreaWor proceVów gloWWoTX-
TakWXcYnXcU” powinien wXpełniać naVWępujące poTVWawowe funkcjeJ organiYa-
cXjnąH poTawcYo-naucYającąH kreacXjnąH akWXwiYacXjnąH inTXwiTualiYacXjnąH Üo-
WXwacXjnąH VWerownicYąH konWrolnąH inWerpreWaWora kulWurXH opiekuna-wXcUo-
wawcX. AbX wXpełniać je wVYXVWkieH naucYXciel ÜuVi poViąść różnorakie koÜpe-
WencjeH To kWórXcU YalicYa Vię koÜpeWencję jęYXkowąH ÜeWoTXcYnąH krajo- i kulWu-
roYnawcYąH peTagogicYną i ÜeTialną (por. PfeifferH 2001J 194-199; RawaTYkaH 
2004; GoTlewicY-ATaÜiecH 2008J 184-186; NowackaH 2010J 265-270). 

Obok koÜpeWencji jęYXkowXcUH TXTakWXcYnXcU i peTagogicYnXcUH VYcYe-
gólnie Tużo uwagi poświęca Vię w oVWaWnicU laWacU ściśle powiąYanej Y koÜpe-
Wencją krajo- i kulWuroYnawcYą koÜpeWencji inWerkulWurowej naucYXcieli (por. 
PilcYXńVkaH 2005J 25-26; TorencH 2008J 238-239). PVpółcYeVnX naucYXciel Üa 
bowieÜ nie WXlko naucYać VWrukWur graÜaWXcYnXcU cYX Weż nowXcU jeTnoVWek 
lekVXkalnXcU bądź roYwijać Vprawności jęYXkowe ucYniów. Óa on Wakże prYeka-
YXwać wieTYę na WeÜaW obcXcU kulWurH w WXÜ kulWurX krajuIkrajów jęYXka Toce-
lowegoH a naweW pośreTnicYXć poÜięTYX kulWurą Tocelową a kręgieÜ kulWuro-
wXÜH  Y  kWórego  wXwoTYą Vię jego  ucYniowie.  JęYXk  i  kulWura  WoH  jak  bowieÜ  
wVpółcYeśnie  Vię uważaH  YjawiVkaH  kWórXcU  nie  Ta  Vię roYTYielićH  gTXż jęYXk  Wo  
TYieTYina kulWurXH jej proTukWH będącX nie WXlko nośnikieÜ kulWurXH ale Wakże jej 
wVpółWwórcą (por. RawaTYkaH 2004J 185; PilcYXńVkaH 2005J 17-20). PaÜięWać 
należX prYX WXÜ jeTnakże o WXÜH że wVpoÜinana wXżej koÜpeWencja inWerkul-
Wurowa nie ogranicYa Vię jeTXnie To kulWurX jęYXka Tocelowego i oYnacYa VYero-
ką paleWę cecU (np. oWwarWośćH wrażliwośćH Wolerancja TwuYnacYności) i uÜie-
jęWności (np. uÜiejęWność negocjowania i roYwiąYXwania konflikWów) prYXTaW-
nXcU w konWakWacU Y prYeTVWawicielaÜi różnXcU kulWur (por. ŁXraÜIÓorganH 
1994; ŁolWenH 2007J 86).  

NaucYXciel jęYXków obcXcU ÜuVi YaWeÜ TXVponować wieTYą na WeÜaW 
krajuIkrajówH w kWórXcU użXwa Vię naucYanego prYeY niego jęYXka. SaÜa wie-
TYa Wo jeTnak YbXW Üało. NaucYXciel ÜuVi bXć VaÜ koÜpeWenWnX i ToświaTcYo-
nX inWerkulWurowoH abX Üóc Tokonać właściwej Velekcji Wreści prYekaYXwanXcU 
ucYnioÜ i abX wXcUowXwać icU inWerkulWurowoH Wj. roYwijać u nicU oTpowieT-
nie cecUX i uÜiejęWności. Mla poWwierTYenia powXżVYej WeYX wVkaYać Üożna 
cUoćbX na powVWałe w ubiegłXcU laWacU TokuÜenWXH ÜaWeriałX poÜocnicYe  
i narYęTYia reflekVji prYeYnacYone Tla prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXków obcXcUH  
w kWórXcU wVpoÜniane YakreVX wieTYX i uÜiejęWności YajÜują YnacYące Üiej-
Vce. P „NuropejVkiÜ profilu kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków” (OellXIGrenfellH 
2006) Ywraca Vię uwagę na koniecYność ToświaTcYania prYeY prYXVYłXcU na-
ucYXcieli śroTowiVka inWerkulWurowego i wielokulWurowegoH a Wakże poVYano-
wanie różnoroTności kulWur oraY poVWrYeganie VaÜego proceVu YTobXwania 
wieTYX o innXcU kulWuracU jako warWości. R kolei „NuropejVkie porWfolio Tla VWu-
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TenWów – prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXków” (NewbX eW al.H 2007) akcenWuje ko-
niecYność roYwinięcia prYeY naucYXciela uÜiejęWności ewaluacji i Toboru WakicU 
ÜaWeriałów i YaTańH kWóre wYbuTYają w ucYniacU YainWereVowanie kulWurą To-
celową i VprYXjają okaYjoÜ To TokonXwania porównań ÜięTYX właVną kulWurą 
a kulWurą Tocelową; kWóre będą TawałX Üożliwość beYpośreTniego ToświaT-
cYania Wejże kulWurX Wakże poYa VYkołą; kWóre poYwolą iÜ roYwinąć uÜiejęWność 
ocenX wieTYX ucYniów na WeÜaW fakWów i wXTarYeń kulWurowXcU w VpołecYno-
ściacU poVługującXcU Vię jęYXkieÜ TocelowXÜ iWp.  

CeleÜ niniejVYego arWXkułu jeVW reflekVja naT WXÜH w jakiÜ VWopniu na-
ucYXciele jęYXków obcXcU prYXgoWowani Vą To realiYacji Wak koÜplekVowego 
YaTaniaH jakiÜ jeVW roYwijanie koÜpeWencji inWerkulWurowej ucYniów. Ponie-
waż iVWnieje uYaVaTniona obawaH że icU prYXgoWowanie nie jeVW opWXÜalneH Wo 
kolejnXÜ celeÜ jeVW Wu wVkaYanie Üożliwości poprawienia iVWniejącego VWanu.  
 
CYy naucYyciele Vą prYygoWowani To realiYacji VWawianycU im wVpółcYeśnie 
YaTań? 
 

AkWualne baTania wVkaYują nieVWeWX na WoH że poYioÜ prYXgoWowania na-
ucYXcieli To realiYacji VWawianXcU iÜ wVpółcYeśnie YaTań nie jeVW YbXW wXVoki 
(por. ŁanTuraH 2003; ÓackiewicYH 2006; GabrXś-ŁarkerH 2006; CUłopekH 2009; 
CUuTakH 2013b). NaucYXciele nie YawVYe Üają świaToÜość WegoH w jaki VpoVób 
Üożna roYwijać wrażliwość ucYniów na inność kulWurowąH icU uÜiejęWność 
obVerwacji i porównXwaniaH eÜpaWię i inne cecUXH VkłaTające Vię na WoH co ro-
YuÜieÜX poT pojęcieÜ koÜpeWencji inWerkulWurowej. P raÜacU VWuTiów filo-
logicYnXcU prYXVYli naucYXciele YTobXwają wprawTYie roYległą wieTYę Y YakreVu 
wVpoÜnianej już kulWurX krajuIkrajów jęYXka TocelowegoH nie Üają jeTnak – 
co poWwierTYa obVerwacja prakWXki i analiYa prograÜów VWuTiów – YbXW wielu 
Üożliwości To Ybierania ToświaTcYeń YwiąYanXcU Y kulWurą TocelowąH nie 
wVpoÜinając o ToświaTcYeniacU wXcUoTYącXcU poYa krąg kulWurX Tocelowej.   

ProbleÜ VWanowi już VaÜo YTefiniowanie pojęcia „kulWura Tocelowa”H  
a precXYXjne określenie YakreVu poWencjalnie ogroÜnej wieTYXH kWórą ÜiałbX 
Vobie prYXVwoić naucYXcielH wXTaje Vię prakWXcYnie nieÜożliwe. JeVYcYe WruT-
niej  bXłobX  prYewiTYieć wVYXVWko  WoH  co  Üoże  bXć poÜocne  w  konWakWacU   
Y prYeTVWawicielaÜi innXcU kulWur. SWąTH wXTaje VięH że barTYiej celowe oT 
prYekaYXwania konkreWnej wieTYX i TXwagowania naT WXÜH kWórX jej YakreV 
Üoże okaYać Vię prYXTaWniejVYX w koÜunikacji inWerkulWurowejH bęTYie roYwi-
janie WakicU uÜiejęWnościH kWóre poYwolą Wakże po YakońcYeniu VWuTiów na 
poVYerYanie YTobXWXcU już poTVWawowXcU koÜpeWencji (iniWial coÜpeWence). 
Taki ÜoTel poVWuluje – nie wVkaYując wprawTYie konkreWnie na koÜpeWencję 
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inWerkulWurową – PXVocka (2003)H kWóra YakłaTa jeTnocYeśnie peVXÜiVWXcY-
nieH jakkolwiek nie beY Tużej ToYX realiYÜuH że wVpoÜniane koÜpeWencje 
Üogą w prYXpaTku wielu naucYXcieli nigTX nie oViągnąć poYioÜu profeVjo-
nalnego (profeVVional coÜpeWence). 

ObVerwacja prakWXki TXTakWXcYnej oraY wXniki baTań poYioÜu świa-
ToÜości probleÜu wśróT naucYXcieli poWwierTYają opinięH że naucYXciele 
jęYXków obcXcU nie Vą w VpoVób właściwX prYXgoWowani To realiYacji VWoją-
cXcU prYeT niÜi YaTań.  

I Wak np. ŁanTura (2003J 64-66) piVYeH że „popularXYowanie wśróT 
ucYniów YnajoÜości kulWurXIcXwiliYacji krajówH kWórXcU jęYXka Vię ucYą” oraY 
„YacUęcanie To kVYWałcenia oWwarWości uÜXVłu i poYXWXwnego naVWawienia To 
Üniej YnanXcU kulWur” YajÜuje wprawTYie w opinii ankieWowanXcU prYeY nią 
naucYXcieli VWoVunkowo wXVokie ÜiejVce w UierarcUii celów naucYania jęYX-
ków obcXcU oraYH że „naucYanie kulWurX nie jeVW kojarYone wXłącYnie Y prYe-
kaYXwanieÜ wieTYX”H lecY Wakże Y „roYwijanieÜ poVWawX oWwarWości i Woleran-
cji w VWoVunku To innXcU naroTów i kulWur”. R Trugiej VWronX wVkaYuje jeTnak 
na WoH że „w PolVce Twa najcYęVWVYe VpoVobX ‘naucYania kulWurX’ polegają na 
proVWXÜ prYekaYXwaniu wieTYXH opinii i ToświaTcYeńH beY koniecYności Yaan-
gażowania ucYniów”H że „Taleko rYaTYiej niż w innXcU krajacU polVcX naucYX-
ciele poVługują Vię ÜulWiÜeTiaÜiH lub koÜenWują prYekaY w ÜeTiacU” oraY że 
„polVcX ucYniowie Vą rYaTko YacUęcani To pracX VaÜoTYielnej” Wakże w Ya-
kreVie roYwijania koÜpeWencji inWerkulWurowej.  

PXniki baTań prYeprowaTYonXcU prYeY ÓackiewicYa (2006J 34-36) po-
kaYują naWoÜiaVWH że więkVYość ankieWowanXcU prYeY niego ucYniów nie cYuje 
Vię właściwie prYXgoWowana To raTYenia Vobie w VXWuacjacU konWakWu Y prYeT-
VWawicielaÜi obcXcU kulWurH w WXÜ kulWurX Tocelowej (w WXÜ prYXpaTku krajów 
nieÜieckojęYXcYnXcU)H co wXnika Y fakWuH że lekcje jęYXka obcegoH w kWórXcU 
ucYeVWnicYXliIucYeVWnicYąH nie VWanowiłXIVWanowią Tla nicU ani źróTła inforÜacji 
krajo-H realio- i kulWuroYnawcYXcUH ani WXÜ barTYiej „wieTYX inWerkulWurowej”. 
Co ciekaweH ankieWowani prYeY ÓackiewicYa naucYXciele uważają Vię Ya gene-
ralnie TobrYe prYXgoWowanXcU To prYekaYXwania VwoiÜ ucYnioÜ wVpoÜnianej 
wieTYXH wXkaYują Vię jeTnak Wakże krXWXcXYÜeÜ wobec właVnXcU TYiałań TX-
TakWXcYnXcU (por. GabrXś-ŁarkerH 2006J 95). Jak jeTnak TowoTYą inne baTania 
np. icU goWowość i ÜoWXwacja To reflekVji naT właVnXÜ WłeÜ kulWurowXÜ – co 
jeVW iVWoWnXÜ eleÜenWeÜ koÜpeWencji inWerkulWurowej (por. CUuTakH 2013b) – 
jeVWH o ile w ogóle roYwinięWaH Wo racYej niVka (por. CUuTakH 2012a).  

IVWoWnXÜ probleÜeÜH na kWórX wVkaYuje Ü.in. CUłopek (2009J 65-66)H 
jeVW Wakże naTÜierne poleganie na WXÜH co poTają auWorYX użXwanego na 
lekcjacU poTręcYnika. P konVekwencji WeÜaWXH kWóre nie Vą w niÜ poruVYaneH 
bXwają całkowicie poÜijane. ŃakWeÜ jeVWH że poTręcYniki Yawierają licYne 
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TeficXWX w YakreVie YawarWej w nicU wieTYX na WeÜaW kulWurX Tocelowej (por. 
CUuTakH 2010aJ 229-230; CUuTakH 2010bJ 63-73)H a inforÜacji o kulWuracU 
innXcU niż Tocelowa nie Yawierają prakWXcYnie wcale. Niewiele w nicU Weż 
YaTańH kWóre VprYXjałXbX roYwijaniu cecU i YacUowań pożąTanXcU w konWak-
WacU  Y  obcXÜi  kulWuraÜi.  R  kolei  naucYXciele  Üają Vilną Vkłonność To  WegoH  
abX WrYXÜać Vię ściśle WegoH co prYeTVWawione w poTręcYniku (por. CUuTakH 
2007aJ 139-141). TXÜ barTYiej poYXWXwnie należX ocenić WoH że prYXnajÜniej 
cYęść Y nicU ToVWrYega TeficXWX użXwanXcU prYeY nicU poTręcYników i VWara Vię 
owe TeficXWX niwelowaćH włącYając To reperWuaru VWoVowanXcU prYeY Viebie 
ÜaWeriałów gloWWoTXTakWXcYnXcU ÜaWeriałX poYapoTręcYnikowe.  
 
Jak YaWem eTukować (prYyVYłycU) naucYycieli? 
 
Jak  wXnika Y  cXWowanXcU powXżej  wXników baTań poYioÜu świaToÜości  pro-
bleÜu cYX Weż poYioÜu koÜpeWencji cYXnnXcU YawoTowo naucYXcieliH obecna 
VXWuacja Taleka jeVW oT opWiÜuÜ. Obawiać Üożna VięH że YnacYna cYęść ucYniów 
nie oWrYXÜuje w raÜacU kurVów jęYXkowXcUH w kWórXcU bierYe uTYiałH ani wieTYX 
nieYbęTnej To YroYuÜienia kulWurX TocelowejH ani WXÜ barTYiej nie nabXwa cecU 
i nie roYwija uÜiejęWności prYXTaWnXcU w konWakWacU Y prYeTVWawicielaÜi innXcU 
obcXcU iÜ kulWur.  AbX YÜienić Wen VWanH  należX YaVWanowić Vię naT WXÜH  w jaki  
VpoVób VXVWeÜaWXcYnie i efekWXwnie YwiękVYać koÜpeWencje pracującXcU Y niÜi 
naucYXcieliH Wak abX poYioÜ icU koÜpeWencji bXł coraY bliżVYX wVpoÜnianeÜu 
powXżej poYioÜowi profeVjonalneÜu (profeVVional coÜpeWence).     

Taka ewolucja koÜpeWencji jeVW Üożliwa – jak Vię wXTaje – WXlko wWeTXH 
gTX naucYXciel jeVYcYe na eWapie prYXgoWowXwania To wXkonXwania YawoTu 
VaÜ ToświaTcYX iVWoWX probleÜu poprYeY beYpośreTnie konWakWX Y różnXÜi 
kulWuraÜiH  w  WXÜ  Wakże  Y  kulWurą TocelowąH  roYwinie  w  Vobie  ÜoWXwację To  
akWXwnego obVerwowania WXcUże kulWurH prYXjÜie poVWawę VwoiVWego baTacYa 
kulWurXH kWórX Y nieVłabnącą ciekawością bęTYie VWaleH naweW (a racYej prYeTe 
wVYXVWkiÜ) po YakońcYeniu Vwojej eTukacji YawoTowej Y TużXÜ Yaangażowa-
nieÜ konWXnuował w auWonoÜicYnXH świaToÜX i reflekVXjnX VpoVób pracę naT 
tą właśnie  koÜpeWencją.  OoniecYne  Vą Wakże  roYwijanie  reperWuaru  WecUnik  
pracX Y ucYniaÜi i – co VYcYególnie iVWoWne – uÜiejęWność Toboru i właściwej 
TXTakWXYacji ÜaWeriałów uYupełniającXcU Wreści YawarWe w poTręcYnikacU. 
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ScUeÜaW 1J CYXnniki wpłXwające na roYwój koÜpeWencji inWerkulWurowej naucYXciela 
(opracowanie właVne). 

 
P kweVWii wVpoÜnianego powXżej beYpośreTniego konWakWu Y obcXÜi 

kulWuraÜi (w WXÜ Y kulWurą Tocelową) Üożna opWXÜiVWXcYnie YałożyćH że jeVW on 
w TYiViejVYXcU cYaVacU nie WXlko VYcYególnie łaWwX (np. w Wrakcie poTróżX Yagra-
nicYnXcUH Ya pośreTnicWweÜ nowocYeVnXcU ÜeTiówH porWali VpołecYnościo-
wXcU iWp.)H ale naweW WruTnX To uniknięcia (oVWaWecYnie naweW nie opuVYcYając 
granic właVnego krajuH VpoWXkaÜX prYeTVWawicieli obcXcU kulWur i konfronWuje-
ÜX Vię Y oTÜiennXÜi YacUowaniaÜiH YwXcYajaÜiH pogląTaÜi iWp.). SYcYególnie 
wiele  Üożliwości  Üają w  WXÜ  YakreVie  VWuTenciH  w  WXÜ  ocYXwiście  Wakże  i  ciH  
kWórYX prYXgoWowują Vię To wXkonXwania w prYXVYłości YawoTu naucYXcieli 
jęYXków obcXcU. PXjaYTX na VWuTiaH np. w raÜacU prograÜu SocraWeV-NraVÜuV 
– jak piVYe ÓackiewicY (2006J 37) – Wo obecnie VWanTarT. PoWwierTYają Wo Weż 
Tane VWaWXVWXcYne wVkaYujące na VWałX wYroVW licYbX ucYeVWników (Wakże oVób 
ucYącXcU Vię jęYXków obcXcUH filologów i naucYXcieli jęYXków) wVpoÜnianego 
prograÜu (por. ReVpół PrograÜu NraVÜuVH 2007; CYłonkowVka-NauÜiukH 
2011)H cUoć w oTnieVieniu To ogólnej licYbX VWuTiującXcUH kWórYX planują pra-
cować w prYXVYłości jako naucYXcieleH jeVW Wo licYba niVka. Łrak Wu nieVWeWX pre-
cXYXjnXcU TanXcU. Na Waką WeYę poYwala jeTnak obVerwacja akWXwności VWuTen-
Wów we właVnXcU grupacU VeÜinarXjnXcUH w kWórXcU w oVWaWnicU laWacU YwXkle 
jeTen (ÜakVXÜalnie TwócU) na TYieVięciu VWuTenWów poTejÜuje wXYwanieH 
jakiÜ jeVW VpęTYenie VeÜeVWru na YagranicYnej ucYelni. OVobiVWe YeWknięcie Vię 
Y inną kulWurą jeVW Y pewnością najlepVYXÜ VpoVobeÜ jej poYnania. IVWoWną 



OoÜpeWencja ÜeTialna ucYniów i naucYXcieli jęYXków obcXcU jako cYXnnik… 

225 

kweVWią poYoVWaje  jeTnak  poYioÜ  reflekVji  na  WeÜaW  YTobXwanXcU  ToświaT-
cYeń. RacUoTYi obawaH że nie YawVYe jeVW on wXVWarcYająco wXVokiH że nie pro-
waTYi w każTXÜ prYXpaTku To roYwinięcia cecU i YacUowań pożąTanXcU  
w konWekście roYwijania koÜpeWencji inWerkulWurowej. PoWwierTYają Wo Wakże 
roYÜowX Ye VWuTenWaÜi-ucYeVWnikaÜi prograÜu. MlaWego celowXÜ wXTaje Vię 
wiąYanie pobXWów YagranicYnXcU VWuTenWów Y YaTaniaÜi obVerwacXjnXÜiH 
piVanieÜ VprawoYTań lub paÜięWników iWp. (por. CUuTakH 2010aJ 234-235).   

OT koÜpeWenWnXcU TXTakWXków ocYekuje Vię ocYXwiście Wakże uÜiejęWno-
ści właściwej Velekcji ÜaWeriałów gloWWoTXTakWXcYnXcU. P WXÜ konWekście niepo-
kój buTYi fakWH na kWórX wVkaYuje Ü.in. cXWowana już powXżej CUłopek (2009J 64)H 
braku uÜiejęWności wXboru i YaVWoVowania na lekcjacU WakicU ÜaWeriałówH kWóre 
poÜagałXbX w roYwijaniu koÜpeWencji inWerkulWurowej ucYniówJ   
 

„[…] cUociaż naucYXciele nie oceniają VwoicU poTręcYników YbXW wXVokoH nie 
użXwają ÜaWeriałów uYupełniającXcU YbXW cYęVWo. […] naucYXciele YaYwXcYaj 
wXkorYXVWują w Vwojej pracX pioVenkiH projekWX inTXwiTualne lub grupowe  
i YaprojekWowane prYeY Viebie ćwicYenia. RYaTYiej korYXVWają Y WakicU ÜaWeria-
łówH jak gaYeWX i cYaVopiVÜaH prograÜX WelewiYXjneI raTioweH filÜXH reklaÜX 
lub liWeraWura obcojęYXcYna. ParWo jeTnak YauważyćH że rYaTYiej użXwane Üa-
WeriałX Üają w rYecYXwiVWości wXżVYX poWencjał roYwijania wieTYX kulWurowej. 
[…] wVpoÜniane prYeY naucYXcieli ÜaWeriałX Wak naprawTę w niewielkiÜ 
VWopniu roYwijają wieTYę VocjokulWurową i pragÜaWXcYną […]H WXlko prYeTe 
wVYXVWkiÜ prYXcYXniają Vię To roYwoju koÜpeWencji cYXVWo jęYXkowXcU.”  

 
ŃakW rYaTkiego VWoVowania ÜaWeriałów auWenWXcYnXcUH wYglęTnie nie 

YawVYe opWXÜalnego Toboru poÜocX TXTakWXcYnXcUH poWwierTYają Wakże 
wXniki baTań prYeprowaTYonXcU prYeY ATaÜcYak-OrXVYWofowicY (2003J 219). 
PXnika Y nicUH że najcYęściej wXbierane prYeY naucYXcieli ÜaWeriałX uYupeł-
niające Wo arWXkułX praVowe lub WekVWX Y poTręcYników (por. CUuTakH 2007bJ 
15)H kWóre prYeY ankieWowanXcU ucYniów określane Vą jako prYeVWarYałe lub 
YbXW łaWwe. P icU opinii To roYwoju koÜpeWencji inWerkulWurowej lepiej Vłużą 
ÜaWeriałX auTiowiYualneH Wj. filÜX cYX Weż prograÜX WelewiYXjne (ibiT. 215). 
ParaTokValnie ucYniowie wXraźniej niż naucYXciele ToVWrYegają poWencjał 
WakicU  ÜaWeriałówH  kWóre  w  icU  ocenie  Vą nie  WXlko  aWrakcXjneH  ale  prYeTe  
wVYXVWkiÜ akWXwiYujące i Tające wgląT w obcX iÜ kulWurowo świaWH w WXÜ 
Wakże w kulWurę Tocelową – kWórX jakkolwiek WXlko pośreTniH Wo jeTnak inWen-
VXwniejVYX niż w prYXpaTku li WXlko lekWurX arWXkułów praVowXcU lub ogląTa-
nia YTjęć (por. CUuTakH 2007bJ 15-16). TXÜcYaVeÜ YainWereVowanie TXTakWX-
ków jęYXka ÜaWeriałaÜi auTiowiYualnXÜi wXTaje Vię YnikoÜe. ArWXkułX  
Y propoYXcjaÜi icU wXkorYXVWania na lekcjacU wXVWępują w ilościacU iście 
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UoÜeopaWXcYnXcU (por. np. arWXkułX w oVWaWnicU rocYnikacU „JęYXków ObcXcU 
w SYkole”)H a icU jakość YwXkle Wakże poYoVWawia To żXcYenia.  

Na WeÜaW poWencjału ÜaWeriałów filÜowXcU (VYcYególnie w YwiąYku  
Y roYwijanieÜ koÜpeWencji inWerkulWurowej ucYnia) powieTYieć Üożna wiele 
(por. CUuTakH 2008I2013T; PelkeICUuTakH 2010). P konWekście niniejVYego 
arWXkułu iVWoWniejVYa jeTnak oT wXÜieniania Tość ocYXwiVWXcU arguÜenWów 
Ya icU użXcieÜ wXTaje Vię reflekVja naT WXÜH co jeVW prYXcYXną icU YbXW rYaT-
kiego użXcia oraY preYenWacja VpoVobów roYwiąYania Wego probleÜu.  

P YnaleYieniu oTpowieTYi na pXWanie o prYXcYXnX rYaTkiego YaVWoVo-
wania ÜaWeriałów auTiowiYualnXcU na lekcjacU poÜocne okaYałX Vię właVne 
baTania ankieWowe prowaTYone w roku akaTeÜickiÜ 2010I11 i 2011I12 
wśróT VWuTenWów VWuTiów uYupełniającXcU ÜagiVWerVkicU filologii gerÜań-
Vkiej  na  UniwerVXWecie  iÜ.  A.  ÓickiewicYa  w  PoYnaniu  (próba  50  oVób)H   
Y kWórXcU YnacYna cYęść (65% oVób ankieWowanXcU) jeVW już cYXnna YawoTo-
wo. ŁaTania We wXkaYałXH że głównXÜi prYXcYXnaÜi Wakiego VWanu rYecYX Vą 
ogranicYenia cYaVowe (Wak poTaje 94% oVób ankieWowanXcU) oraY preVja 
YwiąYana Y prYXgoWowanieÜ ucYniów To ocYekującXcU icU egYaÜinów (Wak 
poTaje 84% oVób ankieWowanXcU). PśróT innXcU prYXcYXn VWoVunkowo cYęVWo 
wXÜieniane Vą WruTności YwiąYane Y wXboreÜ oTpowieTnicU ÜaWeriałów 
(54% uTYielonXcU oTpowieTYi)H Y ToVWępeÜ To nicU (46% uTYielonXcU oTpo-
wieTYi) oraY Y icU TXTakWXYacją (42% uTYielonXcU oTpowieTYi)H co wVkaYuje 
na TeficXWX w YakreVie koÜpeWencji ÜeTialnej ankieWowanXcU oVób. NależX 
obawiać VięH że TeficXWX w YakreVie Wej koÜpeWencji Vą Wakże prYXcYXną WegoH 
że ÜłoTYi naucYXciele wprawTYie poVWrYegają ÜaWeriałX auTiowiYualne jako 
źróTło wieTYX krajo- i kulWuroYnawcYejH a icU ogląTanie i analiYę jako prYXcYX-
nek To roYwoju (Wakże właVnej) koÜpeWencji inWerkulWurowejH ale w rYecYXwi-
VWości Y niÜi nie pracują (ani na lekcjacUH ani w raÜacU VaÜoToVkonalenia 
YawoTowego). PoWwierTYają Wo Tość YaVkakujące jak na pocYąWek XXI wieku 
YaTawane prYeY wVpoÜnianXcU VWuTenWów pXWania WXpuH gTYie Üożna Yna-
leźć oTpowieTnie filÜX lub wXpowieTYi świaTcYące o nieYnajoÜości naweW 
klaVXcYnXcU proTukcji filÜowXcUH akWorów i reżXVerów iWp.         
 
CYy naucYyciele Vą (nie)kompeWenWni meTialnie? 
 
NaucYXciel ÜuVi obecnie wXjść Y epoki GuWenberga i naucYXć Vię wXkorYXVWXwać 
poWencjał ÜeTiówH kWóre Üa To TXVpoYXcji. InnXÜi VłowX – ÜuVi on bXć naucYX-
cieleÜ koÜpeWenWnXÜ ÜeTialnie. Już prYeT ponaT TYieVięciu laWX Pfeiffer (2001J 
198) piVałH że „naucYXciel nie Üoże nie uÜieć obVługiwać koÜpuWeraH korYX-
VWać Y InWerneWu i pocYWX elekWronicYnej”H gTXż „Waka niecUęWna ÜeTioÜ reYX-
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gnacXjna poVWawa wYbuTYi poTejrYenie ucYniów o nieuTolnośćH wXgoTnic-
WwoH a naweW Yacofanie TXTakWXcYne naucYXciela”. PVkaYXwał Weż na WoH że 
„prYeT Waką oceną WrYeba Vię bronić.” TXÜcYaVeÜH naweW wśróT VWoVunkowo 
młoTXcU naucYXcieliH wXwoTYącXcU Vię Y pokolenia luTYi o YÜienionXcU już 
prYeY roYwój cXwiliYacXjnX nawXkacU YwiąYanXcU Y oTbioreÜ i prYeWwarYa-
nieÜ inforÜacji (por. CUuTakH 2013cJ 16-19)H Üożna YaobVerwować Waką 
właśnie „reYXgnacXjną poVWawę”H i Wo naweW nie w VWoVunku To koÜpuWerów  
i InWerneWuH ale – co YaVkakuje – naweW w oTnieVieniu To wVpoÜnianXcU Üe-
Tiów auTiowiYualnXcU. PoWwierTYają Wo wXniki wVpoÜnianXcU powXżej ba-
Tań właVnXcU i obVerwacja poTejÜowanXcU prYeY VWuTenWów TYiałań TXTak-
WXcYnXcU (np. w raÜacU prakWXk peTagogicYnXcU) oraY ewaluacja icU propo-
YXcji TXTakWXcYnXcU w pracacU licencjackicU i ÜagiVWerVkicU. 

CYX YaWeÜ naucYXciele prYecUoTYą w raÜacU prYXgoWowującXcU icU To 
wXkonXwania YawoTu VWuTiów oTpowieTni Wrening w YakreVie koÜpeWencji 
ÜeTialnej? OTpowiaTając na Wo pXWanieH należX Ywrócić uwagę na WoH że 
koÜpeWencja Wa Üoże bXć pojÜowana w Twojaki VpoVóbJ  

· w ujęciu poTVWawowXÜH jako „uÜiejęWność obVługi ÜeTiów” i „Ynajo-
Üość icU wielorakicU funkcji Tla efekWXwnego VWoVowania w proceVie 
nauki  jęYXka”  (PfeifferH  2001J  198)H  Wj.  połącYenie  koÜpeWencji  WecU-
nicYnej (WYn. uÜiejęWności obVługi urYąTYeń WecUnicYnXcU)H VeÜanWXcY-
nej (WYn. uÜiejęWność VelekcjonowaniaH inWerpreWowaniaH roYuÜienia 
inforÜacji prYekaYXwanXcUI YTobXwanXcU Ya pośreTnicWweÜ ÜeTiów 
i konVWruowania na Wej poTVWawie wieTYX)  i pragÜaWXcYnej (WYn. uÜie-
jęWność akWXwnego i oTpowieTYialnego użXwania ÜeTiów w inWerakcji 
Vocjalnej iWT.) (por. ŁiecUeleH 2004J 156; NVWerH 2007);  

· w ujęciu – co w konWekście pracX naT roYwijanieÜ koÜpeWencji inWerkul-
Wurowej (naucYXcieli i ucYniów) VYcYególnie ważne – poVYerYonXÜH jako 
„inWerkulWurowa koÜpeWencja ÜeTialna” (LucUWenbergH 2003I2005)H Wj. 
uÜiejęWność krXWXcYnej  reflekVji  na  WeÜaW  jęYXka  i  roli  ÜeTiówH  VpoVo-
bów preYenWacji różnoroTnXcU WeÜaWów w kręgu kulWurX TocelowejH po-
równXwania wVpoÜnianXcU aVpekWów Y ÜeTiaÜi we właVnXÜ kręgu 
kulWurowXÜ.    

  
P oTnieVieniu To pierwVYego Y wXÜienionXcU wXżej ujęć Üożna 

VWwierTYićH że prYXVYli naucYXciele nie YawVYe YTają Vobie Vprawę Y WegoH jak 
wielowXÜiarowXÜ YjawiVkieÜ jeVW opiVXwana WuWaj koÜpeWencjaH że icU wie-
TYa w WXÜ YakreVie jeVW nieYbXW uVXVWeÜaWXYowanaH a naweW pełna luk (por. 
ŁiecUeleH 2004J 156-159). R Trugiej Yaś VWronXH Üają oni VWoVunkowo wXVoką 
VaÜoocenę właVnXcU uÜiejęWności (por. ÓarciniakH 2012)H co jak Vię wXTajeH 
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wXnika głównie Y braku świaToÜości koÜplekVowości Wej koÜpeWencji  
i VprowaTYania jej głównie To obVługi różnXcU urYąTYeń WecUnicYnXcU.  

P oTnieVieniu To Trugiego Y wXÜienionXcU wXżej ujęć Üożna YarXYX-
kować VWwierTYenieH że więkVYość naucYXcieli jęYXków obcXcUH kWórYX eTuka-
cję YawoTową prYeVYli w VwoiÜ kraju ojcYXVWXÜ i WXlko VWoVunkowo rYaTko 
prYebXwali w krajuI krajacUH w kWórXcU użXwa Vię jęYXka TocelowegoH Üa 
poYioÜ koÜpeWencji YbliżonX To poYioÜu koÜpeWencji VwoicU ucYniówH Wj. że 
jeVW Wo poYioÜ Taleki oT poYioÜu koÜpeWencji ÜeTialnej roTYiÜXcU użXW-
kowników Tanego jęYXka (por. LucUWenbergH 2005J 605-606). 

PVYXVWko Wo poWwierTYa Y jeTnej VWronX obVerwacja prakWXki VYkolnejH 
w kWórej – jak wVpoÜniano już wXżej – niekWóre ÜeTia nie pojawiają Vię wca-
le lub pojawiają Vię rYaTkoH prYX cYXÜ icU poWencjał nie jeVW wXkorYXVWXwanX 
we właściwX VpoVóbH oraY analiYa wXników pracX VWuTenWówH kWórYX w ra-
ÜacU prYXgoWowania To YawoTu oWrYXÜują różnego roTYaju YaTania YwiąYa-
ne Y użXcieÜ ÜeTiów i TXTakWXYacją Wreści prYeY nie WranVporWowanXcU. Oon-
Vekwencją Wakiego VWanu rYecYX jeVW YaprYepaVYcYanie poWencjału ÜeTiów  
w konWekście roYwijania koÜpeWencji TocelowXcU (w WXÜ koÜpeWencji inWer-
kulWurowej i ÜeTialnej) ucYniów i brakH bądź YnikoÜa ilośćH efekWXwnXcU TYia-
łań VkierowanXcU na VaÜoToVkonalenie wśróT naucYXcieli. GTX cUoTYi o Wo 
oVWaWnieH Wo prYXVYli naucYXciele wXÜieniają wprawTYie różnego roTYaju Üe-
Tia (w WXÜ najcYęściej wiTeoIMVM) jako poÜoc w auWonoÜicYnXcU TYiała-
niacU VkierowanXcU na roYwój właVnXcU koÜpeWencji (por. ŁiecUeleH 2004J 
164). Ponieważ nie Üają jeTnak wXVWarcYająco roYwinięWej koÜpeWencji Üe-
TialnejH kWóra Y jeTnej VWronX jeVW celeÜ auWonoÜicYnego ucYenia VięH Y Tru-
giej Yaś VWronX uÜożliwiającXÜ je inVWruÜenWeÜ (ibiT. 167)H Wo icU TYiałania 
nie prYXnoVYą ocYekiwanXcU wXników.     
 
PnioVki 
 

PoTVuÜowując ToWXcUcYaVowe roYważania Üożna VWwierTYićH że roY-
wój koÜpeWencji ÜeTialnej Üa VilnX wpłXw na roYwój koÜpeWencji inWerkul-
WurowejH gTXż prowaTYi To inWenVXfikacji konWakWów Y obcXÜi kulWuraÜiH  
w  WXÜ  Y  kulWurą TocelowąH  a  prYeY  Wo  prowokuje  To  reflekVji  naT  właVnXÜ  
kręgieÜ kulWurowXÜ i WXÜi kulWuraÜiH To porównXwania i wXłaniania (poYor-
nXcU) poTobieńVWw lub różnic iWT.  
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ScUeÜaW 2J RwiąYek poÜięTYX (inWerkulWurową) koÜpeWencją ÜeTialną a koÜpeWen-
cją ucYeniową i koÜpeWencją inWerkulWurową (opracowanie właVne).  

 
Óa on Wakże VilnX wpłXw na roYwój koÜpeWencji  ucYeniowej (roYwój i  Wrening 
VWraWegiiIWecUnik prYXTaWnXcU w auWonoÜicYnej pracX Y ÜeTiaÜi)H co w konVe-
kwencji prYekłaTa Vię na uÜiejęWność VaÜoTYielnej pracX naT właVną koÜpe-
Wencją inWerkulWurową. PVYXVWko Wo ToWXcYX Yarówno ucYniów (roYwój auWono-
Üii ucYnia)H jak i naucYXcieli (auWonoÜicYne VaÜoToVkonalenie YawoTowe). 
PXVoko roYwinięWa koÜpeWencja ucYeniowa (Tuża świaToÜość roli ÜeTiów  
w proceVie ucYenia Vię jęYXkaH poVYukiwanie VWraWegiiIWecUnik efekWXwnej pracX 
Y ÜeTiaÜi iWp.) Üoże bXć prYX WXÜ boTźceÜ To roYwoju koÜpeWencji ÜeTial-
nej. OoÜpeWencja inWerkulWurowa Üoże naWoÜiaVW prYXcYXniać Vię To roYwoju 
koÜpeWencji ucYeniowej (konfronWacja Y oTÜiennXÜi WraTXcjaÜi eTukacXjnX-
ÜiH VWraWegiaÜiIWecUnikaÜi ucYenia Vię iWp.). R całą pewnością prYXcYXnia Vię 
ona Wakże To roYwoju inWerkulWurowego wXÜiaru koÜpeWencji  ÜeTialnej  (ce-
cUX i YacUowania roYwijane w Wrakcie pracX naT koÜpeWencją inWerkulWurową 
jako boTYiec To roYwinięcia kulWurowej reflekVji naT ÜeTiaÜi).   

Óożna YałożyćH że (najlepiej regularnX i cYęVWX) konWakW Y ÜeTiaÜi  
i WreściaÜi prYeY nie prYekaYXwanXÜi (w prakWXce eTukacXjnej i poYa konWek-
VWeÜ YinVWXWucjonaliYowanej eTukacji) prYXcYXnia Vię To poVYerYenia wieTYX 
(na WeÜaW VaÜXcU ÜeTiówH ale Weż na WeÜaW VYeroko pojęWej kulWurX Tocelo-
wej i innXcU obcXcU kulWur)H a w połącYeniu Y reflekVją na WeÜaW Wreści prYeka-
YXwanXcU Ya pośreTnicWweÜ ÜeTiówH icU jęYXkaH funkcji iWp.H prYXcYXnia Vię  
w Tużej ÜierYe To prYXroVWu koÜpeWencji ÜeTialnejH a w konVekwencji Wakże 
To prYXroVWu koÜpeWencji inWerkulWurowej. Na roYwój WXcU koÜpeWencji Üa 
wpłXw Wakże ToświaTcYenie (YwiąYane Y poTWrYXÜXwanieÜ Ya pośreTnic-
WweÜ ÜeTiów konWakWówH wXVYukiwanieÜ i prYeWwarYanieÜ inforÜacjiH pro-
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Tukcją właVnXcU Wreści ÜeTialnXcU iWp.)H kWóre wXTaje Vię bXć beYpośreTnio 
YwiąYane Y ekVpoYXcją na Wreści ÜeTialne (inWenVXwniejVYX konWakW Y ÜeTiaÜi 
Üoże Vię bowieÜ prYekłaTać na wYbogacanie ToświaTcYeń i vice verVa). Mo-
świaTcYenie Üoże naWuralnie bXć YainVpirowane reflekVją na WeÜaW ÜeTiów 
lub obcXcU kulWur i jeTnocYeśnie prYXcYXniać Vię To pogłębiania Wejże reflekVji. 
RwiąYek wieTYX na WeÜaW ÜeTiów cYX obcXcU kulWur (w WXÜ kulWurX Tocelo-
wej) Y reflekVją na icU WeÜaW nie jeVWH poTobnie jak wVYXVWkie wXÜienione 
wXżej YwiąYkiH ocYXwiVWXH ale jeVW ÜożliwX i pożąTanX.   
 

 
 

ScUeÜaW 3J RwiąYek poÜięTYX ekVpoYXcją na ÜeTia a koÜpeWencją ÜeTialną i inWerkul-
Wurową (ucYnia i naucYXciela)H wieTYą o obcXcU kulWuracU (w WXÜ o kulWurYe 
Tocelowej)H  reflekVją na  WeÜaW  obcXcU  kulWur  (w WXÜ ÜeTiów)  i  ToświaT-
cYenieÜ w konWakWacU Y prYeTVWawicielaÜi obcXcU kulWur i Y ÜeTiaÜi 
(opracowanie właVne).  

 
Mopiero praca na wVYXVWkicU WrYecU wVpoÜnianXcU płaVYcYXYnacU (Wj. wieTYXH 
reflekVji i ToświaTcYenia) uÜożliwi opWXÜalne roYwinięcie pożąTanXcU koÜ-
peWencji. ŁęTYie ona jeTnocYeśnie oTpowiaTała YałożenioÜ TXTakWXki kon-
VWrukWXwiVWXcYnejH weTług kWórej Y pełnXÜ TYiałanieÜ TXTakWXcYnXÜ ÜaÜX 
To cYXnienia Topiero wWeTXH gTX TocUoTYi To połącYenia uÜożliwiającego 
YTobXcie oVobie ucYącej Vię (ucYniowi i naucYXcielowi) ToświaTcYeniaH Vpo-
Wkanie Y wieTYą i reflekVję (por. PolffH 2002J 90-91). RnacYną rolę oTgrXwa 
WuWaj ocYXwiście Wakże wVpoÜniana już uÜiejęWność ucYenia VięH świaToÜość 
celówH inicjaWXwność iWp.H Wj. wVYXVWko WoH co VkłaTa Vię na auWonoÜię ucYnia.  
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OonVekwencje Tla prakWyki eTukacyjnej 
 
OpiVane powXżej YwiąYki prowaTYą To wnioVkuH że abX we właściwX VpoVób 
roYwijać Tocelowe koÜpeWencje prYXVYłXcU naucYXcieliH a w konVekwencji 
wVpoÜaganXcU prYeY nicU w proceVie ucYenia Vię ucYniówH należałobXJ 

1. YacUęcać i prowokować icU To (świaToÜejH uwieńcYonej wnioVkaÜi) 
reflekVji na WeÜaW ÜeTiów i YTobXwania wieTYX o nicUH 

2. VWwarYać Üożliwości To prakWXcYnego ToświaTcYenia ÜeTiów po-
prYeY oTpowieTnie YaTania i akWXwności (poYa-)lekcXjneH ale Wakże 

3. YwiękVYXć icU (obecnie w wielu prYXpaTkacU ÜiniÜalną) ekVpoYXcję 
na ÜeTia i Wreści prYekaYXwane Ya icU pośreTnicWweÜ. 

 
TXÜ VaÜXÜ we wVkaYanXÜ powXżej konWekście użXcia ÜaWeriałów au-

TiowiYualnXcU w pracX naT roYwojeÜ koÜpeWencji inWerkulWurowej celowe 
wXTaje VięJ  

1. VilniejVYe niż Üa Wo ÜiejVce obecnie włącYenie eleÜenWów ÜeTio- i fil-
ÜoYnawVWwa To prograÜów VWuTiów filologicYnXcUH 

2. opracowanie (poTobnieH jak Üa Wo ÜiejVce w prYXpaTku Yajęć Y UiVWorii 
liWeraWurX) kanonów TYieł filÜowXcU i ÜeWoT pracX Y niÜi (w WXÜ ana-
liYX śroTków wXraYu filÜowego analogicYnie To analiYX śroTków wXra-
Yu liWerackiego).  

 
P prYXpaTku (prYXVYłXcU) naucYXcieli jęYXków obcXcUH wXVWępującXcU  

w funkcji „prYekaźników” wieTYX o kulWurYe Tocelowej i „pośreTników” ÜięTYX 
kulWuraÜiH VYcYególnie iVWoWna wXTaje Vię bXć prYXgoWowanie icU To VaÜoTYiel-
nej (w celu VWałego poTnoVYenia właVnXcU kwalifikacji) i lekcXjnej (w celu poT-
noVYenia koÜpeWencji ucYniów) pracX Y wVpoÜnianXÜi już ÜaWeriałaÜi auTio-
wiYualnXÜi. OoniecYne jeVW Wu YTobXcie prakWXcYnXcU ToświaTcYeń Yarówno  
w YakreVie koÜpeWencji  WecUnicYnejH jak i  VeÜanWXcYnej lub pragÜaWXcYnejH Wj.  
roYwój poTVWaw koÜpeWencji  (iniWial coÜpeWence) w raÜacU Yajęć Y ÜeWoTXki 
naucYania jęYXków obcXcU jako punkW wXjścia To pracX naT nią w raÜacU (Va-
Üo-) ToVkonalenia YawoTowego. 
 
PrYykłaT Y prakWyki 
 

Ra prYXkłaT TYiałań VkierowanXcU na oViągnięcie wXÜienionXcU wXżej 
celów poTać Üożna prYeprowaTYonX w laWacU 2010-2012 projekW „SubWiWleV 
anT Language Learning“ (ProjekW-Nr 504737-2009-LLP-ŃI-OA2-OA2NP; koorTX-
naWoreÜ cYęści projekWu prYeprowaTYanej na UAÓ w PoYnaniu bXła prof. Tr Uab. 
TereVa ToÜaVYkiewicY). P raÜacU projekWuH VWuTenWoÜ filologii angielVkiejH nie-
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Üieckiej i roÜańVkiej UAÓ Yaoferowane YoVWałX YajęciaH na kWórXcU w inWenVXw-
niejVYX VpoVób niż Üa Wo YwXkle ÜiejVce pracowano Y filÜaÜi (w WXÜ VYcYegól-
nXÜ  prYXpaTku  Vkupiając  uwagę na  poWencjaleH  jaki  nioVą Ye  Vobą poTpiVX  To  
ÜaWeriału filÜowego). PXniki oVWaWecYne projekWu nie YoVWałX jeVYcYe opubliko-
wane. NieÜniej jeTnak Yebrane poTcYaV pracX Ye VWuTenWaÜi filologii gerÜań-
Vkiej ToświaTcYenia (por. CUuTakH 2013T) poYwalają na VWwierTYenieH że inWenVX-
fikacja pracX Y ÜaWeriałeÜ auTiowiYualnXÜ prYeYH np.J  

· WworYenie poTpiVów To filÜu oTWwarYanego beY ścieżki TźwiękowejH  
· uYupełnianie poTpiVów o inforÜacje iVWoWne Tla oVób nie(To)VłXVYącXcU lub 
· prYXgoWowXwanie inforÜacji o wiTocYnXÜ na ekranie obraYie jako 

poÜocX Tla oVób niewiTYącXcUH 
okaYała Vię bXć nie WXlko nieYwXkle akWXwiYującaH ale prYeTe wVYXVWkiÜ pro-
wokująca oVobX ucYeVWnicYące w projekcie To reflekVji na WeÜaW śroTków 
prYekaYu  filÜowegoH  na  kWóre  –  jak  oVobX  We  wielokroWnie  poTkreślałX  –  
wcYeśniej nie YwracałX wXVWarcYająco Tużo uwagiH a prYeY Wo nie wXkorYXVWX-
wałX ÜakVXÜalnie poWencjału inforÜacXjnego YawarWego w ogląTanXÜ prYeY 
nie ÜaWeriale. Mopiero bowieÜ wXłącYenie jeTnego Y kanałów (Tźwięku lub 
obraYu) wYÜocniło icU uwagę na We aVpekWX inWerakcji ÜięTYX boUaWeraÜi 
filÜu (głównie płaVYcYXYnę niewerbalną i parawerbalną koÜunikacji)H kWóre 
Üogą Üieć YnacYenie wWeTXH gTX VaÜi będą wcUoTYili w inWerakcje Y prYeT-
VWawicielaÜi kulWurX Tocelowej lub innXcU obcXcU kulWur (por. CUuTakH 
2013a). UcYeVWnicX projekWu poWwierTYali WXÜ VaÜXÜH że VaÜa ekVpoYXcja na 
ÜaWeriał filÜowX – naweW jeśli połącYona Y reflekVją naT WeÜaWeÜ poruVYa-
nXÜ w filÜie cYX Weż wXbranXÜi aVpekWaÜi WecUniki filÜowej – nie prYXcYXni-
ła Vię w icU prYXpaTku Wak barTYo To pogłębienia icU reflekVji na WeÜaW innXcU 
kulWurH jak prakWXcYne YaTaniaH kWóre wXÜagałX Vkupienia uwagi na wXbra-
nXcU aVpekWacU pokaYanej w preYenWowanXcU iÜ filÜacU inWerakcji poÜięTYX 
prYeTVWawicielaÜi WXcUże kulWur.  

