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PÖROPAMRNNIN
ŁieżącX WoÜ Neofilologa 41I2 konWXnuuje WeÜaWXkę reflekVji poTjętą w WoÜie pierwVYXÜ. ArWXkułX YaÜieVYcYone w WoÜie pierwVYXÜ WrakWowałX reflekVję Y perVpekWXwX naucYXcieliH naWoÜiaVW obecnX WoÜ preYenWuje arWXkułX
poświęcone reflekVji Y perVpekWXwX ucYnia.
P obecnXcU cYaVacU ucYenie Vię jęYXka obcego poVWrYega Vię nie WXlko
w kaWegoriacUH kWóre Vą wiTocYne i łaWwe To YÜierYenia (np. oViągnięcia
w koÜpeWencji koÜunikacXjnej ÜierYone Ya poÜocą różnXcU WeVWów)H lecY
również w kaWegoriacUH kWóre nie Vą Wak łaWwo Yauważalne i WruTniejVYe To
YÜierYenia (np. goWowość koÜunikacXjna cYX reflekVja naT proceVeÜ ucYenia
Vię). UÜiejęWność reflekVji uważa Vię Ya iVWoWnX cel kVYWałcenia ucYniów Yarówno w ÖolVceH jak i innXcU krajacU unijnXcU.
PVYXVWkie arWXkułX opublikowane w WXÜ WoÜie YoVWałX YgłoVYone
w forÜie referaWów na OgólnopolVką Oonferencję ÖolVkiego TowarYXVWwa
NeofilologicYnegoH kWóra oTbXła Vię w TniacU 9-11 wrYeśnia 2013 roku we
Procławiu. AuWoraÜi niniejVYXcU arWXkułów Vą pracownicX TXTakWXcYniH naukowo-TXTakWXcYniH oraY naucYXciele jęYXków obcXcUH kWórXÜ probleÜaWXka
reflekVji jeVW VYcYególnie bliVka.
MaÜ naTYiejeH że prYeTłożonX WeÜaWXcYnX nuÜer Neofilologa VpoWka
Vię Y ÖańVWwa YainWereVowanieÜ. PVYXVWkie Yebrane WekVWX w niniejVYXÜ
nuÜerYe poruVYają iVWoWne aVpekWX YwiąYane Y reflekVją i cUarakWerXYują Vię
Tużą różnoroTnością. MoWXcYą one Yarówno WecUnik VWXÜulującXcU reflekVjęH
jak i analiYX reflekVXjności u ucYniów w różnXÜ wiekuH ucYącXcU Vię w różnoroTnXcU śroTowiVkacU różnXcU aVpekWów i uÜiejęWności jęYXkowXcU. Jako
gloWWoTXTakWXk jeVWeÜ YTaniaH że niniejVYe arWXkułX prYeTVWawiające wiele
prakWXcYnXcU roYwiąYańH Üogą prYXcYXnić Vię To upowVYecUniania iTei reflekVji w ucYeniu Vię jęYXków obcXcU. ArWXkułX w obecnXÜ WoÜie YoVWałX
prYXgoWowane w jęYXku polVkiÜH angielVkiÜ i nieÜieckiÜ. RapreYenWowano
je w porYąTku alfabeWXcYnXÜ.
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MXVkuVję na WeÜaW reflekVji oWwiera arWXkuł napiVanX prYeY MałgorYaWę
Łaran-ŁucarY. AuWorka oÜawia w niÜ reflekVję w konWekście naucYania wXÜowX prYeY VWuTenWów filologii angielVkiej oraY wVkaYuje na licYne korYXści
wXnikające Y reflekVXjnego poTejścia To naucYania Wego aVpekWu jęYXka np.
YwiękVYenie świaToÜości celów nauki cYX VWraWegii ucYenia Vię. ŁaTanie
prYeprowaTYone prYeY AuWorkęH polegające na prowaTYeniu TYiennicYkówH
pokaYuje niVkie YainWereVowanie VWuTenWów reflekVją. Może Wo wXnikać
Y WegoH że reflekVja wXÜaga VWoVownego WreninguH a uÜiejęWność prowaTYenia reflekVji YależX oT inTXwiTualnXcU preTXVpoYXcji ucYącego Vię.
P kolejnXÜ anglojęYXcYnXÜ arWXkule Melanie NlliV preYenWuje wXniki
długofalowego baTania na WeÜaW reflekVji naT lekcjaÜi jęYXka angielVkiego.