R pewnością Üożna prYX WXÜ YałożyćH że równie warWościowe bXłobX 
Yajęcie Vię filÜaÜi pokaYującXÜi nie WXlko VXWuacje koÜunikacXjneH w kWórXcU 
biorą uTYiał roTYiÜi użXWkownicX Tanego jęYXka TocelowegoH ale Wakże filÜX 
pokaYujące WYw. YTerYenie kulWur (culWure claVU) cYX Weż YTarYenia krXWXcYne 
(criWical inciTenWV). OTpowieTni ÜaWeriał filÜowX Üożna Y pewnością Ynaleźć 
Tla wielu konfiguracji kulWurowXcU (prYXkłaTX filÜów preYenWującXcU Wakie 
VXWuacje w konWekście polVko-nieÜieckiÜ – por. CUuTakH 2012b).  

PracX naT roYwojeÜ koÜpeWencji inWerkulWurowej WowarYXVYXła w opi-
VanXÜ powXżej prYXpaTku Wakże reflekVja na WeÜaW koÜpeWencji ÜeTialnej. 
NaWuralnieH wieTYa i  uÜiejęWności Y Wego YakreVu okaYałX Vię poÜocne w re-
aliYacji poVYcYególnXcU YaTań. Co jeTnak równie iVWoWneH YaTania obnażyłX 
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TeficXWX VWuTenWów w jej YakreVie (np. w YakreVie obVługi prograÜów koÜpu-
WerowXcU VłużącXcU To eTXcji poTpiVów filÜowXcU i VaÜego ÜaWeriału fil-
Üowego) i VWałX Vię WXÜ VaÜXÜ boTźceÜ To jej uYupełnienia. P TalVYej per-
VpekWXwie Yarówno uYupełnienie wieTYX WeoreWXcYnej (jako forÜa ekVplicXW-
nego Wreningu VWraWegicYnego) i opiVane ToświaTcYenia (Wrening iÜplicXWnX) 
Üogą VWać Vię prYXcYXnkieÜ To VaÜoTYielnegoH auWonoÜicYnego konWXnu-
owania ToVkonalenia w YakreVie opiVXwanXcU WuWaj koÜpeWencji. 
 
PoTVumowanie 
 

PoTVuÜowując powXżVYe roYważania Üożna VforÜułować poVWulaW o WoH 
abX w raÜacU prYXgoWowania naucYXcieli To YawoTu YwiękVYXć licYbę i poT-
nieść jakość poTejÜowanXcU prYeY nicU akWXwności ÜeTialnXcU. SWanowiłobX 
Wo poTwalinX poT icU prYXVYłą TYiałalność TXTakWXcYną jako koÜpeWenWnXcU 
ÜeTialnie „pośreTników” ÜięTYX kulWuraÜi. A WXÜ VaÜXÜ w celowX i VXVWe-
ÜaWXcYnX VpoVób poÜagało iÜ w WworYeniu reperWuaru właVnXcU VWraWegii 
poTnoVYenia koÜpeWencji (w WXÜ koÜpeWencji inWerkulWurowej) nabXWXcU  
w raÜacU prYXgoWowania To wXkonXwania YawoTu naucYXciela i inicjowało  
w Wen VpoVób proceV nieuVWającego VaÜoToVkonalenia. Óożna YałożyćH że 
prYXcYXniłobX Vię Wo Wakże To opWXÜaliYacji proceVu roYwoju koÜpeWencji 
ucYniówH kWórYX w raÜacU eTukacji VYkolnej w wXniku różnego roTYaju ograni-
cYeńH np. cYaVowXcUH finanVowXcU lub organiYacXjnXcUH nie Vą w VWanie w pełni 
roYwinąć Wak Yłożonej koÜpeWencjiH jaką jeVW koÜpeWencja inWerkulWurowa. PX-
poVażenie icU w wieTYę i uÜiejęWności prYXTaWne w YTobXwaniu wieTYX o ob-
cXcU kulWuracU i ToświaTcYeń w konWakWacU Y niÜi (w WXÜ Wakże Y wXkorYXVWa-
nieÜ ÜeTiów) jeVW niewąWpliwie barTYo iVWoWnXÜ celeÜ eTukacji jęYXkowej. 
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OSRTAŁTOPANIN POSTAPY OTPARTOŚCI  
INTNROULTUROPNJ NAUCRYCINLI JĘRYOÓP OŁCYCH  

P ŚPINTLN RALNCNŃ UNII NUROPNJSOINJ  
I NA PRRYOŁAMRIN ASYSTNNTURY COÓNNIUSA 

TUe TevelopmenW of inWerculWural compeWenceV of foreign language 
WeacUerV in WUe conWexW of WUe Nuropean Union recommenTaWionV – 

WUe caVe of ComeniuV AVViVWanWVUipV 

Learning a foreign language iV noW onlX liÜiWeT Wo WUe TevelopÜenW of 
linguiVWic coÜpeWenceV. Learning a language alVo ÜeanV learning abouW 
WUe culWure anT life of anoWUer counWrXH wUicU verX ofWen ÜaX be a fu-
Wure TeVWinaWion for eTucaWional or profeVVional purpoVeV for foreign 
language learnerV. TeacUing inWerculWural coÜpeWenceV wiWUin foreign 
language eTucaWion iV a VubjecW of acaTeÜic reVearcU. Official Tocu-
ÜenWV of WUe Nuropean UnionH wUicU affecW WUe naWional language eTu-
caWion VWraWegieVH alVo confirÜ WUe iÜporWance Teveloping inWerculWural 
coÜpeWence. NxperWV agree WUaW foreign language WeacUerV plaX a crucial 
role in builTing inWerculWural awareneVV of WUeir pupilV. TUuVH in orTer Wo 
acW aV inWerculWural ÜeTiaWorV WUeX VUoulT acquire inWerculWural VkillV anT 
coÜpeWenceV WUeÜVelveV. TUiV arWicle analXVeV WUe TevelopÜenW of fu-
Wure foreign language WeacUerV’ inWerculWural coÜpeWenceV aV a conVe-
quence of WUeir parWicipaWion in CoÜeniuV AVViVWanWVUipH a coÜponenW of 
WUe Lifelong Learning PrograÜÜe. 

 
 
PprowaTYenie 

 
NaucYanie jęYXków obcXcU Wo nie WXlko roYwój koÜpeWencji jęYXkowXcU 

i prYekaYXwanie wieTYX o jęYXku Tanego krajuH ale również prYXbliżanie 
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ucYnioÜ jego kulWurX i uświaTaÜianie iÜ probleÜaWXki inWerkulWurowej. JeVW 
Wo VYcYególnie ważne w Tobie YÜian VpołecYnXcUH poliWXcYnXcU i ekonoÜicY-
nXcUH YacUoTYącXcU nieuVWannie w Nuropie oT laW TYiewięćTYieViąWXcU. RÜia-
nX WeH Wo prYeTe wVYXVWkiÜ roVnąca wVpółpraca ÜięTYXnaroTowa we wVYXVW-
kicU TYieTYinacU żXciaH a co Ya WXÜ iTYie nieVpoWXkana ToWąT Üobilność eTu-
kacXjna i YawoTowa prowaTYąca To YaWarcia granic WraTXcXjnXcU VpołecYności 
i jęYXków. NiekWóreH jeTnoroTne ToWXcUcYaV poT wYglęTeÜ naroTowościo-
wXÜ i jęYXkowXÜH VpołecYeńVWwa europejVkie w wXniku kolejnXcU roYVYerYeń 
Unii NuropejVkiejH oWwarcia rXnków pracX Tla pracowników YagranicYnXcUH jak 
również pogłębiającego Vię krXYXVu goVpoTarcYego prYeżXwają napłXw iÜi-
granWówH Tla kWórXcU poTVWawą prawiTłowego funkcjonowania w nowXÜ 
ÜiejVcu pracX i YaÜieVYkania jeVW poYnawanie kulWurX i jęYXka Tanego krajuH 
prYX jeTnocYeVnXÜ YacUowaniu właVnej WożVaÜości kulWurowej. 

RoVnącą świaToÜość poWrYebX ucYenia Vię jęYXków obcXcUH wXnikającą  
Y opiVanXcU powXżej YÜianH poWwierTYają wXniki opublikowanego w cYerwcu 
2012 r. raporWu NurobaroÜeWru 386 pW.J „NuropejcYXcX i jęYXki”1. 61% reVponTen-
Wów Wego baTania uważaH że najwiękVYą korYXścią wXnikającą Ye YnajoÜości jęYX-
ków  obcXcU  jeVW  Üożliwość pracX  Ya  granicą.  53%  WwierTYiH  że  jęYXk  obcX  po-
WrYebnX  jeVW  iÜ  w  śroTowiVku  YawoTowXÜ  (w  WXÜ  w  Wrakcie  poTróżX  Vłużbo-
wXcU).  46%  baTanXcU  poTkreśla  YnacYenie  nauki  jęYXków  w  celu  oTbXcia  VWu-
Tiów poYa granicaÜi Vwojego kraju. 88% wVYXVWkicU reVponTenWów poWwierTYaH 
że uÜiejęWność poroYuÜiewania Vię w jęYXkacU obcXcU jeVW jeTną Y poTVWawo-
wXcU koÜpeWencji wVpółcYeVnego cYłowieka (NurobaroÜeWr 386H 2012). 
 
OompeWencje inWerkulWurowe wVpółcYeVnego NuropejcYyka 

 
JeTnak YnajoÜość wVpólnego jęYXka wXVWarcYa jeTXnie To celów króW-

koWrwałej koÜunikacji ÜięTYXnaroTowej. Ńunkcjonowanie w wielojęYXcYnXcU 
i wielonaroTowXcU roTYinacUH prYeTViębiorVWwacU i VYkołacU wXÜaga rów-
nież oT wVpółcYeVnego NuropejcYXka poViaTania TobrYe roYwinięWXcU koÜpe-
Wencji inWerkulWurowXcUH kWóre ułaWwiają wYajeÜne YroYuÜienie. MoWXcYX Wo 
nie WXlko ÜigranWówH ale i VpołecYności prYXjÜującXcU. ToH co uWruTnia koÜu-
nikację ÜięTYXkulWurowąH Wo – YTanieÜ Lubeckiej (2003J 44) – „Vilna kulWu-
rowa inność ucYeVWników roYÜówH icU brak wrażliwości na kulWurowo YTeWer-
Üinowaną VeÜanWXkę wXpowiaTanXcU prYeY każdą VWronę Vłów i preYenWo-
                                                             
1 ŁaTania NurobaroÜeWru wXkonXwane Vą na Ylecenie inVWXWucji europejVkicU i ToWXcYą 
różnXcU aVpekWów żXcia VpołecYnego i ekonoÜicYnego w UN. RaporWX Y prYeprowaTYo-
nXcU baTań ToVWępne Vą na VWronieJ UWWpJIIec.europa.euIpublicŚopinionIinTexŚen.UWÜ. 
MP 14.11.2012 r.  
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wanXcU YacUowań”. MlaWego WeżH koÜpeWencje jęYXkowe ogranicYone To wie-
TYX Y YakreVu graÜaWXki i lekVXki Tanego jęYXka oraY inforÜacje fakWograficY-
ne o kraju jego użXWkowników nie Vą wXVWarcYające To nabXcia uÜiejęWności 
prowaTYenia Tialogu ÜięTYXkulWurowego – „roYÜowX ÜięTYX prYeTVWawicie-
laÜi (co najÜniej) TwócU kulWurH prYebiegającej ponaT poTYiałaÜiH ponaT 
różnicaÜi ÜięTYX VpołecYnościaÜiH naroTaÜiH grupaÜi jęYXkowXÜi i eWnicY-
nXÜi (…) prowaTYonej w TucUu wYajeÜnego VYacunkuH oWwarWości (na roY-
Üówcę) i prYXjaźni” (ÓiUułkaH 2009J 64). OoÜpeWencje ÜięTYXkulWurowe 
VWanowią więc poTVWawę koÜunikacji ÜięTYXkulWurowejH kWóreH weTług ŁX-
raÜa (1997)H obejÜują wieTYęH uÜiejęWności i poVWawXH lecY Vą również YTe-
WerÜinowane WożVaÜością Tanej oVobXH jej prYXnależnością naroTową oraY 
YaVaTaÜi pVXcUologicYnego roYwoju poVWaw i VWereoWXpów.  

RnacYenie nauki jęYXków obcXcU połącYonXcU Y nabXwanieÜ koÜpe-
Wencji ÜięTYXkulWurowXcU poTkreślane jeVW również w wielu TokuÜenWacU 
Unii NuropejVkiej ÜającXcU wpłXw na roYwój eTukacji jęYXkowej w pań-
VWwacU cYłonkowVkicU. P 2006 r. RaTa i ParlaÜenW NuropejVki prYXjęłX „Rale-
cenie w Vprawie koÜpeWencji klucYowXcU w ucYeniu Vię prYeY całe żXcie”. 
MokuÜenW Wen wXÜienia 8 poTVWawowXcU koÜpeWencji nieYbęTnXcU To 
funkcjonowania w VpołecYeńVWwie europejVkiÜ. Są WoJ poroYuÜiewanie Vię  
w jęYXku ojcYXVWXÜH poroYuÜiewanie Vię w jęYXkacU obcXcUH koÜpeWencje 
ÜaWeÜaWXcYneH koÜpeWencje inforÜaWXcYneH uÜiejęWność ucYenia VięH koÜ-
peWencje VpołecYne i obXwaWelVkieH inicjaWXwność i prYeTViębiorcYość oraY 
świaToÜość i ekVpreVja kulWuralna. P roYwinięciu Tefinicji koÜpeWencji ToWX-
cYącej YnajoÜości jęYXków obcXcU cYXWaÜXJ „PoroYuÜiewanie Vię w obcXcU 
jęYXkacU opiera Vię w YnacYnej ÜierYe na WXcU VaÜXcU wXÜiaracU uÜiejęWno-
ściH co poroYuÜiewanie Vię w jęYXku ojcYXVWXÜ – na YTolności To roYuÜieniaH 
wXrażania i inWerpreWowania pojęćH ÜXśliH ucYućH fakWów i opinii w Üowie  
i piśÜie (…) w oTpowieTniÜ YakreVie konWekVWów VpołecYnXcU i kulWurowXcU 
(…) w Yależności oT cUęci lub poWrYeb Tanej oVobX. PoroYuÜiewanie Vię  
w obcXcU jęYXkacU wXÜaga również WakicU uÜiejęWnościH jak ÜeTiacja i ro-
YuÜienie różnic kulWurowXcU. SWopień opanowania jęYXka prYeY Taną oVobę 
Üoże bXć różnX (…) oraY YależnX oT VpołecYnego i kulWurowego konWekVWu 
oVobiVWegoH oWocYenia oraY poWrYeb lub YainWereVowań Tanej oVobX” (Ralece-
nieH 2006). NaWoÜiaVW nieYbęTna wieTYaH uÜiejęWności i poVWawX powiąYane  
Y Wą koÜpeWencją wXÜagająH weTług auWorów TokuÜenWuH YnajoÜości kon-
wencji VpołecYnXcU i wXnikającXcU Y nicU rejeVWrów jęYXkaH jak również YaVaT 
koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej.  

Nauka jęYXków obcXcU w powiąYaniu Y kVYWałWowanieÜ poVWawX 
oWwarWości ÜięTYXkulWurowej YoVWała również poTkreślona w „OonkluYjacU 
RaTX w Vprawie koÜpeWencji jęYXkowXcU poYwalającXcU YwiękVYać Üobil-
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ność” Y 28 liVWopaTa 2011 r. końcYącXcU polVką preYXTencję w RaTYie UN.  
P preaÜbule konkluYji cYXWaÜXH że YnajoÜość jęYXków obcXcU jeVW koÜpeWen-
cją nieYbęTną To funkcjonowania we wVpółcYeVnXÜ świecie i na ÜięTYXnaro-
TowXÜ rXnku pracX. ProÜowanie wielojęYXcYności prYXcYXnia Vię To buTowa-
nia VpołecYeńVWw oWwarWXcU na różne kulWurX (OonkluYjeH 2011). P TokuÜen-
cie WXÜ RaTa Ywróciła Vię Weż To pańVWw cYłonkowVkicU o wprowaTYanie To 
prograÜów naucYania jęYXków obcXcU Wreści kulWurowXcU.  
 
OompeWencje inWerkulWurowe naucYycieli jęYyków obcycU 

 
ŁaTacYeH ekVperci jęYXkowi oraYH jak wiTać Y prYXWocYonXcU wXżej frag-

ÜenWów uVWawoTawVWwa unijnegoH oVobX oTpowieTYialne Ya kVYWałWowanie 
poliWXki w TYieTYinie eTukacji jęYXkowej na poYioÜie europejVkiÜ i krajowXÜ 
YgaTYają VięH że nauce jęYXków obcXcU powinno WowarYXVYXć kVYWałcenie koÜ-
peWencji ÜięTYXkulWurowXcU. OoÜpeWencje We nie Vą jeTnak nabXwane auWo-
ÜaWXcYnie. OVobaÜiH kWórXÜ VYkoła powierYa prYekaYXwanie wieTYX o kulWu-
racU innXcU krajów Vą YaYwXcYaj naucYXciele jęYXków obcXcU. IcU YaTanieÜ jeVW 
buTowanie poÜoVWów poÜięTYX jęYXkieÜH kWórego naucYają i jego kulWurąH  
a jęYXkieÜ i kulWurą ucYniów (ŁluÜaH 2012J 166). NaucYXciele jęYXków obcXcU 
pełnią YaWeÜ  obecnie  rolę ÜeTiaWorów ÜięTYX kulWuraÜiH w YwiąYku Y cYXÜ 
VaÜi powinni poViaTać barTYo TobrYe roYwinięWe koÜpeWencje inWerkulWurowe.  

OrXVWXna ÓiUułka (2009) w arWXkule „ÓeTiaWor inWerkulWurowX – nowa 
rola naucYXciela jęYXków obcXcU” VWworYXła profil iTealnego ÜeTiaWora inWer-
kulWurowego”. JeVW Wo naucYXcielH kWórXJ „nie WXlko poWrafi obcować Y InnościąH 
lecY również poWrafiH TYięki TobrYe roYwinięWXÜ koÜpeWencjoÜ TXTakWXcY-
nXÜH wVpierać roYwój koÜpeWencji inWerkulWurowej u innXcU oVób (…); uÜie 
prYekaYać ucYnioÜ wieTYę o kraju TocelowXÜ Y uwYglęTnienieÜ icU kraju 
wXjściowegoH  ale  w Waki  VpoVóbH  bX  nie  WXlko WeÜaWXYować WoH  co  InneH  lecY  
również wXjaśniać UiVWorXcYne i kulWurowe prYXcYXnX Wej inności (…); Ywraca 
uwagę na nieporoYuÜienia inWerkulWurowe naWurX werbalnej i niewerbalnej 
oraY wVkaYuje na poTłoże icU powVWawaniaH prowaTYi TXVkuVje naT oTÜien-
nością poVWawH warWości i YacUowańH uprYeTYeńH VWereoWXpówH eWc.(…); pro-
wokuje ucYniów To TXVkuVji na WeÜaWH jak oni poVWrYegają cYłonków innXcU 
grup kulWurowXcU i jak ÜX jeVWeśÜX prYeY We grupX poVWrYegani (...)”. PonaTWo 
naucYXciel-ÜeTiaWor inWerkulWurowX powinienH ÜięTYX innXÜiJ „poViaTać 
roYbuTowaną wieTYą o krajacUH kWórXcU jęYXków naucYaH jak i o właVnXÜ 
kraju i jego kulWurYe; bXć oWwarWX na Inność i InnXcUH WolerancXjnXH VYanować 
różnice kulWurowe Üającą świaToÜość WegoH że InnX nie oYnacYa wcale gorVYX 
(…); poViaTać pocYucie Vwojej WożVaÜości VpołecYnej (…); planować lekcje  
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o kulWurYe oraY prYeprowaTYać jeH w Yależności oT WeÜaWXkiH w jęYXku obcXÜ 
lub ojcYXVWXÜ (…); nie ogranicYać Vię WXlko To poTręcYnikaH lecY również VYu-
kać ToTaWkowXcU źróTeł inforÜacji  Yarówno o kulWurYe Tocelowej jak i  wXj-
ściowej (…); wXcUoTYić poYa raÜX Vwojego prYeTÜioWu i wVpólnie Y naucYX-
cielaÜi innXcU prYeTÜioWów prYXbliżać ucYnioÜ Wajniki kulWurX obcej i wła-
Vnej” (ÓiUułkaH 2009). 

AnaliYując nieYwXkle wXcYerpującą liVWę cecU i uÜiejęWności jakie po-
winien poViaTać wVpółcYeVnX naucYXciel jęYXka obcegoH kWórego głównXÜ 
YaTanieÜ jeVW prYXgoWowanie ucYniów To żXcia w wielokulWurowXÜ i wieloję-
YXcYnXÜ świecieH YaTajeÜX pXWanieH w jaki VpoVób naucYXciele Üogą prYXgo-
Wować Vię To powierYonej iÜ roli ÜeTiaWorów ÜięTYXkulWurowXcUH kVYWałWując 
jeTnocYeśnie właVną poVWawę oWwarWości inWerkulWurowej.  

PieTYa WeoreWXcYna prYekaYXwana jeVW iÜ w cYaVie VWuTiów bądź VYko-
leń. SXlabuVX Yawierają coraY cYęściej koÜponenWX poświęcone nabXwaniu 
koÜpeWencji inWerkulWurowXcU. PowVWaje jeTnak pXWanieH cYX wieTYa Weore-
WXcYna Y YakreVu liWeraWurX i kulWurX kraju jęYXkaH To naucYania kWórego prYX-
goWowuje Vię VWuTenW wXVWarcYa To wXkVYWałcenia poVWawX oWwarWości inWer-
kulWurowej i nabXcia uÜiejęWności ÜeTiacji ÜieTYX kulWuraÜi.  
 
Ralecenia TokumenWów Unii NuropejVkiej ToWycYące kVYWałcenia kompeWencji 
inWerkulWurowycU naucYycieli jęYyków obcycU 

 
P oVWaWnicU laWacU wiele uwagi poświęcono na foruÜ Unii NuropejVkiej  

i RaTX NuropX jakości prograÜów kVYWałcenia i ToVkonalenia YawoTowego na-
ucYXcieliH  w WXÜ naucYXcieli  jęYXków obcXcU. P roku 2004 ÓicUael OellX i  Ói-
cUael Grenfell Y UniwerVXWeWu w SouWUaÜpWon opracowali na Ylecenie OoÜiVji 
NuropejVkiej „NuropejVki profil kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków. RarXV Wreści 
kVYWałcenia” (Nuropean  Profile  for  Language  TeacUer  NTucaWion.  A  FraÜe  of  
Reference). WśróT 40 YagaTnieńH kWóre należałobX włącYXć To prograÜu 
kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków obcXcUH bX wXpoVażyć icU w nieYbęTną wieTYę  
i  koÜpeWencje poWrYebne To wXkonXwania Wego YawoTuH OellX poTkreśla Yna-
cYenie roYwijania różnXcU aVpekWów koÜpeWencji ÜięTYXkulWurowXcUH np. 
świaToÜość ÜięTYXkulWurową oraY uÜiejęWność funkcjonowania w innej kul-
WurYe. P roYTYiale poświęconXÜ warWościoÜH oTnajTujeÜX Yalecania ToWXcYą-
ce wprowaTYenia To kVYWałcenia prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU ele-
ÜenWów eTukacji na WeÜaW różnoroTności jęYXków i kulWur. PeTług auWorów 
opracowaniaH VWuTenci powinni YTobXwać wieTYę jak proÜować różnoroTność 
jęYXkową i kulWurową w cYaVie lekcji jęYXka obcego oraY ucYXć Vię jakH realiYując 
wXÜagania prograÜoweH wXkorYXVWXwać różnoroTne ÜaWeriałX TXTakWXcYne  
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w celu prYekaYania ucYnioÜ inforÜacji na WeÜaW koniecYności poVYanowania 
różnoroTności jęYXkowej i kulWurowej. SWuTenci powinni bXć YacUęcani To po-
głębiania Vwojej wieTYX na WeÜaW jęYXków i kulWur w Nuropie w YakreVie wXkra-
cYającXÜ poYa wXÜogi prograÜu naucYania i WXÜ VaÜXÜ roYwijać Vwoją świa-
ToÜość inWerkulWurową (OellX eW al.H 2004). AuWorYX Profilu uważają równieżH że 
oprócY poYnawania Weorii ToWXcYącXcU kVYWałWowania koÜpeWencji inWerkulWu-
rowXcU u VwoicU ucYniów VWuTenci prYXgoWowującX Vię To roli naucYXcieli jęYX-
ków obcXcU powinni Wakże nabXć świaToÜość YnacYenia naucYania i ucYenia 
Vię o jęYXkacU obcXcU i kulWuracU krajówH w kWórXcU We jęYXki Vą użXwane. P celu 
YTobXcia WXcU uÜiejęWności VWuTenci powinni Üieć Üożliwość ucYeVWnicYenia  
w VWażacU YagranicYnXcU w śroTowiVku wielokulWurowXÜ i wielojęYXcYnXÜ.  

RnacYenie kVYWałWowania poVWawX oWwarWości ÜięTYXkulWurowej na-
ucYXcieli (wVYXVWkicU prYeTÜioWów) YoVWało również poTkreślone w wXTanXcU 
w 2005 roku prYeY OoÜiVję NuropejVką „PVpólnXcU europejVkicU YaVaTacU 
ToWXcYącXcU koÜpeWencji i kwalifikacji naucYXcieli” (CoÜÜon Nuropean Prin-
cipleV for TeacUer CoÜpeWenceV anT QualificaWionV). RgoTnie Y YapiVaÜi Wego 
TokuÜenWu jeTnXÜ Y poTVWawowXcU YaTań naucYXcieli jeVW prYXgoWowanie 
ucYniów To roli obXwaWeli UNH TlaWego Weż powinni oni proÜować wYajeÜnX 
VYacunek i YroYuÜienie kulWur. PonaTWo powinni roYuÜieć równowagę Üię-
TYX poVYanowanieÜ i uświaToÜienieÜ Vobie różnoroTności kulWurH a oTnaj-
TXwanieÜ wVpólnXcU warWości. 

ŁaTania prowaTYone w pańVWwacU cYłonkowVkicU UN w kolejnXcU laWacU 
pokaYałXH żeH w Wrakcie prYXgoWowania To wXkonXwania YawoTuH naucYXciele nie 
nabXwają wVYXVWkicU koÜpeWencji poWrYebnXcUH abX VkuWecYnie naucYać oraY 
Üóc VproVWać poWrYeboÜ ucYniówH kWóre w świecie VYXbkicU YÜian VpołecYnXcUH 
kulWurowXcUH goVpoTarcYXcU i WecUnicYnXcU wciąż ewoluują. MlaWego Weż w 2007 
roku ukaYał Vię „OoÜunikaW OoÜiVji To RaTX i ParlaÜenWu NuropejVkiego w Vpra-
wie poprawX jakości kVYWałcenia naucYXcieli”. OoÜiVja NuropejVka poTkreśla  
w niÜH że YawóT naucYXciela wXÜaga ÜobilnościH kWóra jeVW poTVWawowXÜ 
VkłaTnikieÜ prograÜów kVYWałcenia i ToVkonalenia naucYXcieli. NaucYXciele  
w pańVWwacU cYłonkowVkicU powinni bXć YacUęcani To poTejÜowania pracX  
i VWuTiów w innXÜ kraju UN w celu roYwoju YawoTowego. Powinni Üieć również 
Üożliwość pracX w śroTowiVku ÜięTYXkulWurowXÜ (OoÜunikaWH 2007).   

PVYXVWkie prYXWocYone wXżej TokuÜenWX Yawierają YapiVX Üówiące  
o WXÜH że jeTnXÜ Ye VpoVobów kVYWałWowania koÜpeWencji inWerkulWurowej na-
ucYXcieli jęYXków obcXcU (i nie WXlko) jeVW icU uTYiał w WranVgranicYnej Üobilności 
i ÜięTYXnaroTowXcU prograÜacU eTukacXjnXcU TającXcU Üożliwość bądź Yanu-
rYenia w kulWurYe naucYanego jęYXkaH bądź pracX i nauki w śroTowiVku wielokul-
WurowXÜ i wielojęYXcYnXÜ. Meklaracje We nie Üają jeTnak oTYwiercieTlenia  
w rYecYXwiVWości. P 2006 r. naukowcX Y UniwerVXWeWu w Łarcelonie prYeprowa-
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TYiliH na Ylecenie OoÜiVji NuropejVkiejH baTanie MROŃOLTA (MeWecWing anT Re-
Üoving ObVWacleV Wo Foreign Language TeacUing AbroaT – PXkrXwanie i uVuwa-
nie prYeVYkóT Tla naucYania jęYXków obcXcU Ya granicą). ObejÜowało ono po-
naT 6000 naucYXcieli  jęYXków obcXcU Y krajów cYłonkowVkicU UN. 70% reVpon-
TenWów cXWowanego powXżej baTania wXraYiło cUęć wXjaYTu To innego kraju  
w celu poTnieVienia VwoicU koÜpeWencji YawoTowXcU. JeTnak WXlko 15% Y nicU 
prYXYnałoH że w icU krajacU Üobilność w celu YTobXcia ToświaTcYenia peTago-
gicYnego jeVW obowiąYkowa w Wrakcie VWuTiów (SWrubellH 2012). 

SWan Wen poWwierTYają Tane YawarWe w opublikowanXcU we wrYeśniu 2012 
r. „OlucYowXcU TanXcU o naucYaniu jęYXków obcXcU w VYkołacU w Nuropie 2012” 
(OeX MaWa on TeacUing LanguageV aW ScUool in Nurope 2012)2. Publikacja opra-
cowana prYeY NurXTice Yawiera inforÜacje o nauce jęYXków obcXcU w 32 krajacU 
NuropX. Jak wXnika Y analiYX YebranXcU TanXcU WXlko w kilku krajacU UN (Łelgii 
(PVpólnoWa Palonii-ŁrukVeli)H ŃrancjiH NieÜcYecUH IrlanTiiH LukVeÜburgu i Piel-
kiej ŁrXWanii) Yaleca Vię w uVWawoTawVWwie oświaWowXÜ VWuTenWoÜH prYXVYłXÜ 
naucYXcieloÜ jęYXka obcegoH oTbXcie cYęści prYXgoWowania To YawoTu w kraju 
jęYXkaH kWórego Üają naucYać. CYaV Wakiej Üobilności jeVW różnX. P RjeTnocYonXÜ 
OróleVWwie wXnoVi on rok. P IrlanTii warunkieÜ wpiVu To rejeVWru TXploÜowa-
nXcU naucYXcieli jeVW oTbXcie co najÜniej WrYXÜieVięcYnXcU prakWXk w kraju jęYX-
kaH kWórego VWuTenW YaÜierYa w prYXVYłości naucYać. P NieÜcYecU okreV WakicU 
prakWXk wXnoVi ÜieViącH a w Łelgii wXÜagane Vą jeTXnie Twa WXgoTnie. PXjąWek 
VWanowi LukVeÜburgH gTYie regulacje prawne narYucają prYXVYłXÜ naucYXcieloÜ 
jęYXków obcXcU obowiąYek oTbXcia całXcU VWuTiów w kraju jęYXkaH To naucYania 
kWórego Vię prYXgoWowują (OeX MaWaH 2012J 96).  

SWaWXVWXki nie wXgląTają lepiejH jeżeli cUoTYi o licYbę cYXnnXcU YawoTowo 
naucYXcieli jęYXków obcXcUH kWórYX wXjeżdżają To krajów naucYanXcU jęYXków 
bądź na wakacje bądź w celu oTbXcia prYXnajÜniej jeTnoÜieVięcYnego kurVu 
ToVkonalenia YawoTowego. JeTXnie we Ńrancji oTVeWek Wen wXnoVi oTpowieT-
nio 69H1% i 60H4%H a w HiVYpanii - 60H7% i 79H7%. P WakicU krajacUH jak Łułgaria 
i NVWonia procenW Wen wXnoVi oTpowieTnioJ 12H9 i 15H1% jeżeli cUoTYi o licYbę 
naucYXcieli  wXjeżdżającXcU na YagranicYne wakacje  oraY  13H3% i  11% w prYX-
paTku naucYXcieli ucYeVWnicYącXcU w ToVkonaleniu YawoTowXÜ Ya granicą. 
Mane We YoVWałX opracowane na poTVWawie wXników „NuropejVkiego ŁaTania 
OoÜpeWencji JęYXkowXcU” (Nuropean SurveX on Language CoÜpeWenceV – 
NSLC) prowaTYonego w 15 krajacU NuropX w roku 2011.  ŁaTanie  Wo  ujawniło 
równieżH że śreTnio jeTXnie 10% naucYXcieli w krajacU ucYeVWnicYącXcU w NSLC 

                                                             
2 Publikacja OeX MaWa on TeacUing LanguageV aW ScUool 2012 Yawiera 61 wVkaźników 
pocUoTYącXcU Y cYWerecU źróTełJ NurXTiceH NuroVWaWuH baTania TUe Nuropean SurveX 
on Language CoÜpeWenceV (NSLC) oraY baTania ONCM PISA 2009. 
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YTobXwa ToświaTcYenie YawoTowe Ya granicąH pracując prYeY ÜiniÜuÜ Üie-
Viąc w VYkole w kraju naucYanego prYeY Viebie jęYXka (OeX MaWaH 2012J 97-98).  

ÓiÜo iżH TokuÜenWX europejVkie w VpoVób jaVnX poTkreślają YnacYe-
nie Üobilności naucYXcieli jęYXków obcXcU Tla poTnieVienia poYioÜu icU 
koÜpeWencji jęYXkowXcU i inWerkulWurowXcUH VWaWXVWXki YaÜieVYcYone w „Olu-
cYowXcU TanXcU o naucYaniu jęYXków obcXcU w VYkołacU w Nuropie 2012” nie 
poYoVWawiają wąWpliwościH że w więkVYości VXVWeÜów eTukacXjnXcU UN jeVW Wo 
naTal barTYo rYaTki eleÜenW kVYWałcenia i ToVkonalenia YawoTowego jęYX-
kowców. OonVWaWacja Wa nie YÜienia jeTnak fakWuH że coraY więkVYe Yróżnico-
wanie kulWurowe i jęYXkowe oWacYającej naV rYecYXwiVWości wXÜaga oT na-
ucYXcieli jęYXków obcXcU preYenWowania poVWawX oWwarWości inWerkulWurowej 
oraY uÜiejęWności ÜeTiacji poÜięTYX kulWuraÜi i że uTYiał w kurVacUH w cYa-
Vie kWórXcU prYekaYXwana jeVW jeTXnie wieTYa WeoreWXcYna nie YaVWąpi beYpo-
śreTniego konWakWu Y innXÜi jęYXkaÜi i kulWuraÜi.  
 
Ppływ uTYiału w programie AVyVWenWura ComeniuVa na kVYWałWowanie 
poVWawy oWwarWości inWerkulWurowej naucYycieli jęYyków obcycU 

 
OTpowieTYią na brak w forÜalnXcU VXVWeÜacU kVYWałcenia naucYXcieli 

wXVWarcYającej oferWX Üobilności WranVgranicYnejH uÜożliwiającej YTobXcie WXcU 
koÜpeWencji w śroTowiVku wielokulWurowXÜ Vą prograÜX eTukacXjne Unii 
NuropejVkiej. P 2007 r. OoÜiVja NuropejVka roYpocYęła we wVYXVWkicU pań-
VWwacU cYłonkowVkicU realiYację VYeścioleWniego prograÜu „UcYenie Vię prYeY 
całe żXcie”. JeTnXÜ  Y  jego  koÜponenWów  jeVW  AVXVWenWura  CoÜeniuVa3. Jego 
głównXÜ celeÜ jeVW uÜożliwienie VWuTenWoÜ i kaTrYe naucYXcielVkiej wXjaY-
Tów YagranicYnXcU w celu oTbXcia prakWXk YawoTowXcU w cYaVie kWórXcU Üają 
Üożliwość YTobXwania wieTYX o różnoroTności kulWur i jęYXków europejVkicU 
oraY YroYuÜienia icU warWości jak również nabXwania poTVWawowXcU uÜiejęW-
ności i koÜpeWencji żXciowXcUH nieYbęTnXcU To roYwoju oVobiVWegoH prYXVYłego 
YaWruTnienia i akWXwnego obXwaWelVWwa europejVkiego. Cele VYcYegółowe 
obejÜują poprawę Üobilności ucYniów i kaTrX naucYXcielVkiejH Yacieśnienie 
wVpółpracX ÜięTYX VYkołaÜiH YacUęcanie To nauki jęYXka oraY wYÜacnianie 
jakości i wXÜiaru europejVkiego kVYWałcenia naucYXcieli. PrograÜ VkierowanX 
jeVW To VWuTenWów prYXVYłXcU naucYXcieli oraY abVolwenWów kierunków naucYX-
cielVkicUH kWórYX nie pracowali jeVYcYe w VYkole. PiękVYość oVób ubiegającXcU 
Vię o granW w raÜacU Wego prograÜu Wo VWuTenci prYXVYli naucYXciele jęYXków 
obcXcU. AVXVWenWura CoÜeniuVa oferuje iÜ wXjaYT Ya granicę na prakWXkę pe-
                                                             
3 PrograÜ AVXVWenWura CoÜeniuVa wTrażanX bXł w PolVce również w Wrakcie pro-
graÜów SocraWeV I i II w laWacU 2001-2006.  
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TagogicYno-YawoTową Wrwającą oT 13 To 45 WXgoTni w TanXÜ roku VYkolnXÜ. 
PrYebXwając w VYkole goVYcYącej aVXVWenW prowaTYi poT opieką ToświaTcYone-
go naucYXciela oT 12 To 16 goTYin Yajęć WXgoTniowo. P prYXpaTku aVXVWenWów 
jęYXkowXcU Vą Wo lekcje jęYXkaH To naucYania kWórego TanX VWuTenW Vię prYXgo-
Wowuje. NależX również wVpoÜniećH że cYęść aVXVWenWów jęYXkowXcU oTbXwa 
Vwój VWaż w kraju jęYXka TocelowegoH cYęść jeTnak wXjeżdża To pańVWwH w kWó-
rXcU icU jęYXk TocelowX jeVW jęYXkieÜ obcXÜ. 

UcYąc w VYkołacU Ya granicąH aVXVWenci YTobXwają ToświaTcYenie Yawo-
ToweH  poYnają innX VXVWeÜ eTukacji i VWoVowane w niÜ roYwiąYania ToWXcYące 
różnXcU aVpekWów kVYWałcenia jęYXkowegoH ucYą Vię nowXcU ÜeWoT naucYaniaH 
groÜaTYą auWenWXcYne ÜaWeriałX TXTakWXcYneH kWóre poYwolą iÜ uaWrakcXjnić 
lekcje  Y  ucYniaÜi  po  powrocie  To  krajuH  TYięki  konWakWowi  Y  żXwXÜ  jęYXkieÜ  
poTnoVYą Vwój poYioÜ biegłości jęYXkowej. P raporWacU końcowXcU VkłaTanXcU 
po YakońcYeniu aVXVWenWurX To Agencji NaroTowej PrograÜu „UcYenie Vię prYeY 
całe żXcie” VWuTenci poTkreślają korYXściH jakie wXnieśli Y pobXWu w VYkole goVY-
cYącej. AVXVWenci korYXVWają również Y Üożliwości YaÜieVYcYania relacji Y pobXWu 
na aVXVWenWurYe na Vpecjalnie VWworYonXÜ To Wego celu blogu. Ra YgoTą aVXVWen-
Wów pracownicX Agencji NaroTowej uÜieVYcYają na Wej VWronie inWerneWowej 
również raporWX końcowe4. JeTna Y ucYeVWnicYek prograÜuH kWóra prYebXwała na 
aVXVWenWurYe w Pielkiej ŁrXWanii w roku VYkolnXÜ 2008I2009H Wak poTVuÜowała 
Vwój pobXWJ „NajwiękVYą korYXścią Tla Ünie jeVW niewąWpliwie YTobXcie ToświaT-
cYenia YawoTowego. JeVWeÜ prYekonanaH że YapoYnanie Y VXVWeÜeÜ eTukacji  
i VpoVobaÜi naucYania w Pielkiej ŁrXWanii poÜoże Üi bXć lepVYXÜ peTagogieÜ 
w prYXVYłości”. AVXVWenWka  j.  francuVkiegoH  kWóra  oTbXła  Vwój  VWaż w  ŃinlanTii   
w roku VYkolnXÜ 2010-2011 ToTajeJ „ŁeY wąWpieniaH ToświaTcYenie YTobXWe  
w cYaVie AVXVWenWurX YnacYnie poTnioVło Üoje kwalifikacje w YawoTYie naucYX-
ciela jęYXka obcego. Nie WXlko ucYXłaÜ Vię jak naucYać innXcUH ale Wakże YnacYnie 
poTnioVłaÜ Vwoje uÜiejęWności jęYXkowe. PobXW w VYkole w ŃinlanTii poYwolił 
Üi na bliżVYe poYnanie VXVWeÜu eTukacji uYnanego powVYecUnie Ya wYorcowXH  
a Wakże uÜożliwił Üi poYnanie efekWXwnXcU ÜeWoT naucYaniaH To kWórXcU Y pew-
nością wrócę pracując w VYkole. Także ÜiałaÜ Üożliwość wXpróbowania w prak-
WXce i ćwicYenia VpoVobów naucYania poYnanXcU w cYaVie VWuTiów”.  

PXjaYT na AVXVWenWurę CoÜeniuVa Wo jeTnak prYeTe wVYXVWkiÜ lekcja 
oWwarWości inWerkulWurowej. SWuTenci prYeY okreV oT 3 To 10 ÜieVięcX ucYeVW-
nicYą w żXciu VpołecYnXÜ i kulWuralnXÜ obcego kraju Üając na co TYień kon-
WakW Y Innością. Pracując coTYiennie Y ucYniaÜiH prYeTVWawicielaÜi innej kul-
WurX i użXWkownikaÜi innego jęYXkaH ÜuVYą wejść w rolę pośreTnika ÜięTYX-
kulWurowego. Nie jeVW Wo jeTnak relacja ucYeń-naucYXciel jęYXka obcego Y jaką 
                                                             
4 Łlog AVXVWenWów CoÜeniuVaJ www.coÜeniuV.org.pl MP 2.11.2012  
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Üają To cYXnienia naucYXciele ucYącX jęYXków obcXcU ucYniów pocUoTYącXcU 
Y  Wego  VaÜego  co  oni  kręgu  kulWurowego  we  właVnXÜ  kraju.  AVXVWenW  jęYX-
kowX w YagranicYnej VYkole wcUoTYi w rolę ÜeTiaWora inWerkulWurowego po-
ÜięTYX kulWurą jęYXka naucYanegoH Vwoją właVną kulWurą i jęYXkieÜ ojcYXVWXÜ 
oraY kulWurą i jęYXkieÜ ucYniów. AbX TobrYe wXwiąYać Vię Y Wego YaTania 
ÜuVi poViaTać barTYo Tobrą YnajoÜość właVnego jęYXka i właVnej kulWurXH 
jęYXka i kulWurX kraju Tocelowego oraY orienWację w kulWurYe kraju pocUoTYe-
nia ucYniów. ÓuVi bXć świaToÜX Vwojej roli jako pośreTnika inWerkulWurowe-
go. CYX jeTnak wXjeżdżając na aVXVWenWurę po kilku laWacU VWuTiów jeVW To Wej 
roli w pełni prYXgoWowanX? OaWarYXna ŁrYoVko-ŁarraW (2011) w VwoiÜ arWXku-
le „AVXVWenWura CoÜeniuVa a poTVWawowe kVYWałcenie naucYXcieli jęYXków 
obcXcU w świeWle NuropejVkiego Profilu OVYWałcenia NaucYXcieli” poTkreślaH że 
praca aVXVWenWa jęYXkowego w YagranicYnej VYkole Wo Y jeTnej VWronX Vilne 
ToświaTcYenie VYoku kulWurowegoH YTerYenie wieTYX WeoreWXcYnej Y YaVWoVo-
wanieÜ jej w prakWXce w oTÜiennXÜ oT roTYiÜego śroTowiVku eTukacXj-
nXÜH ale również nieYwXkła VYanVa na roYwój koÜpeWencji inWerkulWurowXcU 
poprYeY coTYiennX konWakW Y oTÜiennościąH koniecYnością ToVWoVowania 
forÜ jęYXkowXcU To innego VpołecYno-kulWurowego konWekVWu jak również 
roYwiąYXwania konflikWów ÜięTYXkulWurowXcUH w kWórXcU niejeTnokroWnie 
aVXVWenW wXVWępuje w roli ucYeVWnikaH cYaVaÜi VprawcX i cYęVWo ÜeTiaWora.  

JeTna Y ucYeVWnicYek aVXVWenWurXH kWórej ToświaTcYenie prYXWacYa ŁrYo-
Vko-ŁarraW Wak opiVujeH jak jej YacUowanie oTbierali naucYXciele VYkołX goVY-
cYącejJ „Po kilku WXgoTniacU YauważyłaÜH że coś bXło nie WakH ÜiałaÜ wraże-
nieH że bXłaÜ oTbierana jako niegrYecYna i YbXW aVerWXwna. Ja po proVWu Üó-
wiłaÜ ToVXć beYpośreTnio o WXÜH co cUciałaÜ albo o WXÜH co ÜXślałaÜ. Coś 
WaÜ  nie  grałoH  ale  poWeÜ  naucYXłaÜ  Vię Üówić TelikaWniejH  użXwać forÜ  
grYecYnościowXcU lub innej inWonacji” (ŁrYoVko-ŁarraWH 2011J 222). AVXVWenW-
ka analiYując reakcje oWocYenia na jej VpoVób wXpowiaTania VięH kWórX prYe-
nioVła Y jęYXka ojcYXVWego na jęYXk obcXH YwerXfikowała Vwoje poVWępowanie 
ToVWoVowując rejeVWr jęYXka To VXWuacji VocjolingwiVWXcYnejH w jakiej Vię Yna-
laYła. Inna VWuTenWka prYXWacYa VXWuacjęH w kWórej TYięki YnajoÜości jęYXka 
ojcYXVWego ucYnia oraY YroYuÜieniu ÜecUaniYÜu powVWania błęTu jęYXkowe-
go w jego wXpowieTYi Yażegnała konflikW kulWurowX poÜięTYX niÜ a jego 
naucYXcieleÜ-obcokrajowceÜJ „GTX naucYXcielH IrlanTcYXkH Üówił polVkieÜu 
cUłopcuH  co  Üa  YrobićH  Wen  kiwał głową Üówiąc  „I  know”H  cYXli  „wieÜ”H  Ya-
ÜiaVW użyć YwroWu „I unTerVWanT”. NaucYXciel oTebrał YacUowanie ucYnia jako 
niegrYecYneH uYnającH że Wen nie cUceH abX Üu ÜówionoH co Üa robić” (ŁrYo-
Vko-ŁarraWH 2011J 222) SWuTenWka wXkaYała Vię w Wej VXWuacji uÜiejęWnościaÜi 
ÜeTiacXjnXÜi. ŁowieÜ „naucYXciel-ÜeTiaWor uoVabia kogośH kWo wXkaYuje 
YÜXVł obVerwacXjnXH VpoVWrYegawcYośćH kWo bacYnie prYXgląTa Vię poVWawoÜ 
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VwoicU ucYniów i wXcUwXWuje nieprawiTłowościH analiYując icU źróTła i wX-
ciągając oTpowieTnie wnioVki” (RającH 2012J 143). 