ŁaTanie prYeprowaTYono w raÜacU projekWu InVWXWuWu ŁaTań NTukacXjnXcU
w ParVYawie i ucYeVWnicYXło w niÜ 480 ucYniów Ye 120 giÜnaYjów w ÖolVce.
R baTania wXnikaH że na lekcji jęYXka angielVkiego naTal ToÜinuje praca
Y poTręcYnikieÜH a naucYXciele kłaTą naciVk na uÜiejęWności cYXWania i piVania. OpiVując Vwoje wXÜarYone Yajęcia Y jęYXka angielVkiegoH ucYniowie poTkreślali poWrYebę akWXwnego użXwania angielVkiego poTcYaV lekcji.
OolejnX arWXkuł YoVWał prYXgoWowanX w jęYXku nieÜieckiÜ prYeY Jolantę Hinc. MoWXcYX on wielojęYXcYności - YjawiVkaH kWóre VWaje Vię coraY barTYiej
powVYecUne w Nuropie. AuWorka Yajęła Vię YagaTnienieÜ świaToÜości jęYXkowej ucYniów wielojęYXcYnXcU. ŁaTanieH kWóre objęło VWuTenWów polVkicU
ucYelni poVługującXcU Vię jęYXkieÜ angielVkiÜ i nieÜieckiÜH Üiało na celu
uVWalenie w jakiÜ VWopniu VWuTenci Vą świaToÜi inWerferencji poÜięTYX WXÜi
jęYXkaÜi. P raÜacU proÜowania świaToÜości wielojęYXcYnej auWorka proponuje analiYę koÜparaWXwną VWrukWur graÜaWXcYnXcU kilku jęYXków.
RagaTnienie biografii jęYXkowej jako źróTła reflekVji naT proceVaÜi naucYaniaIucYenia Vię jęYXków obcXcU YoVWało również wXkorYXVWane w arWXkule
prYeY Annę JaroVYewVką. ArWXkuł o cUarakWerYe inforÜacXjnXÜ preYenWuje
roYważania na WeÜaW VWaWuVu reflekVji w baTaniacU biograficYnXcU. Mokonując
analiYX wXbranXcU baTań eÜpirXcYnXcU Y YakreVu gloWWoTXTakWXkiH jak również
poTręcYników ÜeWoTologii baTań gloWWoTXTakWXcYnXcUH AuWorka ToVWrYegaH że
ÜeWoTa biograficYna nie cieVYX Vię VYcYególnXÜ YainWereVowanieÜ.
OolejnX arWXkuł auWorVWwa OrXVWXnX MiUułki ToWXcYX reflekVji w poVWrYeganiu NieÜców prYeY ucYniów VYkół śreTnicU. PXniki prYeprowaTYonej ankieWX pokaYują jak w TużXÜ VWopniu ocena NieÜców opiera Vię na beYreflekVXjnXcU VWereoWXpacU. AuWorka Ywraca uwagę na rolę naucYXciela w kVYWałWowaniu reflekVXjnXcU ucYniów.
MiroVław ÖawlakH Anna MXVWkowVka-PierWelak oraY Jakub Łielak poTejÜują Vię w VwoiÜ arWXkule ocenX prYekonań VWuTenWów filologii angielVkiej na WeÜaW naucYania graÜaWXki. PXniki baTania prYeprowaTYonego
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prYeY auWorów pokaYująH że baTani VWuTenci preferują WraTXcXjne w Tużej
ÜierYe poTejście To naucYania graÜaWXkiH jeTnocYeśnie wiTYąc poWrYebę
wXkorYXVWania naucYanXcU VWrukWur w koÜunikacji. AuWorYX Vą jeTnak YTaniaH
że prYekonania VWuTenWów Üogą bXć w wielu prYXpaTkacU kweVWią inTXwiTualną i nie należX icU beYkrXWXcYnie brać poT uwagę poTcYaV organiYacji
Yajęć Y prakWXcYnej nauki jęYXka angielVkiego.
PioleWWa ÖiegYik naWoÜiaVW preYenWuje wXniki baTania w TYiałaniuH
kWóre ujawniłoH że roYwijanie reflekVji u ucYniów wXkonującXcU wVpólnie
YaTaniaH prowaTYącXcU TYiennicYkiH biorącXcU uTYiał w TXVkuVjacU WowarYXVYącXcU ogląTaniu nagrań wiTeofonicYnXcUH oraY wXpełniającXcU karWX VaÜoocenXH pociąga Ya Vobą ÜoTXfikacje w YacUowaniacU koÜunikacXjnXcU
i YacUowaniacU YwiąYanXcU Y proceVeÜ ucYenia Vię.