Uwrażliwienie na różnice kulWurowe jeVW jeTną Y najcYęściej poTkreśla-
nXcU prYeY aVXVWenWów korYXści płXnącXcU Y uTYiału w AVXVWenWurYe CoÜeniu-
Va. UcYeVWnicX Wego prograÜu roYwijają Vwoją poVWawę oWwarWości inWerkulWu-
rowej już poprYeY WoH że w Wrakcie pobXWu w obcXÜ kraju Wo prYeTe wVYXVWkiÜ 
oni Vą Inni. SukceV koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej w coTYiennXcU VXWuacjacU 
konWakWów Y naucYXcielaÜi w VYkole goVYcYącejH roTYicaÜi ucYniówH aTÜini-
VWracjąH opieką ÜeTXcYną YależX w równej ÜierYe oT oWwarWości na prowa-
TYenie Tialogu inWerkulWurowego Yarówno Y icU VWronX jak i VpołecYności icU 
prYXjÜującej. P cXWowanXÜ już wXżej raporcie aVXVWenWki j. angielVkiego 
cYXWaÜXJ „Mużą YaleWą wXjaYTu bXło YeWknięcie Vię Y różnoroTnością kulWur  
i WraTXcji i YÜierYenie Vię Y wXYwaniaÜiH kWóre Wa oTÜienność Ye Vobą prYXno-
Vi. PrYekonałaÜ VięH że nauka WolerancjiH akcepWacji Trugiego cYłowiekaH 
oWwarWości na różnice kulWurowe i VYacunku Tla WXcU różnic VWanowi priorXWe-
Wową kweVWię i powinna bXć poruVYana na każTXÜ prYeTÜiocie VYkolnXÜH już 
oT najÜłoTVYXcU laW”. PoTobne Wreści oTnajTujeÜX w raporcie jej koleżankiH 
kWóra ucYXła j. francuVkiego w ŃinlanTiiJ „Po raY pierwVYX prYebXwałaÜ Wak 
długo Ya granicą PolVki i  Wo w Wak barTYo ÜięTYXnaroTowXÜ i wielokulWuro-
wXÜ śroTowiVku. PrYebXwanie na co TYień w WakiÜ ÜiejVcu ucYX VYacunku  
i akcepWacji oVób pocUoTYącXcU Y różnXcU krańców świaWaH ÜówiącXcU cał-
kieÜ innXÜi jęYXkaÜiH oTYnacYającXÜi Vię oTÜiennXÜi obXcYajaÜi”. 

Praca aVXVWenWa CoÜeniuVa w wielokulWurowXÜ śroTowiVku Üoże rów-
nież niekieTX oYnacYać naucYanie jęYXka obcego w klaVacU YróżnicowanXcU 
kulWurowo i jęYXkowo. PprawTYie oVWaWnie baTanie PISA Y 2009 r. wXkaYałoH że 
90H4% pięWnaVWoleWnicU ucYniów Y pańVWw cYłonkowVkicU UN ucYęVYcYa To VYkółH 
w kWórXcU 80% ucYniów poVługuje Vię w ToÜu jęYXkieÜH w kWórXÜ prowaTYo-
ne jeVW naucYanieH Wo w niekWórXcU krajacU cieVYącXcU Vię Tużą popularnością 
wśróT aVXVWenWów CoÜeniuVa WakicU jakJ ŁelgiaH HiVYpaniaH NieÜcXH cYX AuVWria 
już co WrYeci ucYeń ucYęVYcYa To VYkołXH gTYie ponaT 20 % ucYniów nie Üówi  
w ToÜu jęYXkieÜH kWórego użXwa w VYkole (OeX MaWaH 2012J 21). Mla aVXVWenWaH 
kWórX Wrafia To Wakiej VYkołX poVWawa oWwarWości inWerkulWurowej jeVW VYcYegól-
nie ważna. OprócY pełnieniaH wXnikającej Y bXcia naucYXcieleÜ jęYXków ob-
cXcUH roli pośreTnika ÜięTYX kulWurą jęYXka naucYanego a jęYXkieÜ i kulWurą 
krajuH w kWórXÜ naucYaH ÜuVi pośreTnicYXć ÜięTYX obcXÜi Vobie kulWuraÜi 
ucYniów pocUoTYącXcU Y innXcU krajów a kulWurą krajuH w kWórXÜ ci ucYniowie 
żXją i w kWórXÜ on VaÜ Weż jeVW obcokrajowceÜ. JeVW Wo YaTanie barTYo WruTneH 
gTXż najcYęściej VWuTenci – beneficjenci prograÜu CoÜeniuV nie poViaTają 
oTpowieTniego prYXgoWowania To ÜeTiacji ÜięTYXkulWurowXcU.  
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PrYXWocYone prYXkłaTX pokaYująH że aVXVWenW CoÜeniuVa nieuVWannie Ynaj-
Tuje Vię w VXWuacji wXÜagającej prowaTYenia Tialogu inWerkulWurowego. R jeTnej 
VWronX jako naucYXciel jęYXka obcego powinien pośreTnicYXć poÜięTYX kulWurą  
i  jęYXkieÜ  VwoicU  ucYniów  a  kulWurą kraju  naucYanego  jęYXka.  R  Trugie  VWronX  
fakWH że VaÜ jeVW obcokrajowceÜH powoTuje koniecYność ciągłego ucYenia Vię  
i oTkrXwania YaVaT kulWurX prYXjÜującejH nieprYerwanej ÜeTiacji poÜięTYX wła-
Vną kulWurą a kulWurą i jęYXkieÜ poTopiecYnXcU. Óożna powieTYiećH że aVXVWenW 
CoÜeniuVa jeVW naucYXcieleÜ kulWurowo ucYącXÜ Vię (ÓackiewicYH 2009). To 
perÜanenWne kVYWałWowanie poVWawX oWwarWości kulWurowej jeVW nieYaprYecYalnie 
jeTnXÜ Y najcenniejVYXcU ToświaTcYeń ucYeVWników aVXVWenWurX.  

WśróT cecU iTealnego ÜeTiaWora inWerkulWurowego OrXVWXna ÓiUułka 
(2009) uÜieściła barTYo Tobrą YnajoÜość właVnego jęYXkaH kraju i jego kulWurX 
oraY Vilne pocYucie właVnej WożVaÜości VpołecYnej. JeTnXÜ Y wXÜogów uTYiału 
w  aVXVWenWurYe  CoÜeniuVa  jeVW  proÜowanie  prYeY  aVXVWenWa  wśróT  ucYniów   
i cYłonków VpołecYności lokalnej kulWurX kraju jegoIjej pocUoTYenia. AVXVWenci 
organiYują wXVWawX preYenWujące arcUiWekWuręH VYWukę i krajobraY VwoicU krajów. 
ProwaTYą lekcje w jęYXku obcXÜ o ojcYXVWej liWeraWurYe. UcYą pioVenek i proVWXcU 
YwroWów żXcia coTYiennego. PrYXgoWowują preYenWacje ToWXcYące świąWecYnXcU  
i luTowXcU WraTXcjiH YacUęcając ucYniów To porównXwania kulWur i YnajTowania 
eleÜenWów różniącXcU lub łącYącXcU YwXcYajeH  UiVWorię i  jęYXk  icU  kraju  i  kraju  
aVXVWenWa. PiękVYość aVXVWenWów poTkreślaH że TYięki WakiÜ TYiałanioÜ lepiej 
poYnali właVną kulWuręH YroYuÜieli na cYXÜ polega icU kulWurowa WożVaÜośćH 
naucYXli Vię prYełaÜXwać VWereoWXpX. Pielu aVXVWenWów prYXYnajeH że w cYaVie 
pobXWu Ya granicą poVWrYegali Viebie jako aÜbaVaTorów właVnego kraju.  
 
PoTVumowanie 

 
RagaTnienie kVYWałWowania koÜpeWencji inWerkulWurowXcU w raÜacU nauki 

jęYXków obcXcU VWanowi prYeTÜioW wielu opracowań naukowXcUH jak również 
oficjalnXcU TokuÜenWów kVYWałWującXcU poliWXkę jęYXkową pańVWw Unii Nuropej-
Vkiej. OoÜpeWencje We nie Vą jeTnak nabXwane auWoÜaWXcYnie w cYaVie akwiYXcji 
koÜpeWencji jęYXkowXcU. UcYniowieH kWórXcU prYXVYłością jeVW żXcieH nauka i pra-
ca w wielojęYXcYnXcU i wielokulWurowXcU VpołecYeńVWwacU poWrYebują poÜocX 
wXkwalifikowanXcU naucYXcieliH kWórYX „nie WXlko poÜogą iÜ nabXć uÜiejęWności 
jęYXkoweH ale również YapoYnać Vię Y inną kulWurą – YroYuÜieć jąH ponieważ nie 
jeVW Üożliwe roYTYielenie jęYXka i kulWurX” (ŁluÜaH 2012J 166).  

NaucYXciele jęYXków obcXcUH kWórXÜ oprócY roli ekVperWaH wXcUowaw-
cXH innowaWoraH baTacYaH ewaluaWoraH ÜoTeraWoraH ToraTcXH organiYaWoraH 
reflekVXjnego prakWXka prYXpiVuje Vię również rolę pośreTnika kulWurowego 
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(RawaTYkaH 2004)H VWarają Vię YTobXć oTpowieTnie koÜpeWencje w cYaVie 
Yarówno prYXgoWowania To YawoTuH jak i kurVów ToVkonalenia YawoTowego 
oferowanXcU w raÜacU eTukacji forÜalnej i poYaforÜalnej. PieTYa Weore-
WXcYna nie wXVWarcYa jeTnak To wXkVYWałcenia poVWawX oWwarWości inWerkulWu-
rowejH kWórą Üożna w pełni roYwinąć jeTXnie poprYeY beYpośreTnie To-
świaTcYenie w pracX w śroTowiVku wielokulWurowXÜ. Óożliwość YTobXcia 
Wakiego ToświaTcYenia Taje niewąWpliwie uTYiał w prograÜie eTukacXjnXÜ 
Unii NuropejVkiej – AVXVWenWura CoÜeniuVa.  

AVXVWenciH kWórXcU celeÜH YgoTnie Y YałożeniaÜi prograÜuH jeVW YTobX-
cie prakWXki YawoTowejH jako naucYXcieli jęYXków obcXcUH poprYeY YanurYenie 
w kulWurYe i jęYXku krajuH w kWórXÜ oTbXwają Vwój VWażH ucYą Vię WolerancjiH 
poVYanowania różnoroTności inWerkulWurowej i jęYXkowej. RXVkują Weż świa-
ToÜość warWości kulWurX ojcYXVWejH kWóra VWaje Vię Tla nicU punkWeÜ oTnieVie-
nia To YroYuÜienia właVnej WożVaÜości. OażTa inWerakcja Y ucYniaÜi icU ro-
TYicaÜiH naucYXcielaÜi VYkołX goVYcYącej oraY cYłonkaÜi VpołecYności lokal-
nej jeVW Tla nicU Üożliwością kVYWałcenia poVWawX oWwarWości inWerkulWurowej 
– koÜpeWencjiH kWórą w prYXVYłości będą VWarali Vię prYekaYać VwoiÜ ucYnioÜ. 
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MałgorzaWa Bielicka  
UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYa 

OOÓPNTNNCJN NAUCRYCINLA JĘRYOA OŁCNGO  
P PRRNMSROOLU IÓÓNRSYJNYÓ. PRRYGOTOPANIN  

STUMNNTÓP OINRUNOÓP NNOŃILOLOGICRNYCH  
MO PYOONYPANIA RAPOMU NAUCRYCINLA  

P PRRNMSROOLU MPUJĘRYCRNYÓ 

CompeWenceV of WUe foreign language WeacUer in WUe immerVive  
preVcUool. Preparing VWuTenWV for  WeacUing in WUe bilingual preVcUool 

TUiV paper aWWeÜpWV Wo TeVcribe WUe coÜpeWenceV of WUe preVcUool 
WeacUer. ŃocuV iV placeT on coÜÜunicaWive coÜpeWenceV boWU in WUe 
peTagogical TiÜenVionH aV well aV in WUe in L2. TUe nexW poinW of WUe paper 
iV Wo aTTreVV WUe following queVWionJ Uow are foreign language WeacUer 
WraineeV prepareT for work aV L2-WeacUerV in iÜÜerVive preVcUoolV? TUe 
concluVionV are ÜaTe on WUe baViV of a 150-Uour obVervaWion wUicU waV 
conTucWeT in an iÜÜerVive PoliVU-GerÜan preVcUool in PoYnań. 

 
 
PVWęp 
 
IVWnieje wiele Tefinicji koÜpeWencji oraY wiele icU WXpologii (por. SWrXkowVkiH 
SWrXkowVka i PielacUowVkiH 2003). CUcąc uniknąć pojęciowego cUaoVu w ni-
niejVYXÜ arWXkule pragnę oTnieść Vię To Tefinicji i WXpologii koÜpeWencji Ya-
proponowanXcU prYeY MXlaka (1995)H Pfeiffera (2001)H RawaTYką (2004)  
i MoXé (2009) i na icU poTłożu prYeTVWawić koÜpeWencje naucYXciela w prYeT-
VYkolu TwujęYXcYnXÜ polVko-nieÜieckiÜ. Po cYęści WeoreWXcYnej naVWąpi opiV 
baTania eÜpirXcYnego wraY Y jego reYulWaWaÜi. PXprowaTYenie wnioVków 
Tokonane YoVWało na baYie wnikliwejH licYącej co najÜniej 150 goTYin obVer-
wacji beYpośreTniej pracX naucYXcieli w MwujęYXcYnXÜ PrYeTVYkolu PolVko-
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NieÜieckiÜ „Nne Tue Rabe”1 w PoYnaniuH jak i na poTVWawie prowaTYonXcU 
prYeY auWorkę Yajęć Y prakWXcYnej nauki jęYXka nieÜieckiego w InVWXWucie 
LingwiVWXki SWoVowanej UAÓ. 
 
1. OompeWencje wVpółcYeVnego naucYyciela 
 
MobrX naucYXciel powinien TXVponować wieloÜa koÜpeWencjaÜi Tefiniowa-
nXÜi prYeY MXlaka (1995J 37) jako „Ybiór wieTYXH uÜiejęWnościH TXVpoYXcji oraY 
poVWaw i warWościH nieYbęTnXcU Tla VkuWecYnej realiYacji nałożonXcU YaTań”.  
P liWeraWurYe gloWWoTXTakWXcYnej pojawiają Vię Wakże barTYo obVYerne opiVX 
koÜpeWencji naucYXcielaH Wakże naucYXciela jęYXków obcXcU (RawaTYkaH 2004; 
PXVockaH 2003; PfeifferH 2001). Jak Yauważa RawaTYka (2004)H nowe VpoVobX 
naucYania wXÜagają oT naucYXciela VYerokiego VpekWruÜ uÜiejęWności. Obok 
wieTYX i właściwego ÜeWoTXcYnego prYXgoWowaniaH oVoba naucYająca ÜuVi 
poViaTać YnacYne koÜpeWencje pVXcUologicYno-peTagogicYneH inWerkulWuroweH 
ÜeneTżerVkieH ToraTcYeH ewaluacXjneH ale prYeTe wVYXVWkiÜ Waka oVoba po-
winna Üieć oTwagę To reflekVji  naT właVnXÜ TYiałanieÜ i  oTwagę wprowa-
TYenia YÜian – naucYXciel ÜuVi bXć baTacYeÜ (RawaTYkaH 2004). 

MXlak (1995) wXoTrębnia 3 roTYaje koÜpeWencji YawoTowXcU naucYXcielaJ 
· koÜpeWencje baYowe – Vprawne TYiałanie prYXnajÜniej niekWórXcU 

YÜXVłówH nieYbęTnX poYioÜ roYwoju inWelekWualnego i ÜoralnegoH 
wXÜaganX poYioÜ roYwoju VpołecYnegoH kWóre poYwalają na poro-
YuÜienie Vię Y TYiećÜiH ÜłoTYieżą i wVpółpracownikaÜiH 

· koÜpeWencje koniecYne – Vą Wo koÜpeWencjeH beY kWórXcU oVoba wX-
konująca YawóT naucYXciela nie ÜogłabX pracować konVWrukWXwnie 
Wj. wXpełniać prYXpiVXwanXcU Tanej VYkole YaTań eTukacXjnXcUH  

· pożąTane – Üogą YnajTować Vię w profilu YawoTowXÜ naucYXcielaH 
ale nie ÜuVYąH cUoć Y pewnXcU wYglęTów icU poViaTanie Üoże bXć 
poÜocneJ np. gra na VkrYXpcacU. 

SYcYegółowej analiYie poTTaje MXlak koÜpeWencje koniecYneH a wśróT nicU 
wXróżnia koÜpeWencje inWerpreWacXjneH auWokreacXjne oraY realiYacXjne.  
P raÜacU koÜpeWencji inWerpreWacXjnXcU naucYXciel powinien TokonXwać 

                                                             
1 PrYeTVYkole „Nne Tue Rabe” jeVW pierwVYXÜ w PoYnaniu iÜÜerVXjnXÜ prYeTVYkoleÜ 
polVko-nieÜieckiÜ. UWworYone ono YoVWało w kwieWniu 2009 roku. MYieci YanurYają Vię 
w jęYXk nieÜiecki poTobnieH jak Wo Vię TYieje w roTYinie TwujęYXcYnej. JęYXk nieÜiecki 
nie  jeVW  ogranicYonX  To  wXbranXcU  VXWuacji.  TowarYXVYX  on  TYiecioÜ  we  wVYXVWkicU  
akWXwnościacU prYeTVYkolnXcU. Oażdą grupą prYeTVYkolną opiekują Vię Twie naucYX-
cielki. JeTna poroYuÜiewa Vię Y TYiećÜi wXłącYnie w jęYXku nieÜieckiÜH a Truga wX-
łącYnie w jęYXku polVkiÜ. ProceV ucYenia Vię jęYXka nieÜieckiego jeVW ewaluowanX.  
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nieuVWannej krXWXcYnej inWerpreWacji świaWaJ powinien on bXć inWelekWualiVWąH 
cYłowiekieÜ poVYukującXÜ prawTX i warWościH oVobą nieuVWannie poTTającą 
roYuÜnej krXWXce Vwą wieTYęH Vwe TYiałania oraY prYeTVWawiane Üu propo-
YXcje. Mo koÜpeWencji koniecYnXcU należą Wakże koÜpeWencje auWokreacXjne 
WYn. koÜpeWencje WworYenia VaÜego ViebieH Vwej VXlweWki YawoTowej. TrYecią 
VkłaTową koÜpeWencji koniecYnXcU Vą koÜpeWencje realiYacXjne uÜożliwia-
jące wXkonXwanie YaTań eTukacXjnXcU w VYkole.  

RaVaTnicYXÜ „obiekWeÜ” beYpośreTnicU TYiałań naucYXciela jeVW jeT-
noVWkaH grupa ucYniówH klaVa VYkolna oraY cała VpołecYność VYkolna. 
 

NaucYXciel w klaVie VYkolnej Üa prYeT Vobą całX reperWuar YacUowań i cYXnno-
ści o różnXÜ poYioÜie YorganiYowania - oT proVWXcU reakcji To barTYo Yłożo-
nXcU cYXnności ÜeWoTXcYnXcU. ŁaYą Tla WXcU najbarTYiej VkoÜplikowanXcU 
cYXnności naucYXciela Vą jeTnak jego YacUowania ekVpreVXjne (N)H cYęVWo nie 
uświaTaÜianeH a kWóre już jako Wakie wXwierają określonX wpłXw na poVWawX  
i YacUowania ucYniów. Są Wo YacUowania niewerbalneH VpoVób ÜówieniaH po-
ruVYania Vię po klaVie iWp. R WXcU Wo YacUowań naucYXciel buTuje Vwe cYXnności 
o cUarakWerYe VocjoWecUnicYnXÜ (SW)H a więcJ kierowanie klaVąH wYbuTYanie 
uwagiH organiYowanie fiYXcYnego śroTowiVka iWT. Takie TYiałania Vą YwXkle 
VkłaTowXÜi WecUnikH ÜeWoT i cYXnności realiYującXcU YaVaTX naucYania. Są Wo 
najwXżej YorganiYowane cYXnności ÜeWoTXcYne (M)H jeTnak icU powoTYenie  
w YnacYnXÜ VWopniu YależX oT efekWXwności YacUowań ekVpreVXjnXcU i Vocjo-
WecUnicYnXcU (MXlakH 1995J 41). 

 
AuWor Wrafnie YauważaH iż w proceVie kVYWałcenia naucYXcieli głównie 

Ywraca Vię uwagę na cYXnności ÜeWoTXcYne (VWoVowanie ÜeWoTH piVanie  
i realiYacja konVpekWuH VWoVowanie forÜ organiYacXjnXcUH VWraWegie lekcjiH 
VWrukWura wXkłaTu)H a YTecXTowanie Üniej uwagi poświęca Vię YacUowanioÜ 
niewerbalnXÜH probleÜoÜ eÜiVji głoVuH VpoVobowi poruVYania Vię po klaVieH 
WecUnikoÜ uWrYXÜXwania uwagi cYX kierowania pracą grupX. Óoże Wo bXć - 
jego YTanieÜ - poTVWawą WruTności naucYXcieli w realiYacji niekWórXcU ÜeWoT 
naucYania. MlaWego w Woku kVYWałcenia właśnie Wen ciąg cYXnności winien bXć 
wnikliwie WrenowanX (MXlakH 1995).  
 
1.1. OompeWencje naucYyciela jęYyka obcego  
 
OoÜpeWencjaÜi naucYXciela jęYXka obcego YajÜowali Vię w VwoicU publika-
cjacU Ü.in. Pfeiffer (2001)H RawaTYka (2004)H cYX PXVocka (2003). Pfeiffer 
wXróżnia 5 koÜponenWów koÜpeWencji naucYXciela jęYXka obcego jak koÜ-
peWencja jęYXkowaH koÜpeWencja ÜeWoTXcYnaH koÜpeWencja krajo- i kulWuro-
YnawcYaH koÜpeWencja peTagogicYna oraY koÜpeWencja ÜeTialna. P raÜacU 
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koÜpeWencji jęYXkowej naucYXciel powinien poViąść wieTYę o WXÜ prYeTÜio-
cie i uÜiejęWności Y WXÜ prYeTÜioWeÜ YwiąYane. NaucYXciel jęYXków obcXcU 
ÜuVi opanować wieTYę graÜaWXcYną o WXÜ jęYXku oraY uÜiejęWności i Vpraw-
ności jęYXkowXcU Tla celów koÜunikacji (PfeifferH 2001J 194). P TalVYej cYęści 
auWor VłuVYnie YauważaH że w prYXpaTku naucYXciela jęYXka obcego nieYwXkle 
ważna jeVW Wakże wieTYa na WeÜaW graÜaWXki jęYXka ojcYXVWegoH najlepiej  
w poVWaci konWraVWXwnej graÜaWXki TXTakWXcYnej. 

OoÜpeWencja ÜeWoTXcYna w ujęciu Pfeiffera Wo uÜiejęWność WworYenia 
i prYeprowaTYania efekWXwnXcU proceVów gloWWoTXTakWXcYnXcU. AbX ją po-
ViąśćH nieoTYowna jeVWJ  

· wieTYa gloWWoTXTakWXcYna obejÜująca naukowe poTVWawX gloWWoTX-
TakWXkiH jej prYeTÜioWuH celów i ÜeWoT baTań; 

· wieTYa o YwiąYkacU gloWWoTXTakWXki Y TYieTYinaÜi pokrewnXÜiH 
YwłaVYcYa Y pVXcUoTXTakWXką i jęYXkoYnawVWweÜ; 

· poTVWawX  Weorii akwiYXcji jęYXka obcego; 
· YnajoÜość ÜeWoT naucYania jęYXka w roYwoju UiVWorXcYnXÜ i akWual-

nego VWanu TXVkuVji facUowej oraY  
· YnajoÜość ÜeWoTXki naucYania jęYXka.  

JeTnakże ÜiVWrYoVWwo ÜeWoTXcYne wXkaYXwać bęTYie Wen naucYXcielH 
kWórX oprócY Vprawności ÜeWoTXcYnXcU VenVu VWricWe poViaTa uÜiejęWności 
koÜunikaWXwne obejÜująceJ uÜiejęWność wprowaTYania aWÜoVferX jęYXko-
wejH uÜiejęWność bXcia koÜunikaWXwnXÜH uÜiejęWność prYXVWoVowania Vię 
To lekcji w Yależności oT jej Wreści i cUarakWeruH uÜiejęWność kierowania ucYą-
cXÜi VięH uÜiejęWność wXrażania koÜunikaWów prYX poÜocX ÜowXH ÜiÜikiH 
geVWXkulacjiH uÜiejęWność wXraźnego i eÜocjonalnego ÜówieniaH uÜiejęW-
ność VYXbkiego ciągłego Üówienia (PaVVowH 1984 Ya PfeifferH 2001). Tak więc 
Wakże w opiVie koÜpeWencji naucYXciela jęYXków obcXcU poTkreśla Vię iVWoWną 
wagę uÜiejęWnXcU YacUowań ekVpreVXjnXcU i VocjoWecUnicYnXcU. P TalVYej 
cYęści arWXkułu naVWąpi oTwołanie Vię To WXcU uÜiejęWności koÜunikacXjnXcUH 
jako nieoTYownXcU w pracX naucYXciela prYeTVYkola bilingwalnego.  
P raÜacU koÜpeWencji krajo- i kulWuroYnawcYej Pfeiffer akcenWuje poTVWa-
wową wXWXcYnąH kWórą jeVW YaVaTa relewanWnej Wreści Tla efekWXwnej koÜuni-
kacji inWerkulWurowej  Tefiniowana w naVWępującX VpoVóbJ „wVYXVWkoH co Tla 
VkuWecYności koÜunikacji jeVW nieYbęTne lub Üoże ją YakłócićH powinno bXć 
poYnane” ( PfeifferH 2001J 197).  

Oolejną koÜpeWencją naucYXcielVką jeVW koÜpeWencja peTagogicYna. 
AuWor poTkreśla jej wagę naTÜieniającH że w UiVWorii gloWWoTXTakWXki iVWniałX 
cYaVXH w kWórXcU nie Toceniano YnacYenia wXcUowaniaH a VYcYególnie wXcUo-
wania inWerkulWurowego. OVWaWnią opiVXwaną prYeY auWora koÜpeWencją jeVW 
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koÜpeWencja ÜeTialnaH w VkłaT kWórej wcUoTYi uÜiejęWność Vprawnej obVłu-
gi ÜeTiów oraY YnajoÜość icU wielorakicU funkcji Tla efekWXwnego VWoVowa-
nia w proceVie  nauki jęYXka. „NaucYXciel nie Üoże nie uÜieć obVługiwać 
koÜpuWeraH korYXVWać Y InWerneWu i pocYWX elekWronicYnej. Taka niecUęWna 
ÜeTioÜ reYXgnacXjna poVWawa wYbuTYi poTejrYenie ucYniów o nieuTolnośćH 
wXgoTnicWwoH a naweW Yacofanie TXTakWXcYne naucYXciela. PrYeT Waką oceną 
WrYeba Vię bronić” (PfeifferH 2001J 198). 

PXcYerpującXÜ opiVeÜ koÜpeWencji naucYXciela jęYXków obcXcU jeVW 
publikacja RawaTYkiej (2004). AuWorka Tokonała opiVu koÜpeWencji naucYXciela 
jęYXków obcXcU poprYeY roleH kWóre w proceVie ucYenia Vpełnia naucYXciel. Re 
wYglęTu na barTYo wXcYerpującXH poparWX ogroÜną ilością baTań naukowXcU 
opiV koniecYnXcU uÜiejęWności naucYXcielaH jak i ogranicYenia eTXWorVkie niniej-
VYej publikacji naVWąpi poniżej WXlko prYXWocYenie najważniejVYXcU ról Vpełnia-
nXcU prYeY naucYXciela jęYXków obcXcUH a YainWereVowanego cYXWelnika kieru-
jeÜX To TYieła. P ujęciu RawaTYkiej naucYXciel powinien bXć ekVperWeÜ  
w YakreVie wieTYX prYeTÜioWowej i koÜpeWencji jęYXkowXcUH wieTYX i koÜpe-
Wencji pVXcUologicYno-peTagogicYne oraY wieTYX i koÜpeWencji ÜeWoTXcYnXcU. 
PoYa WXÜi funkcjaÜi prYeT naucYXcieleÜ VWoją YaTania wXcUowawcX TYieci  
i  ÜłoTYieżXH   pośreTnika  kulWurowegoH  organiYaWoraH  ÜoTeraWora  i  ToraTcX  
ewaluaWoraH innowaWoraH baTacYa i reflekVXjnego prakWXka. Już proVWe wXlicYe-
nie WXcU funkcji WworYX obraY facUowca o nieYwXkle VYerokicU uÜiejęWnościacU.  
 
1.2. NaucYyciel jęYyka obcego w naucYaniu wcYeVnoVYkolnym i prYeTVYkolnym  
 
OpiVując koÜpeWencje naucYXciela naucYania wcYeVnoVYkolnego i prYeTVYkolne-
go pragnę YacYąć oT prYXpoÜnienia iVWoWnego TokuÜenWu Tla naucYania jęYXków 
obcXcU w nieÜieckiÜ obVYarYe jęYXkowXÜH a ÜianowicieJ Nürnberger 
NÜpfeUlungen YuÜ früUen FreÜTVpracUenlernenH kWórX YoVWał opublikowanX 
prYeY GoeWUe-InVWiWuW w 1996 rokuH a w roku 2010 wYnowionX i YakWualiYowanX. 
P WXÜ TokuÜencie Vpecjaliści Y 22 krajów poTjęli VWarania opiVania proceVu 
naucYania jęYXków obcXcU ÜałXcU TYieci ogniVkując Vię na icU poWrYebacU i Üoż-
liwościacU. OprócY WakicU kweVWii jakJ pVXcUologicYne poTłoże ucYenia Vię jęYX-
ków obcXcUH koncepcje ucYenia ÜałXcU TYieciH poWrYebX TYieciH prawa TYieciH 
Wreści ucYeniaH ocenianieH auWorYX forÜułują poVWulaWX wobec naucYXcieli ucYą-
cXcU Üałe TYieci.  Na wVWępie YaYnacYają oniH  że w naucYaniu wcYeVnoVYkolnXÜ 
naucYXciel Vpełnia klucYową rolę i jeVW najważniejVYXÜ auWorXWeWeÜ Tla TYiecka. 
CYXÜ lepiej bęTYie on wXkVYWałconX w kweVWii VWawianXcU wobec niego VpecX-
ficYnXcU i różnoroTnXcU YaTańH WXÜ barTYiej efekWXwnX bęTYie proceV ucYenia Vię 
TYiecka. UcYenie YacUoTYi w VXVWeÜie poYnawcYXÜ TYieckaH ale naucYXciel jeVW 
TecXTującXÜ warunkieÜ Wego proceVu (ŁleXUlH 2000J 29). 



ÓałgorYaWa Łielicka 

256 

P aVpekcie YnajoÜości jęYXka obcego Nürnberger NÜpfeUlungen YuÜ 
früUen FreÜTVpracUenlernen VWawiają naucYXcielowi na poYioÜie wcYeVnoVYkol-
nXÜ barTYo wXVokie wXÜaganiaJ naucYXciele naucYania prYeTVYkolnego i wcYe-
VnoVYkolnego powinni więc TXVponować VoliTną YnajoÜością jęYXka obcegoH  
a  VYcYególnie  jego warianWeÜ użXwanXÜ w koÜunikacji  Y  ÜałXÜi  TYiećÜi.  Re-
perWuar jęYXkowX naucYXciela powinien bXć na WXle wXVWarcYającXH abX Üógł on 
poTejÜować ważne WeÜaWXH reagować VWoVownie To VXWuacjiH VWoVować bogaWe 
śroTki jęYXkowe oraY reagować aTekwaWnie w wXÜiarYe eÜocjonalnXÜ.  

NieYwXkle ważna jeVW jeTna Ye VkłaTowXcU uÜiejęWności jęYXkowXcU 
naucYXcielaH jaką jeVW koÜpeWencja foneWXcYna. ŁaTania wXkaYująH że ÜiÜo 
VWoVowania bogaWXcU śroTków auTiowiYualnXcU jako źróTła inpuWuH TYieci 
prYejÜują wXÜowę Vwojego naucYXciela (SaÜbaniVH 2007J 71-72). Taką VXWu-
ację Üożna uYaVaTnić VpołecYno-pragÜaWXcYną Weorią ucYenia Vię Vłów To-
ÜaVelloH kWórX piVYeJ „VpołecYno-konwencjonalna naWura VXÜboli jęYXkowXcU 
oYnacYaH że TYieci Üogą Vię icU naucYXć WXlko w inWerakcji Y innXÜi oVobaÜi. 
To YaśH że funkcją VXÜboli jeVW Üanipulowanie uwagą innXcUH YnacYXH że 
TYiecko Üoże Vię naucYXć icU YnacYenia koÜunikacXjnegoH WXlko wcUoTYąc  
w inWerVubiekWXwnX VWan poTYielenia uwagi  Y ToroVłXÜ użXWkownikieÜ jęYX-
kaH co powoTujeH że YTolność To poTYielenia Y kiÜś uwagi VWaje Vię nieYbęTną 
poTVWawą To prYXVwajania VXÜboli jęYXkowXcU i poVługiwania Vię niÜi" (To-
ÜaVello w ŁokuVH SUugarH 2007J 218). UÜiejęWności koÜunikacXjne naucYX-
cieli naucYania wcYeVnoVYkolnego Wo kongloÜeraW Vprawności jęYXkowej  
Y uÜiejęWnością Vkierowania uwagi w VWronę TYiecka. P Wen VpoVób koÜpe-
Wencje jęYXkowe naucYXciela nieoTłącYnie łącYą Vię Y koÜpeWencjaÜi peTago-
gicYnXÜiH nieYwXkle ważnXÜi w pracX Y ÜałXÜi TYiećÜi. 

Praca Y ÜałXÜi TYiećÜi wXÜaga Tużej grunWownej wieTYX peTagogicY-
no-pVXcUologicYnej ToWXcYącej roYwoju Wego eWapu obejÜującego VXlweWkę 
roYwojową TYieckaH poYnania poTVWawowXcU forÜ akWXwności TYieckaH TXV-
UarÜonii i YaburYeń roYwojowXcUH aVpekWów YwiąYanXcU Y VocjaliYacją TYiecka 
w VpołecYeńVWwie iWT. SYerokie VpekWruÜ WXcU aVpekWów powoTujeH że Wakże 
uÜiejęWności naucYXciela naucYania wcYeVnoVYkolnego powinnX bXć barTYo 
obVYerne  (Yob.  AnTrYejewVkaH  2009).  Mo  poTVWawowXcU  VkłaTowXcU  koÜpe-
Wencji peTagogicYnej naucYXciela ÜałXcU TYieci Üożna YalicYXćJ uÜiejęWność 
ocenX roYwoju pVXcUo-VpołecYnego TYieckaH uÜiejęWność TiagnoYowania pro-
bleÜowXcU YacUowań ucYniów i icU roYwiąYXwaniaH uÜiejęWność TiagnoYowa-
nia śroTowiVka VpołecYno-wXcUowawcYego TYieckaH uÜiejęWność uWrYXÜania 
poYXWXwnej ÜoWXwacji ucYniów To roYwoju. P raÜacU WXcU koÜpeWencji nale-
żX VYcYególnie poTkreślić koÜponenW obejÜującX uÜiejęWność naucYXciela 
nawiąYXwania UarÜonijnej koÜunikacji Y wVYXVWkiÜi poTÜioWaÜi YwiąYanXÜi 
Ye VYkołąJ TYiećÜiH roTYicaÜiH naucYXcielaÜi oraY innXÜi profeVjonaliVWaÜi (np. 
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pracownikaÜi poraTni opiekuńcYo-wXcUowawcYXcU). OÜawiając koÜpeWencje 
wVpółcYeVnego naucYXciela eTukacji eleÜenWarnej nie wolno YapoÜnieć Wakże 
o koÜpeWencji inWerkulWurowejH gTXż To YaTań naucYXciela należX prYXbliżenie 
nie WXlko jęYXkaH ale i kulWurX naroTuH kWórego jęYXk TYiecko poYnaje. 
 
2. Pymagania VWawiane naucYycielowi w prYeTVYkolu immerVyjnym - 

wybrane aVpekWy 
 
ÓeWoTa iÜÜerVji w żaTnej ÜierYe nie jeVW ÜeWoTą innowacXjną. Naukowe 
poTVWawX Wej ÜeWoTX YoVWałX opracowane w laWacU VYeśćTYieViąWXcU w Oana-
TYie (GeneVeeH 1996)H jeTnakże poTobnX VpoVób ucYenia TYieci YaobVerwować 
Üożna Tużo wcYeśniej na TworacUH cYX w bogaWXcU ToÜacUH gTYie kVYWałcenie 
TYieci powierYane bXło naucYXcielkoÜ (bonoÜ) VprowaTYanXÜ Y YagranicX. 
ÓeWoTa iÜÜerVji polega na YaVWoVowaniu jęYXka obcego To prYekaYXwania 
(ucYenia) Wreści prYeTÜioWowXcU. JęYXk obcX VłużX jako „weUikuł” To WranVpor-
Wu WreściH a wXbór śroTków jęYXkowXcU YależX oT każToraYowej WeÜaWXki (Łur-
ÜeiVWerH 2006). OVoba ucYąca Vię wXVWawiana jeVW na Wak Tługą ekVpoYXcję na 
jęYXk w warunkacU prYeTVYkolnXcU cYX VYkolnXcUH aż TojTYie w jej uÜXśle To 
roYpracowania koTu jęYXkowego na wVYXVWkicU poYioÜacU jęYXkowXcU WakicU 
jakJ poYioÜ fonologiiH ÜorfologiiH VkłaTni i użXcia jęYXka. Pg PoTe (2006) ÜuVi 
bXć Wo okreV co najÜniej 6-7 laW. Na gruncie nieÜieckiÜ w raÜacU naucYania 
wcYeVnoVYkolnego ÜeWoTę iÜÜerVji wprowaTYał YeVpół naukowców Vkupio-
nXcU wokół TwujęYXcYnego prYeTVYkola i VYkołX iÜ. ClauVa Rixena w AlWenUolY 
kIOilonii (PoTeH 2006H PoTeH 2009H OerVWen 2005). 

ÓeWoTa iÜÜerVji (YanurYenia) w jęYXk obcX wYorowana jeVW na naWu-
ralnej akwiYXcji jęYXkowej. MYiecko wcUoTYi w świaW jęYXka obcego oT pierw-
VYXcU ÜinuW Vwojego pobXWu w prYeTVYkoluH w kWórXÜ VWoVowana jeVW YaVaTa 
one perVon - one languageH co oYnacYaH że jeTna Y naucYXcielek koÜunikuje 
Vię Y TYiećÜi w jęYXku ojcYXVWXÜH a Truga w jęYXku obcXÜ. Taka rYecYXwiVWość 
VWwarYa TYiecku Üożliwość wielogoTYinnej ekVpoYXcji na jęYXk obcX. ŁaTania 
PoTe (2009) wXkaYująH że w cYaVie WrYXleWniego pobXWu w prYeTVYkolu TYieci 
opanowuję VYWukę roYuÜienia koÜunikaWów w jęYXku obcXÜH naWoÜiaVW ekV-
ploYja proTukWXwnXcU uÜiejęWności jęYXkowXcU naVWępuje poT koniec pierw-
VYej  klaVX TwujęYXcYnej VYkołX poTVWawowej. 

P powXżVYXcU roYTYiałacU niniejVYego arWXkułu naVWąpiło naświeWlenie 
VYerokiej paleWX koÜpeWencji naucYXciela jęYXka obcego. NiniejVYXÜ pragnę 
prYXbliżyć koÜpeWencje YawoTowe naucYXciela w TwujęYXcYnXÜ iÜÜerVXj-
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nXÜ2 prYeTVYkolu polVko-nieÜieckiÜ oraY uTYielić oTpowieTYi na pXWanieH 
cYX VWuTia neofilologicYne w ToVWaWecYnX VpoVób prYXgoWowują abVolwenWów 
To wXkonXwania Wego YawoTu.  

Owalifikacje To wXkonXwania YawoTu naucYXciela w prYeTVYkolu Twuję-
YXcYnXÜ poViaTa abVolwenW VWuTiów Vpecjalności eTukacja eleÜenWarna lub 
innego kierunku naucYXcielVkiego po ukońcYeniu VWuTiów poTXploÜowXcU 
eTukacja eleÜenWarna.  MoTaWkowo  oVoba  Waka  powinna  biegle  właTać jęYX-
kieÜ nieÜieckiÜH co oYnacYaH że powinien Wo bXć roTYiÜX użXWkownik jęYXka 
(PoTeH 2006) lub oVoba o koÜpeWencji bliVkiej roTYiÜeÜu użXWkownikowi 
jęYXka (MoXéH 2009). R powXżVYego wXnikaH że abVolwenW neofilologii lub lin-
gwiVWXki VWoVowanej Üoże wXkonXwać YawóT naucYXciela WXlko po uYupełnie-
niu Vwojego wXkVYWałcenia o VWuTia poTXploÜowe w raÜacU Vpecjalności eTu-
kacja eleÜenWarna. PXTaje Vię jeTnakH że w VXWuacji roYwinięcia VYkolnicWwa 
bilingwalnego na eWapie prYeTVYkolnXÜ i wcYeVnoVYkolnXÜH Wo właśnie abVol-
wenci VWuTiów neofilologicYnXcU YaVilą VYeregi kaTrX naucYXcieli prYeTVYkol-
nXcUH gTXż uYupełnienie kwalifikacji peTagogicYno-TXTakWXcYnXcU Wej grupX jeVW 
YwiąYane Ye YTecXTowanie ÜniejVYXÜ nakłaTeÜ pracXH niż YTobXcie koÜpe-
Wencji obcojęYXcYnej prYeY abVolwenWów Vpecjalności eTukacja eleÜenWarna.  

 
3. ŁaTanie empirycYne 
 
ŁaTanie Üiało poVWać obVerwacji jawnejH gTXż naucYXciele prYeTVYkola „Nne 
Tue Rabe” wieTYąH że na Werenie placówki prYeprowaTYane Vą baTania YÜie-
rYające To koÜplekVowej ocenX ÜeWoTX iÜÜerVji. ŁaTanie Üożna Wakże Yali-
cYXć To obVerwacji niekonWrolowanejH Wo YnacYX w Wrakcie baTania nie użXWo 
Vpecjalnie VkonVWruowanXcU narYęTYi baTawcYXcU. JeTnakże bXła Wo obVerwa-
cja planowana YgoTna Y poVWawionXÜi celaÜi. ŁaTacY wXławiał Y oWacYającej 
go rYecYXwiVWości Tane i YapiVXwał je w TYienniku oraY groÜaTYił ÜaWeriał To 
ocenX koÜpeWencji jęYXkowej poWrYebnej w cYaVie jego wXkorYXVWania. Mo oce-
nX koÜpeWencji jęYXkowej naucYXciela baTacY YaVWoVował Wakże WYw. obVerwa-
cję Y  wXVokiÜ VWopnieÜ ucYeVWnicWwa.  ŁXło Wo w VXWuacjacUH  gTX prYejÜował 
on opiekę naT TYiećÜi (poÜoc w cYXnnościacU regulującXcU coTYiennX plan 
TniaH jak na prYXkłaT ubieranie Vię TYieci prYeT wXjścieÜ na plac Yabaw) oraY 
wXkonXwał Y niÜi YaTania TXTakWXcYne np. prYeTVWawienie króWkiej forÜX We-
aWralnej Y użXcieÜ pacXnek cYX poÜoc prYX YajęciacU plaVWXcYnXcU. AnaliYie 
                                                             
2 PoTkreślenie iÜÜerVXjnXÜ wXnika Y fakWuH że w PolVce wiele prYeTVYkoli naYXwa 
Vię prYeTVYkolaÜi TwujęYXcYnXÜiH jeTnakże proponowanX w nicU ÜoTel różni Vię oT 
ÜoTelu iÜÜerVXjnego. P powXżVYXcU prYeTVYkolacU proponowane Vą np. wXTYie-
lone lekcje Y jęYXka obcego w różnXÜ wXÜiarYe  np. 1 goTYina lekcXjna na TYień.  
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poTTano Wakże prograÜ prYeTÜioWu prakWXcYna nauka jęYXka nieÜieckiego 
realiYowanego w InVWXWucie LingwiVWXki SWoVowanej UAÓ w PoYnaniu.  
 
3.1. Cel baTania 
 
CeleÜ baTania bXła oTpowieTź na naVWępujące pXWaniaJ 

· JakiÜi koÜpeWencjaÜi powinien TXVponować naucYXciel pracującX  
w prYeTVYkolu iÜÜerVXjnXÜ polVko-nieÜieckiÜ? 
Ponieważ koÜpeWencje naucYXciela Vą barTYo roYległXÜ obVYareÜ 
baTawcYXÜH baTaniu poTTano WXlko koÜpeWencję koÜunikacXjną 
naucYXciela w wXÜiarYe nawiąYXwania inWerakcjiH jak i koÜpeWencję 
naucYXciela w YakreVie jęYXka obcego.  

· CYX VWuTia neofilologicYne lub na kierunku lingwiVWXka VWoVowana 
uÜożliwiają uYXVkanie pełnej koÜpeWencji w jęYXku obcXÜ poWrYeb-
nej To wXkonXwania YawoTu naucYXciela jęYXka obcego w prYeTVYko-
lu iÜÜerVXjnXÜ? 

 
3.2. OVoby objęWe baTaniem 
 
P prYeTVYkolu „Nne Tue Rabe” pracują Twie naucYXcielki naucYania wcYe-
VnoVYkolnego koÜunikujące Vię Y TYiećÜi wXłącYnie w jęYXku nieÜieckiÜ. JeT-
na Y WXcU oVób jeVW roTYiÜXÜ użXWkownikieÜ jęYXkaH Truga poViaTa Tobrą 
koÜpeWencję jęYXkowąH pogłębioną w cYaVie pracX w prYeTVYkolu w NieÜ-
cYecU.  Obie  naucYXcielki  Ynają jęYXk  oTnoVYącX  Vię To  świaWa  TYieci.  P  VXWu-
acjacU ucYeVWnicYącXcU obiekWeÜ obVerwacji bXł Wakże VaÜ baTacYH abVolwenW 
filologii gerÜańVkiej – oVoba Ynająca jęYXk nieÜiecki w VWopniu TobrXÜH jeT-
nakże  beY  wnikliwej  YnajoÜości  rejeVWru  jęYXkowego  TYiecka.  OVobaÜi  obję-
WXÜi baTanieÜ bXli Wakże VWuTenci II roku lingwiVWXki VWoVowanejH Y kWórXÜi 
auWorka prYeprowaTYa Yajęcia Y prakWXcYnej nauki jęYXka nieÜieckiego.  
 
3.3. PnioVki Y baTania empirycYnego 
 
OoÜpeWencja koÜunikacXjna naucYXciela w wXÜiarYe peTagogicYnXÜ 
 
PierwVYąH poTTaną roYważaniu VkłaTową koÜpeWencji naucYXcielVkicU jeVW - 
już wielokroWnie wVpoÜinana w WXÜ arWXkule - koÜpeWencja koÜunikacXjna 
w wXÜiarYe nawiąYXwania inWerakcji Y poVYcYególnXÜi TYiećÜi i całą grupą. 
ŁaTanie wXkaYujeH że naucYXciel poroYuÜiewającX Vię Y TYiećÜi w jęYXku 
obcXÜ ÜuVi poViaTać ponaTprYecięWne uÜiejęWności w nawiąYXwaniu i poT-
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WrYXÜXwaniu inWerakcji Y TYiećÜi. OoÜponenWaÜi powXżVYej koÜpeWencji Vą 
naVWępujące eleÜenWXJ oWwarWośćH VYcYerośćH eÜpaWiaH bogaWa w koÜunikaWX 
Üowa ciałaH cierpliwośćH uÜiejęWność Vkupienia uwagi na VobieH jaVna VWruk-
Wura akWXwności prYeprowaTYanXcU Y prYeTVYkolakaÜi (np. klarowne VXgnali-
Yowanie pocYąWku i końca akWXwności)H uÜiejęWność roYpoYnania poWrYeb 
TYiecka i nieforVowania VwoicU akWXwności w VXWuacjiH gTX TYiecko nie 
wVpółpracujeH uÜiejęWność włącYenia TYiecka w pracę grupXH YnajoÜość 
WecUnik organiYującXcU pracę grupX np. rXWuałów coTYiennościH WecUnik for-
Üowania koła (Wakie uVWawienie Taje Üożliwość paWrYenia na naucYXciela  
i ekVponaWX oraY uVłXVYenia VwoicU koleżanek i kolegów)H uÜiejęWność włą-
cYenia w pracę grupX TYieci Y probleÜaÜi wXcUowawcYXÜi cYX TXVfunkcjaÜi. 
NależX poTkreślaćH że w pracX naucYXciela TocUoTYi YawVYe To inWegracji 
koÜpeWencjiH więc każTa poTgrupa WXcU Vprawności powinna bXć na WXle 
wXkVYWałconaH bX w konWakcie Y TYiećÜi braki w YakreVie koÜpeWencji obcoję-
YXcYnej nie YToÜinowałX uwagi naucYXciela. 
 
PrYXgoWowanie VWuTenWów w YakreVie koÜpeWencji jęYXkowej  
 
OoÜunikacja Y ÜałXÜi TYiećÜi w jęYXku obcXÜ roTYi pewne probleÜX. PoT-
VWawowe WruTności jęYXkowe w koÜunikacji Y TYiećÜi wXnikają Y aVpekWu 
Wreści WeÜaWXcYnXcU świaWa TYieciH kWóre YTecXTowanie różnią Vię oT Wreści 
WeÜaWXcYnXcU świaWa ToroVłXcU. Ta oTrębność TYiecięcego świaWa iÜplikuje 
WruTności jęYXkowe YwiąYane Y YaVobaÜi lekVXkalnXÜ. Porównanie Wreści 
WeÜaWXcYnXcU prYeTÜioWu prakWXcYna nauka jęYXka nieÜieckiego Y WreściaÜi 
WekVWów WworYonXcU lub oTWwarYanXcU (liWeraWura TYiecięca) w konWakcie  
Y TYiećÜiH poYwala na wXciągnięcie wnioVkuH że VWuTenci kierunków neofilo-
logicYnXcU nie poViaTają Üożliwości (cUXbaH że VpęTYili TłużVYX cYaV Ya grani-
cą pracując jako opiekunIka ÜałXcU TYieci) poYnania reperWuaru śroTków 
lekVXkalnXcUH poWrYebnXcU na VWoVowne reagowanie w beYpośreTniej koÜu-
nikacji Y TYiećÜi (np. YaÜek Üi Vię Yaciął w kurWceH wXjÜij Wę łopaWkę Y błoWa). 

OprócY YnajoÜości jęYXka coTYiennej koÜunikacjiH konWakWX Y TYiećÜi 
wXÜagają Wakże barTYo Tobrej YnajoÜości facUowego VłownicWwa. NieYwX-
kłXÜ upoTobanieÜ TYieci cieVYą Vię Wak Ywane PiÜÜelbücUer. IVWoWą WXcU 
kViążek Vą bogaWo iluVWrowane VWronXH na kWórXcU wiTać TYieViąWki poVWaci 
wXkonującXcU najroYÜaiWVYe cYXnności w różnXcU ÜiejVcacUIkonWekVWacU lub 
TYieViąWki różnXcU VXWuacji. MYieci uwielbiają wpaWrXwać Vię w We barTYo 
VYcYegółowe obraYki i roYÜawiać na icU WeÜaW.  

PrYXkłaTeÜ innej VXWuacji wXÜagającej Tobrego opanowania jęYXka 
obcego Vą prośbX TYieci o prYecYXWanie wYglęTnie poroYÜawianie na WeÜaW 
Wreści różnXcU kViążecYek prYXnieVionXcU Y ToÜu. NaucYXciel koÜunikującX 
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Vię Y TYiećÜi w jęYXku nieÜieckiÜ powinien w Wakiej VXWuacji VYXbko Yorien-
Wować Vię w Wreści kViążki i poTjąć roYÜowę na WeÜaW inWereVującX TYiecko. 
PVpółcYeVne kViążecYki Tla TYieci Yawierają jeTnakże VłownicWwo facUowe 
cYX rYaTko VWoVowane. Jako prYXkłaT niecU poVłużX auWenWXcYna VXWuacjaH  
w kWórej jeTen Y prYeTVYkolaków poproVił o roYÜowę na WeÜaW kViążki o Va-
ÜoloWacU. P Wej VXWuacji nieoTYowna bXła YnajoÜość ekwiwalenWów nie-
ÜieckicU VłówJ jeTnopłaWowiecH TwupłaWowiecH ÜXśliwiec boÜbarTującXH 
VaÜoloW Y napęTeÜ rakieWowXÜH VaÜoloW YałogowXH beYYałogowX. P  WXÜ  
ÜiejVcu należX YauważyćH że polVki roTYic w roYÜowie Ye VwoiÜ TYieckieÜ  
Y pewnością użyłbX Wakiego VłownicWwaH więc cUcąc Yapewnić opWXÜalne 
warunki To poYnawania jęYXka obcego ÜeWoTą iÜÜerVjiH Wakże i naucYXciel 
prYeTVYkolnX powinien uÜieć VproVWać powXżVYXÜ wXYwanioÜ jęYXkowXÜ.  

Inne TYiałX WeÜaWXcYne wXÜagające pogłębienia koÜpeWencji jęYXkowej 
WoJ świaW prYXroTX (np. roYwój ÜoWXlaH TlacYego świeWliki świecąH jak powVWaje 
ÜióT) cYX świaW Yabaw cUłopięcXcU (plac buTowXH śroTki WranVporWuH koVÜoV).  

Mo barTYo iVWoWnXcU WruTności jęYXkowXcUH kWóre Üoże napoWkać na-
ucYXciel pracującX ÜeWoTą iÜÜerVjiH należX YalicYXć Wakże brak uÜiejęWności 
TYiałania jęYXkowego w VXWuacjacU nacecUowanXcU kulWurowo WakicU jak np. 
jak wXbrać cYłonków TrużXnX To jakicUś YawoTówH cYX jak pocieVYXć w jęYXku 
obcXÜ WrYXleWnie TYiecko w WruTnej Tla niego VXWuacji eÜocjonalnej (PoTeH 
2006). OlaVXcYne WeÜaWX Y realio- i kulWuroYnawVWwa jakJ VXVWeÜ VYkolnicWwaH 
WurXVWXcYne aWrakcje nieÜieckiego obVYaru jęYXkowegoH Ynani prYeTVWawiciele 
świaWa VYWuki  Vą Y pewnością nieYbęTnXÜi WreściaÜi prograÜowXÜi VWuTiów 
neofilologicYnXcUH jeTnakże nie wVpółgrają one Y poWrYebaÜi placówek iÜ-
ÜerVXjnXcU na poYioÜie prYeTVYkolnXÜ i wcYeVnoVYkolnXÜ. R powXżVYego 
opiVu wXnikaH że VWuTenci neofilologii ÜuVYą bXć prYXgoWowani na ciągłe po-
głębianie Vwojej koÜpeWencji jęYXkowej. OpiVane powXżej prYXkłaTX nie Vą 
jeTnoVWkoweH lecY ToWXcYą coTYienności prYeTVYkola.  

JęYXk VWoVowanX prYeY naucYXcieli prYeTVYkola cUarakWerXYuje Vię na-
VWępującXÜi cecUaÜiJ proVWa buTowa YTańH VWoVunkowo Tużo YTań w WrXbie 
roYkaYującXÜH Tużo YTań w WrXbie pXWającXÜH Tużo powWórYeń YTańH WrocUę 
wolniejVYe WeÜpo ÜówieniaH klarowna VegÜenWacja Vłów i VXlabH Tużo rYe-
cYownikówH ÜałX VWopień abVWrakcji VłówH jęYXk oTnoVi Vię To najbliżVYego 
śroTowiVka TYiecka. NależX jeTnakże poTkreślićH że jęYXk naucYXciela nie 
powinien bXć ani YbXW uproVYcYonXH ani infanWXlnX. PVWępna analiYa cecU jęYX-
ka nie wVkaYuje na jego Vpecjalną WruTnośćH naWoÜiaVW prYX TokłaTnXÜ prYXj-
rYeniu Vię pojawiają Vię fenoÜenXH kWóre poYwalają wXciągnąć wnioVekH że 
Wakże VWuTenW kierunku neofilologicYnego Üoże Üieć Tuże WruTności w kVYWał-
Wowaniu koÜunikacji prYebiegającej w jęYXku o powXżVYXcU cecUacU. Łiorąc 
poT  uwagę cecUX  VWrukWuralne  napoWXkaÜX  na  cYęVWo  VWoVowanX  w  świecie  
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VYkołX cYX prYeTVYkola WrXb roYkaYującX licYbX Ünogiej. Jak wXkaYują obVer-
wacjeH VWuTenci filologii gerÜańVkiej poViaTają Tuże nieToborX w prawiTło-
wXÜ użXciu Wej VWrukWurX. P beYpośreTniej koÜunikacji Ye VWuTenWaÜi na-
ucYXciele akaTeÜiccX VWoVują cYęVWo forÜę grYecYnościową (LeVen Sie biWWe 
IUr ŁeiVpiel!)H kWóra Wo forÜa należX To najproVWVYXcU VWrukWur prYX oTÜianie 
cYaVownika (verVuV LieV biWWe Tein ŁeiVpiel - l.poj. cYX LeVW biWWe euer ŁeiVpiel - 
l.Ün.). Tak więc VWuTenci nie poViaTają YbXW wielu Üożliwości oVłucUania Vię  
Y WrXbeÜ roYkaYującXÜ i YinWeriorXYowania jego forÜ w beYpośreTniÜ użXciu.  

OolejnXÜ probleÜeÜ VWuTenWówH YwiąYanXÜ Y użXcieÜ VWrukWur jęYXko-
wXcU jeVW oTÜiana rYecYowników i prYXÜioWników. Muże WeÜpo i naWuralność 
VXWuacji koÜunikacXjnXcU wXÜagają VYXbkiegoH ale jeTnocYeśnie prawiTłowego 
VWoVowania cecU Teklinacji rYecYowników i prYXÜioWników. Tak więcH również  
w WXÜ obVYarYe VWuTenci powinni pogłębiać Vwoją koÜpeWencję jęYXkową. 
  
PnioVki 
 

Jak pokaYują baTania o cUarakWerYe WeoreWXcYnXÜ oraY prakWXcYnXÜH 
praca w prYeTVYkolu iÜÜerVXjnXÜ wXÜaga oT naucYXciela nieYwXkle wielo-
VWronnXcU uÜiejęWności. Jak Yauważa MXlak (1995)H poTVWawą wVYXVWkicU 
uÜiejęWności naucYXciela Vą jego koÜpeWencje koÜunikacXjne. P prYeTVYko-
lu  iÜÜerVXjnXÜH  w  kWórXÜ  konWekVW  VXWuacXjnX  jeVW  WworYonX  w  jęYXku  ob-
cXÜH właściwe uÜiejęWności ekVpreVXjne naucYXciela Vą baYą To nawiąYania 
konWakWu Y ÜałXÜ TYieckieÜH TlaWego powinnX bXć one opanowane prYeY 
naucYXciela w VWopniu ÜakVXÜalnXÜ. PXTaje VięH że VWuTia o Vpecjalności 
gloWWoTXTakWXcYnej YbXW Üało uwagi poświęcają WeÜu naTer ważneÜu Ya-
gaTnieniu. R uwagi na Trugi poTVWawowX celH jaki realiYuje prYeTVYkole iÜ-
ÜerVXjneH Wo YnacYX naukę jęYXka obcegoH Wakże wXÜagania VWawiane na-
ucYXcielowi prYeTVYkolneÜu w YakreVie YnajoÜości jęYXka obcego Vą nieYwX-
kle wXVokie. SWuTia neofilologicYne VWanowią więc WXlko pierwVYX krok w YTo-
bXwaniu koÜpeWencji poWrYebnXcU To pracX w prYeTVYkolu. AbVolwenW lin-
gwiVWXki VWoVowanejIneofilologii pragnącX pracować Y ÜałXÜi TYiećÜi  
w prYeTVYkolu TwujęYXcYnXÜH bęTYie ÜuViał poTjąć ToTaWkową pracę naT 
Vwoją koÜpeWencją jęYXkowąH bX Üóc realiYować VXWuacje koÜunikacXjne  
w konWekVWacU VpecXficYnXcU Tla Üałego TYiecka. 
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KrysWyna Szymankiewicz  
UniwerVXWeW ParVYawVki 

ÓIĘMRY TNORIĄ A PRAOTYOĄ – PRRNJAPY TNORII  
OSOŁISTYCH P RNŃLNOSJI PRRYSRŁYCH NAUCRYCINLI  

JĘRYOA OŁCNGO POMCRAS PRAOTYO PNMAGOGICRNYCH 

ŁeWween WUeory anT pracWice – WUe manifeVWaWion of perVonal  
WUeorieV in WeacUer WraineeV’ reflecWion-on-acWion 

TeacUer perVonal WUeorieV briTge a gap beWween WUeorX anT pracWice. 
TeacUer Wraining offerV an opporWuniWX for WUe Wrainee Wo becoÜe aware of 
WUeir perVonal WUeorieV of pracWice anT for WUeVe Wo be VUapeT . TUiV arWicle 
focuVeV on WUe role of reflecWion in WUe TevelopÜenW of WeacUer perVonal 
WUeorieV  of  pracWice  wUile   Wraining  WeacUerV  of  ŃrencU  aV  a  foreign  lan-
guage. An inWerpreWive analXViV of ÜeVVageV poVWeT on an InWerneW TiVcuV-
Vion foruÜ for WeacUer WraineeV revealV Uow reflecWive VWuTenWV ÜoTifX 
WUeir perVonal WUeorieV on WeacUing bX arWiculaWing WUeorX anT pracWice. 

 
 
1. PVWęp 
 

P ÜoiÜ arWXkule cUciałabXÜ poruVYXć YagaTnienie roliH jaką oTgrXwają 
wXbrane koÜponenWX koÜpeWencji ogólnXcU w kVYWałceniu prYXVYłXcU naucYXcie-
li jęYXka obcego. Óowa bęTYie o wieTYX WeoreWXcYnej poYnawanej w Woku Yajęć 
akaTeÜickicUH o nabXwanXcU uÜiejęWnościacU prakWXcYnXcUH a Wakże o wieTYX 
oVobiVWejH cYXli WeoriacU inTXwiTualnXcU kanTXTaWów na naucYXcieli. InWereVuje 
Ünie probleÜ ujawniania Vię relacji poÜięTYX WXÜi obVYaraÜi wieTYX w reflekVji 
naT TYiałanieÜ prowaTYonej prYeY VWuTenWów poTcYaV prakWXk VYkolnXcU.  
P pierwVYej cYęści WekVWu prYeTVWawię WeoreWXcYne ujęcie YagaTnienia relacji 
ÜięTYX Weorią a prakWXką oraY roli Weorii oVobiVWXcU w eTukacji naucYXcielVkiej. 
Mruga cYęść poświęcona bęTYie prYeTVWawieniu i oÜówieniu baTania właVnegoH 
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kWóre polegało na analiYie wXpowieTYi YaÜieVYcYanXcU prYeY VWuTenWów oTbX-
wającXcU prakWXki VYkolne na foruÜ TXVkuVXjnXÜ uWworYonXÜ na plaWforÜie 
ÓOOMLN. Na koniecH na poTVWawie wnioVków Y baTania prYeTVWawię kilka iÜpli-
kacji Tla kVYWałcenia prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXka obcego. 
 
2. RwiąYek wieTYy Y prakWyką w kVYWałceniu YawoTowym naucYycieli. 

Rola Weorii oVobiVWycU 
 

PeTług ÜoTelu reflekVXjnego kVYWałcenia naucYXcieliH kWórX jeVW roY-
powVYecUnionX w PolVce - prYXnajÜniej w YałożeniacU prograÜowXcU (Oo-
ÜorowVkaH 2008J 73)H Weoria pełni funkcję wVpoÜagającą kanTXTaWów na 
naucYXcieli w nabXwaniu uÜiejęWności prakWXcYnXcU. HenrXka OwiaWkowVka 
(2008J  104)  YauważaH  że  „Weoria  peTagogicYna  w  pracX  naucYXciela  nie  jeVW  
prYeTÜioWeÜ wTrożeńH jeVW naWoÜiaVW poTVWawą roYuÜienia rYecYXwiVWości 
peTagogicYnejH jej inWerpreWowaniaH Tefiniowania.” Relacja ÜięTYX Weorią  
a prakWXką ucUoTYi prYX WXÜ Ya barTYo Yłożoną. UYnaje VięH że wieTYa akaTe-
Üicka nie Üa beYpośreTniego prYełożenia na TYiałania prakWXcYneH Yaś rolę 
łącYnika poÜięTYX Weorią a prakWXką prYXpiVuje Vię WYw. WeorioÜ oVobiVWXÜ 
naucYXciela (ÓiYerekH 1999; OwiaWkowVkaH 2008). Teorie oVobiVWe bądź „oVo-
biVWa wieTYa prakWXcYna naucYXciela”H weTług jeTnej Y TefinicjiH „Vą roTYajeÜ 
konVWrukWu (lub YeVpołu konVWrukWów) forÜującXcU Vię VWopniowo w świaTo-
Üości jeTnoVWki w Woku roYłożonXcU w cYaVie ToświaTcYeń (np. VłucUaniaH 
cYXWaniaH obVerwowania cuTYXcU) i właVnXcU TYiałań oraY inWegrowania icU na 
baYie inTXwiTualnXcU warWości i iTei” (ÓiYerekH 1999J 137). ŁaTacYe naucYX-
cielVkicU Weorii oVobiVWXcU HanTal i LauvaV (1987H cXW. YaJ ibiTeÜJ 139) wXróż-
nili w VWrukWurYe Weorii oVobiVWXcU WrYX poTVWawowe eleÜenWXJ oVobiVWe To-
świaTcYenie; prYekaYanąIwXnegocjowaną wieTYęH ToświaTcYenia i VWrukWurX 
poYnawcYe; warWości (filoYoficYneH poliWXcYne i eWXcYne). PerbińVka (2006J 
32) wśróT źróTeł perVonalnXcU Weorii naucYXciela jęYXka obcego wXÜienia 
ToświaTcYenia Y właVnej nauki jęYXka obcegoH ToświaTcYenia Y naucYania 
jęYXkaH YaVaTX oparWe o baTania naukoweH uVWaloną prakWXkęH YaVaTX Y ÜeWo-
TX naucYania oraY cYXnniki oVobowościowe. CecUą cUarakWerXVWXcYną oVobi-
VWej wieTYX naucYXciela jeVW jej prakWXcYnX i inTXwiTualnX cUarakWer. SłużX ona 
jako poTVWawa TYiałania i jeTnocYeśnie jeVW niepowWarYalna. OVobiVWa Weoria 
peTagogicYna jeVW YaYwXcYaj ukrXWaH cYęVWo VWanowi Tla naucYXciela ocYXwi-
VWośćH prYeY co WruTno ją YwerbaliYować (PolakH 1999J 39). Teorie inTXwiTual-
ne poTlegają YÜianoÜ poT wpłXweÜ ToświaTcYenia i pogłębiania wieTYX 
WeoreWXcYnejH jeTnak YÜianX We Vą powolne. MYieje Vię Wak Ye wYglęTu na opór 
poViaTanXcU konVWrukWów poYnawcYXcU prYeT nową wieTYą (ibiTeÜJ 40H 
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OwiaWkowVkaH 2008J 105). Mla wXjaśnienia Wego YjawiVka Siek-PiVkoYub i SWru-
gielVka (2008J 135) prYXwołują Weorię TXVonanVu poYnawcYegoH WłuÜacYącH iż 
naucYXciele Vą prYXwiąYani To VwoicU – YnanXcU – WeoriiH gTXż Tążą To Ya-
cUowania  równowagi  w  VXVWeÜie  poYnawcYXÜ.  R  kolei  OwiaWkowVka  (2008J  
105) YauważaH że „jeśli wieTYa poYnawana w Woku VWuTiów oTbiega oT wieTYX 
YTroworoYVąTkowejH VWuTenWowi wXTaje Vię nieprYXTaWnaH oTerwana oT 
prakWXkiH YbXW WeoreWXcYna. PieTYa YTroworoYVąTkowaH będąca reYulWaWeÜ 
oVobiVWego ToświaTcYenia żXciowego cYłowiekaH jeVW bliżVYaH a ponaTWo po-
WwierTYona w prakWXcYnXÜ TYiałaniuH bo Y niego wXpłXwa. (…) PXnika Y WegoH 
że efekW ucYenia Vię YależX oT pokonania oporu poViaTanej wieTYX YTrowo-
roYVąTkowej i uWrwalonego VWXlu ÜXślenia.”  

R Wego powoTu uYnaje Vię poWrYebę uwYglęTnienia YTroworoYVąTkowej 
wieTYX peTagogicYnej prYXVYłXcU naucYXcieli w proceVie icU kVYWałcenia. PX-
Üaga Wo oparcia proceVu kVYWałcenia na reflekVji naT TYiałanieÜ i Tążeniu To 
roYuÜieniaIinWerpreWacji VXWuacji. Takie Yałożenia oTnajTujeÜX w UuÜani-
VWXcYnej koncepcji kVYWałcenia naucYXcieli ArWUura P. CoÜbeVa (1978) oraY 
koncepcji „reflekVXjnej prakWXki” MonalTa ScUöna (1983). CoÜbeV Ywraca 
uwagę na rolę oTkrXwania prYeY VWuTenWów oVobiVWXcU YnacYeń poYnawanej 
wieTYXH VWwierTYającH że „proceV ucYenia Vię Üa Twa aVpekWXJ prYXVwajanie 
nowej wiaToÜości oraY oTkrXcie YnacYenia Wej wiaToÜości. PiaToÜość Va-
Üa w VobieH beY YwiąYków Y Wreścią inTXwiTualnXcU prYeświaTcYeń YawoTo-
wXcUH jeVW Üało prYXTaWnaH ale Weż beYużXWecYna” (CoÜbeVH 1978J 36). PoTej-
ście reflekVXjne również akcenWuje rolę uświaTaÜiania Vobie prYeY naucYXcie-
li YnacYenia poViaTanej Weorii oVobiVWej. ScUön (1983J 23) poTkreśla wagę 
YTolności To krXWXcYnego naÜXVłu naT właVnXÜ TYiałanieÜH jego prYXcYXna-
Üi i jego konVekwencjaÜi. P świeWle jego koncepcjiH naucYXciele YnajTują Vię 
w VXWuacji baTacYa. Mokonując reflekVji naT TYiałanieÜH ujawniają Vwój „VXV-
WeÜ warWości oraY ÜilcYąceH wcYeśniej ukVYWałWowane Weorie Wkwiące u poT-
VWaw icU TYiałania” (ÓiYerekH 1999J 111). MYięki WeÜu Üożliwa VWaje Vię inWe-
gracja nowej wieTYX oraY wXpracowXwanie głębVYXcU inWerpreWacji konkreW-
nXcU VXWuacji prakWXcYnXcU. Jak więc VłuVYnie Yauważa ÓiYerek (ibiTeÜJ 20)H 
„roYwój profeVjonalnX oraY ÜieVYcYące Vię w jego raÜacU barTYiej aTekwaW-
ne roYuÜienie VXWuacji prakWXcYnXcU naVWępuje nie prYeY YaVWępowanie Weorii 
oVobiVWXcU naukowXÜiH lecY Ya poÜocą ÜoTXfikacji WXcU pierwVYXcU.” 

Łiorąc poT uwagę rolę Weorii oVobiVWXcU jako łącYnika ÜięTYX Weorią  
a prakWXką oraY rolę reflekVji naT TYiałanieÜ jako kaWaliYaWora YÜian w VWruk-
WuracU wieTYX oVobiVWejH poVWanowiłaÜ YbaTać prYejawX Wego WXpu reflekVji  
w opiVacU ToświaTcYeń Y prakWXk VYkolnXcU VWuTenWów.  
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2. ŁaTanie prYejawów buTowania właVnej wieTYy prakWycYnej prYeY 
VWuTenWów w icU reflekVji ToWycYącej prakWyk VYkolnycU 

 
2.1. PyWania baTawcYe 
 
PoVYukiwałaÜ oTpowieTYi na naVWępujące pXWaniaJ 

· CYX reflekVja naT TYiałanieÜ poTcYaV prakWXk VYkolnXcU VprYXja ÜoTXfi-
kacji Weorii oVobiVWXcU prYXVYłXcU naucYXcieli? Jeśli WakH Wo w jaki VpoVób?  

· Jaki roTYaj reflekVji VprYXja ujawnianiu i ÜoTXfikowaniu Weorii oVobi-
VWXcU VWuTenWów?  

· Jakie źróTła wieTYX VWuTenci wXkorYXVWują poTcYaV reflekVji ToWXcYą-
cej TYiałań obVerwowanXcU u innego naucYXciela oraY właVnej prak-
WXki? CYX TocUoTYi To konfronWacji Weorii Y prakWXką? 

 
2.2. OVoby baTane  

 
ŁaTanie ToWXcYXło 12 VWuTenWów VpecjaliYacji naucYXcielVkiej w InVWX-

Wucie RoÜaniVWXki UPH oTbXwającXcU prakWXki VYkolne w VeÜeVWrYe leWniÜ 
roku akaTeÜickiego 2011I2012. P okreVie prYeprowaTYania baTania (oT 
01.03.  To  30.06.2012)  połowa  oVób  wXpełniła  WXlko  niekWóre  rubrXkiH  Yaś 
poYoVWałXcU VYeść YaÜieściło Vwoje poVWX we wVYXVWkicU wąWkacU TXVkuVji.  
P celu Yapewnienia anoniÜowości oVób baTanXcUH YoVWałX iÜ prYXporYąT-
kowane nuÜerX (S1H S2H iWT.)H kWórXÜi poVługuję Vię poTcYaV analiYX. 

 
2.3. Mane poTTane analiYie 
 

PrYeTÜioW analiYX VWanowiłX Tane WekVWowe – wpiVX pocUoTYące Y Ya-
ÜknięWego foruÜ TXVkuVXjnego poświęconego prakWXkoÜ VYkolnXÜH uWwo-
rYonego na plaWforÜie ÓOOMLN1. AkWXwność na foruÜ i ucYeVWnicWwo w TXV-
kuVjacU VWanowiłX jeTen Y warunków YalicYenia prakWXk VYkolnXcU.  

LiVWa obowiąYkowXcU WeÜaWów na TXTakWXcYnXÜ foruÜ TXVkuVXjnXÜ 
obejÜowała reflekVję na WeÜaW pracX naucYXciela (prYeT prakWXkaÜi)H obVer-
wacje pięciu aVpekWów pracX naucYXciela (np. uWrYXÜanie TXVcXplinX w klaVieH 
użXcie jęYXka francuVkiego i polVkiego na lekcjiH koÜunikacja niewerbalna)H 
oÜówienie jeTenaVWu YagaTnień YwiąYanXcU Y prowaTYenieÜ lekcji (roYwija-
nie poVYcYególnXcU Vprawności jęYXkowXcUH naucYanie graÜaWXki i Vłownic-

                                                             
1 AuWoreÜ oÜawianej koncepcji foruÜ TXTakWXcYnego jeVW RaToVław OucUarcYXk 
(InVWXWuW RoÜaniVWXki UP). 
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WwaH planowanie i prowaTYenie lekcjiH ocenianie)H a Wakże poTVuÜowanie 
prakWXk. Mo każTego WeÜaWu VforÜułowanoH inVpirując Vię PorWfolio européen 
pour leV enVeignanWV en langueV en forÜaWion iniWiale (2007)H VYcYegółowe 
pXWania ukierunkowujące reflekVję. 
 
2.4. ÓeWoTologia analiYy TanycU  
 

PXpowieTYi VWuTenWów poTTałaÜ analiYie jakościowejH Tokonując re-
Tukcji TanXcUH icU repreYenWacji oraY wXciągając wnioVki. RgoTnie Y Yalece-
niaÜi ÜeWoTologicYnXÜi ToWXcYącXÜi analiY jakościowXcU TanXcU w eTukacji 
(RubacUaH 2008J 259)H We WrYX operacje nie VWanowiłX oTrębnXcU VekwencjiH 
lecY nieuVWannie prYeplaWałX Vię poTcYaV analiYX. 

 
2.5. ReTukcja TanycU 
 

AnaliYując wXpowieTYi VWuTenWów na foruÜ TXTakWXcYnXÜH pocYąWkowo 
wXróżniłaÜ pięWnaście kaWegorii oTnoVYącXcU Vię To różnXcU prYejawów reflekVji 
YwiąYanej Y ocenianieÜ TYiałań naucYXciela oraY właVnego prowaTYenia lekcji. 

NaVWępnie wXbrałaÜ VpośróT nicU TYiewięć najbarTYiej repreYenWa-
WXwnXcU w TwócU inWereVującXcU Ünie obVYaracUJ ujawniania i kVYWałWowania 
Weorii oVobiVWXcU oraY beYpośreTniego oTwołania Vię To wieTYX WeoreWXcYnej 
bądź prakWXcYnej poYnanej w Woku Yajęć akaTeÜickicU.  

OWo Twie grupX kaWegorii (A i Ł) wraY Y prYXkłaTaÜi wXpowieTYi VWuTenWówJ 
 
A) OonfronWacja Weorii Y prakWyką. OaWegorie oTnoVYące Vię To wieTYy WeoreWycYnej  

i prakWycYnej poYnanej w Woku Yajęć akaTemickicU 
 

· OaW. 2. OTnieVienie To Weorii akaTeÜickiej 
 

PrYXkłaT 1 
„(…) Óoże brYÜi Wo WrocUę jak VWXl auWokraWXcYnXH ale poWrafię również 
uśÜiecUać Vię i Üogę wXcYuć że Üoi ucYniowie VwoboTnie cYują Vię na lek-
cjiH gTYie wieTYąH że każTX Üoże Yabrać głoV. O TYiwo WeraY We "gaTułX" naj-
cYęściej YgłaVYają Vię na lekcji.” (S3) 
 

PrYXkłaT 2 
„MYiViaj ÜiałeÜ (w końcu!) pierwVYX TYień obVerwacji. JeTnXÜ VłoweÜ - 
WrageTia. ÓaÜ wrażenieH Ye wVYXVWkoH cYego Vię naucYXłeÜ na naVYXcU Yaję-
ciacU i Üój "iTeał lekcji" legł w gruYacU.” (S1) 
 

PrYXkłaT 3 
„PierwVYa obVerwacjaJ pojęcie VanTwicU w VYkole koÜpleWnie nie iVWnieje” ; 
(…)  „TuWaj  Üoże  WXlko  ToTaÜH  Ye  cYęVWo  Weż naucYXciel  ogranicYał Vię To  
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prYecYXWania polecenia Y poTręcYnikaH beY żaTnej ÜoTXfikacjiH użXcia innXcU 
słów albo ToTaWkowXcU wXjaśnień. Nie poTobało Üi Vię Wakie poTejście To 
prYekaYXwania poleceń.” (S2) 
 

· OaW. 3. OTnieVienie To prakWXcYnXcU TYiałań prYećwicYonXcU na Yaję-
ciacU akaTeÜickicU  
 

PrYXkłaT 4 
„Ra każTXÜ raYeÜH gTX YacYXnaliśÜX nowa jeTnoVWkę WeÜaWXcYnąH robiliśÜX 
burYe ÜóYgów. OcYXwiście nie bXła Wo Wak profeVjonalna gra TXTakWXcYnaH 
kWórą naucYXł naV Tr X.Q.H ale YawVYe coV innego niż YwXkle ćwicYenia.” (S1) 
 

PrYXkłaT 5 
„A ja VaÜa nie wieÜH cYX piVanie fiVYek fakWXcYnie poÜogło Üi prYewiTYiećH 
ile cYaVu YajÜie konkreWne ćwicYenie - racYej naucYXłaÜ Vię Wego poTcYaV 
prowaTYenia lekcji.” (S6) 

 
Ł) OaWegorie oTnoVYące Vię To ujawniania i kVYWałWowania Weorii oVobiVWycU 
 

· OaW. 1. OTnieVienie To właVnego ToświaTcYenia jako ucYnia  
 

PrYXkłaT 6 
„ÓianowicieH cYX ucYniowie wXkorYXVWują WoH że naucYXciel jeVW ÜiłX Tla nicU 
oT pocYąWku? NieVWeWXH TokłaTnie Wak uważaÜ. Ale jeVW na Wo nieYawoTnX – 
Wak prYXnajÜniej wXnika Y Üojego ToświaTcYenia – VpoVób. ÓiałaÜ w żXciu 
paru naucYXcieliH kWórYX Tawali nieźle popalić na pocYąWku konWakWu Y niÜi – 
wXÜagali barTYo Tużo pracXH Üieli ściśle określone YaVaTXH kWórXcU Vię WrYX-
Üali i kWórXcU nie YÜieniali poT wpłXweÜ błagań ucYniówH a po jakiÜś cYa-
VieH kieTX ucYniowie już wcYuli Vię w rXWÜ YajęćH pokaYXwaliH jakiÜi napraw-
dę Vą wVpaniałXÜi oVobaÜi.” (S2) 
 

· OaW. 4. Ocena TYiałań naucYXciela 
 

PrYXkłaT 7 
„GeneralnieH jeVW Wo oVoba barTYo ekVpreVXjnaH co VprawiaH że ciężko YaVnąć 
na WXcU YajęciacU. GTX roYÜawia Y ucYnieÜH uWrYXÜuje konWakW wYrokowXH 
co wXTaje Üi Vię barTYo iVWoWneH ponieważ ucYeń wie wWeTXH że jeVW VłucUa-
nX i Wo Üu ToTaje pewności Viebie. CYaVeÜ Weż naucYXciel cUoTYi po klaVie 
roYÜawiając Y ucYniaÜiH co w ÜoiÜ oTcYuciu poÜaga Üu YÜniejVYXć TX-
VWanV i nawiąYać lepVYą wVpółpracę.” (S8) 
 

· OaW. 6. SforÜułowanie właVnej „recepWX” TXTakWXcYnej  
 

PrYXkłaT 8 
„Ja Weż nie Üogę narYekać na Üoje klaVX. JeTnak ÜuVYę WrYXÜać TXVcXplinęH 
bo ÜaÜ wrażenieH że w Wen VpoVób ucYniowie ÜuVYą YroYuÜiećH że ÜiÜo 
nieTużej różnicX wiekowej jeVWeÜ w VYkole jako naucYXcielH a nie icU kolegą. 
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PrYXjaYna i beYVWreVowa aWÜoVfera jeVW najważniejVYaH ale Üoi ucYniowie 
jeTnocYeśnie ÜuVYą Weż Ynać i prYeVWrYegać YaVaTX jakie funkcjonują na Üo-
icU lekcjacU. Ja również nie reaguję na króWkie wXÜianX YTań ÜięTYX 
ucYniaÜiH gTXż jeVW Wo norÜalneH ale WrYeba bXć cYujnXÜ i inWerweniować 
gTX Tane YacUowania Yakłócają lekcję.” (S3) 
 

· OaW. 7. PXobrażenie Vobie właVnej reakcji w Tanej VXWuacji  
 

PrYXkłaT 9 
„Nie ÜiałaÜ nieVWeWX VYanVX oceniać ucYniówH jeTXne co wieÜ Wo WoH że robi-
łabXÜ Wo Yupełnie inacYej niż Üoja opiekunka prakWXkH kWóra korYXVWa Y Ya-
wężonej  Vkali  –  najwięcej  jeVW  YawVYe  3H  rYaTYiej  4H  5  –  Wo  iVWnX  cuT.  OlaVX  
WrocUę Vię YniecUęcająH bo icU WruT rYaTko jeVW wXnagraTYanX...” (S4) 
 

· OaW. 12. AuWoewaluacja 
 

PrYXkłaT 10 
„NajważniejVYe jeVW WoH żebX lekcja bXła o ciekawXÜ WeÜacie i prYeTe wVYXVW-
kiÜ TXnaÜicYna - ÜaÜ wrażenieH że właśnie Wakie bXłX Üoje lekcje.” (S1) 
 

· OaW. 13. PnioVki Y ToświaTcYenia Y prakWXk VYkolnXcU  
 

PrYXkłaT 11 
„(…) R perVpekWXwX naucYXciela Topiero YobacYXłaÜ jak łaWwo jeVW u naV nie 
YalicYXć WeVWu.  PXWania  Vą na  wieÜInie  wieÜ  i  nieVWeWX  naweW  jak  wieÜ  Wo  
nie ÜaÜ VYanVX na wiele poÜXłek. Nie poToba Üi Vie WoH barTYo! wiec po-
VWanowiłaÜ Ye jak już YoVWanę naucYXcieleÜ Wo poświecę barTYo Tużo cYaVu 
na wXÜXślanie VprawTYianów Tla ÜoicU ucYniów. Tak żebX naprawTę Toce-
niać WoH co wieTYa.” (S2) 
 

· OaW. 15. Rauważenie ewolucji właVnXcU TYiałań TXTakWXcYnXcU 
IToVkonalenia uÜiejęWności poTcYaV prakWXk  
 

PrYXkłaT 12 
„(…) PrYXYnajęH że WrocUę Vię poTłaÜałaÜ po koÜenWarYu Üojej opiekunkiH 
ale nie Üa Wego YłegoH co bX na Tobre nie wXVYło NaVWępnXÜ raYeÜ już 
inacYej poTeVYłaÜ To roYuÜienia WekVWu i poTYieliłaÜ ucYnioÜ WekVW na cYę-
ściH Y kWórXcU wXłapXwaliśÜX raYeÜ Vłowa-klucYe (burYa ÜóYgów)H określali-
śÜX główną ÜXśl każTego fragÜenWu i naTawaliśÜX WXWułX. RauważyłaÜH że 
fakWXcYnie ucYniowie więcej VkorYXVWali poTcYaV Wej lekcji niż poTcYaV po-
prYeTniego poTejścia To WekVWu.” (S6) 
 

PrYXkłaT 13 
„PoT koniec prakWXk poWrafię prYewiTYieć ile cYaVu YajÜie Üi Tane YagaTnienie 
lub ćwicYenie. JeTnak paÜięWaÜH że YacYXnając prakWXki planowałaÜ Ya Tużo 
ÜaWeriału To prYerobienia na jeTnej lekcji i najcYęściej ÜuViałaÜ ÜoTXfikować 
prYebieg lekcjiH ocYXwiście VWarając YacUować najważniejVYe eleÜenWX. RacYXna-
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jąc Weż cYęVWo bXłaÜ YaVkocYona TYwonkieÜ. TeraY końcYąc już Üoje prakWXki je-
VWeÜ barTYiej świaToÜa realnego cYaVu lekcji i jej roYplanowania.” (S3) 

 
2.6. RepreYenWacja TanycU 
 
2.6.1. Mominujący roTYaj reflekVji 

 
PrYX poÜocX wXróżnionXcU kaWegorii analiYX Üożliwe VWało Vię określe-

nieH jaki roTYaj reflekVji ToÜinuje w poVWacU prakWXkanWów. ŃorÜuła ukierun-
kowanej TXVkuVji na foruÜ okaYała Vię VprYXjać ujawnianiu prYeY ucYeVWników 
icU inTXwiTualnXcU Weorii ToWXcYącXcU naucYania jęYXka obcego. PrYejawX Weo-
rii oVobiVWXcU prYXjÜowałX prYeTe wVYXVWkiÜ forÜę właVnej recepWX TXTak-
WXcYnej (32% wVYXVWkicU wpiVów reflekVXjnXcU)H pojawiałX Vię Wakże poT poVWa-
cią YwerbaliYowanXcU krXWeriów auWoewaluacji (28%) oraY krXWeriów ocenX 
obVerwowanego naucYXciela (25%). ŁeYpośreTnie oTnieVienie To YagaTnień 
WeoreWXcYnXcU i prakWXcYnXcU Y Yajęć akaTeÜickicU wXVWępowało rYaTko (5H8%). 
 
2.6.2. Różnice inTywiTualne 

 
SWuTenci różnili Vię ÜięTYX Vobą ilością i jakością prYejawów reflekVji. 

PXkaYXwali inTXwiTualne preferencje To oTwołXwania Vię To wXbranXcU 
roTYajów wieTYX. PrYXkłaTowoH S2 cUęWnie oTnoViła Vię To właVnego To-
świaTcYenia jako ucYniaH prYeTVWawiała Vwoje prakWXcYne YaVaTX naucYania 
oTwołując Vię To różnXcU źróTeł wieTYX (ToświaTcYeń innXcU VWuTenWówH 
właVnej prakWXkiH ToświaTcYenia jako ucYnia). Inna ucYeVWnicYka baTania – S6H 
oprócY właVnego ToświaTcYeniaH oTwołXwała Vię prYeTe wVYXVWkiÜ To Yaob-
VerwowanXcU u naucYXciela-opiekuna prakWXk YacUowańH analiYując je i na-
ślaTując WeH kWóre uważała Ya VkuWecYne. R kolei S4 nie wVpoÜinała o wła-
VnXcU ToświaTcYeniacU ucYniowVkicUH koncenWrując Vię na wieTYX płXnącej  
Y obVerwacji naucYXciela oraY Y opinii i opiVu ToświaTcYeń innXcU VWuTenWów. 
SWuTenW S1 forÜułował Vwoje YaVaTX poVWępowania w VpoVób reflekVXjnX  
i różnoroTnXH ToVWoVowując Yalecenia poYnane na YajęciacU Y ÜeWoTXki To 
poWrYeb ucYniów i konWekVWu Tanej lekcji. PpiVX S5 ogranicYXłX Vię naWoÜiaVW 
To opiVu cYXnności właVnXcU lub naucYXcielaH beY koÜenWarYaH kWórX świaT-
cYXłbX o reflekVji naT TYiałanieÜ. 
 
2.6.3. ReflekVja prowaTYąca To konVWruowania wieTYy prakWycYnej 
 

RważXwVYX na fakWH że „na ogół To WworYenia nowej wieTYX TocUoTYi 
wWeTXH gTX YTarYenieH Y kWórXÜ prakWXk Üa To cYXnieniaH wXkracYa poYa kaWe-
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gorię wieTYX nieYbęTnej To TYiałania” (OwiaWkowVkaH 2008J 70)H pośróT We-
ÜaWów To TXVkuVji YaproponowanXcU na foruÜ wXbrałaÜ WeH kWóre wYbuTYi-
łX „rucU ÜXśli” (ibiTeÜ)H cYXli najwiękVYe YainWereVowanie ucYeVWnikówH prYe-
jawiające Vię inWenVXwną wXÜianą ToświaTcYeń i TążenieÜ To (wVpólnego) 
roYwiąYXwania probleÜów TXTakWXcYnXcU. AnaliYa VXWuacji VprYXjającXcU 
poWencjalnie konVWruowaniu nowej wieTYX prakWXcYnej poYwoliła YaobVer-
wować prYejawX reflekVji prowaTYącej To ÜoTXfikacji Weorii oVobiVWXcU. 

I WakH VpośróT TXVkuWowanXcU WeÜaWów najwiękVYe YainWereVowanie  
i akWXwność ucYeVWników wYbuTYiłX (w nawiaVie poTaję procenW wVYXVWkicU 
wpiVów świaTcYącXcU o reflekVji)J „ObVerwacja użXcia jęYXka polVkiego na 
lekcji jęYXka francuVkiego i jego użXcie na właVnXcU lekcjacU” (27%) oraY 
„MXVcXplina na naVYXcU lekcjacU” (16%). P prYXpaTku obu WXcU kweVWiiH TecX-
Yje oTnośnie TYiałania Vą Vilnie uwikłane w konWekVW śroTowiVka klaVowegoH 
ToWXcYą cYęVWo VXWuacji nieprYewiTXwalnXcU i Ya każTXÜ raYeÜ unikaWowXcU. 
SWuTenci prYekonują Vię wówcYaVH że wieTYa WeoreWXcYna nie ToVWarcYa goWo-
wXcU roYwiąYań i uniwerValnXcU VpoVobów TYiałania. RnacYenia nabiera prak-
WXcYne ToświaTcYenie poparWe reflekVją naT TYiałanieÜ. SWąT w wXpowie-
TYiacU ToWXcYącXcU wVpoÜnianXcU WeÜaWów Üożna Yauważyć poVYukiwanie 
YroYuÜienia probleÜu i VpoVobów raTYenia Vobie Y niÜ poprYeY konfronWo-
wanie różnXcU źróTeł wieTYXH co iluVWruje poniżVYX prYXkłaT.  
PrYXkłaT 14 
 

 NaYwa kaWegorii CXWaW 
OaW. 

1 
 
 

OaW. 
3 
 
 
 

OaW. 
4 
 
 

OaW. 
13 

OTnieVienie To wła-
Vnego ToświaTcYenia 
jako ucYnia 
 
OTnieVienie To prak-
WXcYnXcU TYiałań prYe-
ćwicYonXcU na Yaję-
ciacU akaTeÜickicU  
 
Ocena TYiałań wXko-
nXwanXcU prYeY ob-
Verwowanego naucYX-
ciela 
 
PnioVki Y ToświaTcYe-
nia Y prakWXk VYkolnXcU 

„a propoV Wego co Üówił S1H świaWa francuVkojęYXcYnego iWp. 
Ja pamięWam Vwoje pierwVYe lekcje w LO w kWórXÜ YreVYWą  
i TX i ja robiliśÜX prakWXki. Óoja naucYycielka nie używała  
w ogóle polVkiego (a YacYXnaliśÜX naukę oT Yera) i Wo bXła 
ÜaVakra!!!! ÓX w ogóle nie wieTYieliśÜX o co cUoTYiH co 
ÜaÜX YrobićH jakie Vą prace ToÜowe iWp. iWT. ÓyślęH że 
gTyby używała VanTwicUaH albo cUociaż oTrobinę polVkiego 
w oTpowieTniej forÜie Wo VWreV ucYniów i nienawiść To lekcji 
francuVkiego bXłabX ÜniejVYa. R Trugiej VWrony jeTnakH 
prYykłaT jaki poTał S9 Wo prYykłaT Y moicU obVerwacji  
w cYaVie prakWyk. PVYXVWko po polVkuH francuVki ÜiniÜalnX  
i klaVX ÜaWuralne nie uÜiałX Vklecić pełnegoH poprawnego 
YTania.  
 
ParWo cUyba cYaVem YaVWanowić Vię naT WymH jaką WecUnikę 
obrać i nie popaTać Ye Vkrajności w Vkrajność.” (S2) 

 

Tabela 1J OonfronWowanie różnXcU roTYajów wieTYX. 



OrXVWXna SYXÜankiewicY 

274 

OolejnX prYXkłaT obraYujeH w jaki VpoVób VWuTenWka wXciąga wnioVki Ye 
VwoicU prakWXcYnXcU ToświaTcYeń i forÜułuje TXTakWXcYne recepWXH kWóre 
świaTcYą o reVWrukWurXYowaniu ToświaTcYenia i VWanowią prYejaw konVWru-
owania inTXwiTualnej wieTYX prakWXcYnej. ParWo Ywrócić Wakże uwagę na 
fakWH iż wXÜiana ÜXśli na foruÜ YacUęca innXcU ucYeVWników (w WXÜ prYX-
paTku S4) To wXrażenia właVnXcU prYekonań na WeÜaW Tanego YagaTnienia. 
PrYXkłaT 15 
 

 NaYwa kaWegorii CXWaW 
 

OaW. 
13 

 
 
 
 
 
 
 

OaW.  
6 

 
Rauważenie ewolu-
cji właVnXcU TYiałań 
w Wrakcie prakWXk 
(nabXwanie To-
świaTcYeniaH ToVko-
nalenie uÜiejęWno-
ści) 
 
 
SforÜułowanie 
właVnej „recepWX” 
TXTakWXcYnej 

„Ja Weż prowaTYę Yajęcia w jęYXku francuVkiÜ oT poYioÜu 
poTVWawowego i cYuję Vię w Wej roli barTYo VwoboTnie.  
P końcu Wo Yajęcia Y jęYXka obcegoH a nie ojcYXVWego!!! Ńran-
cuVki na ÜoicU lekcjacU Wo ŃRANCAIS! R roÜaniVWXcYnXÜ Tu-
cUeÜ i energią cUciałaÜ Üówić To ÜoicU ucYniów WXlko  
i wXłącYnie po francuVkuH Y cYaVem jeTnak naucYyłam Vię 
używać na lekcjacU i polVkiegoH jeTnak WXlko wWeTX gTX jeVW  
on nieYbęTnX. R cYaVem Yauważyłam że WrYeba Ynaleźć YłoWy 
śroTek TeraY gTy już końcYę moje prakWyki myślęH że opano-
wałam już Wę VYWukę To perfekcji i poWrafię wyważyć ilość 
jęYyka polVkiego na lekcji francuVkiego. OcYXwiście beY popa-
Tania Y Vkrajności w Vkrajność. Óoją recepWą jeVWJ  
1. Üów po francuVku 
2. wXWłuÜacY po francuVku 
3. Taj prYXkłaT po francuVku 
4. WXlko gTX WrYeba powieTY po polVku 
5. pr. ToÜowa wXWłuÜacY po polVkuH żebX uniknąć nieporo-
YuÜien bądź wXÜówek WXpu „Ja nie YroYuÜiałeÜ” 
6. graÜaWXka po polVku na niżVYXcU poYioÜacU lub na wXż-
VYXcU gTX WrYeba wXjaśnić jakąś niejaVność” 
(S3) 

OaW.  
6 

SforÜułowanie 
właVnej „recepWX” 
TXTakWXcYnej 

„S3H YgaTYam Vię w Yupełności Y Twoją recepWąH polVki cYaVeÜ 
jeVW  koniecYnXH  ale  nie  Üożna oT  raYu  reYXgnować Y  francu-
Vkiego. UcYniowie barTYo cYęVWo YacYXnają roYuÜiećH kieTX 
poTaje iÜ Vię Tość proVWe TefinicjeH a Wo prYecież Weż icU roYwi-
ja! Uciekanie Vię To polVkiego oT raYu Wo WrocUę leniVWwo ;)” 
(S4) 

 

Tabela 2J ÓoTXfikowanie Weorii oVobiVWej poT wpłXweÜ prakWXcYnego ToświaTcYenia. 
 