OVWaWni arWXkuł konWXnuuje poTjętą wcYeśniej WeÜaWXkę naucYania
w śroTowiVku wirWualnXÜH oTnoVi Vię jeTnak To naucYania wXÜowX jęYXka
obcego. Jego auWorkaH AlekVanTra PacUH na poTVWawie uYXVkanXcU wXników
Y baTania jakościowegoH TocUoTYi To wnioVkuH że VaÜoTYielna nauka wXÜowX w oparciu o ÜaWeriałX wXkorYXVWujące najnowVYą WecUnologię oraY
piVanie TYiennika VWXÜuluje w TużXÜ VWopniu reflekVXjność ucYniów.
Na koniec pragnę poTYiękować wVYXVWkiÜ recenYenWoÜ Ya prYXgoWowanie ocen arWXkułów. MaÜ naTYiejęH że WekVWX YaÜieVYcYone w WXÜ WoÜie
VWanowią YajÜującą lekWuręH kWóra YacUęci WeoreWXków i prakWXków To TalVYXcU baTań naT reflekVją w ucYeniu Vię jęYXków obcXcU.
ÓałgorYaWa JeTXnak
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ÓałgorYaWa Łaran-ŁucarY

UniwerVXWeW ProcławVki

ÖOMNJŚCIN STUMNNTÓP FILOLOGII ANGINLSOINJ
MO RNFLNOSJI P NAUCN PYÓOPY
AWWiWuTeV of NngliVU pUilology VWuTenWV WowarTV reflecWion
in pronunciaWion learning
TUiV paper aiÜV Wo reporW aWWiWuTeV of exWraÜural VWuTenWV of WUe MeparWÜenW of NngliVU SWuTieVH UniverViWX of ProcławH WowarTV reflecWion
wUicU waV inWroTuceT inWo a courVe of pUoneWicV anT inWo inTiviTual
pracWice of pronunciaWion aW UoÜe. TUe arWicle openV wiWU a brief
preVenWaWion of WUe concepW of reflecWionH a TiVcuVVion of iWV iÜporWance in WeacUing foreign languageV (ŃLV) anT an overview of VWuTieV on WUe uVe of reflecWion in ŃL pronunciaWion WeacUing. TUe reVearcU
TeVign anT WUe WecUniqueV uVeT Wo Tevelop reflecWion in WUe VWuTenWV
in WUiV VWuTX are WUen TeVcribeT. ŃroÜ WUe perVpecWive of ÜanX learnerV involveT in WUiV reVearcU inWroTucing reflecWion inWo pronunciaWion
learning UaT Veveral poViWive effecWVJ iW UelpeT learnerV VeW goalV anT
ÜaTe WUeÜ aware of effecWive learning VWraWegieV. IW alVo aiTeT WUeÜ in
Velf-evaluaWionH in unTerVWanTing WUe eÜoWionV accoÜpanXing WUe
learning of ŃL pronunciaWionH anT in finTing waXV of Tealing wiWU WUeVe. HoweverH iW waV founT WUaW ÜanX VWuTenWV were relucWanW Wo Uave
reflecWion inWroTuceT inWo WUe learning proceVV. TUiV waV ÜainlX Tue Wo
lack of WiÜe anT Wo VWuTenWV’ belief WUaW reflecWion ToeV noW bring anX
poViWive reVulWV. ŃinallXH WUe auWUor VuggeVWV WUaW WUe abiliWX Wo reflecW
on one’V learning iV TifficulW anT TepenTenW on inTiviTual preTiVpoViWionH anT WUaW iW requireV Vpecial Wraining.
OeyworTVJ reflecWionH pronunciaWion learningH VWuTenWV’ aWWiWuTeVH reWroVpecWionH TiarXH VurveX
Słowa klucYoweJ reflekVjaH ucYenie Vię wXÜowXH poTejście VWuTenWówH reWroVpekcjaH TYiennicYekH ankieWa
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MałgorYaWa Łaran-ŁucarY

1. PprowaTYenie
PerWenbrocU i NabeWU (2000) WłuÜacYąH że cYłowiek ucYX Vię poprYeY WrYX główne
proceVXH Wj. (1) Üniej lub barTYiej świaToÜe obVerwowanie i wcUłanianie nowXcU
inforÜacji Y YewnąWrY Ya poÜocą różnXcU YÜXVłówH (2) poprYeY ToświaTcYenie
(cYXnnX uTYiał w proceVie poYnawcYXÜ) oraY (3) inWerakcję VpołecYną. Takie wXjaśnienie proceVu ucYenia VięH cUoć VYerokieH jeVW jeTnak niekoÜpleWne i wXÜaga
uYupełnienia. Jak poTkreślał bowieÜ JoUn MeweX już w 1933 rokuH opierając Vię
na prYeÜXśleniacU ÜXślicieli WakicU jak ArXVWoWeleVH ÖlaWon cYX OonfucjuVYH ucYenie
Vię oTbXwa Vię prYeTe wVYXVWkiÜ poprYeY reflekVję naT wcYeśniejVYXÜi ToświaTcYeniaÜiH prYeżXciaÜi i ToYnaniaÜi (ŃarrellH 2007).