2.7. PnioVki  

 
PrYeprowaTYona analiYa poYwala VWwierTYićH że reflekVja naT TYiałanieÜ 

poTcYaV prakWXk VYkolnXcU Wo Tla prYXVYłXcU naucYXcieli okaYja To ÜoTXfikowania 
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Weorii  oVobiVWXcUH a WXÜ VaÜXÜ buTowania oVobiVWej wieTYX prakWXcYnej. PrYe-
prowaTYone baTanie nie Üoże Tać pełnego wgląTu w proceVX kVYWałWowania Vię 
Wej wieTYXH a Yebrane poniżej wnioVki oTnoVYą Vię To baTanego konWekVWu.  

RoYwojowi oVobiVWej wieTYX prakWXcYnej VprYXja TokonXwanie ocenX 
VkuWecYności właVnego TYiałania. ReflekVja o cUarakWerYe auWoewaluacXjnXÜ 
prowaTYi To Velekcji TYiałań VkuWecYnXcUH poYwala YwerbaliYować właVną 
recepWę TXTakWXcYną lub wnioVki na prYXVYłość. Nie beY YnacYenia jeVW WuWaj 
Wakże cYXnnik eÜocjonalnXH np. pocYucie VaWXVfakcji Y uTanej lekcji („NaucYa-
nie jeVW Vuper!”; „PXVYłaÜ Y Wej lekcji VYcYęśliwa”)H kWórX wpłXwa na uWrwale-
nie poYXWXwnie kojarYonXcU VcUeÜaWów poYnawcYXcU.  

Muże YnacYenie Üa również ocenianie poVWępowania obVerwowanego 
naucYXciela. P proceVie WXÜ Üoże wXVWąpić konfronWacja Y prakWXką. SWoVo-
wane krXWeria ocenX Üają źróTło w WeoriacU oVobiVWXcU iIlub  Weorii  forÜal-
nejH kWóre YoVWają VkonfronWowane Y prakWXką.  SWuTenci prYXwiąYują prYX WXÜ 
Tużą wagę To wieTYXH jaką VpoTYiewają Vię cYerpać Y obVerwacji naucYXciela. 
MYiałania ocenione jako VkuWecYne Vą naślaTowane poTcYaV VaÜoTYielnego 
naucYania. NegaWXwne ToświaTcYenia wXwołują roYcYarowanieH ale Üogą Weż 
prowokować To wXobrażania Vobie alWernaWXwnXcU VcenariuVYXH WXpuJ „co ja 
Yrobił(a)bXÜ w Wej VXWuacji?”. 

ŃakWH iż reflekVja naT TYiałanieÜ Üa cUarakWer inTXwiTualnX VprawiaH 
że WruTno bXłobX określić wYorcowX ÜoTel reflekVji poTcYaV prakWXk. Nie-
Üniej jeTnak analiYa wpiVów poVYcYególnXcU ucYeVWników foruÜ pokaYałaH że 
prYejawX ÜoTXfikowania Weorii oVobiVWXcU łącYą Vię Y konfronWowanieÜ róż-
nXcU roTYajów wieTYX i ToświaTcYeń oraY forÜułowanieÜ na Wej poTVWawie 
właVnXcU YaVaT poVWępowania. TruTno naWoÜiaVW Yauważyć prYejawX proceVu 
konVWruowania właVnej wieTYX prakWXcYnej w prYXpaTku oVóbH kWóre Ya-
ÜieVYcYają poVWX opiVowe beY reflekVXjnego koÜenWarYa oraY Tokonują ocenX 
TYiałań naucYXcielVkicU w VpoVób ogólnX i niejako inWuicXjnX.  

PoYoVWaje jeVYcYe kweVWia ocenX VaÜego narYęTYia reflekVji – inWerneWo-
wego foruÜ TXVkuVXjnego. P baTanXÜ konWekście ÜiałaÜ To cYXnienia Y re-
flekVją VWerowanąH piVeÜnąH inWerakWXwną i poTlegającą ocenie. Ogólne raÜX 
reflekVjiH  cUoć narYuconeH  poYoVWawiałX  VWuTenWoÜ  wiele  VwoboTXH  np.H  jeśli  
cUoTYi o proponowanie wąWków To TXVkuVji. RaleWą piVeÜnej forÜX wXpowie-
TYi bXło YÜuVYenie VWuTenWów To głębVYego naÜXVłu i uVWrukWurXYowania Vwo-
icU ÜXśliH a ÜinuVeÜ – jej cYaVocUłonnośćH kWóra Üogła YniecUęcać To prYeT-
VWawiania TłużVYXcU reflekVji. R kolei inWerakWXwnX cUarakWer ucYeVWnicWwa  
w  TXVkuVjacU  na  foruÜ  VWwarYał okaYję To  oTkrXwania  Weorii  oVobiVWXcU  VWu-
TenWów poprYeY porównXwanie ToświaTcYeń oraY forÜułowanie i uYaVaTnia-
nie Vwojego VWanowiVka (c.f.  PrYXkłaT  15).  PreVYcieH  świaToÜość poTlegania  
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ocenie Üogła ToTaWnio wpłXwać na ÜoWXwację To wXkaYania Vię reflekVXjno-
ściąH kreaWXwnością i poVWępaÜi w buTowaniu koÜpeWencji YawoTowXcU. 
 
3. Implikacje Tla kVYWałcenia naucYycieli 
 

Na YakońcYenieH na poTVWawie prYeVWawionXcU wnioVków Y baTaniaH 
cUciałabXÜ prYeTVWawić kilka iÜplikacji Tla kVYWałcenia YawoTowego prYX-
VYłXcU naucYXcieli.  

RagaTnienia wYbuTYające najwięcej reflekVji poTcYaV prakWXkH powinnX 
VWać Vię prYeTÜioWeÜ TXVkuVji oraYH w Üiarę ÜożliwościH Üikro-prakWXki poT-
cYaV Yajęć. ÓoiÜ YTanieÜH cUoć Üoże wXTawać Vię Wo nieco paraTokValneH  
Y poTobną uwagą należX poTejść To WeÜaWów poYornie ocYXwiVWXcU (np. 
roYwijanie poVYcYególnXcU Vprawności jęYXkowXcUH naucYanie graÜaWXki)H 
abX uniknąć VWagnacji wieTYX w TanXÜ YakreVie. 

ŃakWH iż nie wVYXVcX VWuTenci ujawniają i ÜoTXfikują Vwoje Weorie oVobiVWe 
poTcYaV relacjonowania ToświaTcYeń Y prakWXk VYkolnXcUH YacUęca To poTjęcia 
poTcYaV Yajęć Y ÜeWoTXki w okreVie poprYeTYającXÜ prakWXki VYkolne ÜeWa-
reflekVjiH cYXli reflekVji naT rolą reflekVji naT TYiałanieÜ oraY naT YnacYenieÜ 
Weorii oVobiVWXcU i Weorii naukowej Tla WworYenia nowej wieTYX prakWXcYnej.  

P konWekście roYważań naT relacjaÜi ÜięTYX Weorią a prakWXkąH Ya poYX-
WXwną YÜianę Üożna uYnać rXcUłe wprowaTYenie prYeY nowe VWanTarTX kVYWał-
cenia naucYXcieli wcYeVnego konWakWu Y prakWXką VYkolną. Jeśli ToświaTcYenie 
płXnące Y obVerwacji i VaÜoTYielnego prowaTYenia lekcji VWanie Vię prYeTÜioWeÜ 
TXVkuVji  poTcYaV  Yajęć Y  ÜeWoTXkiH  Wo  VWuTenci  YXVkają okaYję To  oTkrXwania  
Weorii oVobiVWXcUH a Wakże To Vięgania po Weorię naukową Tla YroYuÜienia i Yin-
WerpreWowania konkreWnXcU VXWuacji prakWXcYnXcU. A prYecieżH jak WwierTYi OwiaW-
kowVka (2008J 73)H „beY roYpoYnania w proceVie akaTeÜickiego kVYWałcenia wie-
TYX oVobiVWejH beY uświaToÜienia Tróg To niej prowaTYącXcU ucYelnia uWruTniaH 
a  niejeTnokroWnie  YaÜXka  operacXjnX  ToVWęp  To  wieTYX  forÜalnej.  SWąT  coraY  
cYęściej  poVWrYega  Vię profeVjonalną eTukację naucYXcieli  właśnie  jako  reYulWaW  
wielorakiej inWerakcji ÜięTYX prakWXką a wieTYą akaTeÜicką.” 
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MoroWa Werbińska  
AkaTeÜia PoÜorVkaH SłupVk 

OOÓPNTNNCJN POCRĄTOUJĄCNGO NAUCRYCINLA  
JĘRYOA ANGINLSOINGO P ŚPINTLN  

ÓOMNLU OARMS Ł. OUÓARAVAMIVNLU 

CompeWenceV of WUe  novice NngliVU WeacUer in WUe ligUW  
of Ł. OumaravaTivelu’V OARMS moTel 

TUiV arWicle focuVeV on firVW-Xear NngliVU WeacUerV’ coÜpeWenceV froÜ WUe 
perVpecWive of WeacUerV WUeÜVelveV. TUe poinW of reference iV offereT bX Ł. 
OuÜaravaTivelu’V (2012) language WeacUer eTucaWion OARMS ÜoTel 
(ONOPINGH ANALQSINGH  RNCOGNIRINGH MOING  anT SNNING)H wUicU iV  
baVeT on cogniWive anT Vocial conVWrucWiviVÜ. ProviTing an anVwer Wo pro-
greVVing econoÜic anT eTucaWional globaliYaWionH WUe ÜoTel VWreVVeV WUe 
neeT  for  verificaWion  of  wUaW  conWeÜporarX  language  WeacUerV’  coÜpe-
WenceV conVWiWuWeH Ńor WUiV reaVon WUe VWuTX TeVcribeT in WUe arWicle VeekV 
Wo  finT  ouW  Uow  WUe  coÜpeWenceV  of  firVW-Xear  WeacUerVH  aV  Veen  bX  WUe  
WeacUerV WUeÜVelveVH ÜaWcU WUe requireÜenWV VuggeVWeT in WUe ÜoTel. 

 
 
1. PVWęp 
 
P liWeraWurYe gloWWoTXTakWXcYnej różne aVpekWX koÜpeWencji naucYXcieli jęYX-
ków obcXcU TocYekałX Vię licYnXcU opracowańH prób klaVXfikacji i porYąTkowa-
nia YnacYeń. PXVWarcYX wXÜienić ważne publikacje ÜięTYXnaroTowe oVWaWnicU 
pięWnaVWu laW poTejÜujące YagaTnienia świaToÜości naucYXciela (PooTVH 
1996; ŁorgH 2006; AnTrewVH 2007)H roYwoju YawoTowego (JoUnVonH 2009; 
JoUnVon i GoloÜbekH 2011)H reflekVji (ŃarrellH 2007)H narracji naucYXcielVkicU 
(JoUnVon i GoloÜbekH 2002; OalajaH ÓeneYeV i ŁarceloVH 2010)H warWości (JoUn-
VWonH 2003)H ToświaTcYenia (SeniorH 2006; GarWon i RicUarTVH 2008)H a piVane  
Y perVpekWXwX polVkiego konWekVWu eTukacXjnego Üonografie PXVockiej 
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(1998; 2003)H RawaTYkiej (2004)H PerbińVkiej (2004; 2009; 2011)H Poloka 
(2010)H abX ToVWrYecH jak wiele eleÜenWów pracX naucYXciela YajÜuje uwagę 
baTacYX. JeTnak  VaÜ WerÜin „koÜpeWencja” jeVW wieloYnacYnX - niekieTX oYna-
cYa roTYaje wieTYXH kWórXÜi TXVponuje naucYXciel jęYXka obcegoH cYaVaÜi jeVW 
równoYnacYnX Y pojęcieÜ roli naucYXcielaH a w jeVYcYe innXcU publikacjacU 
pojęcieÜ „koÜpeWencja” określa Vię rYeWelne wXkonXwanie powinności na-
ucYXcielaH  a  naweW  poViaTanie  kwalifikacji  To YawoTu.  CUoć nie  Üa YgoTX na 
jeTnoYnacYne roYuÜienie WerÜinuH „koÜpeWencja” niewąWpliwie VWanowi ro-
TYaj klucYowego pojęcia rYuWującego na kVYWałW eTukacji i TlaWego reflekVja naT 
jakiÜkolwiek aVpekWeÜ eTukacji powinna bXć w YnacYnej ÜierYe reflekVją naT 
eTukacją naucYXcieliH w WXÜ icU koÜpeWencjaÜi wpłXwającXÜi na VpoVób for-
Üułowania celów eTukacXjnXcU i VpoVobów icU realiYacji. 

PrYeTÜioWeÜ niniejVYego opracowania Vą koÜpeWencje pocYąWkującXcU 
naucYXcieli jęYXka angielVkiego Y perVpekWXwX VaÜXcU naucYXcieliH a punkWeÜ 
oTnieVienia jeVW oVaTYenie roYważań w konWekście ÜoTelu OARMS Yapropo-
nowanego prYeY Ł. OuÜaravaTivelu (2012). OparWX na konVWrukcjoniYÜie 
poYnawcYXÜ i VpołecYnXÜH ÜoTel OuÜaravaTivelu jeVW oTpowieTYią na To-
konujące Vię prYeÜianX VpołecYno-kulWurowe oraY poVWępującą globaliYację 
ekonoÜicYną i eTukacXjnąH kWóre wXÜagają raTXkalnego prYeforÜułowania 
ÜXślenia na WeÜaW koÜpeWencji naucYXcieli. R Wego wYglęTuH próba ogląTu 
koÜpeWencji naucYXciela jęYXka angielVkiego w pierwVYXÜ roku pracX w WXÜ 
ujęciu wXTaje Vię ważna i ciekawa.  
 
2. ÓoTel OARMS jako poTłoże WeoreWycYne baTania kompeWencji  

naucYyciela 
 
NowX globalnX i nieuVWannie YÜieniającX Vię konWekVW wXÜuVYa VpojrYenie na 
eTukację Y perVpekWXwX „po”. TXÜ VaÜXÜH OuÜaravaTivelu proponuje pięć 
WakicU ujęćH YwanXcU prYeY niego „poVW”H VprowaTYającXcU Vię To naVWępują-
cXcU pięciu perVpekWXwJ poVWnaroTowejH poVWÜoTerniVWXcYnejH poVWkolonial-
nejH poVW-WranVÜiVXjnej i poVW-ÜeWoTXcYnej. TrYX pierwVYe Y nicU oTnoVYą Vię 
To VYerokiego konWekVWu UiVWorXcYno-VpołecYnegoH Yaś Twie oVWaWnie To koÜ-
peWencji naucYXcieli jęYXków obcXcU i TlaWego poświęciÜX iÜ naVYą uwagę.    

PoTejście naucYXciela To naucYania YnajTuje oTYwiercieTlenie w reali-
YowanXÜ ÜoTelu eTukacjiH poVWrYegania wieTYXH roli jeTnoVWki i VWXlu ÜXślenia 
(por. Nowak-ŁojewVkaH 2011J 129). PoTejście WranVÜiVXjne w WXÜ VenVie oYna-
cYa eTukację inVWruÜenWalnąH rYąTYoną jeTnXÜ „poprawnXÜ” VcUeÜaWeÜ 
ÜXśleniaH narYucanXÜ prYeY wVYecUwieTYącego naucYXciela i Y górX uVWalonX 
prograÜ VYkolnX ucYniowi pełniąceÜu rolę „reakWXwnego wXkonawcX i bierne-
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go rejeVWraWora ocYekiwań YewnęWrYnXcU; oTWwórcX VWanTarTów i realiYaWora 
wXWXcYnXcU” (ibiT.). NaWoÜiaVW poTejście poVW-WranVÜiVXjne prYXYnaje inTXwi-
TualnX  cUarakWer  proceVowi  akwiYXcji  jęYXka  obcegoH  w  kWórXÜ  naucYXcielH  
obTarYonX inWuicjąH eÜpaWią i Tobrą YnajoÜością konWekVWu eTukacXjnego Ya-
cUęca ucYnia To VaÜoTYielnego poVYukiwania YnacYeń i eÜancXpacXjnegoH  
a nie aTapWacXjnegoH VWXlu ÜXśleniaH a jako WranVforÜacXjnX inWelekWualiVWa 
dążX nie WXlko To akaTeÜickicU poVWępówH lecY Wakże To oVobiVWej WranVforÜa-
cjiH Yarówno VwojejH jak i ucYniów. Óożna powieTYiećH że poTejście poVW-
WranVÜiVXjne jeVW prYekierowanieÜ eTukacji naucYXcieli Y naucYania oparWego 
na inforÜacjacU na naucYanie oparWe na poVYukiwaniuH gTYie oVWaWecYnXÜ 
celeÜ jeVW wXgenerowanie VaÜoVWerownXcU i auWonoÜicYnXcU jeTnoVWek.  

SWoVowane prYeY naucYXciela ÜeWoTX naucYania jęYXków obcXcU Vą 
wciąż poVWrYegane jako gwarancje VkuWecYnego naucYania. CUoć ogólnie wia-
ToÜoH że żaTen naucYXciel nie realiYuje ÜeWoTX naucYania jęYXka obcego 
VWuprocenWowo w „cYXVWej” forÜieH jak również że pojawiają Vię licYne krX-
WXcYne uwagi poT aTreVeÜ konkreWnXcU ÜeWoT i koncepcji ÜeWoTX w ogóleH 
wiele oVób YajÜującXcU Vię eTukacją naTal paWrYX na naucYanie jęYXków ob-
cXcU prYeY prXYÜaW VWoVowanej ÜeWoTX. PoTejście poVW-ÜeWoTXcYne Y kolei 
YakłaTaH że VaÜ naucYXciel wieH co VprawTYa Vię w prYXpaTku jego ucYniówH  
a WXÜ VaÜXÜ proÜuje reflekVXjne ÜXślenie naucYXcieliH uÜiejęWność analiYX  
i ewaluacji prakWXki naucYaniaH inicjowanie YÜian w klaVie VYkolnej oraY Üo-
niWorowanie efekWów. Takie poTejście opowiaTa Vię Ya naucYXcielaÜi VWraWe-
gaÜi oraY VWraWegicYnXÜi baTacYaÜiH kWórYX nie wXkonują VłużalcYo Yaleceń 
TecXTenWów oświaWowXcUH lecY reTefiniują je i ÜoTXfikują To VwoicU po-
WrYebH Tając wXraY Vwojej auWonoÜii TYiałania w oblicYu ogranicYeń inVWXWu-
cjonalnXcUH prograÜowXcU i poTręcYnikowXcU.  

Óożna powieTYiećH że wVYXVWkie ujęcia „poVW” łącYX VWanowiVko „poVW-
WraTXcXjne”H a więc YakweVWionowanie pewności i obiekWXwiYÜuH na rYecY 
akWXwnościH konVWruowania i oVobiVWego wXkrXwania YnacYeńH WwórcYego  
i krXWXcYnego ÜXślenia oraY inWerakcji jeTnoVWki Y oWocYenieÜ (Nowak-
ŁojewVkaH 2011J 101).   

AbX Ynaleźć uYnanie w ocYacU prakWXkówH wVYelkie ÜoTele eTukacji Üu-
VYą ToVWarcYać pocYucia kierunkuH jak również wVparcia nieYbęTnego To prYe-
kłaTania prYekonańH warWości cYX ocYekiwań naucYXcieli na realiVWXcYne planX  
i  ÜierYalne  wXniki.  OuÜaravaTivelu  (2012J  11)  proponuje  WrYX  YaVaTX  opera-
cXjneJ VYcYegółowościH prakWXcYności i Üożliwości. RaVaTa VYcYegółowości 
oYnacYaH że koncepcja peTagogicYna ÜuVi Tać Vię YaVWoVować w lokalnXcUH 
konkreWnXcUH VpołecYno-kulWurowXcU konWekVWacUH w kWórXcU proceV naucYania 
i ucYenia Vię Üa ÜiejVce. P prYeciwnXÜ raYieH jej użXWecYność Üija Vię Y celeÜ. 
RaVaTa prakWXcYności YakłaTaH że koÜpeWencje peTagogicYne ÜuVYą wXpłXwać 
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Y coTYiennej prakWXki. OYnacYa WoH że WXlko wWeTXH gTX naucYXciele WeoreWXYują 
Vwoje prakWXcYne TYiałania w klaVieH Üogą TokonXwać właVnXcU ekVploracji. 
RaVaTa Üożliwości naWoÜiaVW Wo WrakWowanie ToświaTcYeń YTobXWXcU w klaVie 
jako źróTeł forÜowania inTXwiTualnXcU WożVaÜościH poVYukiwań właVnXcU ja  
i VaÜoroYwoju. Nie Üa WuWaj ÜiejVca na prYekaYXwanie nieakWualnej wieTYX  
w VpoVób WranVÜiVXjnXH Yaś świaToÜość VpołecYno-poliWXcYna Üoże poÜóc  
w kVYWałWowaniu oVobiVWXcU i VpołecYnXcU WożVaÜości. PVYXVWkie WrYX YaVaTX 
ekVponują wieTYę oVobiVWą koVYWeÜ wieTYX poTanejH właVną VprawcYość koVY-
WeÜ auWorXWarnego konWrolowania YTarYeń TXTakWXcYnXcUH lokalność koVYWeÜ 
globalnościH akWXwność i poTÜioWowość Y praweÜ To właVnego YTania koVY-
WeÜ paVXwności i reakWXwności. Rarówno oÜawiane wcYeśniej perVpekWXwXH 
jak i YaVaTX wXÜienione powXżej ToVWarcYają koncepcXjnego poTłoża Tla Üo-
Telu OARMS w eTukacji naucYXciela jęYXka obcegoH w oparciu o kWórX bęTYieÜX 
roYpaWrXwać koÜpeWencje pocYąWkującego naucYXciela.  

ÓoTel OARMS VkłaTa Vię Y pięciu ÜoTułówH prYeTVWawionXcU WuWaj  
w forÜie cYaVownikówJ wieTYieć (ONOPING)H analiYować (ANALQSING)H roYpo-
Ynawać (RNCOGNIRING)H wXkonXwać (MOING) i paWrYeć (SNNING). OuÜarava-
Tivelu (2012J 17) WwierTYiH że Tobór koÜponenWów oTYwiercieTla koÜpeWencje 
naucYXciela jęYXka obcego poWrYebnego wVpółcYeVnXÜ cYaVoÜH a więc WakiegoH 
kWórX (1) roYwija Vię ÜerXWorXcYnieH (2) analiYuje poWrYebXH ÜoWXwacjeH auWo-
noÜicYność ucYniówH (3) roYpoYnaje Vwoje właVne warWościH prYekonaniaH re-
flekVjeH (4) naucYaH obVerwuje i WeoreWXYujeH (5) ÜoniWoruje Vwoje właVne TYia-
łania peTagogicYne. Tabela 1 prYeTVWawia aTapWację ÜoTelu Y uwYglęTnienieÜ 
koÜpeWencji VYcYegółowXcU pocYąWkującXcU naucYXcieli. P YaproponowanXÜ 
ÜoTelu Twie ważne kweVWie należX oTnoWować. Po pierwVYeH brak jeVW w niÜ 
precXYXjnie wXVpecXfikowanXcU cYXnności naucYXcielaH kWóre VprawTYają Vię 
wXłącYnie w VXWuacjacU VWałXcUH powWarYalnXcU i Y górX określonXcUH rYaTko 
wXVWępującXcU w YawoTYie naucYXciela. Po TrugieH wVYXVWkie wXÜienione 
koÜpeWencje VYcYegółowe cecUuje Üoc inferencXjna (OwiaWkowVkaH 2010J 78)H 
a więc „YTolność WworYenia nowXcU inforÜacji  Y YaVobów wieTYX już poViaTa-
nej”H nie oTWwarYanejH nie prYXpoÜinanejH lecY kreowanej „poT wpłXweÜ re-
flekVji i roYpoYnawania TYiejącXcU Vię YTarYeń i icU Tefiniowania” (ibiT.). TXlko 
w ÜoTelu uwYglęTniającXÜ powXżej wXÜienione cYXnnikiH a naTe wVYXVWko 
oTejście oT WranVÜiVji na rYecY WranVforÜacjiH naucYXciel jęYXka obcego Üoże 
roYwinąć UoliVWXcYne roYuÜienie WegoH co TYieje Vię w jego klaVie. PówcYaV 
prawTopoTobnie bęTYie Üógł forÜułować Vwoje Weorie na poTVWawie oTbX-
wanej prakWXki oraY wprowaTYać w prakWXkę WoH co głoVi w Weorii. 
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OompeWencje ogólne OompeWencje VYcYegółowe 
PieTYieć - oTYnacYać Vię Tobrą YnajoÜością naucYanego jęYXka 

- oTYnacYać Vię Tobrą YnajoÜością Weorii ucYenia Vię i naucYania 
jęYXków 
- uÜiejęWnie YarYąTYać ucYenieÜ Vię w klaVie 

AnaliYować - TiagnoYować poWrYebX ucYniów 
- uWrYXÜXwać ÜoWXwację ucYniów To ucYenia Vię 
- wTrażać auWonoÜię ucYenia Vię 

RoYpoYnawać - roYwijać naucYXcielVką WożVaÜość 
- Üieć świaToÜość właVnXcU prYekonań 
- Üieć świaToÜość właVnXcU warWości 

MYiałać - VWwarYać okaYje To ucYenia Vię 
- inVpirować WranVforÜacje ucYniów 
- WeoreWXYować i prowaTYić Tialog 

PaWrYeć - paWrYeć Y perVpekWXwX ucYnia (Co cYuje ucYeń?) 
- paWrYeć Y perVpekWXwX naucYXciela  (Jakie roleH YacUowania proÜuje 
naucYXciel?) 
- paWrYeć Y perVpekWXwX obVerwaWora (Co wiTYą inni?) 

 

Tabela 1J OoÜpeWencje VYcYegółowe pocYąWkującXcU naucYXcieli na poTVWawie ÜoTelu OARMS. 
  
3. CUarakWeryVWyka projekWu baTawcYego 
 
3.1. Cele 
 
RaVaTnicYXÜ celeÜ prYeprowaTYonego projekWu baTawcYego bXła próba 
YiTenWXfikowania i lepVYego YroYuÜienia koÜpeWencji naucYXcieli jęYXka an-
gielVkiego w pierwVYXÜ roku pracX. CenWralnXÜ YagaTnienieÜ poVYukiwań 
baTawcYXcU ucYXniono poYnanie VpoVobów koncepWualiYowania koÜpeWencji 
pocYąWkującXcU naucYXcieli jęYXka angielVkiego prYeY VaÜXcU naucYXcieliH  
a naVWępnie prYXpiVanie icU koÜponenWoÜ – koÜpeWencjoÜ VkłaTającXÜ Vię 
na ÜoTel OARMS. TXÜ VaÜXÜH obVYareÜ baTań VWała Vię Vfera świaToÜości 
naucYXcieli Y inWencją opiVania YawarWXcU w niej YnacYeńH a w konVekwencji 
wXkrXcia icU poVWrYegania koÜpeWencji poWrYebnXcU wVpółcYeVneÜu naucYX-
cielowi. Ściśle ÜówiącH probleÜX baTawcYe prYXjęłX poVWać naVWępującXcU 
pXWań oTnoVYącXcU Vię To TwócU eWapów referowanego projekWuJ  

1) Jak naucYXciele jęYXka angielVkiego w pierwVYXÜ roku pracX koncep-
WualiYują Vwoje koÜpeWencje i jaki naTają iÜ VenV?  

2) OWóre koÜponenWX ÜoTelu OARMS prYekłaTają Vię na koÜpeWencje 
baTanXcU naucYXcieli? 

PrYXjęWoH że uYXVkanie oTpowieTYi na powXżVYe pXWania ToVWarcYX pośreTnio infor-
Üacji na WeÜaW WegoH jacX Vą polVcX naucYXciele na VWarcie karierX YawoTowejH jak 
należX kVYWałcić kanTXTaWów na naucYXcieli jęYXków obcXcU i gTYie YnajTują Vię braki.  
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3.2. UcYeVWnicy 
 
UcYeVWnikaÜi baTania bXło 6 naucYXcieli jęYXka angielVkiego w pierwVYXÜ roku 
pracX. CUoć Üożna krXWXkować Üałą licYbę oVóbH należX wVpoÜniećH że opiVX-
wane baTanie oTbiega oT WraTXcji baTań ilościowXcUH Ya cel VWawia Vobie próbę 
YiTenWXfikowania i YroYuÜienia probleÜuH a nie prYeprowaTYenia analiY VWaWX-
VWXcYnXcU w celu wXkaYania prawiTłowości. Próba baTawcYa WworYona jeVW 
WuWaj na poTVWawie wXjąWkowości baTanXcU oVóbH a nie reVponTenWów ÜaVowo 
biorącXcU uTYiał w baTaniu. PVYXVcX naucYXciele YoVWali Tobrani na poTVWawie 
ÜeWoTX śnieżnej kuliH co oYnacYa że każTa oVoba wVkaYuje na inne oVobXH kWóre 
Üożna YbaTać. ProceTura Wa jeVW VWoVowana głównie w VXWuacjacUH w kWórXcU 
ToVWęp To baTanXcU jeVW WruTnX (ŁorgH 2012J 16). TXÜ VaÜXÜH roYpocYXnając 
baTania oT WrYecU bXłXcU VWuTenWekH uTało Vię auWorce ToWrYeć To WrYecU in-
nXcU oVób. CYWerX oVobX VpośróT baTanXcU pracowałX w VYkołacU publicYnXcUH 
Yaś Twie w VYkołacU VpołecYnXcU. P grupie baTanXcU YnalaYł Vię jeTen ÜężcYX-
Yna. Pobec baTanXcU YaVWoVowano Twa krXWeriaJ koniecYność bXcia naucYXcie-
leÜ  jęYXka  angielVkiego  w  pierwVYXÜ  roku  pracX  oraY  wXrażenie  YgoTX  na  
uTYielenie około 2-goTYinnego wXwiaTu. PVYXVWkie wXwiaTX prYeprowaTYono 
inTXwiTualnieH YarejeVWrowano elekWronicYnie i poTTano WranVkrXpcji. MoTaW-
kowoH pięcioro baTanXcU YgoTYiło Vię na obVerwacje VwoicU lekcji prYeY auWor-
kę. ObVerwacja nie bXła jeTnak YaVaTnicYXÜ wXÜogieÜ baTaniaH lecY ToTaW-
kową Üożliwością poVYerYenia pola baTań.  
 
3.3. ÓeWoTa  
 
ÓeWoTą baTań YaVWoVowaną w pierwVYXÜ eWapie bXł wXwiaT oWwarWXH YwanX 
Wakże VeÜi-VWrukWurXYowanXÜ. Taki WXp wXwiaTu nie YakłaTa powWarYalności 
pXWań oraY nie prYXwiąYuje Vię w niÜ wagi To kolejności YaTawanXcU pXWań. 
ProwaTYącX baTanie TXVponuje jeTXnie prYewoTnikieÜ To wXwiaTu Yawiera-
jącXÜ pXWania poTWrYXÜujące i ukierunkowujące Wok roYÜowXH ale nie wVYXVW-
kie pXWania WrakWuje Vię jako obligaWorXjne. Takie prYeprowaTYenie wXwiaTu 
poYwala ucUwXcić WoH co rYecYXwiście baTanX cUce prYekaYaćH a nie YwerXfiko-
wać UipoWeYę poTjętą prYeY  niego  uprYeTnio  (Nowak-ŁojewVkaH  2011J  226).  
NieoTłącYnXÜ eleÜenWeÜ proceTurX baTawcYej jeVW więc prośba o objaśnie-
nie cYX uYupełnienie wXpowieTYi poTcYaV nagrXwania wXwiaTów (ibiT.).  

P eWapie pierwVYXÜ pXWania poTYielono na kilka grup WeÜaWXcYnXcUJ  
A. NaucYXciel na wejściuH Ł. NaucYXciel a naucYanieH C. NaucYXciel a ucYniowieH 
M. NaucYXciel a inne oVobXH  N. NaucYXciel a wXÜagania VYkołXH Ń. NaucYXciel  
w Wrakcie pierwVYego roku pracX. P każTej grupie wXVYcYególniono pXWania 
obligaWorXjneH YapiVane poniżej kurVXwą oraY pXWania ToTaWkoweH poTane  
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w nawiaVacU. Mobór pXWań opracowano na poTVWawie prYeVWuTiowania liWera-
WurX ToWXcYącej pocYąWkującXcU naucYXcieli (ŁullougUH 2009; ŃarrellH 2006; Ńar-
rellH 2008; ScUuck eW al.H 2012). Plan wXwiaTu wXgląTał naVWępującoJ 

 
A. Jak Wo Vię VWałoH że YoVWałIa PanIi naucYXcieleÜ? (CYX YawVYe cUciałIa PanIi 
YoVWać naucYXcieleÜ? CYX Üiał PanIi ÜiVWrYów wśróT bXłXcU naucYXcieli?H CYX 
kWoś Y roTYinX jeVW naucYXcieleÜ?H Jakie ÜiałIa PanIi wXobrażenia o VYkole?) 
 

Ł. Co w VYkole Vię VprawTYaH a co nie? OWórXcU Vprawności i poTVXVWeÜów na-
ucYa PanIi najcYęściejH a kWórXcU najrYaTYiej? (NajWruTniejVYa VXWuacja TXTak-
WXcYna w VYkole?) 
 

C. CYX Tużo PanIi wie o VwoicU ucYniacU? (CYX cYęVWo PanIi ÜXśli o ucYniacU? 
NajWruTniejVYa VXWuacja wXcUowawcYa w VYkole?) 
 

M. Jak ukłaTają Vię relacje Y TXrekcjąH innXÜi naucYXcielaÜiH roTYicaÜi? (Jaka 
jeVW PanaIi poYXcja w VYkole?H Jak wXgląTa wVpółpraca Y opiekuneÜ VWażu?) 
 

N. Jak Vobie PanIi raTYi Y forÜalnXÜi aVpekWaÜi pracX VYkołX? (CYX kWoś uTYie-
lił poÜocX?) 
 

Ń. CYX cUce PanIi wXkonXwać pracę naucYXciela? Co Wo YnacYX bXć naucYXcie-
leÜ? (CYX ÜiałIa PanIi wąWpliwości?H CYX jeVW PanIi nieYależnXIa?H OieTX Üoże 
PanIi VWwierTYićH że TYieńI lekcja bXła uTana?) 

 
Grupa A Üiała cUarakWer oWwierającXH a jej YaVaTnicYXÜ celeÜ bXło lepVYe 
poYnanie naucYXcielaH jak również nawiąYanie konWakWu. OTpowieTYi na po-
YoVWałe pXWania bXłX brane poT uwagę prYX analiYie uYXVkanXcU TanXcU.  

Mrugi eWap projekWu baTawcYego polegał na VkonfronWowaniu uYXVka-
nXcU TanXcU  oT naucYXcieli Y koÜpeWencjaÜi VYcYegółowXÜi ÜoTelu OARMS 
w celu  YiTenWXfikowaniaH  kWóre Y  nicU i  w jakiÜ YakreVie  pojawiłX Vię w wX-
powieTYiacU reVponTenWów.   
 
3.4. AnaliYa TanycU 
 
InWencją analiYX bXło VkonVWruowanie YnacYeń oTnośnie To roYuÜienia koÜ-
peWencji pocYąWkującXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU Y uwYglęTnienieÜ poTo-
bieńVWw i różnic poÜięTYX inTXwiTualnXÜi koncepcjaÜi reVponTenWów. PrYX-
jęWoH że w wXniku analiYX TanXcU uTa Vię VporYąTYić kaWegorię opiVu właściwą 
Tla reVponTenWówH wXłonioną w oparciu o icU koncepcje koÜpeWencji. ParWo 
prYX WXÜ poTkreślićH że prYeTÜioWeÜ analiYX nie bXłX jeTnoVWkowe wXpowie-
TYi poVYcYególnXcU oVóbH ponieważ „wXpowieTź inTXwiTualnego poTÜioWu … 
Üoże Yawierać różne koncepcje Wego VaÜego YjawiVka” (ÓęcYkowVkaH 2002J 
27)H  lecY „wXekVponowanie oTÜiennXcU koncepcji YjawiVka oraY ujeTnolice-
nie  …  a  więc  różniącXcU  Vię jeTXnie  VwoiÜi  YakreVaÜi”  (ibiT.).  MlaWego  całX  
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ÜaWeriał (6 wXwiaTów) poWrakWowano łącYnie w celu ucUwXcenia YjawiVka  
i Tokonania jego generaliYacji w opiniacU ucYeVWników projekWu. 

ProceTura analiYowania TanXcU wXgląTała naVWępującoJ 
1. PoYnanie całego ÜaWeriału polegające na prYecYXWaniu wVYXVWkicU wX-

wiaTówH Ye VYcYególnXÜ YwrócenieÜ uwagi na pojawiające Vię oTnie-
Vienia To koÜpeWencji pocYąWkującXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU. 

2. RreTukowanie WeÜaWów polegające na porYąTkowaniu wXpowieTYi 
weTług prYXpiVXwanXcU YnacYeń oTnoVYącXcU Vię To roYuÜienia 
koÜpeWencji Tla poVYcYególnXcU baTanXcU. 

3. SYukanie poTobieńVWw i różnic polegające na porównXwaniu YnacYeń 
ToWXcYącXcU koÜpeWencji pocYąWkującXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU 
uWworYonXcU prYeY wVYXVWkicU baTanXcU. 

4. Grupowanie polegające na naYwaniu różnXcU prYejawów uYXVkanXcU 
koncepcji obejÜującXcU oTrębne VpoVobX roYuÜienia koÜpeWencji 
baTanXcU naucYXcieli. 

5. UWworYenie Üap VpoVobów roYuÜienia koÜpeWencji Tla baTanej grup.  
6. PrYXporYąTkowanie YnacYeń wXVWępującXcU w kaWegoriacU opiVu 

koÜpeWencjoÜ ÜoTelu OARMS. 
 
4. Pyniki  
 
CenWralnXÜ reYulWaWeÜ poYnawcYXÜ całego baTania bXło uWworYenie Üap Vpo-
Vobów roYuÜienia koÜpeWencji pocYąWkującXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU  
w świeWle ToświaTcYeń reVponTenWów. Taka Üapa uÜożliwia poYnanie różnXcU 
koncepcji Wego VaÜego YjawiVka („pluralność VpoVobów ToświaTcYania świaWa” 
MęcYkowVka 2002) wXłonionXcU w Woku prYeprowaTYonXcU wXwiaTów baTaw-
cYXcU wśróT naucYXcieli oraY oTpowieTYi uYXVkanXcU oT icU YwierYcUników. 
 
NWap I 
PunkWeÜ wXjścia To powVWania ÜapX w eWapie I bXło pogrupowanie VenVów 
naTanXcU prYeY wVYXVWkicU baTanXcU naucYXcieliH poprYeTYone cYaVocUłonnXÜ 
porównXwanieÜ poVYcYególnXcU wXpowieTYiH YÜienianieÜ licYb i naYw wXło-
nionXcU kaWegorii oraY  kwalifikowanieÜ uYXVkanXcU YnacYeń To oVWaWecYnXcU 
kaWegorii ÜapX VeÜanWXcYnej. P reYulWacie oWrYXÜano 9 kaWegorii roYuÜienia 
koÜpeWencjiJ uÜiejęWności jęYXkoweH uÜiejęWność naucYaniaH uWrYXÜXwanie 
TobrXcU relacji Y ucYniaÜiH uWrYXÜXwanie TobrXcU relacji Y innXÜi pracowni-
kaÜi VYkołXH uWrYXÜXwanie TobrXcU relacji Y roTYicaÜiH uÜiejęWności organiYa-
cXjneH uÜiejęWność TokonXwania reflekVjiH VaÜoTYielne poTejÜowanie TecXYjiH 
raTYenie Vobie Y wXÜogaÜi forÜalnXÜiH Yaś każTa Y koÜpeWencji Yawiera  
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w Vobie różnoroTne ToświaTcYenia wVYXVWkicU reVponTenWówH icU koncepWuali-
Yacje YgroÜaTYone na poTVWawie ÜaWeriału baTawcYego (Tabela 2).  
 

OompeWencje pocYąWkującycU naucYycieli OoncepWualiYacja kompeWencji prYeY baTanycU 
pocYąWkującycU naucYycieli 

UÜiejęWności jęYXkowe Pewność Vwojej wieTYX jęYXkowej. 
UÜiejęWność naucYania SpoVobX naucYaniaJ VprawnościH ćwicYeniaH użXwanie 

jęYXka obcego. 
ProÜowanie auWonoÜii ucYenia Vię. 
Łrak prYXgoWowania To naucYania w VXWuacjacU 
WruTnXcU. 

UWrYXÜXwanie TobrXcU relacji Y ucYniaÜi ProbleÜX Y TXVcXpliną i roYwiąYania. 
Relacje inWerperVonalne a cecUX naucYXciela. 
Ocenianie. 

UWrYXÜXwanie TobrXcU relacji Y innXÜi 
pracownikaÜi VYkołX 

ŚwiaToÜe „WrYXÜanie Vię Y boku”.  
Relacje Y kolegaÜiJ Tobór kolegów. 
Relacje Y TXrekcją. 

UWrYXÜXwanie TobrXcU relacji Y roTYicaÜi PVpółpraca. 
OonflikWX. 

UÜiejęWności organiYacXjne PrYXgoWowXwanie Vię To lekcji. 
UTYiał w YajęciacU poYalekcXjnXcU. 

UÜiejęWność TokonXwania reflekVjiH VaÜo-
świaToÜość 

AVpiracje właVne. 
AVpekWX wXcUowawcYe w pracX naucYXciela. 
UÜiejęWność ToVWrYegania VprYecYności. 

SaÜoTYielne poTejÜowanie TecXYji RoTYaje VaÜoTYielnXcU TecXYji naucYXcielaJ poYioÜ 
klaVXI VYkołXH ToWXcYące naucYXcielaIinnXcU. 

RaTYenie Vobie Y wXÜogaÜi forÜalnXÜi OrXWXka braku prYXgoWowania w Wrakcie VWuTiów.  
 

Tabela 2J Óapa VpoVobów roYuÜienia koÜpeWencji prYeY pocYąWkującXcU naucYXcieli.  
 

UYXVkane wXniki ujawniają Yarówno Üocne VWronX prYXgoWowania pocYąW-
kującXcU naucYXcieli To wXkonXwania Vwojej roliH jak również prYeVYkoTX UaÜu-
jące oTnieVienie pełnego VukceVu TXTakWXcYnego. RrekonVWruowane koncepcje 
YnacYeń wXróżnionXcU koÜpeWencji oTVłaniają pewne WrenTX w ÜXśleniu na-
ucYXcieli w pierwVYXÜ roku pracXH wśróT kWórXcU niekWóre Üożna uYnać Ya poYX-
WXwne i VprYXjające pracX naucYXcielaH Yaś inne negaWXwne i uWruTniające ją.  

OoÜpeWencją oTróżniającą naucYXciela jęYXka obcego oT naucYXcieli 
innXcU prYeTÜioWów jeVW YnajoÜość naucYanego jęYXka. Sprawne poVługiwa-
nie Vię naucYanXÜ jęYXkieÜ we wVYXVWkicU VprawnościacU i poTVXVWeÜacU 
wYbuTYa poTYiwH VYacunek i niekieTX cUęć iÜiWacji Ye VWronX ucYniów. Óoc 
Wego arguÜenWu jeVW Wak VilnaH że wciąż iVWnieją prYekonaniaH iż Tobra Ynajo-
Üość jęYXka obcego naucYXciela cYXni Y niego równie VkuWecYnego TXTakWXka. 
PXwiaTX Y naucYXcielaÜi poYwoliłX na ucUwXcenie jeTnej kaWegorii wXraża-
jącej Vię w „pewności właVnej wieTYX jęYXkowej”. ŁaTani naucYXciele Y TużXÜ 
prYekonanieÜ oTnoVYą Vię To Vwojej Tobrej koÜpeWencji jęYXkowej wXÜa-
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ganej na naucYanXÜ prYeY nicU poYioÜieH a połowa Y nicU wXraża pragnienie 
więkVYXcU wXYwań jęYXkowXcU. ŁaTani oTpowiaTaliJ  
 

Nie wieÜH cYX YoVWanę w VYkole. NuTYę Vię. CUciałbXÜ więkVYe wXYwanie. [w 1] 
P VuÜie  cUciałabXÜ  ucYXć cYegoś WruTniejVYego.  CYwarWe  klaVX  Wo  alfabeWH  li-
cYenie To 30H poTVWawowe cYaVX. [w 3] 
Po WXcU kilku ÜieViącacU nie roYwinęłaÜ Vię poT wYglęTeÜ angielVkiego. Óówi-
łaÜ całX cYaV po angielVkuH ale Wo nie jeVW WoH co cUciałabXÜ. PoYnałaÜ WXlko na-
YwX niekWórXcU rYaTkicU YwierYąW. [w 6] 

 
ParWo ToTaćH że naucYXciele wXbrani To baTania nie pracują w TużXcU 

ÜeWropoliacU i w VwoicU śroTowiVkacU ucUoTYą Ya „ekVperWów” jęYXkowXcUH 
co Üożna TobrYe oTcYXWać w poniżVYXÜ prYXkłaTYieJ 
 

OieTXś prYXjeżdżaÜ rano To VYkołX na TXżurH a pani TXrekWor prYXcUoTYi i Üó-
wiJ „ÓaÜ Tla ciebie bojowe YaTanie. MYiViaj prYXjeżdżają AÜerXkanieH bęTYie 
VpoWkanie Y całą VYkołą i o 11.00 bęTYieVY WłuÜacYXł. GTXbXÜ wcYeśniej wie-
TYiałH prYXgoWowałbXÜ Vię. Ale VpoWkanie bXło i WłuÜacYXć ÜuViałeÜ. PoraTYi-
łeÜ Vobie. SpoTobało Üi Vię. I ToVWałaÜ oferWę pracX Yleconej. [w 1] 

 
JeTna Y naucYXcielek YTaje Vobie VprawęH że jej wieTYa jęYXkowa jeVW wX-

VWarcYająco Tobra w konkreWnej wiejVkiej VYkoleH gTYie jeVW jeTXną naucYXcielką 
jęYXka angielVkiegoH Tla jej ucYniów i icU roTYicówH kWórYX nie poWrafią ocenić 
prawTYiwej koÜpeWencji jęYXkowej. Takie prYXYnawanie Vię To właVnXcU nie-
Tociągnięć nie jeVW jeTnak popularne i Üożna powieTYiećH że baTani Vą YaTo-
woleni Ye YnajoÜości jęYXka nieYbęTnej na eWapieH na kWórXÜ naucYają. 

O uÜiejęWności naucYania cYęVWo TecXTuje TużX reperWuar i Tobór 
WecUnik ToVWoVowanXcU To wiekuH poWrYeb i ocYekiwań ucYniówH równoÜier-
na koncenWracja na wVYXVWkicU VprawnościacU i poTVXVWeÜacUH jak najcYęVW-
VYe poVługiwanie Vię jęYXkieÜ TocelowXÜH a Wakże wTrażanie To auWonoÜii 
ucYenia Vię. PśróT ulubionXcU VWraWegii VprawTYającXcU Vię w pracX naucYX-
cieliH wXÜienionXcU prYeY reVponTenWówH YnalaYłX Vię karWX obraYkowe i grX 
paÜięciowe To naucYania VłownicWwaH TrXle jęYXkoweH VWawianie punkWów Ya 
akWXwność na każTej lekcjiH a Wakże cYęVWe powWarYanieH YacUowanie konVe-
kwencji Ye VWronX naucYXcielaH jak również wXkorYXVWanie WekVWów na roYwija-
nie VłucUania oraY ćwicYeń graÜaWXcYnXcUH TYięki kWórXÜ ÜłoTYież TXVcXpli-
nuje Vię. Na pXWanie o wXkorYXVWanie konkreWnXcU Vprawności i poTVXVWeÜów 
jęYXkaH baTani wXÜienili cYXWanie (2 oVobX)H VłownicWwo (wVYXVcX)H Üówienie 
(2 oVobX)H Yaś piVaniu poświęcano najÜniej uwagi. Mwie oVobX prYeYnacYają 
fragÜenWX lekcji na ćwicYenia foneWXcYneH acYkolwiek nieregularnieH Yaś jeTna 
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wprowaTYa VłownicWwo na wYór Vwojego naucYXciela Y ucYelni polegające naH 
jak Wo określaH Yabawie jęYXkieÜ.  
 