CUoć o waTYe reflekVji w naucYaniu i ucYeniu Vię Üówi Vię oT ponaT 80
laWH Wo jeTnak fakWXcYne YaVWoVowanie reflekVji w TXTakWXce jeVW wciąż VWoVunkowo nowXÜ WrenTeÜ (SWanleXH 1998). ÖonaTWoH ÜiÜoH iż uYnaje Vię fakW poYXWXwnego wpłXwu reflekVji na wXniki ucYenia VięH Wo obiekWXwnXcU baTań
jeTnogłośnie poWwierTYającXcU Wę WeYę jeVW niewiele.
CYXÜ TokłaTniej jeVW reflekVja? PeTług MeweX’a (1933)H reflekVja Wo
ÜXślenie i VpoVób roYwiąYXwania YaTań i probleÜówH kWórX polega na VYukaniu i WworYeniu powiąYań (cecU wVpólnXcUH różnic) ÜięTYX wieTYą i ToświaTcYeniaÜiH a VYcYególnie na WworYeniu YwiąYków ÜieTYX nowXÜi i wcYeśniejVYXÜi prYeÜXśleniaÜi. ReflekVXjnego ucYnia cUarakWerXYuje pełna VaÜoświaToÜość prYX analiYie właVnXcU TYiałańH prowaTYenie prYeÜXśleń naT prYXcYXnaÜi ToświaTcYonXcU YTarYeńH oTpowieTYialność Ya konVekwencje VwoicU
wcYeśniejVYXcU TYiałań oraY oWwarWość na różnoroTne roYwiąYania Tanego
probleÜu i goWowość icU YaVWoVowania w prYXVYłości. P oparciu o analiYę
wcYeśniejVYXcU ToświaTcYeńH poWrafi on i cUce poTejÜować TecXYje na WeÜaW
TalVYXcU TYiałań (MeweXH 1933 w ŃarrellH 2008; MeweXH 1938; ScUönH 1991).

2. ReflekVja w ucYenie Vię wymowy jęYyka obcego
PVpółcYeśni gloWWoTXTakWXcX jeTnogłośnie głoVYąH iż warunkieÜ VukceVu
w opanowaniu jęYXka obcego jeVW koniecYność akWXwnego i w pełni świaToÜego Yaangażowania Vię ucYnia w proceV TXTakWXcYnX (np. ÖenningWonH
1992; LiWWleH 2002). UcYącX Vię jęYXka obcegoH kWóreÜu YależX na oViągnięciu
VukceVuH ÜuVi bXć wVpółoTpowieTYialnX Ya Vwój poVWęp i VWawać Vię Y cYaVeÜ
coraY barTYiej auWonoÜicYnXH poprYeY poYnanie VwoicU VłabXcU i ÜocnXcU
VWronH Vwojego VWXlu poYnawcYegoH najbarTYiej efekWXwnXcU VWraWegii ucYenia
Vię jęYXka obcegoH VWawianie jaVnXcU Tługo i króWkoWerÜinowXcU celów jęYXkowXcU oraY poprYeY prYejÜowanie konkreWnXcU inicjaWXw w ucYeniu Vię.

10

ÖoTejście VWuTenWów filologii angielVkiej To reflekVji w nauce wXÜowX

JeTnakH jak wVpoÜniano wXżejH auWonoÜicYne ucYenie Vię jeVW Üożliwe
i efekWXwneH jeśli nauka jeVW proceVeÜ w pełni świaToÜXÜ. P roYwijaniu
Wejże świaToÜości nieYbęTna jeVW reflekVja (ÖenningWonH 1992). LiWWle (2002)
tłuÜacYXH iż reflekVja jeVW jeTnXÜ Y eWapów ucYenia VięH prYeY kWórX ucYącX
ÜuVi prYejśćH bX VWać Vię auWonoÜicYnXÜ ucYnieÜ. Obecnie jeTnXÜ Y najbarTYiej popularnXcU narYęTYi roYwijającXcU reflekVXjność u ucYącXcU Vię jęYXka
obcego jeVW porWfolio jęYXkowe. InnXÜ TobrYe YnanXÜH cUoć rYaTYiej VWoVowanXÜH inVWruÜenWeÜ To roYwijania reflekVXjności jeVW TYiennicYek.