NaucYXciel graÜaWXki na ucYelni lubił bawić Vię jęYXkieÜ i YaraYił Ünie WXÜ. 
PrYX wprowaTYaniu jakiegoś VłowaH poTawał poTobne – VXnoniÜXH cYaVowniki 
fraYoweH naweW 10 prYXkłaTów. Jak wprowaTYaÜ „look”H auWoÜaWXcYnie pX-
WaÜJ „A wiecieH co YnacYX ‘look for’? A ‘look aW’? Sprawia Üi Wo ogroÜną prYX-
jeÜność. RanurYaÜ Vię wWeTX w jęYXkuH wiTYę VaÜ jęYXk. [w 1]   

 
Rapewnienia naucYXcieli nie YawVYe pokrXwałX Vię Y obVerwacją icU rYe-

cYXwiVWXcU YacUowań na lekcjiH gTXż WXlko w prYXpaTku połowX Üożna Üówić  
o VXVWeÜaWXcYnXÜ VWoVowaniu jęYXka angielVkiego poTcYaV pracX na lekcji. Pra-
wie wXłącYne prowaTYenie lekcji w jęYXku angielVkiÜ Üiało ÜiejVce WXlko  
w TwócU prYXpaTkacUJ VYkole VpołecYnejH w kWórej prYXkłaTa Vię barTYo Tużą 
wagę To Wego prYeTÜioWuH oraY na lekcji naucYXcielki wXjąWkowo YÜoWXwowanej 
To uWrYXÜania pracX. RapXWana o auWonoÜięH Wa VaÜa naucYXcielka oTpowiaTaJ 
 

SWaraÜ Vię wprowaTYać auWonoÜię.  JeVW Wo ważne. RoYwijać świaToÜość – inni 
naucYXciele nie robią Wego w ogóle. OieTXś TYiecko VpXWało Vię Ünie” „Co? Ja ÜaÜ 
TecXTowaćH Wak jak ToroVłX? PrYecież nie jeVWeÜ  naucYXcieleÜ. Na pocYąWku WrYe-
ba wprowaTYać ćwicYenia na różne VprawnościH pXWaćH co jeVW Tla nicU najWruT-
niejVYe. NiełaWwe  na pocYąWkuH ale po rokuH TwócUH na pewno Vą efekWX.  [w 4] 

 
PVYXVcX poYoVWali Teklarują wiarę w auWonoÜię ucYniaH ale Ya prYXkła-

TX wXłącYnie poTają uÜożliwianie ucYnioÜ TokonXwania wXboru oTnośnie 
To roTYaju lub ilości pracX ToÜowej. Połowa baTanXcU ujawnia brak prYXgo-
Wowania To naucYania jęYXka obcego w VXWuacjacU probleÜaWXcYnXcU (np. co 
robićH gTX ucYniowie preYenWują prawie Yerową wieTYę Y jęYXka angielVkiego 
w giÜnaYjuÜ „na wejściu”H a należX konWXnuować naucYanieH gTXż inacYej 
naucYXciel nie YTążX YrealiYować prograÜu). Takie VWwierTYenia oYnacYająH że 
reVponTenci Üają świaToÜość iH bXć ÜożeH wolę roYwijania auWonoÜii ucYnia 
i prowaTYenia lekcji w jęYXku angielVkiÜH ale w realiYacji prYeVYkaTYają iÜ 
warunki konWekVWualne - braki w koÜpeWencji jęYXkowej ucYniów nieTorów-
nujące wieTYX ocYekiwanej na TanXÜ eWapie unieÜożliwiające naucYXcielowi 
prowaTYenie lekcji w jęYXku angielVkiÜ bądź VaÜoTYielną naukę ucYniów.  

Ra gwarancję VukceVu TXTakWXcYnego cYęVWo ucUoTYą Tobre relacje 
naucYXciela Y ucYniaÜi. PśróT koncepWualiYacji Wej koÜpeWencji pojawił Vię 
ÜoWXw TXVcXplinXH relacji inWerperVonalnXcU wpłXwającXcU na poVWrYeganie 
ucYniów prYeY naucYXcielaH jak również probleÜ oceniania ucYniów. Prawie 
wVYXVcX reVponTenci ToświaTcYXli probleÜów Y TXVcXpliną ucYniówH najcYę-
ściej w poVWaci głośnego YacUowaniaH cUoć wXÜieniono Wakże  VWoVunkowo 
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Üało poważne prYXpaTki łaÜania reguł VYkolnXcUH Wakie jak biernośćH brak 
YaangażowaniaH Vpóźnianie VięH YajÜowanie Vię na lekcji innXÜi VprawaÜi niż 
nauka. Ponieważ wVYXVcX naucYXciele Y Wego WXpu YacUowanieÜ Üieli To 
cYXnienia wielokroWnieH wXpracowali właVne roYwiąYania raTYenia Vobie  
Y YakłócającXÜi Wok lekcji poVWawaÜi ucYniów. Jako efekWXwne VpoVobX ra-
TYenia Vobie Y brakieÜ TXVcXplinX na lekcji wXÜienionoJ wXkorYXVWanie 
gwiYTkaH abX nie naTwerężać głoVuH w prYXpaTku ÜałXcU grup wXÜuVYenie 
VieTYenia w jeTnXÜ rYęTYie prYeT naucYXcieleÜ lub w pojeTXncYXcU ławkacUH 
abX nie Üieć bliVkiego WowarYXVWwa nieVfornego kolegiH karanie brakieÜ 
obejrYenia ulubionej kreVkówki poTcYaV lekcjiH YaTawanie ToTaWkowej pracX 
ToÜowej w poVWaci WłuÜacYenia WekVWu lub wVWawianie „jeTXnek” Ya roYÜa-
wianie na lekcji. CUoć oVWaWni VpoVób roYwiąYań buTYi wąWpliwościH baTanX 
naucYXciel prYXjÜuje naVWępujące VWanowiVkoJ  
 

Nic innego na nicU nie TYiała. Uwaga nie TYiałaH kara w poVWaci prYeWłuÜacYenia 
WekVWu nie TYiałaH WXlko jeTXnki. CUcąc nie cUcąc ÜuVYę robić cośH żebX icU uVpo-
koić. Na pocYąWku Wak nie bXłoH WeraY jeVW coraY cYęściej. JeTXnX VpoVób. [w 1] 

 
Ale wśróT baTanXcUH pojawiła Vię Wakże wXpowieTźH w kWórej naucYX-

cielka ÜówiJ 
 

Nie ÜaÜ probleÜów Y TXVcXpliną. OieTX YacYXna Vię coś TYiaćH roYÜawiaÜ  
Y niÜi. Różnie jeVWH ale nie poTTaję Vię. [w 5] 

 
O uWrYXÜXwaniu TobrXcU relacji Y ucYniaÜi świaTcYą Wakże wXobraże-

nia pocYąWkującXcU naucYXcieli na WeÜaW roli naucYXciela wYglęTeÜ ucYniów. 
Mla VYeściorga baTanXcUH naucYXciel jeVW kojarYonX Y oVobąH kWóraJ 1) poWrafi 
Yaciekawić naucYanXÜ prYeTÜioWeÜH 2) Üa właVnX VWXl YjeTnującX VYacunek 
ucYniówH 3) jeVW Vkarbnicą wieTYXH kWóra YaraYeÜ wXkonuje VXYXfową pracę 
TobrYeH gTXż cYXni Wo Y Üiłości To naucYaniaH 4) naucYa w Waki VpoVóbH abX 
ucYeń VaÜ Tocierał To wieTYXH 5) oVobaH kWóra YnoVi probleÜXH gTXż jeVW cier-
pliwaH 6) wXkonuje Waką VaÜą pracęH jak inni. P raÜacU Wak cUarakWerXYowa-
nej koncepcji YnacYeńH Yauważa Vię Tużą różnoroTność obejÜującą Tobre 
prYXgoWowanie ÜerXWorXcYneH uwYglęTnianie poWrYeb ucYniówH auWonoÜicY-
ność wXrażającą Vię w poViaTaniu niepowWarYalnego VWXlu i proÜowaniu au-
WonoÜii ucYniaH jak również ofiarność i pragÜaWXcYność. CUoć ważne jeVWH kWo 
Üówi Tane Vłowa i w jakiÜ konWekście pracujeH nakreślonX VpoVób roYuÜie-
nia naucYania oTVłania Yarówno oVobiVWe próbX poVYukiwań ÜłoTXcU naucYX-
cieliH jak i beYreflekVXjne goTYenie Vię na obraną rYecYXwiVWośćH „YnoVYenie 
probleÜów” cYX „wXkonXwanie pracX”.  
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Oolejną wXłonioną koÜpeWencję VWanowi uÜiejęWność uWrYXÜXwania To-
brXcU  relacji  Y  innXÜi  pracownikaÜi  VYkołXH  a  jej  prYejawX  Wo  relacje  Y  innXÜi  
naucYXcielaÜi oraY YwierYcUnikaÜi naucYXcieli. P wXpowieTYiacU  ToÜinowałX 
inforÜacje o TobrXcU relacjacU Ye wVpółpracownikaÜiH ale najcYęściej ToWXcYXłX 
one prYXjaYnXcU konWakWów Y naucYXcielaÜi w poTobnXÜ wieku i króWkiÜ VWażu 
pracX. Óoore (2008J 35) WwierTYiH że wVparcie innXcU ÜłoTXcU naucYXcieliH kWóre 
najcYęściej prYXbiera poÜoc nieforÜalnąH Üoże bXć nieocenione w prYeWrwaniu 
pierwVYego roku pracX. OonWakWX Ye VWarVYXÜi wVpółpracownikaÜi generowałX 
konflikWXH cYego wXraYeÜ jeVW prYXkłaTowa poniżVYa wXpowieTź.  
 

OieTXś na raTYie peTagogicYnej powieTYiałaÜH że jeTen Y ucYniów nie ÜuVi 
YTać. PWeTX jeTna Y pracującXcU eÜerXWek powieTYiałaJ ‘Nie będę VłucUać 
VWażXVWek. Po co naÜ kłopoWXH lepiej go prYepuścićH niecU w giÜnaYjuÜ ÜęcYą 
Vię Y niÜ’. A ja WXlko proponowałaÜ. [w 4] 

 
PXpowieTź baTanej świaTcYX o WXÜH że probleÜX Y innXÜi naucYXcie-

laÜi Üogą oYnacYać barierę pokoleniowąH kWórą ÜłoTX naucYXciel oTcYXWuje 
jako TXVkrXÜinacjęH Yawiść lub koÜplekV Ye VWronX oVobX VWarVYej. RoVin 
(2010J 89) uważaH że ÜłoTYi naucYXciele YwXkle roYpocYXnają pracę Y enWu-
YjaYÜeÜH cYęVWo „porażają” VWarVYXcU pracowników VwoiÜ YapałeÜH a po-
nieważ nikW nie Woleruje wXróżniania Vię Y WłuÜu prYeY YbXW Tługi cYaVH naVWę-
puje „równanie To VYeregu”. 

Relacje Ye YwierYcUnikaÜi uważano Ya ToVXć Tobre i TXrekWorYX należe-
li To WXcU oVóbH kWórXÜ naucYXciele YgłaVYali Vwoje probleÜX. NaucYXciele 
oTpowiaTaliJ  
 

Pani TXrekWor iTYie Üi na rękę. Jak poTjąłeÜ ToTaWkowe VWuTia i plan Üi Vię 
YÜieniłH nie bXło probleÜuH żebX YÜienić plan w VYkole. PWeTX pani TXrekWor 
Tała Üi Twie goTYinX Y rYęTuH cUociaż Wego YwXkle nie VWoVuje. [w 1] 
ÓiałaÜ probleÜ Y ÜaWką ucYniaH kWóra porównXwała Ünie To poprYeTniej na-
ucYXcielki i WwierTYiłaH że Ya Tużo YaTajęH cUoTYę na Ywolnienia i powinnaÜ Vię 
YaVWanowićH cYX cUcę YoVWać naucYXcielką. PowieTYiałaH że powinna pójść To TX-
rekWoraH  ale  Wego  nie  Yrobi.  Pięc  ja  poVYłaÜ  To  TXrekWora  i  naświeWliłaÜ  Wę 
Vprawę. PVpólnie Y TXrekWoreÜ VWaraliśÜX Vię roYwiąYać probleÜ Wej pani. [w 6] 

 
Inną iVWoWną koÜpeWencją w YawoTYie naucYXciela jeVWH YaVXgnaliYowa-

na powXżejH uÜiejęWność uWrYXÜXwania relacji Y roTYicaÜi. PXpowieTYi na-
ucYXcieli w więkVYości wVkaYują na poprawne relacjeH ale pojawiłX Vię Wakże 
inne prYXkłaTX poTobne To Wego poniżejJ  
 



MoroWa PerbińVka 

292 

OorTian noWorXcYnie nie noVił poTręcYnikaH YeVYXWuH nic nie robiłH więc napiVałaÜ 
karWkę To roTYicaH że cUciałabXÜ Vię VpoWkać. I VpoWkałaÜ VięH już Wego VaÜego 
Tnia racYXł Ünie oTwieTYić WaWa OorTiana i Üiał Üi wiele To YarYuceniaJ że źle 
ucYęH Ya Tużo wXÜagaÜH nie korYXVWaÜ Y ćwicYeńH bo OorTian nie Üa WaÜ  nic 
YapiVaneH ale ja Weż ÜiałaÜ parę Vłów To powieTYenia oTnośnie nauki i YacUo-
wania OorTianaH na co WaWa VWwierTYiłH że Y niÜ poroYÜawia. [w 5] 

 
WśróT wXłonionXcU koÜpeWencji pocYąWkującXcU naucYXcieli pojawiłX 

Vię uÜiejęWności organiYacXjneH a icU prYejawX Wo prYXgoWowXwanie Vię To 
lekcji oraY uTYiał w YajęciacU poYalekcXjnXcU. PiękVYość naucYXcieli planuje 
lekcje TługofalowoH co prYejawia Vię w naVWępującXcU wXpowieTYiacUJ 
 

Lubię wVYXVWko poukłaTaćH prYXgoWować ÜaWeriałX. Óoże bXło WrocUę VWreVują-
co we wrYeśniuH ale TałaÜ raTę. ÓaÜ wielki karWon Y obraYkaÜi. PoTYieliłaÜ 
wVYXVWko wcYeśniejH ÜnóVWwo YabawekH VaÜocUoTów po roTYinie. PrYXgoWo-
wałaÜ Vię na Twa ÜieViące naprYóT. [w 4] 
RawVYe VWarałaÜ Vię bXć i jeVWeÜ YorganiYowana. Lubię YaplanowaćH roYpiVać 
VobieH co Y jaką klaVą cUcę YrobićH jakie ćwicYeniaH jaką YaTać pracę ToÜową. 
RawVYe VWaraÜ Vię prYeÜXślećH cUoćbX króWko. [w 3] 

 
Na wXbór Yajęć poYalekcXjnXcU naucYXciela VkłaTał Vię VYkolnX reperWuar 

iÜpreYH a więc wXciecYkiH konkurVXH Yajęcia „karciane”. PoniżVYe wXpowieTYi wVka-
YująH kWóre Y nicU oTbXłX Vię Y inicjaWXwX VaÜXcU naucYXcieli i Y jakiÜ VkuWkieÜJ 
 

Lubię Vię angażować.  RaoferowałaÜ VięH  że prYXjTę na  PigilięH  że nie  jeVW  Wo  
probleÜ Tla Ünie. MYień wolnX Wo nie jeVW TYień wolnX oT pracXH cYego wielu 
naucYXcieli nie roYuÜieH a WXlko oT Yajęć. [w 4] 
MXrekWor  już na  pocYąWku  roku  cUciał poÜXVł na  „karciane”.  PYięłaÜ  jęYXk  
nieÜiecki oT poTVWawH nie naucYanX w VYkole. ŁXło Wo raY w WXgoTniuH nie bXło 
wXwieVYkiH ale Tużo oVób cUoTYiłoH YacYepiało ÜnieH cYX Üogą Vię YapiVać. MX-
rekWor Weż bXł YaTowolonXH że VYkoła oferuje ToTaWkowX jęYXk. [w 2] 

 
WśróT wXpowieTYi ujÜującXcU koÜpeWencje naucYXcieli wXłoniła Vię 

Wakże uÜiejęWność TokonXwania reflekVji. RaobVerwowane YjawiVko prYeja-
wia Vię głównie w koÜenWarYacU wXrażanXcU poT aTreVeÜ właVnego roYwoju 
YawoTowegoH lecY Wakże ToWXcYX aVpekWów wXcUowawcYXcU pracX naucYXcie-
la oraY ToVWrYegania VprYecYności w różnXcU wXÜiaracU pracX VYkołX. NaucYX-
ciele wówcYaV oTpowiaTaliJ  
 

ŁarTYo  lubię liWeraWurę.  Óoże  kieTXś uTa  Üi  Vię YrealiYować ÜarYenie  –  wX-
kłaTać liWeraWurę aÜerXkańVką. MużX wpłXw na Wo Üiał Üój profeVor oT liWera-
WurX na ucYelni. [w 1]  
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CUciałabXÜ  wXrobić w  ucYniacU  nawXkH  że  w  ÜoÜencie  wejścia  na  YajęciaH  
VaÜi wieTYąH po co prYXVYli i pracują. OT pocYąWku To końca wXpracowana 
lekcja. CUciałabXÜ Weż bXć pewna Viebie w WXÜH co robięH Wak popłXnąć. CYa-
VaÜi boję VięH  że nie będę w VWanie uYaVaTnić VwoicU TecXYjiH  na prYXkłaT na 
piśÜie. Ja jeVYcYe TrXfuję. [w 5] 
P VYkole prYeraża Ünie cUaoV. Nie Üa YgraniaH reguł. ObVerwowałaÜ kieTXś 
lekcję koleżanki ÜaWeÜaWXcYki i bXłaÜ prYerażona. NigTX więcej. Nie poWrafi-
łabXÜ powieTYieć To ucYnia „JeVWeś głupi” i nie cUciałabXÜH abX ucYeń poT-
VYeTł To Ünie i Wak To Ünie Üówił. ÓiałaÜ ToVXć. [w 5] 

 
Inną wXłonioną koÜpeWencją jeVW VaÜoTYielne poTejÜowanie TecXYji 

prYeY naucYXcieli. Ta uÜiejęWność wXTaje Vię  VYcYególnie iVWoWna w cYaVacUH 
gTX paraTXgÜaW VYWXwnej VYkolnej WranVÜiVji wieTYX YTewaluował VięH a  rola 
wVpółcYeVnego naucYXciela uległa ÜoTXfikacji. PrYXWocYone YnacYenia Wej 
koÜpeWencji w roYuÜieniu baTanXcU wVkaYują na roTYaje icU TecXYjiH kWóre 
oTnoVYą Vię To VaÜego naucYXciela albo innXcU oVób oraY  obejÜują różne 
YakreVX – poYioÜ klaVXH w kWórej naucYXciel prowaTYi Yajęcia cYX poYioÜ VYko-
łX uwYglęTniającX VYerVYe oTTYiałXwanie.  
 

OweVWia poTręcYników? PaWrYXłeÜ na poTręcYniki Y innXcU wXTawnicWwH Üu-
ViałeÜ prYeanaliYować. CYX wXÜieniać na inneH kWóre aż Wak wiele nie wnioVąH 
cYX nie? PrYeważył koVYW i poTręcYniki YoVWałXH ale YÜoTXfikowałeÜ - wXrYuci-
łeÜ ćwicYeniaH a YoVWawiłeÜ kViążkę To graÜaWXkiH gTYie Vą Weż ćwicYenia na 
słownicWwoH a naweW na Üówienie. [w 1] 
MXrekcja  VWwierTYiłaH  że  ucYniowie  nie  pojaTą na  żaTną wXciecYkę Ya  Yłe  Ya-
cUowanie. Ja Vię YbunWowałaÜH bo Üoja klaVa bXła naprawTę grYecYna i Tla-
cYego Üają bXć karani Ya YacUowania innXcU klaV. PojecUałaÜ To VYkołX w Vą-
VieTniej wVi i YorganiYuję wXciecYkę To Torunia Y inną VYkołą. CieVYę Vię Y Wakiej 
VaÜoTYielnej TecXYji. [w 5] 

 
OVWaWnią wXróżnioną koÜpeWencją Vą prakWXcYne uÜiejęWności YwiąYa-

ne Y pracą w VYkole i oTnoVYą Vię To raTYenia Vobie ÜłoTXcU naucYXcieli  
Y wXÜogaÜi forÜalnXÜi. PXłoniona koÜpeWencja jeVW o WXle ważnaH że oT-
powieTYi baTanXcU ToWXcYą pXWania o obVYar YbXW nikłego prYXgoWowania To 
pracX naucYXciela w okreVie VWuTiów. SWanowiVka baTanXcU Vą jeTnoVWronnie 
krXWXcYne w Wej kweVWiiH co iluVWrują naVWępujące wXpowieTYiJ 
 

CUoć wieTYa naucYXciela nie jeVW Üi obcaH barTYo bałaÜ Vię o forÜalności 
(VprawoYTaniaH planX wXnikowe). SaÜa robiłaÜ planXH licYXłaÜ goTYinX na ca-
łX rokH ucYXłaÜ Vię „w biegu”. [w 4] 
Po UoVpiWacji pani TXrekWor prYXcYepiła Vię To Üojego konVpekWuH że YbXW ogólni-
kowXH  że jeVYcYe  inne  cele  WrYeba  bXło uwYglęTnić niż WeH  kWóre  ÜieliśÜX na  lek-
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cjacU  ÜeWoTXki.  Nie  paÜięWaÜ TobrYeH  ale  cUXba  7  różnXcU celów.  ÓiałaÜ pro-
bleÜ Y wXpełnienieÜ. Inni naucYXciele Y kolei ÜówiliH że Ya Tużo celów nie Üożna 
wpiVXwaćH bo później pani TXrekWor Taje ÜinuVX Ya brak realiYacji celów. [w 3] 
Mla Ünie TokuÜenWacja bXła nowością. PrYeY Tługi cYaV YaYnacYałaÜ na Yielo-
no karWkówkiH aż kieTXś Ywrócono Üi uwagę. [w 5] 

 
NWap II 
NWap Trugi baTania obejÜował porównanie koÜpeWencji naucYXciela wXróżnio-
nXcU w ÜoTelu OARMS To koÜpeWencji i YnacYeń wXoTrębnionXcU prYeY baTanXcU 
naucYXcieli. Próbę Wakiego prYXporYąTkowania prYeTVWawia Wabela 3 poniżej.  
 

OompeWencje OARMS OompeWencje wg naucYycieli 
PieTYieć -UÜiejęWności jęYXkowe 

-UÜiejęWność naucYania 
AnaliYować - UÜiejęWność naucYaniaH 
RoYpoYnawać -UÜiejęWność TokonXwania reflekVji 

-SaÜoTYielne poTejÜowanie TecXYji 
MYiałać -UÜiejęWności organiYacXjne 
PiTYieć -UWrYXÜXwanie TobrXcU relacji Y ucYniaÜi 

-UWrYXÜXwanie TobrXcU relacji Y roTYicaÜi 
-UWrYXÜXwanie TobrXcU relacji Y innXÜi 
pracownikaÜi VYkołX 

 

Tabela 3J OoÜpeWencje OARMS a koÜpeWencje naucYXcieli weTług baTanXcU. 
 

CUoć wXłonione w Woku baTań koncepcje koÜpeWencji TałX Vię uporYąT-
kować i  wpiVać w ÜoTel  OARMSH  naVuwa Vię kilka  Vłów koÜenWarYa.  OaWegoria  
„wieTYieć” TobrYe oTpowiaTa wXróżnionXÜ uÜiejęWnościoÜ jęYXkowXÜ i uÜie-
jęWnościoÜ naucYania weTług naucYXcieliH gTXż Üieści Vię w niej Yarówno Ynajo-
Üość naucYanego jęYXka obcegoH jak również Weorii ucYenia Vię i naucYania jęYX-
ków obcXcU. OaWegoria „analiYować” Yawiera w Vobie cYęść koÜpeWencji VkłaTa-
jącXcU Vię na poprYeTnią kaWegorięH ponieważ w koÜpeWencji OARMS jeVW ÜiejVce 
na „uWrYXÜXwanie ÜoWXwacji ucYniów To ucYenia Vię” oraY „wTrażanie To auWo-
noÜii”H oTpowiaTające „uÜiejęWności naucYania”H na prYXkłaTH proÜującego 
auWonoÜię ucYenia Vię. Óożna Y Tużą pewnością prYXjąćH że kaWegoria „roYpo-
Ynawać”H oTnoVYąca Vię To roYwijania świaToÜości naucYXciela na WeÜaW właVnej 
WożVaÜościH prYekonań i warWościH TobrYe prYekłaTa Vię na Twie koÜpeWencje 
wXłonione Y wXwiaTów naucYXcieli - „uÜiejęWność TokonXwania reflekVji” oraY 
„VaÜoTYielne poTejÜowanie TecXYji”. Oolejna koÜpeWencja wXróżniona w Üo-
Telu OARMS Wo „TYiałanie” oYnacYające w roYuÜieniu OuÜaravaTivelu (2012) 
VWwarYanie okaYji To ucYenia VięH inVpirowanie oVobiVWXcU WranVforÜacji ucYniów 
oraY ‘WeoreWXYowanie’ naucYXciela. P YnacYeniacU koÜpeWencji wXłonionXcU  
Y baTaniaH naucYXciele Ywracają uwagę na uÜiejęWności organiYaWorVkieH wśróT 
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kWórXcU prowaTYenie Yajęć poYalekcXjnXcU Üoże ToprowaTYać To WranVforÜacji 
ucYniów. OVWaWnia koÜpeWencja naucYXciela okreVu globaliYacji Wo uÜiejęWność 
„paWrYenia” Y perVpekWXwX ucYniaH naucYXciela oraY obVerwaWora. MlaWego uWrYX-
ÜXwanie TobrXcU relacji Y WrYeÜa poTÜioWaÜi VYkołX – ucYniaÜiH wVpółpracow-
nikaÜi i roTYicaÜi – YnalaYło WuWaj ÜiejVce.   
 
5. MyVkuVja i wnioVki 
 
RgroÜaTYone na poTVWawie całego ÜaWeriału baTawcYego wXniki obejÜują-
ce YaVaTnicYe kaWegorie koÜpeWencji Y icU YnacYeniaÜi repreYenWowanXÜi 
prYeY baTanXcU i oTnieVionXÜi To ÜoTelu OARMS Vą wielowąWkoweH ale po-
Ywalają na Tokonanie wVWępnXcU reflekVji na WeÜaW WegoH jak wXróżnione 
YnacYenia Üają Vię To propoYXcji OuÜaravaTiveluH a więc kiÜ Vą pocYąWkującX 
naucYXciele jęYXków obcXcUH jakiÜi koÜpeWencjaÜi TXVponująH a jakicU uÜie-
jęWności iÜ brak. MlaWego Üożna prYXjąćH że poniżVYa TXVkuVjaH ogranicYona 
To najcYęściej wXÜienianXcU w baTaniu lub najbarTYiej uTerYającXcU kweVWiiH 
jeVW próbą iTenWXfikacji różnoroTnXcU „oTVłon” koÜpeWencji naucYXcieli na 
VWarcie karierX YawoTowej weTług ÜoTelu OARMS.  

CieVYX fakWH że pocYąWkującX naucYXciele oTYnacYają Vię Tobrą YnajoÜością 
jęYXka obcegoH na co wVkaYują opinie baTanXcUH a VaÜi naucYXciele narYekają na 
niewielkie wXYwania jęYXkowe w VwoicU placówkacU oświaWowXcU. Pciąż jeVY-
cYe naucYXciel funkcjonuje jako najważniejVYX ÜoTel jęYXkowX Tla ucYniówH  
a YaWeÜ powinien „wXVWępować w roli oVobX koÜpeWenWnie poVługującej Vię 
jęYXkieÜ obcXÜ” (OoÜorowVkaH 2005J 105). R Trugiej VWronXH warWo wVpoÜniećH 
że koÜpeWencje jęYXkowe oceniali naucYXciele ucYącX w VYkołacU poTVWawowXcU 
i giÜnaYjalnXcUH gTYie Y pewnością poYioÜ YnajoÜości jęYXka angielVkiegoH jakiÜ 
TXVponuje  naucYXcielH  jeVW  wXVWarcYającX.  ÓeTgXeV  (1994J  53)  oVWrYegaH  iż na  
dłużVYą ÜeWę jęYXk naucYXcieli naucYającXcU WXlko grupX pocYąWkujące YacYXnaH jak 
Wo określa „rTYewieć”H ponieważ naucYXciele nie Vą YÜuVYani To jego ToVkonalenia.  

OoÜpeWencja  ÜeWoTXcYna  obejÜująca  YnajoÜość Weorii  ucYenia  Vię  
i naucYania jęYXkówH jak również YarYąTYanie ucYenieÜ Vię w klaVie również Yo-
VWała poYXWXwnie Yauważona w baTaniu. CUoć reVponTenci wXwiaTów poTawali 
WXlko prYXkłaTX popularnXcU WecUnik naucYaniaH racYej nie oTnieśli Vię To wła-
VnXcU braków w WXÜ YakreVieH Y wXjąWkieÜ jeTnego prYXpaTkuH gTX naucYXciel 
Ywrócił uwagę na nieuÜiejęWność poVWępowania w VXWuacjacU probleÜaWXcY-
nXcU.1 Óożna ToTaćH że koÜpeWencje VYcYegółowe buTujące wXróżnioną Wu 
                                                             
1 ProbleÜ ToWXcYXł nieuÜiejęWności naucYania ucYniów pierwVYej klaVX giÜnaYjalnejH kWórYX 
repreYenWowali Wak niVki poYioÜ YnajoÜości jęYXkaH że naucYXciel powinien roYpocYąć  
Y niÜi pracę oT pocYąWku. Na Wo jeTnak nie poYwalał realiYowanX w giÜnaYjuÜ prograÜ. 
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koÜpeWencję „wieTYieć”H Wo jeVW YnajoÜość jęYXka angielVkiegoH Weorii ucYenia  
i naucYaniaH jak również prYełożenie Wej wieTYX na pracę w klaVieH YawVYe iVWnia-
łX w prograÜacU kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków obcXcU i VWąT nie TYiwi icU 
poYXWXwnX oTbiór prYeY reVponTenWów. NaucYXciele wiTYą Viebie w roli koÜ-
peWenWnego TXTakWXka prYeTÜioWuH prYekaYującego wieTYę i Vprawnie YarYą-
TYającego proceVeÜ lekcXjnXÜ. 

OoÜpeWencja YwiąYana Y analiYowanieÜH a więc TiagnoYowanieÜ po-
WrYebH uWrYXÜXwanieÜ ÜoWXwacji i wTrażanieÜ auWonoÜii nie YoVWała już Wak 
jeTnoYnacYnie ToVWrYeżona. Na WeÜaW TiagnoYowania poWrYeb ucYnia nie bXło 
wYÜianki  reVponTenWówH cUoć „poTobieńVWwo ÜenWalne” naucYXcieli VWar-
VYXcU ucYniów Üoże VkuWkować wXboreÜ inWereVującXcU Tla ucYniów WeÜa-
Wów lekcji. SaÜi naucYXciele WwierTYąH że Vą świaToÜi koniecYności wprowa-
TYania auWonoÜiiH Ynają WerÜinH ale poTejÜują Wen WeÜaW Topiero YapXWani  
o oTpowieTź. R kolei ÜoWXwacja wXwołuje VkojarYenie Y ÜoWXwowanieÜ 
ucYnia oT pocYąWkuH a nie koniecYnością uWrYXÜXwania ÜoWXwacji ucYniaH Wak 
wiele raYX poTkreślaną w publikacji MörnXei’a (2002). R baTania Wakże wXni-
kaH że ÜłoTYi naucYXcieleH pełni Yapału i TeWerÜinacjiH Üają iTealiVWXcYne 
prYekonania na WeÜaW naucYania i nie YTają Vobie VprawXH że na prYXkłaTH na 
auWorXWeW ÜłoTYieżX należX Yapracować. ŁarTYo iÜ YależX na bXciu lubianXÜ 
prYeY ucYniów i YTarYa VięH że Vwoją popularność prYeTkłaTają naT VWanow-
cYośćH w króWkiÜ cYaVie ToświaTcYając probleÜów Y TXVcXpliną. P konVe-
kwencji prowaTYi Wo To prób wprowaTYania auWorXWarnXcU forÜ uWrYXÜXwa-
nia TXVcXplinXH VpaTku popularności wśróT poTopiecYnXcUH a Wakże narażenia 
na opór i prowokacje ucYniów. NaucYXciel karYącX ucYnia jeTXnkaÜi Ya Yłe 
YacUowanie prawTopoTobnie nie jeVW świaToÜXH iż jego auWorXWeW na WXÜ nie 
YXVkujeH a VaÜ fakW bXcia naucYXcieleÜ i naweW cUęć naucYenia Üogą nie 
wXVWarcYXćH abX cieVYXć Vię VYacunkieÜ ucYniów. OVWrowVka (2010J 395) 
WwierTYiH że naweW najwiękVYe auWorXWeWX pręTYej cYX później ulegają prYe-
ÜianoÜ i raY uYnane wXÜagają poWwierTYania w różnXÜ VWopniu i YakreVie. 
ToH co  Üogło bXć VkuWecYne To uYXVkania auWorXWeWu w prYeVYłości (VWracU 
prYeT Yłą oceną u wXÜagającego naucYXciela)H nie jeVW roYwiąYanieÜ Tługo-
falowXÜH a racYej auWorXWeWeÜ ujarYÜiającXÜ (ŁłęTowVkaH 2010J 307)H opar-
WXÜ na właTYX i egoiYÜie naucYXciela (ÜXśleniu WXpu „uVpokój VięH bo ja cUcę 
prowaTYić lekcję”). PrawiTłowa Troga buTowania auWorXWeWu naucYXciela 
prowaTYi poprYeY jego wXViłek w realiYację poWrYeb i Tążeń ucYniówH prYXj-
Üowanie wVpółoTpowieTYialności Ya icU porażkiH Yaś VWraVYenie YłXÜi oce-
naÜi na pewno nie poprawi konWakWów na linii ucYeń naucYXciel. Tak więcH 
koÜpeWencja „analiYować” nie YawVYe jeVW prYeVWrYegana prYeY oÜawianXcU 
Wu reVponTenWów. Na Vwój VpoVób roYuÜienia wprowaTYają auWonoÜię 
ucYniówH racYej nie TiagnoYują icU poWrYebH prYXjÜującH że prograÜ naucYania 
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jeVW ważnXÜ YaTanieÜ To realiYacjiH a ÜoWXwację ucYniów VWarają Vię uWrYX-
Üać poprYeY TXVcXplinowanieH w WXÜ YłXÜi ocenaÜi.   

OoÜpeWencja ogólna polegająca na „roYpoYnawaniu” właVnXcU naucYX-
cielVkicU WożVaÜościH VaÜoświaToÜości i reflekVji YoVWała Vprowokowana prYeY 
baTacYkę w wXwiaTacU naucYXcieli. PVYXVWkie naucYXcielki2 ucYeVWnicYące  
w baTaniu „noVYą pracę To ToÜu”H prYXgoWowując Vię To YajęćH poprawiając 
VprawTYianXH roYÜXślając o aVpekWacU wXcUowawcYXcU pracX Y ucYnieÜH Yaś 
niewiele YaVWanawiając Vię naT repreYenWowanXÜi prYeY Viebie prYekonaniaÜi 
cYX warWościaÜi. TXlko jeTna Y baTanXcU poWrafiła wXarWXkułować VWXl naucYaniaH 
kWórX cUciałabX opanowaćH naYXwając po iÜieniu właVne nieTociągnięciaH 
VprYecYności wXVWępujące w VYkoleH kWórXcU jeVW świaToÜa oraY koniecYność  
i Üożliwości poprawX WXcU aVpekWów. Óożna prYXjąćH że poświęciła iÜ Vwój na-
ÜXVłH próbując Wakże opracować VWraWegie TYiałania. PoYoVWali racYej nie YaVWana-
wiali  Vię na  WXÜH  co  oni  prYekaYują ucYnioÜ  Vwoją poVWawą naucYXcielaH  jakie  
warWości  poTświaToÜie proÜują i  w jaki  VpoVób Üogą roYwijać WożVaÜość Ya-
woTową naucYXciela.  Mla  TwócU oVób naucYanie  w VYkole  bXło jeTną Y  WrYecU 
prac wXkonXwanXcU regularnieH Tla TwócU praca kojarYXła Vię Y ruWXnowXÜ Yaję-
cieÜ  oT  8.00  To  15.00H  Yaś kolejne  Twie  naucYXcielki  nie  roYpaWrXwałX  pracX   
w VYkole jako pracX „na YawVYe”. Takie poVWawX VugerująH że żaTen Y baTanXcU 
reVponTenWów nie oTYnacYał Vię WożVaÜością oViągniętą (ÓarciaH 1967)H Yaś Woż-
VaÜości naTaneH ÜoraWorXjne lub roYproVYone VWałX Vię obecnie norÜą w Yawo-
TYie  naucYXciela.  To  wVYXVWko  oYnacYaH  iż Tużo  jeVW  To  Yrobienia  w  raÜacU  Wej  
koÜpeWencjiH gTXż wiele WruTnXcU VXWuacji peTagogicYnXcU TałobX Vię uniknąćH 
gTXbX naucYXciel analiYował VkuWki VwoicU TYiałań w VXWuacji VYkolnej i kierował 
Vwoją reflekVję na ViebieH a nie WXlko na ucYnia (CYXkwinH 1995J 120). 

OoÜpeWencje VYcYegółowe WworYące koÜpeWencję ogólną „TYiałania” Wo 
VWwarYanie okaYji To ucYenia VięH inVpirowanie WranVforÜacji ucYniów i VwoicU 
oraY WeoreWXYowanie i prowaTYenie VYeroko pojęWego Tialogu. PXbór WeoreWX-
YowaniaH jako koÜpeWencji VYcYegółowej jeVW ciekawXH gTXż coraY cYęściej poT-
kreśla Vię fakWH iż „uÜiejęWności prakWXcYne naucYXciela Üają w wXVokiÜ VWop-
niu cUarakWer WeoreWXcYnX” (OwiaWkowVkaH 2010J 82). OoÜpeWencja Wa nawiąYu-
je To uÜiejęWnego poVługiwania Vię TXTakWXką jęYXka obcegoH uÜiejęWnością 
uWrYXÜXwania TobrXcU konWakWów Y ucYnieÜ oraY koÜpeWencją analiYowania  
i TokonXwania reflekVji naT właVną pracą peTagogicYną. Rarówno VWwarYanie 
okaYji To ucYenia VięH jak i inVpirowanie WranVforÜacji ucYniów prYebiega  
w różnXÜ YakreVie u baTanXcU naucYXcieliH ale warWo poTkreślić w WXÜ ÜiejVcu 
wagę Yajęć poYalekcXjnXcUH w WXÜ prYXgoWowań To konkurVów jęYXkowXcUH 
organiYację wXciecYekH uTYiał w projekWacU jęYXkowXcU. PXÜaga VięH abX po-
                                                             
2 Nie ToWXcYXło Wo baTanego ÜężcYXYnX.  
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cYąWkującX naucYXcieleH roYpocYXnającX VWaż YawoTowXH właśnie w WXcU obVYa-
racU „YaiVWnieli”H wXkorYXVWując VXWuacje nieforÜalne To ucYenia Vię i jeTnocYe-
śnie ToprowaTYając To ÜeWaÜorfoYX ucYnia jako użXWkownika jęYXka obcego.  

OVWaWnia koÜpeWencja w ÜoTelu OARMSH polegająca na „paWrYeniu”  
Y różnXcU perVpekWXwH YoVWała ToVWrYeżona prYeY baTaną grupę. PocYąWkującX 
naucYXciele racYej nie Üają więkVYXcU probleÜów Y roTYicaÜi niż naucYXciele 
w  innXÜ  prYeTYiale  wiekowXÜH  ale  Üoże  wXVWąpić bariera  pokoleniowa   
w prYXpaTku braku cUęci pójścia na koÜproÜiV ÜłoTego naucYXciela (roYu-
Üienie  WXpu  „MlacYego  Wo  ja  ÜaÜ  uVWąpićH  gTX  wieÜH  że  ÜaÜ  rację?”)  Y  na-
ucYXcieleÜ Y TługiÜ VWażeÜ pracX (roYuÜienie WXpu „ÓłoTYi ÜXśląH że wVYXVWko 
wieTYąH panoVYą Vię Vwoją ÜąTrościąH a brakuje iÜ ogłaTX i ToświaTcYenia.”). 
Na pewno ciągła Tbałość o Tobre uÜiejęWności koÜunikacXjne Üające na celu 
ułaWwienie nawiąYXwania i uWrYXÜXwania konWakWów inWerperVonalnXcU prYXTa-
łabX Vię ÜłoTXÜ aTepWoÜ YawoTu naucYXciela.  

ÓoTel kVYWałcenia naucYXcieli OARMS poÜija kweVWie prYXgoWowania 
prakWXcYnego YwiąYanego Y raTYenieÜ Vobie Y proceTuraÜiH TokuÜenWacją 
VYkolną cYX naucYanieÜ w VXWuacjacU nieWXpowXcU. P referowanXÜ Wu baTa-
niu wVYXVcX reVponTenci jeTnogłośnie narYekali na YanieTbania w WXÜ obVYa-
rYe w prograÜacU oferowanXcU w polVkicU ucYelniacU. Próbując YroYuÜieć 
głoVX naucYXcieli Üożna prYXjąćH iż każTX naucYXciel cUciałbX bXć koÜpeWenWnX  
i wieTYieć na WeÜaW ucYniówH naucYaniaH VYkołXH Wuż na VWarcie pracX YawoTowej 
WXleH ile wie naucYXciel Y TługoleWniÜ VWażeÜ. JeVW Wo pragnienie YroYuÜiałeH ale 
cYX YawVYe YaVaTne? RawóT naucYXciela kojarYX Vię Y nieokreślonościąH bra-
kieÜ pewnościH probleÜaWXcYnościąH wieloYnacYnością pełnionXcU ról (Oona-
rYewVkiH 2002J 152). TocYX Vię na Wak wielu płaVYcYXYnacUH że WruTno wWłocYXć 
go w VYWXwne raÜXH na prYXkłaT ról To Vpełnienia. CYęVWo Üówi VięH że ÜąTrość 
naucYXciela ujawnia Vię w wąWpliwościH waUaniuH ToVWrYeganiu VprYecYnościH  
a nie w jeTnoYnacYnościH pewności cYX braku roYWerek. CUcąc nie cUcącH na-
ucYXciel w Wrakcie każTej lekcji poTejÜuje ÜnóVWwo TecXYji wXklucYającXcU VięH 
jak  WeH  cYX  YaTać cYX  nie  YaTać pracę ToÜowąH  ocenić wXViłek  cYX  YTolności  
ucYniaH poprawić cYX Yignorować błąT (PerbińVkaH 2009). MlaWego Üoże TYiwić 
fakWH że Y pewności TYiałania cYXni Vię YaleWęH jakbX YapoÜinającH że praca na-
ucYXciela jeVW okVXÜorficYnaH gTXż ToWXcYX cYłowieka. OYnacYa WoH że ÜnóVWwo 
w niej TXleÜaWów i konflikWówH że nie jeVW Üożliwe prYXgoWowanie naucYXcieli 
na każdą VXWuację TXTakWXcYno-wXcUowawcYą oraYH jak pokaYuje OwiaWkowVka 
(2010J 78)H że Üiarą warWości wieTYX w wXpoVażeniu YawoTowXÜ naucYXciela 
jeVWH wVpoÜniana wcYeśniejH „jej Üoc inferencXjna”. ŁXć ÜożeH najważniejVYą 
koÜpeWencją naucYXciela jeVW robienie Tobrego użXWku Y Weorii inTXwiTualnXcU 
naucYXciela (PolakH 1999; PerbińVkaH 2004)H poViaTanie wieTYX oVobiVWejH Wwo-
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rYonej  w  bieguH  kWórą naucYXciel  nie  TXVponujeH  lecY  poWrafi  wXgenerować  
Y wieTYX i koÜpeWencji już poViaTanXcU.  
 
6. PoTVumowanie 
 
OpiVane baTanie Üające na celu iTenWXfikację koÜpeWencji pocYąWkującego 
naucYXciela jęYXka angielVkiego w oparciu o ÜoTel kVYWałcenia OARMS ToVWar-
cYa nieYbXW opWXÜiVWXcYnXcU wXników. OprócY WraTXcXjnie naucYanXcU koÜ-
peWencji VWuTenWów filologii angielVkiej o VpecjaliYacji naucYXcielVkiejH Wj. 
koÜpeWencji jęYXkowej i koÜpeWencji ÜeWoTXcYnejH brak jeVW wielu oTnieVień 
To koÜpeWencji VYcYegółowXcU wXróżnionXcU prYeY OuÜaravaTiveluH cYęVWo 
nieTookreślonXcUH a TYięki WeÜu uÜożliwiającXcU naucYXcielowi VaÜoTYielne 
poTejÜowanie TecXYji. ParWo paÜięWaćH że we wVpółcYeVnXcU warunkacU nie 
Üożna już Talej paWrYeć na eTukację prYeY prXYÜaW powinnościH cecU cYX ról 
naucYXcielaH lecY Y perVpekWXwX ocYekiwań cYaVówH w kWórXcU prYXVYło na-
ucYXcielowi pracować (OaniowVkiH 2010J 30). ÓoTel OARMSH VkonVWruowanX  
Y perVpekWXwX ‘po’ jeVW WakiÜ ÜoTeleÜH gTXż oferuje ÜXślenie o koÜpeWen-
cjacU naucYXcieli w kaWegoriacU nieuVWannego VWawania VięH nabXwania Üoż-
liwościH rewiTowania WegoH co Vię wXTarYXło Y perVpekWXwX WegoH kiÜ Vię jeVW. 
Sugeruje WakżeH że najważniejVYą koÜpeWencją wVpółcYeVnego naucYXciela 
Üoże bXć uÜiejęWność projekWowania Viebie w WXÜ YawoTYieH w kWórej VaÜo-
świaToÜość jeVW Wak iVWoWnXÜ aVpekWeÜH że prYeVąTYa o jakości jego pracX. 
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Ewa Andrzejewska  
UniwerVXWeW GTańVki 

ŚPIAMOÓOŚĆ POMRĘCRNIOOPA NAUCRYCINLA.  
TNORNTYCRNN RAÓY OPISU 

A WUeoreWical framework Wo TeVcribe WeacUer WexWbook awareneVV 

TUe following arWicle aiÜV Wo explain WUe concepW of WexWbook awareneVV 
WUaW  in  foreign  language  WeacUing  liWeraWure  iV  uVeT  Wo  TenoWe  an  ele-
ÜenW of WeacUer’V profeVVional coÜpeWence. TUe unTerpinningV of WUiV 
concepW  are   baVeT  on  an  analXViV  of  iWV  TefiniWion  aV  poVWulaWeT  bX  
Ooenig (2010) anT a criWical VurveX of VubjecW liWeraWure on WUe WeacUer-
WexWbook relaWionVUip. TUiV arWicle VUowV Uow WUe concepW of WexWbook 
awareneVV iV juVWifieT anT can be iÜpleÜenWeT. TUe Vignificance of WUe 
role of WexWbook awareneVV in WeacUer’V TiTacWic pracWice anT profeV-
Vional TevelopÜenW iV UigUligUWeT. 

 
 
1. PprowaTYenie  
 
P gloWWoTXTakWXce pojawiają Vię nowe naYwXH a wraY Y niÜi icU Tefinicje oraY 
YnacYenia wXnikające Y konWekVWówH w jakicU Vą one użXwane. Nowe WerÜinX 
Üogą naYXwać prekurVorVkie koncepcjeH akcenWować wXbranX aVpekW Ynane-
go YagaTnieniaH cYX Weż ujÜować go Y innej perVpekWXwX. ArWXkuł niniejVYX 
wXraVWa Y naÜXVłu naT iVWoWą nowo wXróżnionej w gloWWoTXTakWXce kaWegorii 
świaToÜość poTręcYnikowa naucYXciela i próbuje roYpoYnaćH jakie Wreści  
i YnacYenia Vą jej prYXpiVXwane w liWeraWurYe prYeTÜioWu. AnaliYowana naYwa 
wXÜaga prYXWocYenia TefinicjiH ale również wXjaśnienia icU prYeVłanek Weore-
WXcYnXcU wXnikającXcU Yarówno Y akWualnXcU TXVkuVjiH jak i WraTXcji baTań  
w Wej TYieTYinie. PoprYeY ekVplorację liWeraWurX prYeTÜioWuH w WXÜ konfron-
Wację pogląTów na WeÜaW relacji poTręcYnik – naucYXcielH poTjęWa YoVWanie 
próba oTcYXWania YnacYenia kaWegorii świaToÜość poTręcYnikowa naucYXciela.  
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2. ŚwiaTomość poTręcYnikowa naucYyciela – próba Tefinicji 
 
TerÜin świaToÜość poTręcYnikowa (WexWbook awareneVVH LeUrwerkbewuVVWUeiW) 
poVYerYa kanon ToWXcUcYaV wXróżnianXcU aVpekWów profeVjonaliYÜu w Yawo-
TYie naucYXcielaH wśróT kWórXcU wXÜieniane Vą Velf-awareneVVH learner awa-
reneVVH language awareneVVH inWerculWural awareneVV i ÜeWUoT awareneVV 
(por. np. TUalerH 2011aJ 157). Mo nieÜieckiej liWeraWurX gloWWoTXTakWXcYnej 
naYwa świaToÜość poTręcYnikowa wprowaTYona YoVWała prYeY Ooeniga (2010J 
178) na określenie koÜpeWencji naucYXcieli To roYpoYnania YawarWXcU w poT-
ręcYniku Üożliwości i propoYXcji ÜeWoTXcYnXcU oraY oTpowieTniego icU VWo-
Vowania w proceVie TXTakWXcYnXÜ. P TefinicjacU świaToÜości poTręcYnikowej 
użXwana jeVW kaWegoria pojęciowa koÜpeWencja poTręcYnikowa naucYXciela. 
AbX więc  oTpowieTYieć na  pXWanie  cYXÜ jeVW  WexWbook awareneVVH użXWecYne 
bęTYie oTnieVienie Vię To YnacYeń WworYącXcU ją pojęćJ  „świaToÜość”H „koÜ-
peWencje” i „poTręcYnik”H a naVWępnie Ywrócenie Vię ku analiYie VpoVobów po-
VWrYegania wYajeÜnXcU relacji naucYXciel - poTręcYnik.  
 
2.1. ŚwiaTomośćH kompeWencjaH poTręcYnik  
 
OaWegoria świaToÜości w konWekście koÜpeWencji naucYXcielVkicU wXwoTYi 
Vię Y konVWrukWXwiVWXcYnego paraTXgÜaWu1 naucYaniaH kWórX klucYową rolę  
w profeVjonalnej akWXwności naucYXciela prYXpiVuje ÜenWalnXÜ i afekWXw-
nXÜ proceVoÜ konVWrukcji  wieTYX (PiWWe i  HarTenH 2010J 1329). P ÜXśl  Wej 
koncepcji na TYiałania TXTakWXcYne naucYXcieli wpłXwają icU cecUX oVobowo-
ścioweH naVWawieniaH prYekonaniaH wieTYa Yarówno poWocYna jak i naukowa 
oraY ToWXcUcYaVowe ToświaTcYenia. P oparciu o We cYXnnikiH wśróT kWórXcU 
najbarTYiej YnacYącą rolę prYXpiVuje Vię oVobiVWXÜ ToświaTcYenioÜH kon-
VWruowane Vą VWrukWurX ÜenWalne naYXwane VubiekWXwnXÜi WeoriaÜi. Su-
biekWXwne Weorie TeWerÜinują poVWępowanie naucYXcieli iH jak wXnika Y ba-
Tań (MannH  1994  cXW.  Ya  PiWWe  i  HarTenH  2010J  1331)H  Vą one  VWoVunkowo  
WrwałeH nieÜniej jeTnak Üogą poTlegać ÜoTXfikacjoÜ. OlucYowe YnacYenie 
Tla wXwołania YÜian Üa VaÜoświaToÜość oraY konfronWacja Y nowXÜi kon-
cepcjaÜi TXTakWXcYnXÜi poprYeY wprowaTYanie icU To prakWXki naucYania. 

                                                             
1 ParaTXgÜaWH jak prYXWacYa Ya OüUneÜ ŚliwerVki (2009J 27-28)H jeVW „powVYecUnie 
uYnawanXÜ oViągnięcieÜ naukowXÜH kWóre w pewnXÜ cYaVie ToVWarcYa VpołecYnościoÜ 
ucYonXcU ÜoTelowe probleÜX i roYwiąYania. P WXÜ VenVie prYeY paraTXgÜaW roYuÜie 
Vię określone poTejście i YaVób wieTYX głównego nurWu ÜXśli YawarWej w poTręcYniko-
wXcU analiYacU baTacYX i prYXjęWXcU prYeY VpołecYność naukową w TanXÜ cYaVie”.  
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SWoVowanie naYwX koÜpeWencja na objaśnienie kaWegorii pojęciowej 
świaToÜość poTręcYnikowa wXÜaga oTnieVienia To Wakiej koncepcji koÜpe-
WencjiH kWóra jeVW YgoTna Y wXżej prYeTVWawionXÜ roYuÜienieÜ świaToÜości 
naucYXciela (WeacUer awareneVV). Ra Wakie Üożna uYnać ujęcie koÜpeWencjiH 
kWóre prYeTVWawia RaiWU (2011J 51-52). Proponuje on WrYX YaVaTnicYe krXWeria 
opiVujące kaWegorię koÜpeWencji YawoTowXcU naucYXciela. Po pierwVYeH jeVW 
Wo oTnieVienie To poTÜioWuH co oYnacYaH że celeÜ roYwoju YawoTowego jeVW 
prYeTe wVYXVWkiÜ oTpowieTYialne i koÜpeWenWne TYiałanie naucYXcielaH a nie 
wXpełnianie wXÜagań poliWXki oświaWowej. OoÜpeWencje w WakiÜ ujęciu nie 
są roYuÜiane jako efekW kVYWałceniaH kWórX VłużX ocenianiu w ÜXśl VWanTar-
Tów ÜiniVWerialnXcUH acYkolwiek VWanTarTX We Üogą bXć Tla naucYXciela 
punkWeÜ oTnieVienia w reflekVji naT właVnXÜi TYiałaniaÜi TXTakWXcYnXÜi. 
NaVWępnXÜ wXróżnionXÜ prYeY RaiWUa (2011) krXWeriuÜ jeVW prYekonanieH że 
profeVjonaliYÜ Wo proceV roYwoju biograficYnegoH kWórX YacYXna Vię jeVYcYe 
prYeT poTjęcieÜ kVYWałcenia naucYXcielVkiego i Wrwa prYeY całX okreV akWXw-
ności YawoTowej. RoYwój koÜpeWencji YaśH jak VWanowi WrYecie krXWeriuÜH 
naVWępuje na TroTYe reflekVXjnej prakWXki (reflecWive pracWice). ObejÜuje ona 
Yarówno inWroVpekcjęH jak i nieforÜalne i forÜalne baTania w klaVie VYkolnej. 
ReflekVXjna prakWXka Üa powoTować poYXWXwne YÜianX w TYiałaniacU TX-
TakWXcYnXcU naucYXcielaH ale prYeTe wVYXVWkiÜ prowaTYić To pogłębionego 
YroYuÜienia baTanego YjawiVka (RaiWUH 2011J 21-24).  

OolejnXÜ eleÜenWeÜ analiYowanej kaWegorii jeVW poTręcYnik. NaYwa 
poTręcYnik VWoVowana jeVW w liWeraWurYe prYeTÜioWu najcYęściej na określenie 
profeVjonalnXcU ÜaWeriałów opracowanXcU Tla celów ucYenia Vię i naucYania 
(por. ToÜlinVonH 2012). Obok kViążki głównej w VkłaT poTręcYnika wcUoTYi 
YeVWaw różnoroTnXcU koÜponenWów. Są one Üniej lub barTYiej beYpośreTnio 
YwiąYane Y kViążką główną i Üogą wXVWępować w forÜie różnXcU ÜeTiówH np. 
CMH CM-ROÓH MVM i inne. PoTręcYniki Vą najcYęściej wXWworeÜ grona auWorówH 
oTYwiercieTlają określone poTejścia TXTakWXki prYeTÜioWowejH ale na icU oVWa-
WecYnX kVYWałW wpłXwa VYereg cYXnników Ü.in. poliWXka oświaWowa oraY TYiała-
nia ÜarkeWingowe (por. LäVVigH 2010). PoTręcYnik Üoże bXć w werVji papiero-
wej lub elekWronicYnej iH ÜiÜo różnXcU konWrowerVjiH naTal jeVW głównXÜ Üe-
TiuÜ w inVWXWucjonalnXÜ VYkolnXÜ i poYaVYkolnXÜ naucYaniu i ucYeniu Vię 
jęYXków obcXcU. AkWualnie Wrwają prace naT e-poTręcYnikieÜH kWórX nie Üa bXć 
YTigiWaliYowaną repliką werVji papierowejH ale prograÜeÜ ÜulWiÜeTialnXÜ  
o  VpecXficYnXcU  właściwościacU  i  funkcjacU  (por.  RöVlerH  2010;  TUalerH  2011bJ  
27). P baTaniacU poTręcYnikowXcU ÜożeÜX wXróżnić VYereg oTÜiennXcU 
poTejśćH kWóre Vą Üniej lub barTYiej użXWecYne To analiYX określonXcU YjawiVk 
(por. np. klaVXfikacja OruÜÜaH 2010). Próba wXjaśnienia YnacYenia naYwX WexW-
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book awareneVV w  WXÜ  arWXkule  oTwołXwać Vię bęTYie  To  WXcU  pracH  kWóre  
poTejÜują WeÜaW wYajeÜnXcU relacji naucYXciel - poTręcYnik.  

Pojęcia świaToÜośćH koÜpeWencjaH poTręcYnik WworYą punkW wXjścia 
To próbX oTcYXWania YnacYenia kaWegorii WexWbook awareneVV wpiVanej  
w akWualne WenTencje w gloWWoTXTakWXce. PXWanie o źróTła Wej kaWegorii  i  jej 
YnacYenie Tla roYwoju profeVjonaliYÜu naucYXcieli wXÜaga analiYX i inWerpre-
Wacji ToWXcUcYaVowXcU baTańH kWóre oTnoVYą Vię To wXróżnionXcU w Tefinicji 
świaToÜości poTręcYnikowej koÜpeWencjiJ uÜiejęWności To roYpoYnania 
YawarWXcU w poTręcYniku Üożliwości i propoYXcji ÜeWoTXcYnXcU oraY oTpo-
wieTniego icU VWoVowania w proceVie TXTakWXcYnXÜ. RagaTnienia We obejÜu-
ją Yarówno roYważania WeoreWXcYneH jak i baTania eÜpirXcYneH ale Wakże pro-
poYXcje w YakreVie kVYWałcenia i TokVYWałcania naucYXcieli jęYXków obcXcU.  
 
3. Relacje poTręcYnik a naucYyciel – w poVYukiwaniu YnacYenia naYwy 
świadomość podręcznikowa 

 
ŁaTania poTręcYnikowe ToWXcYą TwócU głównXcU YagaTnień YwiąYanXcU  
Y wYajeÜnXÜi relacjaÜi poÜięTYX naucYXcieleÜ a poTręcYnikieÜH a Üiano-
wicie uÜiejęWności analiYX i wXboru poTręcYnika oraY VWoVowania go w pro-
ceVie naucYania. P UiVWorii gloWWoTXTakWXki koncepcjeH w jaki VpoVób naucYX-
ciel Üoże roYpoYnawać Yałożenia ÜeWoTXcYno-TXTakWXcYne poTręcYnika  
i jakie aVpekWX Wo poYnawanie powinno obejÜowaćH YÜieniałX Vię oTpowieT-
nio To roYwoju Weorii poTręcYnikaH VWanu baTań TXTakWXki prYeTÜioWowej 
oraY Weorii kVYWałcenia naucYXcieli.  

PoTręcYnikH jak Ywraca na Wo uwagę Ńunk (2010J 364)H VWał Vię prYeT-
ÜioWeÜ kVYWałcenia i TokVYWałcania naucYXcieli oT cYaVów wprowaTYenia 
ÜeWoTX koÜunikacXjnej. P XVIII i XIX wieku ÜeWoTXka rYaTko TocUoTYiła To 
głoVu w kVYWałceniu filologicYnXÜH a auWorYX poTręcYników nie YaÜieVYcYali 
wVkaYówek na WeÜaW icU VWoVowania uYnającH że naucYXciele Vą wXVWarcYająco 
koÜpeWenWni (OlippelH 1994J 436-437). PogląTX na WeÜaW uÜiejęWności na-
ucYXciela YwiąYanXcU Y poTręcYnikieÜ w wXVYcYególnionXcU poniżej ujęciacU 
służą oTcYXWaniu YnacYenia naYwX WexWbook awareneVV. 
 
3.1. Nwaluacja poTręcYnika w oparciu o liVWy kryWeriów 
 
P Tefinicji świaToÜości poTręcYnikowej prYeTVWawionej prYeY Ooeniga (2010J 
178) klucYowe YnacYenie Üa uÜiejęWność roYpoYnania prYeY naucYXciela kon-
cepcji ÜeWoTXcYnej YawarWej w poTręcYniku. ÓarWineY (2011J 100) cXWuje Tefi-
nicję Ooeniga i Ywraca uwagę na VYcYególną poWrYebę roYwijania WexWbook awa-
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reneVV Ye wYglęTu na fakWH iż poTręcYniki prYekaYują nowe poTejścia To na-
ucYania i ucYenia Vię jęYXków obcXcU (por. Weż LiWWlejoUnH 1998). Jak WwierTYi 
CaVpari (2011J 337)H upowVYecUnienie innowacji ÜeWoTXcYnXcUH np. naucYania 
YaTaniowego (WaVk baVeT learning) poprYeY poTręcYnikiH jeVW Üożliwe wów-
cYaVH gTX naucYXciele będą poWrafili YiTenWXfikować i YaakcepWować nowe kon-
cepcje.  TraTXcja  roYwijania  Wej  uÜiejęWności  Vięga  WYw.  liVW  krXWeriów  ocenX  
poTręcYnikówH kWóre oT laW 70. XX wieku VWoVowane bXłX To Wreningu naucYX-
cieli w YakreVie roYpoYnawania różnoroTnXcU eleÜenWów koncepcji ÜeWoTXcY-
no-TXTakWXcYnej poTręcYników (ŃunkH 2010J 364). Nwaluacja na poTVWawie liVW 
krXWeriówH kWóra YaVaTnicYo Vłużyć Üiała prYXgoWowaniu naucYXciela To wXboru 
poTręcYnikaH roYwijała wieTYę na WeÜaW poTręcYnika i uÜiejęWność jego krX-
WXcYnej ocenX. AnaliYa liWeraWurX prYeTÜioWu pokaYujeH jak YÜieniałX Vię liVWX 
krXWeriów oraY cele i forÜX icU VWoVowania w kVYWałceniu naucYXcieli. 

Mo analiYX poTręcYników wXkorYXVWXwano najpierw liVWX krXWeriów Vpo-
rYąTYone Y perVpekWXwX WeoreWXcYnejH kWóre VłużyłX prXÜarnie profeVjonalnej 
preparacji ÜaWeriałów naucYania. OrXWeria We nie uwYglęTniałX prakWXki na-
ucYania. NaVWępnie prYekVYWałcano je poT kąWeÜ prYejrYXVWości oraY prYXTaWno-
ści To prakWXcYnego YaVWoVowania jako poÜoc w poTejÜowaniu TecXYji o wX-
borYe poTręcYnika. PrYXgoWowane w WXÜ celu liVWX krXWeriów bXłX YTecXTowa-
nie Üniej obVYerne oraY YawierałX YagaTnienia oTnoVYące Vię To warunków 
naucYania i ToświaTcYeń naucYXcieli. PrYXkłaTeÜ Wak VforÜułowanXcU krXWe-
riów ocenX jeVW YeVWaw pXWań co To ÜeWoTXcYno-TXTakWXcYnego kVYWałWu poT-
ręcYnika YaproponowanX prYeY Pfeiffera (2008). MalVYX roYwój w WXÜ YakreVie 
YÜierYał To coraY VYerVYego uwYglęTnienia perVpekWXwX użXWkowników poT-
ręcYnikówH co prowaTYiło To opracowXwania liVW krXWeriów prYX wVpółuTYiale 
naucYXcieli i ucYniów. Ten WXp TokuÜenWują ÜięTYX innXÜi prace OaVWa (1994).  

LiVWX krXWeriów Y Yałożenia ÜiałX prYXgoWować naucYXcieli To wXboru 
poTręcYnikówH ale Wreść VYkoleń Y icU YaVWoVowanieÜH jak inforÜuje Ńunk 
(1994J  109)H  wXnikała  głównie  Y  roYTźwięku  poÜięTYX  WXÜH  co  jeVW  w  poT-
ręcYnikacUH a WXÜH co powinno Vię WaÜ YnajTować Y punkWu wiTYenia akWual-
nXcU poTejść gloWWoTXTakWXcYnXcU. OVYWałcenie naucYXcieli ToWXcYące poT-
ręcYników roYwijało więc prYeTe wVYXVWkiÜ uÜiejęWność iTenWXfikacji nieTo-
VWaWków w ToVWępnXcU na rXnku wXTawnicYXÜ kViążkacU VYkolnXcU. P kon-
VekwencjiH ważnXÜ eleÜenWeÜ VYkoleń Y YaVWoVowanieÜ liVW krXWeriów VWało 
Vię prYXgoWowXwanie naucYXcieli To VaÜoTYielnego WworYenia ÜaWeriałów 
uYupełniającXcUH cYX Weż aTapWacji wXbranego poTręcYnika. PoTejścieÜ WakiÜ 
VWerowała ponaTWo ÜeWoTa koÜunikacXjna. PoTręcYnikH jak TowoTYiła 
Olippel (OlippelH 1987J 12 w OurWYH 2001J 42)H jeVW śroTkieÜ TXTakWXcYnXÜH 
kWórX nie VprYXja roYwijaniu koÜpeWencji koÜunikacXjnej. Tę ÜXśl Üożna 
Ynaleźć również w najnowVYXcU pracacU ToWXcYącXcU poTręcYników w na-
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ucYaniu jęYXków obcXcU (por. np. OurWYH 2010J 157). Ooncepcja prYXgoWowa-
nia naucYXcieli To pracX Y poTręcYnikieÜ w VenVie jak najTalVYego oTejścia 
oT niego wpiVuje Vię w krXWXcYne poTejście To roli poTręcYnika w gloWWoTX-
TakWXceH kWóre Üa już Tługą WraTXcję i różnoroTne źróTłaH o cYXÜ prYegląTo-
wo inforÜuje TUaler (2011bJ 16-17). 

UżXWecYność liVW krXWeriów To roYwijania uÜiejęWności analiYX koncep-
cji ÜeWoTXcYnej poTręcYników prYeY naucYXcieli poTTawana bXła wielokroW-
nie krXWXcYnej ocenie (por. np. ÓeXH 1995; SkrYXpcYakH 1996). ÓukunTan  
i  AUour  (2010)  w arWXkule  ToWXcYącXÜ angielVkicU liVW  krXWeriów Y  laW  1970-
2008 wVkaYują na VYereg probleÜów YwiąYanXcU Y icU prakWXcYną użXWecYno-
ścią.  MowoTYąH  że  liVWX  krXWeriów  Vą YbXW  VYcYegółowe  i  TlaWego  nie  ujÜują 
YwiąYków i Yależności poÜięTYX poVYcYególnXÜi aVpekWaÜi poTręcYnika; Vą 
cYęVWo niejaVne i wieloYnacYne; nie uwYglęTniają VpecXficYnXcU konWekVWów 
naucYania i ucYenia Vię i TlaWego Vą nieoTpowieTnie To YaVWoVowania w oT-
nieVieniu To konkreWnXcU uwarunkowań TXTakWXcYnXcU. Hoppe (2011J 23) 
naWoÜiaVW  Ywraca  uwagę na  fakWH  że  liVWX  krXWeriów  nie  Vą VWoVowane  prYeY  
naucYXcieli jako poÜoc prYX wXborYe poTręcYnikaH ani wXkorYXVWXwane  
w proceVie kVYWałcenia naucYXcieli. Łiorąc poT uwagę ilość proponowanXcU 
prYeY wXTawnicWwa kViążek To nauki jęYXków obcXcU2H VWoVowanie liVW krXWe-
riówH abX wXbrać opWXÜalnX poTręcYnik jeVW Üało realne. P oTpowieTYi 
ÜięTYX innXÜi na Wen probleÜ pojawiłX Vię propoYXcjeH jak roYpoYnawać 
koncepcję poTręcYnika analiYując wXbrane jego roYTYiałX i icU eleÜenWX (por. 
np. LiWWlejoUnH 1998). RoYbuTowane liVWX krXWeriów YaVWąpiłX pXWania prYe-
woTnie ToWXcYące różnXcU poYioÜów analiYX poTręcYników (por. LiWWlejoUnH 
1998). NTÜonTVon (1999) naWoÜiaVW poTważa YaVaTność ÜerXWorXcYnej 
ewaluacji poTręcYników prYeY naucYXcieli w konWekście poliWXki oświaWowej. 
ArguÜenWuje onH że kViążki TopuVYcYone To użXWku VYkolnegoH co jeVW VWoVo-
waną prakWXką Ü.in. w PolVceH TurcjiH GrecjiH AuVWrii oraY w więkVYości lanTów 
w NieÜcYecU (LäVVigH 2010J 206)H nie powinnX bXć prYeTÜioWeÜ TXVkuVji 
naucYXcielVkiej o icU kVYWałcieH a co najwXżej o prYXTaWności To lokalnXcU 
uwarunkowań naucYania. Jeśli poTręcYniki Vpełniają wXÜagania określone 
prYeY rYąTowe TokuÜenWXH nie należX pXWać o WoH cYX naucYXciele poWrafią je 
wXbraćH ani cYX Vą koÜpeWenWni To icU VWoVowania (NTÜonTVonH 1999J 54). 
RagaTnienia WeH YTanieÜ NTÜonTVonaH nabierają YnacYenia wówcYaVH gTX 

                                                             
2 Np. liVWa TopuVYcYonXcU To użXWku poTręcYników To nauki jęYXków obcXcU w PolVce 
obejÜuje łącYnie 117 Verii wXTawnicYXcU (WXWułów) Tla jęYXka angielVkiego (27 klaVX IIIIIH 
20 klaVX IVIVIH 41 giÜnaYjuÜH 29 VYkołX ponaTgiÜnaYjalne)H 55 WXWułów Tla jęYXka nie-
Üieckiego (7 klaVX IIIIIH 9 klaVX IVIVIH 30 giÜnaYjuÜ i 29 liceuÜ) (UWWpJIIwww.Üen. 
gov.plIpoTrecYnikiIwXkaYŚTopuVYcYoneŚliVWa1.pUpH MP 05.09.2012).  
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naucYXciel VaÜoTYielnie koÜpleWuje ÜaWeriałX Y WYw. oWwarWego poTręcYnika 
(Ybioru uToVWępnianXcU w InWernecie ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcU) lub VaÜ 
WworYX ÜaWeriałX TXTakWXcYne. UÜiejęWności w WXÜ YakreVie powinnX bXćH 
jego YTanieÜH prYeTÜioWeÜ kVYWałcenia naucYXcieli w forÜie ÜoTułu po-
święconego WworYeniu ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcU (NTÜonTVonH 1999J 58). 
UcYeVWnicWwo naucYXcieli w projekWacU poświęconXcU WworYeniu ÜaWeriałów 
TXTakWXcYnXcUH jak wVkaYuje ToÜlinVon (2012J 171)H w TużXÜ VWopniu roYwi-
ja  icU  koÜpeWencjeH  w  WXÜ  Wakże  uÜiejęWność oTcYXWXwania  Yałożeń ÜeWo-
TXcYno-TXTakWXcYnXcU poTręcYników. ŁaTania pokaYująH jakie krXWeria analiYX 
i ewaluacji VWoVowane Vą w prakWXce TXTakWXcYnej (por. np. PXVockaH 2003J 
81-83)H a Wakże jakie krXWeria Üają pierwVYorYęTne YnacYenie Tla naucYXcieli 
(ÓcMonougU i SUawH 2003 w ToÜlinVonH 2012). 

 
3.2. SWoVowanie poTręcYnika  
 
Nwaluacja w oparciu o liVWX krXWeriów nie prYXnoViła inforÜacji na WeÜaW 
prakWXki naucYania i ucYenia VięH a prYeTe wVYXVWkiÜ WegoH jak poTręcYniki 
Üogą bXć wXkorYXVWXwane w TYiałaniacU TXTakWXcYnXcU w konkreWnej klaVie 
VYkolnej. ŚwiaToÜość poTręcYnikowa naWoÜiaVWH w ÜXśl koncepcji Ooeniga 
(2010)H obejÜuje Wakże uÜiejęWność oTpowieTniego VWoVowania poTręcYnika 
w prakWXce VYkolnej. MlaWego próba oTcYXWania YnacYenia naYwX WexWbook 
awareneVV wXÜaga poVYukania oTpowieTYi na pXWanieH jak roYuÜiane jeVW 
właściwe VWoVowanie poTręcYnika. LiWeraWura prYeTÜioWu poYwala w WXÜ 
YakreVie wXróżnić klaVXfikację naucYXcieli w Yależności oT poTejścia To poT-
ręcYnika w prakWXce TXTakWXcYnejH oT Üożliwego wpłXwu poTręcYników na 
koÜpeWencje naucYXcieli oraY propoYXcji roYwijania koÜpeWencji poTręcYni-
kowej uwYglęTniającXcU prakWXkę VWoVowania poTręcYnikaH np. prYXgoWowa-
nie To baTań w klaVie VYkolnej i icU prowaTYenie.  

P pracacU gloWWoTXTakWXcYnXcU wXróżniane Vą różne WXpX naucYXcieli 
w Yależności oT WegoH jak VWoVują poTręcYnik. OrXWeriuÜ poTYiału jeVW VWopień 
Yależności oT poTręcYnikaH kWórX obejÜuje naVWępujące aVpekWXJ cYX poT-
ręcYnik jeVW głównXÜ śroTkieÜ naucYania lub WXlko poÜocnicYXÜH YaVWępuje 
plan naucYaniaH cYX poÜaga prYX uVWalaniu progreVjiH WrakWowanX jeVW jako 
Ybiór goWowXcU YaTań lub jeTXnie WXlko jako źróTło poÜXVłów prYX WworYeniu 
właVnXcU ÜaWeriałów. P oparciu o We krXWeria Üożna wXróżnić naVWępujące 
WXpX naucYXcieliH łącYąc ToWXcUcYaVoweH oparWe na obVerwacji w klaVie VYkol-
nejH koncepcje wXwoTYące Vię Y pracX GranWa (1987)J 

· TXp 1J naucYXciel w pełni YTaje Vię na poTręcYnik - całkowiWa akcep-
Wacja progreVji WeÜaWXki i ÜeWoT; beY poTręcYnika naucYanie jeVW YbXW 
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WruTne; ekonoÜia pracX; poTręcYnik Yapewnia YgoTność Ye VWanTar-
TaÜi kVYWałcenia (GranWH 1987; OurWYH 2010; TUalerH 2011). 

· TXp 2J naucYXciel WrakWuje poTręcYnik jako wVparcie - YaVaTnicYa ak-
cepWacja progreVjiH ale Wakże VWoVowanie właVnXcU ÜaWeriałów (GranWH 
1987; OurWYH 2010; TUalerH 2011b).  

· TXp 3J naucYXciel WrakWuje poTręcYnik jako inVpirację - uYnanieH że poT-
ręcYnik jeVW ważnXH ale jeTnocYeśnie eklekWXcYnX wXbór Wreści i oTrYu-
cenie proponowanej progreVji (GranWH 1987; OurWYH 2010).  

· TXp 4J naucYXciel reYXgnuje Y poTręcYnika; VWoVuje właVne ÜaWeriałXH 
albo kopie Y różnXcU poTręcYników (TUalerH 2011b).  

LiWeraWura prYeTÜioWu nie WXlko Tokonuje poTYiału naucYXcieli w Yależ-
ności oT WegoH jak YaYwXcYaj poVługują Vię poTręcYnikieÜH ale również warWo-
ściuje TanX VpoVób wXkorYXVWania poTręcYnika Ye wYglęTu na YakłaTaną efek-
WXwność naucYania (por. np. ŁleXUlH 2011) i poYioÜ koÜpeWencji naucYXciela. 
TXp 1 iTenWXfikowanX jeVW Y beYreflekVXjnXÜH niewolnicYXÜ prYerabianieÜ poT-
ręcYnikaH cYego prYXcYXnę upaWruje Vię w braku ToświaTcYenia pocYąWkującXcU 
naucYXcieliH ale również w niVkicU koÜpeWencjacU ÜeWoTXcYnXcU i jęYXkowXcU. 
Mo ściVłego poTporYąTkowania poTręcYnikowiH jak wXnika Y akWualnXcU baTańH 
Vkłania naucYanie YorienWowanie na VWanTarXYowane wXniki (OurWYH 2010). TXp 
2 i 3 wpiVuje Vię naWoÜiaVW w koncepcję WYw. „Tobrego naucYXciela” Y laW 80. XX 
wiekuH kWóra YakłaTałaH że aTapWacja ÜaWeriałów jeVW jeTnXÜ Y wXYnacYników 
cecUującXcU TYiałania Wakiego naucYXciela (por. ToÜlinVonH 2012J 144).  

 
3.3. Ppływ poTręcYnika na kompeWencje naucYyciela  
 
ŚwiaToÜość poTręcYnikowa roYuÜiana jako efekW VWoVowania ÜaWeriałów 
TXTakWXcYnXcU Wo kolejnX aVpekWH kWórX TXVkuWowanX jeVW w liWeraWurYe 
prYeTÜioWu. P Wej perVpekWXwie poTręcYniki o określonXcU cecUacU VWrukWu-
ralnXcU Üogą TeWerÜinować VpoVób icU użXwaniaH a prYeY Wo również koÜ-
peWencje naucYXciela. PXróżnianX jeVW Yarówno poYXWXwnXH jak i negaWXwnX 
wpłXw poTręcYnika na koÜpeWencje naucYXciela.  

RoYwój świaToÜości poTręcYnikowejH jak prYekonuje ScUaer (2007)H 
jeVW ogranicYanX prYeY iTenWXcYność prograÜu naucYania i poTręcYnika. Po-
woTuje Wo beYreflekVXjne VWoVowanie poTręcYnikaH WYn. naucYXciel „obVługu-
je” poTręcYnik nie wnikając w YnacYenia i koncepcjeH jakie Vą w niÜ YawarWe  
i nie prowaTYi naÜXVłu naT icU właVną reinWerpreWacją. UÜiejęWność roYpo-
Ynawania koncepcji ÜeWoTXcYno-TXTakWXcYnej poTręcYnika ogranicYać Üoże 
również Teklaracja auWorówH że kViążka w pełni gwaranWuje realiYację Yakła-
TanXcU celów kVYWałcenia. PówcYaVH jak w oparciu o Weorie pVXcUologicYne 
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prYekonuje OurY (2010)H UaÜowane jeVW VaÜoTYielne ÜXślenieH gTXż nie Üa 
poWrYebX kierowania YaVobów energii poYnawcYej na wXkonXwanie YaTańH To 
realiYacji kWórXcU Yapewnione YoVWałX opWXÜalne narYęTYia.  

PoYXWXwnX wpłXw na roYwój świaToÜości poTręcYnikowej Üogą Üieć 
naWoÜiaVW We kViążki VYkolneH kWóre poprYeY Vwoją VWrukWurę Vkłaniają naucYX-
ciela To naÜXVłu i analiYX YawarWXcU w nicU propoYXcji. Taką koncepcję 
prYeTVWawiają np. NTge i PUarWon (1998). OażTX roYTYiał proponowanego 
prYeY nicU poTręcYnika Yawiera różnoroTne ÜaWeriałX uYupełniająceH kWóre 
Üogą bXć wXkorYXVWXwane oTpowieTnio To uwarunkowań naucYania. Pro-
ponowane ToTaWkowe YaTania i Wreści Vą na WXle YróżnicowaneH że wXÜagają 
Tokonania celowego wXboru. ŁleXUl (2011) uYnaje Waką Üożliwość wXboru 
YaTań Ya jakościowX Vkok w roYwoju poTręcYników i ważnX prYXcYXnek To 
roYwoju koÜpeWencji naucYXciela. ŚwiaToÜość poTręcYnikowa roYuÜiana 
jako efekW VWoVowania ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcU ToWXcYXłabX więc uÜiejęW-
ności krXWXcYnej icU analiYX i wXboru oTpowieTnicU Tla Tanej grupX ucYniów 
YaTań. RagaTnienie poVługiwania Vię poTręcYnikieÜ pojawia Vię w koncep-
cjacU baTań w TYiałaniuH w kWórXcU wXkorYXVWXwane Vą różne krXWeria analiYX 
poTręcYnika (por. np. LiWWlejoUnH 1998).  
 
3.4. PoraTniki Tla naucYycielaH meWoTyki prYeTmioWowe i propoYycje YaTań  
 
P liWeraWurYe prYeTÜioWu wXróżnić Üożna VYereg źróTeł inforÜacji na WeÜaW 
poTręcYnika oraY VpoVobu jego VWoVowania. Należą To nicU poraTniki Tla 
naucYXcielaH ÜeWoTXki prYeTÜioWowe oraY propoYXcje YaTań ToWXcYącXcU 
kVYWałcenia koÜpeWencji poTręcYnikowej.  

PoraTniki Tla naucYXciela Yawierające opiV poTVWaw koncepcXjnXcU 
poTręcYnika i wVkaYówki ToWXcYące jego VWoVowania roYwinęłX Vię w XX wie-
ku. P PolVceH na co Ywraca uwagę RawaTYka (2008J 27)H pierwVYX profeVjo-
nalnie opracowanX poraTnik Tla naucYXciela opublikowanX YoVWał w roku 
1958. Ocena YnacYenia poraTników Tla kVYWałcenia koÜpeWencji naucYXcieli 
nie jeVW jeTnak jeTnoYnacYna. Ooenig (1999J 85-88) uważaH że Y jeTnej VWronX 
wVkaYówki auWorów Üogą prowaTYić To reakWXwowania uÜiejęWności ÜeWo-
TXcYnXcU naucYXciela (reVkilling)H a Y Trugiej Yaś VWronX powVWaje niebeYpie-
cYeńVWwo icU uWraWX (TeVkilling) i prYXjęcie roli biernego konVuÜenWa. RależX 
Wo oT WegoH co oferują poraTniki prYXgoWowane To poTręcYników. RTanieÜ 
Ooeniga (1999J 85)H powinnX one Vkłaniać naucYXcieli To reflekVji naT prakWX-
ką TXTakWXcYną. Rapewniać Üoże Wo YeVWaw YaTań i pXWań roYwijającXcU krX-
WXcYne ÜXślenie oraY Ybiór ToTaWkowXcU ÜaWeriałów wraY Y różnoroTnXÜi 
propoYXcjaÜi icU YaVWoVowania.  
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RoYpoYnawanie Yałożeń ÜeWoTXcYno-TXTakWXcYnXcU poTręcYnika wX-
Üaga również wieTYX Y YakreVu Weorii poTręcYnika. MoVWarcYają jej ÜięTYX 
innXÜi ÜeWoTXki prYeTÜioWoweH kWóre śroTkoÜ TXTakWXcYnXÜ poświęcają 
YaYwXcYaj jeTen Ye VwoicU roYTYiałów. Ujęcia YagaTnień YwiąYanXcU Y poT-
ręcYnikieÜ Vą w nicU barTYo różne i ToWXcYą najcYęściej perVpekWXwX TXTak-
WXcYnej i peTagogicYnej. MoWXcYX Wo Wakże WXcU ÜeWoTXk prYeTÜioWowXcUH 
kWóre Teklarują ujęcie Y punkWu wiTYenia Weorii prYXVwajania jęYXków (por. 
np. OoeppelH 2010). PieTYa naucYXciela - użXWkownika poTręcYników ÜeWo-
TXki obejÜuje racYej poVYcYególne aVpekWX gloWWoTXTakWXki w świeWle icU 
realiYacji w poTręcYnikacUH gTXż właśnie WekVWXH ćwicYenia i YaTania Y kViążek 
VYkolnXcU Vłużą YaYwXcYaj jako iluVWracja ÜeWoT i WecUnik naucYania i ucYenia 
Vię oraY preYenWacji wXbranXcU YagaTnień np. VWraWegii ucYenia VięH inWerkulWu-
rowości iWp. P Wen VpoVób poTręcYniki VYkolneH jak ujÜuje Wo ToÜlinVon 
(2012J 144)H wXVWępują w roli „ Vub-ÜeWoTXki”.  

P liWeraWurYe prYeTÜioWu YnajTują Vię również konkreWne propoYXcje 
roYwijania uÜiejęWności iTenWXfikacji koncepcji ÜeWoTXcYnej poTręcYnika 
oraY reflekVji naT VubiekWXwnXÜi WeoriaÜi. PiękVYość Y nicU cYerpie Y kon-
cepcji liVW krXWeriówH jak np. koncepcja „puYYli poTręcYnikowXcU” LoUferWa 
(1994). PierwoWnie Vłużyła ona forÜułowaniu krXWeriów ocenXH lecY Üoże bXć 
prYXTaWna To iTenWXfikacji różnXcU aVpekWów koncepcji ÜeWoTXcYnej poT-
ręcYnika. RaTania Tla naucYXcieliH kWóre ToWXcYą nie WXlko perVpekWXwX TXTak-
WXki prYeTÜioWowejH ale Wakże peTagogicYnej oraY VocjologicYno-poliWXcYnejH 
proponuje SWein (2001)H np. porównXwanie poTręcYników To naucYania róż-
nXcU prYeTÜioWówH w WXÜ różnXcU jęYXków i Y różnXcU epok.  

Óniej propoYXcji oTnoVi Vię To uwrażliwienia na VubiekWXwne Weorie 
YwiąYane Y poTejścieÜ To poTręcYnika. Na wXróżnienie YaVługuje YaTanie 
prYXgoWowane prYeY ÓcGraWUa (2006)H kWóre pokaYujeH jak Üożna prYepro-
waTYić analiYę ucYniowVkicU i naucYXcielVkicU ÜeWafor na WeÜaW poTręcYnika. 
NaÜXVł naT WXÜH cYXÜ jeVW poTręcYnik i jakie Vą jego funkcje Üoże prYXnieść 
prYXgoWowanie lekcji Tla ucYniów na WeÜaW poTręcYnikaH co proponuje SWein 
(2001). PoraTniki naucYXcielaH ÜeWoTXki prYeTÜioWowe i propoYXcje YaTań 
ToVWarcYają w VpoVób pośreTni inforÜacji na WeÜaW WegoH jaką wieTYę ToWX-
cYącą poTręcYnika i uÜiejęWności powinni poViaTać naucYXciele. ŁeYpośreT-
nie Tane na Wen WeÜaW Yawierają oficjalne TokuÜenWX.  
 
3.5. SWanTarTy kVYWałcenia naucYycieli  
 
InforÜacje na WeÜaW wieTYX i uÜiejęWności naucYXciela ToWXcYącXcU poT-
ręcYnika YnajTujeÜX w NuropejVkiÜ PorWfolio Tla VWuTenWów- prYXVYłXcU na-
ucYXcieli jęYXków (NewbX i inniH 2007). RoVWałX one opiVane w raÜacU kaWego-
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rii PoÜoce MXTakWXcYne i wXVYcYególnione w poVWaci naVWępującXcU TeVkrXp-
Worów koÜpeWencji klucYowXcUJ „PoWrafię wXbrać i ocenić różne poTręcYniki  
i inne ÜaWeriałX oTpowieTnie To wiekuH YainWereVowań i poYioÜu jęYXkowe-
go ucYniów. PoWrafię wXbrać Y WXcU poTręcYników WekVWXH ćwicYenia i YaTania 
jęYXkoweH kWóre będą oTpowieTnie Tla ÜoicU ucYniów. PoWrafię wXkorYXVWX-
wać poÜXVłX i ÜaWeriałX YaÜieVYcYone w poTręcYnikacU Tla naucYXcieli  
i kViążkacU ÜeWoTXcYnXcU” (NewbX i inniH 2007J 27).  

ObowiąYującX akWualnie w PolVce TokuÜenW SWanTarTX kVYWałcenia prYX-
goWowującego To wXkonXwania YawoTu naucYXciela3 wXVYcYególnia uÜiejęW-
ności YwiąYane Ye VWoVowanieÜ ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcUH ujęWe jako kVYWał-
cenie YTolności To projekWowania śroTowiVka ÜaWerialnego lekcji. RgoTnie  
Y WXÜ TokuÜenWeÜ naucYXcielJ „poWrafi Tobierać i wXkorYXVWXwać ToVWępne 
ÜaWeriałXH śroTki i ÜeWoTX pracX w celu projekWowania i efekWXwnego realiYo-
wania TYiałań peTagogicYnXcU (TXTakWXcYnXcUH wXcUowawcYXcU i opiekuń-
cYXcU) oraY wXkorYXVWXwać nowocYeVne WecUnologie To pracX TXTakWXcYnej 
(2012J 3). Óożna uYnaćH że wXÜagania ToWXcYące analiYX prakWXki naucYaniaH 
ToWXcYą również pracX Y poTręcYnikieÜJ „poWrafi analiYować właVne TYiałania 
peTagogicYne (TXTakWXcYneH wXcUowawcYe i opiekuńcYe) i wVkaYXwać obVYarX 
wXÜagające ÜoTXfikacjiH poWrafi ekVperXÜenWować i wTrażać TYiałania inno-
wacXjne” (2012J 3). P powXżVYXcU TokuÜenWacU koÜpeWencja poTręcYnikowa 
obejÜuje uÜiejęWność analiYX i Toboru ÜaWeriałów naucYania oTpowieTnio To 
warunków naucYania oraY reflekVXjne poTejście To pracX Y poTręcYnikieÜH  
w celu poTnieVienia jakości naucYaniaH w WXÜ włącYania nowXcU koncepcji.  
 
4. RakońcYenie  
 

PrYegląT liWeraWurX prYeTÜioWu pokaYujeH że w akWualnej ÜXśli gloWWo-
TXTakWXcYnej powraca YainWereVowanie poTręcYnikieÜ i jego VWoVowanieÜH 
poTobnie jak Wo Üiało ÜiejVce w cYaVie wprowaTYania ÜeWoTX koÜunikacXj-
nej. PrYXcYXn Wego Üożna upaWrXwać obecnie w YÜianacUH jakie naVWępują  
w roYwoju poTręcYnikaJ e-poTręcYnik Y nowXÜi funkcjaÜi i właściwościaÜi 
oraY rola konwencjonalnego poTręcYnika w Wakiej VXWuacji. ŚwiaToÜość poT-
ręcYnikowaH  o  kWórej  piVYe  OoenigH  poWrYebna  jeVW  naucYXcieloÜH  abX  Üogli  
bXć wVpółucYeVWnikaÜi WXcU YÜianH a nie jeTXnie icU biernXÜi oTbiorcaÜi.  

U poTVWaw wXoTrębnienia koncepcji WexWbook awareneVV leżą jeTnak 
nie WXlko prYeÜianX w YakreVie roYwoju poTręcYnikówH ale Wakże prYekonanieH 
                                                             
3 RoYporYąTYenie ÓiniVWra Nauki i SYkolnicWwa PXżVYego Y Tnia 17 VWXcYna 2012 
roku. SWanTarTX kVYWałcenia prYXgoWowującego To wXkonXwania YawoTu naucYXciela 
(UWWpJIIiVap.VejÜ.gov.plIMeWailVServleW?iT=PMU20120000131H MP 10.09.2012) 
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że Wen YakreV koÜpeWencji naucYXciela wpłXwać Üoże poYXWXwnie na proceV 
TXTakWXcYnX i jego wXniki. PróbX VWworYenia poTręcYnikówH kWóre bXłXbX „oT-
porne na naucYXciela” („WeacUer-proof” WexWbookV)H WYn. unieÜożliwiałX icU 
VWoVowanie nieYgoTne Y inWencjaÜi auWorówH okaYałX Vię fiaVkieÜ (JoUnVenH 
1993). Owalifikacje naucYXciela poYoVWają naTal jeTnXÜ Y warunków efek-
WXwnego VWoVowania poTręcYników w proceVie naucYania jęYXków obcXcU. 
Ooncepcja WeacUer WexWbook awareneVV wXoTrębnia i opiVuje Wen obVYar 
koÜpeWencji oraY wVkaYuje na Üożliwości i VpoVobX icU roYwijania w proceVie 
kVYWałcenia oraY TalVYXÜ roYwoju YawoTowXÜ naucYXcieli jęYXków obcXcU.  

AnaliYa ToWXcUcYaVowXcU poTejść w roYuÜieniu koÜpeWencji naucYX-
ciela w YakreVie wXboru i VWoVowania poTręcYnika poYwala Y jeTnej VWronX na 
pokaYanie WraTXcjiH Y kWórej wXraVWa koncepcja pojęciowa WexWbook aware-
neVVH a Y Trugiej ukaYuje kierunki TalVYXcU baTań. ObejÜować one powinnX 
prYeTe wVYXVWkiÜ wYajeÜne powiąYania poÜięTYX świaToÜością poTręcYni-
kową a innXÜi aVpekWaÜi profeVjonaliYÜu w YawoTYie naucYXciela Wj. Velf-
awareneVVH learner awareneVVH language awareneVV i ÜeWUoT awareneVV. 
MoWXcYX Wo YnacYenia WXcU koÜpeWencji Tla YroYuÜienia poTVWaw koncepcXj-
nXcU poTręcYnikaH oTkrXwania nie uświaTaÜianXcU „VpoVobów inWerpreWacji” 
poTręcYnika prYeY naucYXcieli oraY efekWXwnego VWoVowania ÜaWeriałów TX-
TakWXcYnXcU. P WXÜ konWekście pojawia Vię Yarówno poVWulaW TalVYXcU baTań 
WeoreWXcYnXcU i eÜpirXcYnXcU naT koncepcją WexWbook awareneVVH jak  i  ko-
niecYność więkVYego Yaangażowania w roYwijanie koÜpeWencji poTręcYniko-
wej w Wrakcie kVYWałcenia prYXgoWowującego To YawoTu naucYXciela. 
 
ŁIŁLIOGRAŃIA 

 
ŁleXUlH P. 2011. « OernauVVagen Ter OogniWionVwiVVenVcUafWen YuÜ Lernen – unT 

VpeYiell YuÜ SpracUenlernen ». [wJ] OoÜÜunikaWiver FreÜTVpracUenunWer-
ricUW. PerVpekWiven NngliVcU 9. 65-75.  

CaVpariH M. 2011. « Lernaufgaben unT LeUrwerke – ein PiTerVprucU? ŁeWracUWungen 
auV Ter SicUW TeV ŃranYöViVcUunWerricUWV ». [wJ] ReinfrieTH Ó. i RückH N. (reT.). 
InnovaWive NnWwicklungen beiÜ LeUren unT Lernen von FreÜTVpracUen. FeVW-
VcUrifW für IneY Me Florio-HanVen. TübingenJ Narr Verlag. 331-344.  

NTgeH J. i PUarWonH S. 1998. « AuWonoÜX anT MevelopÜenWJ living in WUe ÜaWerialV 
worlT ». [wJ] ToÜlinVonH Ł. (reT.). MaWerialV MevelopÜenW in Language TeacU-
ing. CaÜbriTgeJ CaÜbriTge UniverViWX PreVV. 295-310.  

NTÜonTVonH P. 1999. « LeUrer unT LeUrÜaWerialien – Lerner unT LernÜaWerialien ». 
[wJ] ŁauVcUH O.-R.H CUriVWH H.H OönigVH Ń.H G. i OruÜÜH H.-J. (reT.). Mie Nrfor-
VcUung von LeUr- unT LernÜaWerialien iÜ OonWexW TeV LeUrenV unT LernenV 
freÜTer SpracUen. TübingenJ GunWer Narr. 53-59.  



ŚwiaToÜość poTręcYnikowa naucYXciela. TeoreWXcYne raÜX opiVu 

315 

ŃunkH H. 1994. « ArbeiWVfragen Yur LeUrwerkanalXVe ». [wJ] OaVWH Ł. i NeunerH G. 
(reT.). Rur AnalXVeH ŁeguWacUWung unT NnWwicklung von LeUrwerken für Ten 
freÜTVpracUlicUen MeuWVcUunWerricUW. ŁerlinJ LangenVcUeiTW OG. 105-111.  

ŃunkH H. 2010. « LeUrwerkforVcUung ». [wJ] HalleWH P. i OönigVH Ń.H G. (reT.). 
HanTbucU FreÜTVpracUenTiTakWik. SeelYeJ OallÜeXerI OleWW. 364-368.  

GranWH N. 1987. Making WUe ÜoVW of Xour WexWbook. LonTonJ LongÜan.  
HoppeH H. 2011. ScUreiben in UnWerricUWVwerken. Nine qualiWaWive SWuTie über Tie 

MoTellierung Ter TexWVorWe ŁericUW in auVgewäUlWen UnWerricUWVwerken Vowie 
Ten NinVaWY iÜ UnWerricUW. ŃrankfurW aÜ ÓainJ PeWer Lang.  

JoUnVenH  N.  Ł.  1993.  TexWbookV in WUe OaleiToVcope. A CriWical SurveX of LiWeraWure 
anT ReVearcU on NTucaWional TexWV. OVloJ UniverViWeWVforlageW.  

OaVWH Ł. 1994. « LeUrwerkbeurWeilung in Ter ŃorWbilTung ». [wJ] OaVWH Ł. i NeunerH G. 
(reT.). Rur AnalXVeH ŁeguWacUWung unT NnWwicklung von LeUrwerken für Ten 
freÜTVpracUlicUen MeuWVcUunWerricUW. ŁerlinJ LangenVcUeiTW OG. 131-133.  

OlippelH Ń. 1994. NngliVcUlernen iÜ 18. unT 19. JaUrUunTerW. Mie GeVcUicUWe Ter LeUrbücUer 
unT UnWerricUWVÜeWUoTen. ÓünVWerJ OlauV M. MuWY-PiVVenVcUafWlicUer Verlag.  

OoenigH Ó. 1999. « Mer Lerner alV OonVuÜenW unTIoTer alV ProTuYenWJ RollenYuwei-
Vungen in LeUrwerken unT UnWerricUW ». [wJ] VogelH O. i ŁörnerH P. (reT.). 
LeUrwerke iÜ FreÜTVpracUenunWerricUW. LernbeYogeneH inWerkulWurelle unT 
ÜeTiale AVpekWe. ŁocUuÜJ AOS-Verlag. 68-90.  

OoenigH Ó. 2010. « LeUrwerkarbeiW ».  [wJ] HalleWH  P. i  OönigV Ń.H  G. (reT.).  HanTbucU 
FreÜTVpracUenTiTakWik. SeelYeJ OallÜeXerIOleWWJ 177-182.  

OoeppelH R. 2010. MeuWVcU alV FreÜTVpracUe. SpracUerwerblicU reflekWierWe UnWer-
ricUWVpraxiV. HoUengeUrenJ ScUneiTer Verlag.  

OruÜÜH H.-J. 2010. « LeUrwerke iÜ MeuWVcU alV ŃreÜT- unT RweiWVpracUe-
UnWerricUW ». [wJ] OruÜÜH H.-J.H ŃanTrXcUH CU.H HufeiVenH Ł. i RieÜerH C. (reT.). 
MeuWVcU alV FreÜT- unT RweiWVpracUe. 2. HalbbanT. ŁerlinJ Te GruXWer 
ÓounWon. 1215-1227.  

OurYH J. 2001. « MaV LeUrwerk unT Veine VerwenTung iÜ NngliVcUunWerricUW nacU 
jüngVWer ReforÜ Ter RicUWlinien unT LeUrpläne ». NngliVcU 2. 41-50.  

OurWYH J. 2010. « RuÜ UÜgang ÜiW TeÜ LeUrwerk iÜ NngliVcUunWerricUW ». [wJ] ŃucUVH 
N.H OaUlerWH J. i SanTfucUVH U. (reT.). ScUulbucU konkreW. OonWexWe – ProTukWion 
– UnWerricUW. ŁaT HeilbrunnJ OlinkUarTW. 149-163.  

LäVVigH S. 2010. « Per TefinierW relevanWeV PiVVen? ScUulbücUer unT iUr geVellVcUafWli-
cUer OonWexW ». [wJ] ŃucUVH N.H  OaUlerW J.  i  SanTfucUVH U. (reT.). ScUulbucU kon-
kreW. OonWexWe- ProTukWion- UnWerricUW. ŁaT HeilbrunnJ OlinkUarTW. 199-215.  

LiWWlejoUnH A. 1998. « TUe analXViV of language WeacUing ÜaWerialVJ inViTe WUe Trojan 
HorVe ». [wJ] ToÜlinVonH Ł. (reT.). MaWerialV MevelopÜenW in Language TeacU-
ing. CaÜbriTgeJ CaÜbriTge UniverViWX PreVV. 190-216 . 

LoUferWH P. 1982. « LeUrwerk-PuYYleJ Nin grunTlegenTeV VerfaUren in Ter ŃorWbil-
Tung Yur leUrer- unT unWerricUWVorienWierWen AnalXVeH ŁeurWeilung unT Łear-
beiWung von LeUrwerken ». [wJ] OruÜÜH H.-J. (reT.). LeUrwerkforVcUung-
LeUrwerkkriWik MeuWVcU alV FreÜTVpracUe. ÓüncUenJ OelÜer F HocU. 36-69. 



Nwa AnTrYejewVka 

316 

ÓarWineYH H. 2011. « OoÜpeWenYorienWierung unT LeUrewerke für ŃranYöViVcU unT 
SpaniVcUJ RwiVcUen TraTiWion unT InnovaWion ». FreÜTVpracUen leUren unT 
lernen 40 (2). 83-105.  

ÓcGraWUH J. 2006. « TeacUerV‘ anT learnerV’ iÜageV for courVebookV ». NLT Journal 
VoluÜe 60I2. 171-179.  

ÓeXH H. 1995. « LeUrwerkeH OriWerien unT kein NnTe?  ». FreÜTVpracUenunWerricUW 
39I48I2. 123-124. 

ÓukunTanH J. i AUourH T. 2010. « A Review of TexWbook NvaluaWion CUeckliVW acroVV 
Ńour MecaTeV (1970-2008)». [wJ] ToÜlinVonH Ł. i ÓaVuUaraH H. (reT.). Re-
VearcU for MaWerialV MevelopÜenW in Language LearningJ NviTence for beVW 
pracWice. LonTonJ ConWinuuÜ. 336-353.  

NewbXH  A.H  AllanH  R.H  ŃennerH  A.H  JoneVH  Ł.H  OoÜorowVkaH  H.  i  SogUikXanH  O.  2007.  
NuropejVkie porWfolio Tla VWuTenWów-prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXków. NarYęTYie 
w kVYWałceniu naucYXcieli jęYXków. ParVYawaJ COMNH NCJN.  

PfeifferH P.  2008.  «  Mie  Qual  Ter  PaUl  oTerJ  PaV  ÜuVV  icU  WunH  uÜ  ein  geeigneWeV  
LeUrwerk  Yu  wäUlen?».  [wJ]  JanoVYcYXkH  J.H  OrYXViakH  L.  i  ŻÜuTYkiH  J.  (reT.). 
MeuWVcU lernen unT leUren ÜiW LeUrwerken. LublinJ PXTawnicWwo UÓCS. 59-62.  

RaiWUH T. 2011. OoÜpeWenYen für aufgabenorienWierWeV FreÜTVpracUenunWerricUWen. 
TübingenJ Narr.  

RöVlerH M. 2010. « Mie ŃunkWion von ÓeTien iÜ MeuWVcU alV ŃreÜT- unT MeuWVcU alV 
RweiWVpracUe UnWerricUW ». [wJ] OruÜÜH H.-J.H ŃanTrXcUH CU.H HufeiVenH Ł.  
i RieÜerH C. (reT.). MeuWVcU alV FreÜT - unT RweiWVpracUe. 2. HalbbanT. ŁerlinJ 
Te GruXWer ÓounWon. 1199-1214.  

ScUaerH U. 2007. « Source bookV raWUer WUan courVe bookV - Mie ŁilTungVreforÜ iÜ 
ŃreÜTVpracUenunWerricUW unT Tie neue Rolle für Tie LeUrÜiWWel ». ŁeiWräge 
Yur LeUrerbilTung 25I2. 255-267.  

SkrYXpcYakH J. 1996. OonVWruowanie i ocena poTręcYników. PoTVWawowe probleÜX 
ÜeWoTologicYne. PoYnańJ UAÓ.  

SWeinH G. 2001. « ScUulbücUer in berufVfelTbeYogener LeUrerbilTung unT päTagogi-
VcUer PraxiV ». [wJ] RoWUH L. (reT.). PäTagogik. HanTbucU für SWuTiuÜ unT Pra-
xiV. ÓüncUenJ OlTenburg ScUulbucUverlag. 839-845.  

ŚliwerVkiH Ł. 2009. PVpółcYeVna ÜXśl peTagogicYna. RnacYeniaH klaVXfikacjeH baTa-
nia. OrakówJ IÜpulV.  

TUalerH N. 2011a. « ŁalanceT TeacUing – aucU in Ter LeUrerauVbilTung ». [wJ] NlVnerH 
M. i PilTeÜannH A. (reT.). SpracUen lernen- SpracUenleUren. Language Lear-
ning- Language TeacUing. PerVpekWiven für Tie LeUrerauVbilTung in Nuropa. 
ProVpecWV for TeacUer NTucaWion acroVV Nurope. ŃrankfurW aÜ ÓainJ PeWer 
Lang. 157-168. 

TUalerH N. 2011b. « Mie RukunfW TeV LeUrwerkV - MaV LeUrwerk Ter RukunfW ». 
FreÜTVpracUen leUren unT lernen 40I2J 15-30.  

ToÜlinVonH Ł. 2012. « ÓaWerialV TevelopÜenW for language learning anT WeacUing ». 
Language TeacUing 45I2. 143-179.  

PiWWeH A. i HarTenH T. 2010. « Mie Rolle TeV LeUrerVITer LeUrerin iÜ UnWerricUW TeV 
MeuWVcUen alV RweiW- unT ŃreÜTVpracUe ». [wJ] OruÜÜH H.-J.H ŃanTrXcUH CU.H 



ŚwiaToÜość poTręcYnikowa naucYXciela. TeoreWXcYne raÜX opiVu 

317 

HufeiVenH Ł. i RieÜerH C. (reT.). MeuWVcU alV FreÜT- unT RweiWVpracUeH 2. 
HalbbanT. ŁerlinJ Te GruXWer ÓounWon. 1324-1340.  

PXVockaH Ó. 2003. ProfeVjonaliYÜ w naucYaniu jęYXków obcXcU. OaWowiceJ PXTaw-
nicWwo UniwerVXWeWu ŚląVkiego.  

RawaTYkaH N. 2008. « GeVcUicUWe Ter MeuWVcUleUrbücUer in Polen ». [wJ] JanoVYcYXkH 
J.H OrYXViakH L. i ŻÜuTYkiH J. (reT.). MeuWVcU lernen unT leUren ÜiW LeUrwerken. 
LublinJ PXTawnicWwo UÓCS. 21-33. 





 

319 

ElżbieWa JasWrzębska  
UniwerVXWeW RielonogórVki 

PRRYGOTOPANIN MO TPÓRCROŚCI PNMAGOGICRNNJ P 
OSRTAŁCNNIU PSTĘPNYÓ NAUCRYCINLI JĘRYOÓP OŁCYCH 

Preparing foreign language WeacUer WraineeV in iniWial Wraining for 
creaWiviWy in WeacUing 

CreaWiviWX in WeacUing in WUe VubjecW liWeraWure can be TiviTeT inWo WUree 
caWegorieVJ  WUe creaWive proceVVH  WUe proTucW anT  WUe VupporW of WUe Te-
velopÜenW of creaWive acWiviWX  in VWuTenWV. NoW onlX iV creaWiviWX  iÜpor-
WanW  for WUe WeacUer WoTaX buW alVo iW iV an eVVenWial parW of UiV or Uer pro-
feVVional iTenWiWX. In XXI cenWurX peTeuWologX [a brancU of eTucaWional 
WUeorX] WUe viVion iV of an open-ÜinTeT anT auWonoÜouV WeacUerH a re-
flecWive pracWiWioner wUo iV prepareT Wo creaWe UiV or Uer own new VWraWe-
gieV Wo funcWion in eTucaWional ViWuaWionV wUicU are conVWanWlX cUanging. 
TUiV eTucaWor effecWivelX VupporWV WUe perVonal TevelopÜenW of WUe VWu-
TenW anT WUeir proceVV of learning. Ńor WUiV reaVonH creaWiviWX in WeacUing 
VUoulT alVo be one of WUe principal objecWiveV of WUe profeVVional Wraining 
of WUe foreign language WeacUerVH wUicU in Wurn poVeV iÜporWanW queV-
WionV.  TUe  noWion  of  creaWiviWX  in  WeacUingH  iWV  Vcope  anT  Uow  iW  can  be  
prepareT for Turing WUe acaTeÜic Wraining of WUe foreign language WeacU-
erV are WUe VubjecWV of WUe arWicle. 

 

 
„LuTYka oVoba jeVW oVobowością poWencjalnąH a więc WakąH  

kWóra poprYeY Vwe akWX ToVkonali VięH buTuje i VpełniaH  
cYXli TocUoTYi To pełni.”  

MiecYXVław A. Orąpiec 
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1. TwórcYość w eTukacji a WwórcYość naucYyciela 
 
1.1. PrekurVorYy i wVpółcYeśni     
 
PoWrYebę WwórcYej eTukacji wiTYieli już wielcX prYeTwojenni peTagogowieH 
Ü.in. HenrXk RowiTH RXgÜunW ÓXVłakowVkiH Jan PłaTXVław MawiTH SWefan 
SYuÜanH Helena RaTlińVka. PoTkreślają oni VYcYególną rolę naucYXcielaH Üó-
wiąc o jego Walencie peTagogicYnXÜH uWożVaÜianXÜ cYęVWo Y WwórcYXÜ TYia-
łanieÜ lub Y oTpowieTniÜi uwarunkowaniaÜi oVobowościowXÜi. SWefan 
SYuÜan YakłaTaH że WoH co naucYXciel Üa najlepVYego To ofiarowaniaH Wo bo-
gacWwo  jego  oVobowościH  prYX  cYXÜ  licYX  Vię również VpoVóbH  w  jaki  Wego  
Tokonuje (OkońH 2009J 243-244). P Wen nurW reflekVji wpiVuje Vię Jan PłaTX-
sław MawiTH VwoiÜ króWkiÜH ale YnacYącXÜ TYiełeÜ O TuVYX naucYXcielVWwa 
(1932)H w kWórXÜ poTkreśla eÜocjonalnX i TucUowX wXÜiar relacji naucYX-
ciela Y wXcUowankaÜi. HenrXk RowiT WworYX naWoÜiaVW koncepcję VYkołX 
WwórcYej1 będącej polVką VXnWeYą wVpółcYeVnXcU Üu Yałożeń Nowego PX-
cUowania. SYkoła Wa Üa wXYwalać WwórcYX poWencjałH akWXwność i VaÜoTYiel-
ność TYieckaH kWóre VWaje Vię cenWruÜ TYiałania peTagogicYnego. P Wej kon-
cepcji rola naucYXciela i jego właściwe kVYWałcenie Vą barTYo iVWoWne. RowiT 
jeVW pierwVYXÜ polVkiÜ peTagogieÜH kWórX prYXwołuje pojęcie WwórcYego 
naucYXcielaH cecUującego Vię oTpowieTniÜi YTolnościaÜiH inWuicją i WakWeÜ 
peTagogicYnXÜ (SWankiewicYH 2002).  

PrYeświaTcYenieH iż WwórcYość jeVW iÜÜanenWną właściwością każTego 
cYłowieka VWoi u źróTła wVpółcYeVnego pankreacjoniYÜu oraY jego peTago-
gicYnej werVji (JaVWrYębVkaH 2011J 20). PeTagogicYnX kreacjoniYÜ forÜułuje 
na nowo iTeę eTukacji WwórcYejH kWóra obejÜuje WrYX ważne VYcYegółowe 
koncepcjeH a ÜianowicieJ 1) VYkołX jako organiYacji WwórcYejH 2) WwórcYego 
naucYXcielaH 3) WwórcYego ucYnia (ScUulYH 1996J 9-32).  

SXnWeYę WXcU koncepcji prYeTVWawia VcUeÜaW 1. 

                                                             
1 NajważniejVYe publikacje H. RowiTa na Wen WeÜaWJ SYkoła WwórcYa (1926)H PVXcUo-
logia peTagogicYna i PoTVWawX i YaVaTX wXcUowania (1946). 
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ScUeÜaW 1J PXbrane koncepcje WwórcYego naucYXciela w peTagogice polVkiej. (ŹróTłoJ 
opracowanie właVne). 

 
PXÜiar oVobowościowX w kVYWałceniu naucYXcieli YwiąYanX Y iÜpera-

WXweÜ roYwijania WwórcYości ucYnia oraY VpecXfiką YawoTu-powołania jeVW 
również obecnX w TXVkurVie peTagogicYnXÜ XXI wieku. PXYwanieÜ cYaVu 
określa Vię „poVYukiwanie koncepcji WwórcYego roYwoju naucYXcielaH WwórcYej 
eTukacji na Üiarę poWrYeb wVpółcYeVnej VYkołX […]” (Ooć-SeniucUH 2003J 95). 
SYkoła prYXVYłości jawi Vię jako inVWXWucja YinWegrowana i oWwarWaH pełniąca 
funkcję eÜancXpacXjną i YacUęcająca naucYXcieli To WwórcYości (OupiViewicYH 
2006J 118-122). Jako YaVaTnicYą prYXcYXnę Wego VWanu rYecYX wielu Ynawców 
prYeTÜioWu wVkaYuje YÜianę filoYofii eTukacXjnej Y aTapWacXjnej na krXWXcY-
no-kreaWXwną. NajważniejVYXÜ jej wXYnacYnikieÜ jeVW oTwrócenie UierarcUii 
celów eTukacXjnXcUH gTYie wVpoÜaganie roYwoju oVobowego ucYniów Ynaj-
Tuje Vię na pierwVYXÜ ÜiejVcuH a prYekaYXwanie wieTYX na oVWaWniÜ (Lewo-
wickiH 2007J 113-114). RÜiana Wa prYXcYXnia Vię YnacYnie To wYroVWu YnacYe-
nia orienWacji UuÜaniVWXcYnej w kVYWałceniu naucYXcieli.  
 
1.2. NaWura TYiałania peTagogicYnego a WwórcYość naucYycieli 
 
LiWeraWura peTeuWologicYna ukaYuje aÜbiwalencję roli YawoTowej naucYXcie-
laH „cYłowieka uwikłanego w VprYecYności [...]H w roYwiąYXwanie YłożonXcU 
probleÜów wXcUowawcYXcU i TXTakWXcYnXcU” (OwiaWkowVkaH 2008J 200-
201)H na kWóre brak goWowXcU recepW. NajważniejVYe Y prYeżXwanXcU prYeY 
naucYXciela TXleÜaWów wXnikającXcU Y naWurX TYiałania peTagogicYnegoH Wo 
jego fiYXcYne i pVXcUologicYne uÜiejVcowienie ÜięTYXJ 

NTukacja WwórcYa (R. ScUulY) 

1) VYkoła jako 
organiYacja WwórcYa

2) WwórcYX naucYXciel
(WwórcYość peTagogicYna)

3) WwórcYX ucYeń 

SYkoła WwórcYa – H. RowiT
NaucYXciel WwórcYX – inWuicja

i WakW peTagogicYnX
WwórcYX poWencjałH akWXwność 

i VaÜoTYielność TYiecka

TalenW peTagogicYnyH uWożVaÜianX
Y WwórcYXÜ TYiałanieÜ

- R. ÓXVłakowVki
Y  bogacWweÜ oVobowości

- S. SYuÜanH J.P. MawiT
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§ oVobą a VpołecYeńVWweÜ (a więc ÜięTYX auWonoÜią a VocjaliYacją); 
§ jeTnością a różnoroTnością; 
§ Yależnością (poTporYąTkowanieÜ) a auWonoÜią; 
§ nieYÜiennością a YÜiennością2; 
§ oWwarcieÜ a YaÜknięcieÜ; 
§ UarÜonią a konflikWeÜ; 
§ równością a różnoroTnością ucYniów (YainWereVowańH poWrYebH YTolnościH 

WXpów inWeligencjiH preferencji VenVorXcYnXcU) (PerrenouTH 1999J 25-28).  
Ta Yłożoność i VpecXfika proceVów eTukacXjnXcU oraY koniecYność re-

aliYacji nacYelnego YaTania eTukacXjnegoH jakiÜ jeVW wVpoÜaganie roYwoju 
oVobowego ucYniaH wXÜagają nowXcU poVWaw i koÜpeWencji WXpu kreaWXw-
nego oT każTego naucYXciela. Óa on bXć prYXgoWowanX To poVYukiwania  
i WworYenia właVnXcU VWraWegii naucYania oraY wXcUowaniaH To różnicowania 
Vwojego TYiałania peTagogicYnegoH ciągłego poTTawania go w wąWpliwość  
i VWawiania Vobie ważnXcU pXWań (PerrenouTH 1999; RawaTYkaH 2004; ŁobockiH 
2005; RicUerH 2011). 

PVYecUVWronnX roYwój naucYXciela VWaje Vię więc nie WXlko priorXWeWeÜ 
kVYWałcenia YawoTowegoH ale również nieYÜiernie ważnXÜ warunkieÜ Vku-
WecYnej eTukacji VYkolnej.  
 
2. TwórcYość peTagogicYna jako wyWwór i jako proceV 
 
O WwórcYości peTagogicYnej Üówi Vię na prYeVWrYeni oVWaWnicU laW wieleH 
YwłaVYcYa w konWekście TYiałań YwiąYanXcU beYpośreTnio Y prakWXką eTuka-
cXjnąH Y prograÜowanieÜ ÜaWeriału TXTakWXcYnegoH Y ÜoTXfikacjąH ÜoTerni-
Yacją lub kreowanieÜ nowXcU roYwiąYańJ ÜeWoTXcYnXcUH wXcUowawcYXcU  
i organiYacXjnXcU (OwaśnicaH 2003; OupiViewicYH 2006; OkońH 2009). JeVW ona 
coraY cYęściej roYpaWrXwana jako WwórcYość coTYiennaH3 kWóra jeVW cecUą VWałą 
i wXnika Y poWrYebX roYwoju YawoTowego (ŁącYXkH 2011J 230). 

P prYXwołXwanej wcYeśniej koncepcji R. ScUulYa pojawia Vię pojęcie 
WwórcYości  peTagogicYnej obejÜującejJ 1) prakWXkę kVYWałcenia i wXcUowa-

                                                             
2 „ÉTuquer ou inVWruire c’eVW perÜeWWre à l’apprenanW Te cUanger VanV perTre Von 
iTenWiWéH c’eVW concilier l’invariance eW le cUangeÜenW” – NTukować lub kVYWałcić Wo 
poYwolić ucYniowi YÜieniać Vię beY uWraWX jego WożVaÜościH Wo pogoTYić nieYÜien-
ność Ye YÜiennością (PerrenouTH 1999J 27H WłuÜ. auWorki). 
3 To pojęcie YoVWało roYpowVYecUnione w liWeraWurYe naukowej prYeY RuWU RicUarTVH 
Óarca A. Runco i Annę CrafW. P piśÜiennicWwie polVkiÜ Y WerÜineÜ WXÜ Üożna 
VpoWkać Vię w pracacU NTwarTa Nęcki i OrYXVYWofa J. SYÜiTWa (ÓoTrYejewVka-
ŚwigulVkaH 2009J 148-149).  
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niaH 2) nowocYeVną pracę peTagogicYnąH 3) TYiałalność innowacXjnąH 4) Va-
ÜorealiYację YawoTową naucYXcieli (YaJ NkierW-OlTroXTH 2003J 141).  

NeVWor wVpółcYeVnej polVkiej peTagogikiH PincenWX Okoń (2004J 430)H 
poTkreśla rolę racjonaliYaWorVWwa i nowaWorVWwa peTagogicYnego jako eWapu 
wVWępnego WwórcYości peTagogicYnej. P Wej perVpekWXwieH WwórcYość peTa-
gogicYna Üoże bXćJ 1) wXWworeÜ (np. auWorVki prograÜ naucYania cYX plan 
TYiałań wXcUowawcYXcUH inwenWarY orXginalnXcU ćwicYeńH VcenariuVY Yajęć 
lekcXjnXcUH eWc.) lub 2) proceVeÜ (nowaWorVkie forÜX realiYacji YaTaniaJ VWo-
Vowanie WwórcYXcU WecUnik pracX na lekcjiH praca naucYXciela naT VaÜoTo-
VkonalenieÜH naT forÜaÜi inWerakcjiH eWc.). 

PXÜiar proceVualnX WwórcYości peTagogicYnej Üa Tuże YnacYenie  
w YakreVie TYiałalności wXcUowawcYej. P liWeraWurYe prYeTÜioWu wXÜienia 
Vię ciekawe forÜX wVpółpracX Y ucYniaÜiH Y kolegaÜi naucYXcielaÜiH Y roTYi-
caÜiH Ye śroTowiVkieÜH TialogH negocjacjeH WworYenie oTpowieTnicU VXWuacji  
i YaTań wXcUowawcYXcUH YarYąTYanie YeVpołeÜ klaVowXÜH realiYację więk-
VYXcU (VYkolnXcUH ÜięTYXVYkolnXcUH ÜięTYXnaroTowXcU) lub ÜniejVYXcU (kla-
VowXcU) projekWówH kWóre wXÜagają oWwarWej WwórcYej poVWawX i koÜpeWen-
cji kreaWXwnXcU (PerrenouTH 1999J 80; PeWkowicYH 2005J 203-205). 

Óówiąc o WwórcYości peTagogicYnej jako proceVieH nie Üożna nie prYXwo-
łać pojęcia reflekVji Tefiniowanej jako YTolność To analiYowania właVnej prakWXki 
eTukacXjnejH  kWóra  wXVWępować Üoże  w  WrYecU  ÜoÜenWacUJ  1)  prYeT  naucYa-
nieÜ (jako TYiałanie anWXcXpacXjneH poTcYaV planowania cYXnności eTukacXj-
nXcU)H 2) poTcYaV naucYania (jako TYiałanie regulacXjne)H 3) po naucYaniu (jako 
ewaluacja TokonanXcU TYiałań) (Correa ÓolinaH N. i in.H 2010J 140). 

Na YnacYenie reflekVXjnej prakWXki w YawoTYie naucYXciela i jej YwiąYek 
Y uÜiejęWnościaÜi baTawcYXÜi oraY YTolnością To auWokreacji i WworYenia 
innowacXjnXcU roYwiąYań eTukacXjnXcUH kłaTYie naciVk wielu Ynawców 
prYeTÜioWuH Yarówno Y YakreVu gloWWoTXTakWXkiH jak i peTagogiki (PalkaH 
2003; RawaTYkaH 2004; PilcYXńVkaH 2009; MXlakH 2010). Innowacje eTukacXj-
ne są najcYęściej roYuÜiane jako próba opWXÜaliYacji proceVu kVYWałcenia  
i wXcUowania poprYeY wXwołXwanie YÜianH wXÜagające reflekVji naT TYiała-
nieÜ i w TYiałaniu oraY VaÜoTYielności poYnawcYej (a naweW baTawcYej). 

Re wVpółcYeVnej liWeraWurX prYeTÜioWu wXłania Vię WrójfaYowaH proce-
Vualno-aWrXbuWXwna koncepcja WwórcYości peTagogicYnej (reflekVjaH baTania 
w TYiałaniuH innowacje)H kWórą prYeTVWawia VcUeÜaW 2. 
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ScUeÜaW 2J  TrójfaYowa koncepcja WwórcYości peTagogicYnej. (ŹróTłoJ opracowanie właVne). 
 

Ciekawą Tefinicję WwórcYości peTagogicYnej prYeTVWawia SWaniVław Po-
pek (YaJ SikoraH 2009J 130-131) wVkaYując na jej WrYX aVpekWXJ 1) proceV Wwór-
cYXH 2) wXWwórH 3) wVpieranie roYwoju poVWawX WwórcYej ucYniów. PrYeY 
oVWaWni wXÜiar uwXpukla cenWralną poYXcję ucYnia i jego poTÜioWowość. 

ÓoiÜ YTanieÜ jeTnakH abX Wa Tefinicja bXła pełnaH oprócY VYeroko po-
jęWego wXÜiaru proceVualnego (proceV WwórcYXH wVpieranie poVWawX Wwór-
cYej  ucYniów)  oraY  aWrXbuWXwnego  (wXWwór  i  jego  cecUX)H  należałobX  
uwYglęTnić w niej jeVYcYe wXÜiar perVonologicYnXH ToWXcYącX poVWaw i cecU 
oVobX naucYXciela-WwórcXH jego Vavoir-êWreH „jego woli TYiałania i goWowości 
ciągłego poVYukiwania” (RicUerH 2011J 75).4 PXÜiar Wen bęTYie Üiał iVWoWne 
YnacYenie w ujęciu WwórcYości peTagogicYnej jako koÜpeWencji. 
 
3. TwórcYość peTagogicYna jako kompeWencja 
 
Óówiąc o koÜpeWencji YawoTowej naucYXcielaH Tefiniuje Vię ją YawVYe  
w powiąYaniu Y TYiałanieÜ i uÜiejęWnością Wegoż TYiałania. SkłaTa Vię Y wie-
TYX TeklaraWXwnejH uÜiejęWności proceTuralnXcUH uÜiejęWności icU ÜobiliYa-
cjiH VpecXficYnXcU uwarunkowań oVobowXcU. JeVW więc ona nie WXle VWaneÜH 
co proceVeÜ (Le ŁoWerfH 1994J 43; CoiTuraV i CarreraH 2010J 98-100). 

Pielu Ynawców prYeTÜioWu wXÜienia WwórcYość jako jeTną Y najważ-
niejVYXcU koÜpeWencji YawoTowXcU naucYXciela obejÜującą prYeTe wVYXVW-
kiÜ poVWawX i cecUX oVobowe uÜożliwiające wVpieranie wVYecUVWronnego 
roYwoju ucYniaH VkuWecYne TYiałanie eTukacXjne i VWawanie Vię naucYXcieleÜ 
                                                             
4 P orXginale  J  „ManV  l’enVeigneÜenW  TeV  langueVH  le  vouloir  agir  a  à  voir  avec  un  
refuV Te l’enVeignanW Te Ve figer TanV la rouWineH avec une quêWe inceVVanWe Te 
renouvelleÜenWH une volonWé Te Ve VurprenTre par Va capaciWé T’innover.”   

TPÓRCROŚĆ PNMAGOGICRNA

RNŃLNOSJA

AuWokreacja
SaÜoToVkonalenie

ŁAMANIA P MRIAŁANIU INNOPACJN
NMUOACYJNN

PrograÜowe ÓeWoTXcYne OrganiYacXjno-
wXcUowawcYe
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(PróblewVkaH 2011; TargońVkaH 2009; SajTakH 2008; GaśH 2001). Óówi Vię  
o akWXwności poTÜioWowo-VprawcYejH o koÜpeWencji kreaWXwnejH koÜpeWen-
cjacU kreaWXwnXcU lub innowacXjno-kreaWXwnXcUH kWóre polegają na uÜie-
jęWności VWXÜulowania kreaWXwności i auWonoÜii ucYniówH WwórcYXÜ roYwią-
YXwaniu probleÜówH krXWXcYnXÜ ÜXśleniuH nieVWanTarTowości TYiałania 
(PróblewVkaH 2011; RawaTYkaH 2004).  

TwórcYość peTagogicYna prYeTVWawia Vię w WXÜ ujęciu jako koÜpeWen-
cja WranVwerValnaH nieYbęTna To właściwego funkcjonowania wVYXVWkicU 
innXcU uÜiejęWności profeVjonalnXcU naucYXciela5H To reflekVji naT właVną 
prakWXką peTagogicYnąH To prowaTYenia baTań w TYiałaniuH To poTejÜowa-
nia TYiałań innowacXjnXcUH a Wakże To VaÜoToVkonalenia i właVnego roYwoju 
(RawaTYkaH 2004J 299-303). P ÜoiÜ prYekonaniuH najważniejVYXÜ jej koÜ-
ponenWeÜ jeVW VYeroko roYuÜiana poVWawa WwórcYa6H kWórą powinno Vię roY-
wijać w kVYWałceniu uniwerVXWeckiÜ naucYXcieli. Jej WrójwXÜiarową VWrukWurę 
wiYualiYuje poniżVYX VcUeÜaW. 

 

 
 

ScUeÜaW 3J SWrukWura poVWawX WwórcYej.  (ŹróTłoJ SYÜiTWH 2007J 152-153). 
  
4. NTukacja WwórcYa w kVYWałceniu naucYycieli jęYyków obcycU jako 

icU prYygoWowanie To WwórcYości peTagogicYnej 
 
P YwiąYku Y nowXÜi wXYwaniaÜi eTukacji XXI w.H YacUoTYi koniecYność YTefi-
niowania na nowo roli YawoTowej naucYXcieli i YaVaTnicYXcU YÜian w kVYWałce-
                                                             
5 Różnie naYXwanXcU i klaVXfikowanXcU w liWeraWurYe prYeTÜioWuH ale YawVYe VWreVY-
cYającXcU Vię w WrYecU głównXcU kaWegoriacU (koÜpeWencje prYeTÜioWoweH k. ÜeWo-
TXcYneH k. pVXcUopeTagogicYne).  
6 „JeVW Wo YeVpół TXVpoYXcji poYnawcYXcUH eÜocjonalno-ÜoWXwacXjnXcU (afekWXw-
nXcU) i beUawioralnXcU (TYiałaniowXcU)H kWórX uÜożliwia jeTnoVWce reorganiYowanie 
ToWXcUcYaVowXcU ToświaTcYeńH oTkrXwanie i konVWruowanie cYegoś Tla niej nowego 
i warWościowego.” (SYÜiTWH 2007J 159). 

PoVWawa WwórcYa

PXÜiar poYnawcYX
(ÜXślenie WwórcYe)

PXÜiar afekWXwnX
(oVobowościowX)

PXÜiar 
TYiałaniowX
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niu naucYXcieli. LiWeraWura prYeTÜioWu poVWuluje wieloVWronność kVYWałceniaH 
kWóre ÜiałobX inWegrować WrYX  oTÜienne WraTXcje  peTeuWologicYneH  a  Üiano-
wicieJ pierwVYąH YorienWowaną na roYwój oVobowościH TrugąH kłaTącą naciVk na 
funkcjonowanie VpołecYne oraY WrYeciąH VkoncenWrowaną na kVYWałceniu peTa-
gogicYnXcU i ÜerXWorXcYnXcU koÜpeWencji naucYXcieli (GniWeckiH 2002J 54). 

PVpółcYeVna peTeuWologia inVpirowana prYeY pVXcUologię UuÜani-
VWXcYną Ya Vwój poTVWawowX cel uważa wVparcie VWuTenWa w proceVie VWawa-
nia Vię naucYXcieleÜH Yarówno w buTowaniu jego WożVaÜości YawoTowejH jak 
i w jego ogólnXÜ roYwoju oVobowXÜ (OwiaWkowVkaH 2005J 54-55; OwaśnicaH 
2003J 293). PłącYenie eTukacji WwórcYej To prograÜu naucYXcielVkicU VWu-
Tiów YawoTowXcU ułaWwiłobX realiYację Wego ważnego YaTania. 
ÓoiÜ YTanieÜH kVYWałcenie wVWępne naucYXcieli jęYXków obcXcU już na eWapie 
licencjaWu winno prYXgoWowXwać To WwórcYości peTagogicYnej. JeVW Wo prYeTVię-
wYięcie niełaWweH ale Üożliwe To urYecYXwiVWnienia roYÜaiWXÜi VpoVobaÜi. Mo-
brXÜ roYwiąYanieÜ bXłobX włącYenie To bloku prYeTÜioWów pVXcUo-
peTagogicYnXcU obowiąYkowXcU Yajęć Y peTagogiki lub TXTakWXki WwórcYości (np. 
w wXÜiarYe 30 goTY.). InnXÜ VpoVobeÜ ÜogłobX bXć poświęcenie kilku goTYin 
ćwicYeń Y peTagogiki ogólnej na lekcje WwórcYości oraY YrealiYowanie kilkunaVWo-
goTYinnego ÜoTułu eTukacji kreaWXwnej w raÜacU TXTakWXki VYcYegółowej.  

Jeśli cUoTYi o wXkorYXVWanie Yajęć TXTakWXki VYcYegółowejH Wo jej pro-
graÜ nic na Wej ÜoTXfikacji nie VWraciH wręcY prYeciwnieH YoVWanie wYbogaco-
nXH gTXż VWraWegie pVXcUoTXTakWXki WwórcYościH a YwłaVYcYa WecUniki roYwija-
nia poVWawX WwórcYejH naTają Vię ToVkonale To YaVWoVowania na lekcji jęYXka. 
SWuTenciH ucYąc Vię WwórcYościH równocYeśnie wTrażają Vię To kreaWXwnego 
naucYaniaIucYenia Vię jęYXka obcego. JeTną Y prac projekWowXcU wlicYanXcU 
To  ocenX  końcowej  Y  ćwicYeń Y  TXTakWXki  VYcYegółowej  ÜogłobX  bXć jakieś 
prakWXcYne YaTania WwórcYeH np. prYXgoWowanie VcenariuVYa lekcji jęYXka  
Y wXkorYXVWanieÜ WecUnik kreaWXwnXcU cYX Weż YeVWawu ćwicYeń WwórcYXcU na 
roYwijanie Tanej Vprawności jęYXkowej (Üówienia lub piVania). Óożna rów-
nież Yaproponować VWuTenWoÜ realiYację cUociaż jeTnego więkVYego projek-
Wu kreaWXwno-TXTakWXcYnego w VeÜeVWrYe. Óogą Wo bXć warVYWaWX jęYXkoweH 
luTXcYne cYX WwórcYe Tla ÜłoTYieżX VYkolnej. ŁarTYo TobrXÜ prYXgoWowa-
nieÜ To WwórcYości peTagogicYnej jeVW uTYiał VWuTenWów w organiYacji wXTa-
rYeń jęYXkowo-kulWurowXcU (Mni JęYXka i OulWurXH feVWiwale i konkurVX) oraY  
w różnego WXpu prYeTVięwYięciacU naukowXcU (VWuTenckie konferencje i VeÜi-
naria cYX projekWX baTawcYe). SWarajÜX Vię Wakże ucYXć WwórcYości w TYiałaniu 
na YajęciacU Y prakWXcYnej nauki Tanego jęYXkaH poprYeY VWoVowanie kreaWXw-
nXcU VWraWegii To roYwijania Vprawności jęYXkowXcU (JaVWrYębVkaH 2011). 
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ScUeÜaW 4J SpoVobX realiYowania eTukacji WwórcYej w kVYWałceniu naucYXcieli jęYX-
ków obcXcU (ŹróTłoJ opracowanie właVne). 

 
P nowXÜH YÜoTXfikowanXÜ weTług ORO7H prograÜie VWuTiów filologicY-

nXcUH w raÜacU prYeTÜioWu To wXboru iVWnieje Üożliwość prYXgoWowania pro-
poYXcji cUoćbX 30 goTYin ćwicYeń w YakreVie eTukacji WwórcYej. ParWo również 
YaTbać o WoH abX YajęcioÜ prakWXcYnXÜ Wreningu kreaWXwności WowarYXVYXło 
wTrażanie VWuTenWów To auWoanaliYX w celu uświaToÜienia Vobie prYeY nicU 
właVnXcU poVWaw i TYiałań. Polega ono prYeTe wVYXVWkiÜ na VaÜoobVerwacji 
połącYonej Y auWoreflekVją VWXÜulowaną oTpowieTYiaÜi na proponowane prYeY 
prowaTYącego pXWania ankieWoweH kweVWionariuVYe cYX WeVWX kreaWXwności. 
 
5. PrYykłaT prakWykiJ roYwijanie poVWawy WwórcYej VWuTenWów filologii 

romańVkiej UR  
 
Nie uÜniejVYając YnacYenia wieTYX TeklaraWXwnej na WeÜaW WwórcYościH kWórą 
uwYglęTniaÜ w YakreVie poTVWawowXÜH w VwoiÜ prograÜie Yajęć proponuję 
prakWXcYne Yajęcia Wreningu kreaWXwności (JaVWrYębVkaH 2009) roYuÜianego 
jako VXVWeÜ ćwicYeń pVXcUoeTukacXjnXcUH inTXwiTualnXcU lub grupowXcU 
służącXcU roYwijaniu wielowXÜiarowej poVWawX WwórcYej (ÜXślenie WwórcYeH 
uwarunkowania oVobowościoweH TYiałanie). IVWnieje Vporo poYXcji w liWeraWurYe 
prYeTÜioWu  proponującXcU  Wego  WXpu  ćwicYeniaH  ja  korYXVWaÜ  prYeTe  wVYXVW-

                                                             
7 Orajowe RaÜX Owalifikacji 

OVobne lekcje 
WwórcYości – co 

najÜniej 30 goTY. 
PNMAGOGIOA 
TPÓRCROŚCI

JeTen wXTYielonX 
ÜoTuł  eTukacji 

WwórcYej Y peTagogiki 
ogólnej lub TXTakWXki 

VYcYegółowej

UcYenie Vię WwórcYości
w TYiałaniu na 

prakWXcYnej nauce 
jęYXka

RealiYacja projekWów 
kulWurowXcUH 
naukowo-
TXTakWXcYnXcUH
jęYXkowo-WwórcYXcU
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kiÜ Y koncepcji WwórcYXcU operacji poYnawcYXcU NTwarTa Nęcki (2005)H lekcji 
WwórcYości i Wreningu kreaWXwnego OrYXVYWofa J. SYÜiTWa (2007H 2008)H ogólnie 
ToVWępnXcU WeVWów WwórcYości JoXa Paula GuilforTa i NlliVa Paula Torrance’a.  

PoniżVYX VcUeÜaW prYeTVWawia WXpX ÜXślenia WwórcYego roYwijane na 
prowaTYonXcU prYeYe Ünie YajęciacU Y eTukacji WwórcYej. 

 

 
 

ScUeÜaW 5J TXpX ÜXślenia WwórcYego roYwijane poprYeY Wrening kreaWXwności. (ŹróTłoJ 
opracowanie właVne). 

 
TecUniki TXwergencXjne (UipoWeYXH VpekulacjeH prYXpuVYcYeniaH WeVWX 

nieYwXkłXcU YaVWoVowańH kaWegorXYacje) VWanowią poTVWawę Wreningu kre-
aWXwności i naTają Vię wVpaniale To WwórcYej roYgrYewkiH roYwijając Wak waż-
ne To generowania poÜXVłów cYXnniki jakJ płXnnośćH gięWkość i orXginalność. 
SkuWecYnXÜ i barTYo lubianXÜ prYeY ucYeVWników YaTanieÜ jeVW VWawianie 
nieYwXkłXcU UipoWeYH np.J oTpowieTYi na pXWanie WXpuJ Co bX bXło gTXbX...?H 
poTawanie ÜożliwXcU prYXcYXn lub naVWępVWw Tanego wXTarYenia cYX VXWu-
acjiH wXobrażanie Vobie wYajeÜnXcU relacji ÜięTYX wVkaYanXÜi poVWaciaÜi. 
CYwarWX cYXnnik ÜXślenia TXwergencXjnegoH a Üianowicie percepcja pro-
bleÜuH wiąże Vię ściśle Y ÜXślenieÜ pXWajnXÜ (ekVploracjaÜi)H a YwłaVYcYa 
goWowością To TYiwienia Vię. CiekawXÜ ćwicYenieÜ jeVW WuWaj wXÜXślanie 
WYw. TYiecinnXcU pXWań i poVYukiwanie na nie oTpowieTYi. 

P naVWępnej kolejności ćwicYXÜX WecUniki ÜXślenia aVocjacXjnegoH po-
legające na kojarYeniu i łącYeniu cYęVWo oTległXcU pojęć oraY WwórcYe WranV-
forÜacje „wXbranXcU właściwości jakiejś rYecYXH proceVu lub VWanu” (SYÜiTWH 
2008J 151)H np. ulepVYeniaH powiękVYaniaH uYupełnieniaH eliÜinacje. ScUeÜaW 
6 prYeTVWawia wXbrane VWraWegie aVocjacXjneH VWoVowane cYęVWo na YajęciacU  
i lubiane prYeY VWuTenWów. 

ÓXślenie TXwergencXjne

ÓXślenie pXWajne (ekVploracje)

ÓXślenie aVocjacXjne

ÓXślenie WranVforÜacXjne

ÓXślenie analogicYne i ÜeWaforXcYne
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ScUeÜaW 6J PXbrane WecUniki aVocjacXjne. (ŹróTłoJ opracowanie właVne). 
 
GwiaYTa VkojarYeń polega na poTaniu jak najwiękVYej ilości VwoboTnXcU 
VkojarYeń To jeTnego cenWralnego pojęciaH naWoÜiaVW konVWelacja Vłów wX-
Üaga icU uporYąTkowania i poTYiału na gwiaYToYbiorX WeÜaWXcYne. R kolei 
WworYenie łańcucUa VkojarYeń Wo VWopniowe oTTalanie Vię oT iTei pocYąWko-
wej prYeY wprowaTYanie kolejnXcU VkojarYeń To oVWaWniego poTanego Vłowa 
np. raTość –TYieci – VYkoła – nauka - kłopoWX. 

ÓXślenie analogicYne i ÜeWaforXcYne różni Vię oT poprYeTnicU WXpów ÜX-
śleniaH gTXż  jego źróTłaÜi inVpiracji Vą eÜocjeH inWuicjeH ÜarYenia (JaVWrYębVkaH 
2011J 182). RaTania WwórcYe oparWe na cYWerecU roTYajacU analogiiJ oVobiVWejH 
proVWejH VXÜbolicYnej i fanWaVWXcYnej roYwijają afekWXwnX i TYiałaniowX wXÜiar 
poVWawX WwórcYej. SWraWegie projekcXjne (iTenWXfikacje i perVonifikacje) oraY 
WecUniki TraÜowe ucYą eÜpaWiiH oWwarWościH roYuÜienia inności. ĆwicYenia oni-
rXcYneH jak np. ukierunkowane ÜarYenia (R.N.M.8) cYX WworYenie WekVWów poeWXc-
kicU inVpirowanXcU cXWaWeÜH prYXVłowieÜH ÜeWaforą lub VłucUaną ÜuYXkąH roY-
wijają wXobraźnięH YTolność ekVpreVjiH ÜXślenie VXÜbolicYne. 

 

 
 

ScUeÜaW 7J PXbrane kaWegorie WecUnik analogicYnXcU i ÜeWaforXcYnXcU. (ŹróTłoJ 
opracowanie właVne). 

                                                             
8 R.N.M. Wo VkróW  francuVkiej naYwX Wej WecUnikiJ- rêve éveillé Tirigé. 

II. OojarYenie pojęć „prYeÜXślane” 

4. Sieć VkojarYeń 5. ŁańcucUX 
alWernaWXwne

6. TrigraÜ – oTległe 
VkojarYenia

I.  OojarYenie auWoÜaWXcYne iTei (pojęć)

1. GwiaYTa VkojarYeń 2. OonVWelacja Vłów 3. ŁańcucU VkojarYeń

I. Ożywianie 
marWwycU 
meWafor

II. TecUniki 
onirycYne 

III.
TecUniki 

projekcyjne

IV.
NkVpreVje 
i impreVje
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Pażną rolę w roYwijaniu  poVWawX WwórcYejH  Yarówno w wXÜiarYe ko-
gniWXwnXÜH jak i TYiałaniowXÜ oraY oVobowościowXÜ Vpełnia WwórcYe roY-
wiąYXwanie probleÜów. SWraWegia Wa TXVponuje wieloÜa ÜeWoTaÜi i pro-
graÜaÜiH Y kWórXcU najbarTYiej Ynane Wo VXnekWXka P. GorTonaH CreaWive 
ProbleÜ  Solving  (CPS)  M.  J.  TreffingeraH  Ł.O.  Morvala  i  S.G.  IVakVenaH  ÜoTel  
inkubacXjnX  N.P.  Torrance’a  i  CogniWive  ReVearcU  TruVW  (CoRT)  N.  Te  ŁonoH  
oparWX na różnXcU WecUnikacU ÜXślenia laWeralnego. P naVYXÜ Yielonogór-
VkiÜ prograÜie eTukacji WwórcYej poVługujeÜX Vię cYęVWo Üniej YnanąH ale 
nieÜniej VkuWecYną koncepcją WwórcYego roYwiąYXwania probleÜówH pocUo-
TYącą Y francuVkiego obVYaru jęYXkowegoH a Üianowicie  poTejścieÜ analo-
gicYnXÜ Paula CuVVona (1993). Po określeniu VXWuacji (probleÜuH pXWania) 
prYeprowaTYa Vię VYcYegółową analiYę jej negaWXwnXcU aVpekWów (brakówH 
waT)H WYw. analiYę TefekWologicYną. PoTejście analogicYne Paula CuVVona 
wXkorYXVWuje ÜeWaforX w forÜie okVXÜoronu oraY analogie beYpośreTnie To 
roYwiąYania probleÜu lub naprawieniaIulepVYenia VXWuacji. RaVaTnicYXÜ 
eleÜenWeÜ oTróżniającXÜ Wę koncepcję oT innXcU jeVW WoH że eWap poVYuki-
wania roYwiąYań YnajTuje Vię YawVYe na końcu.  

RaTania TRP9 wXkorYXVWują wVYXVWkie WXpX ÜXślenia WwórcYegoH ale 
wXÜagają Weż użXcia ÜXślenia konwergencXjnego. RoYwijają uÜiejęWność 
koncepWualiYacjiH analiYX i VXnWeYXH ucYą arguÜenWowaniaH negocjacjiH Toko-
nXwania wXborówH wVpółpracXH koÜunikacji inWerperVonalnejH oTpowieTYial-
ności i auWonoÜii (JaVWrYębVkaH 2011J 193-197). Są VwoiVWą globalną VWraWegią 
eTukacji WwórcYejH o kWórej warWo paÜięWaćH prYXgoWowując prYXVYłXcU na-
ucYXcieli jęYXków obcXcU To WwórcYości peTagogicYnej. 
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