PprowaTYanie reflekVji To naucYania wXÜowX jęYXka obcego YwiąYane
jeVW najcYęściej Y określanieÜ prYeY ucYącXcU Vię celów ucYenia Vię wXÜowX
(np. preferowanego ÜoTelu cYX poYioÜu poprawności w wXÜowie) oraY
Y TokonXwanieÜ VaÜocenXH Wj. próbą iTenWXfikowania prYeY ucYącXcU Vię konkreWnXcU aVpekWów Vwojej wXÜowX wXÜagającXcU korekWX (ÖawlakH 2006;
NowackaH 2006). JeTnak więkVYość baTań prowaTYonXcU w YakreVie reflekVji
WowarYXVYącej nabXwaniu wXÜowX jęYXka obcego ToWXcYX VWoVowania VWraWegii ucYenia Vię wXÜowX (np. ÖeWerVonH 2000; ŁukowVkiH 2004; ÖawlakH 2010;
CałkaH 2011; RokoVYewVkaH 2012). NajcYęściej wVkaYują oneH kWóre VWraWegie
wXkorYXVWXwane Vą cUęWniej i cYęściej prYeY ucYniów oraY kWóre Y nicU prowaTYą To lub YwiąYane Vą Y poprawniejVYą wXÜową (np. RokoVYewVkaH 2012).
Jak pokaYują najnowVYe baTaniaH reflekVXjność Üoże bXć Y powoTYenieÜ
wVpoÜagana poprYeY TYiennicYki. SWuTenci biorącX uTYiał w baTaniu SYXVYki
(w Truku)H kWórYX prowaTYili YapiVki w TYiennicYkacU na WeÜaW VwoicU ToświaTcYeń YwiąYanXcU Y ucYenieÜ Vię foneWXkiH Yapewniają o icU ważnej roli w roYwijaniu reflekVXjności oraY o icU poYXWXwnXÜ wpłXwie na roYuÜienie iVWoWX ucYenia Vię wXÜowX i na iTenWXfikowanie efekWXwnXcU Tla nicU VWraWegii ćwicYenia
wXÜowX. P ekVperXÜencie prowaTYonXÜ prYeY OenneTX eW al. (2013) TYiennicYki piVane w paracU poÜięTYX ucYeVWnikaÜi kurVu foneWXki również YwiękVYXłX poYioÜ świaToÜości fonologicYnej ucYącXcU Vię. ÖonaTWoH VWwierTYono iVWoWnX YwiąYek ÜieTYX reflekVjaÜi jakościowXÜi piVanXÜi prYeY VWuTenWów a rYecYXwiVWXÜ poVWępeÜ w wXÜowie YaobVerwowanXÜ u WXcUże ucYniów.

3. ŁaTanie
Mo naucYanego kurVu foneWXki próbowałaÜ wprowaTYić eleÜenWX reflekVji.
MecXYja Wa wXnikała Y prYekonania o prawTYiwości i iVWoWności pewnXcU Yałożeń. Öo pierwVYeH prYXjęłaÜH iż poprawa wXÜowXH VYcYególnie u ucYącXcU Vię
po okreVie krXWXcYnXÜH jeVW najcYęściej proceVeÜ wXÜagającXÜ VXVWeÜaWXcYnego wXViłkuH Wj. Tużo pracX właVnej. Ta naWoÜiaVWH abX bXła barTYiej efekWXwnaH powinna bXć poprYeTYona jaVno wXWXcYonXÜi celaÜi oraY YnaleYienieÜ
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najbarTYiej efekWXwnXcU Tla Tanego ucYącego Vię VWraWegii pracX naT wXÜową.
Öo TrugieH uYnałaÜ Ya klucYowX fakWH że ćwicYenie wXÜowX YaYwXcYaj obarcYone jeVW wXVokiÜ łaTunkieÜ eÜocjonalnXÜ. ÖoWwierTYają Wo cUociażbX
baTania wVWępne naT konVWrukWeÜ jakiÜ jeVW lęk YwiąYanX Y ucYenieÜ Vię wXÜowX (pUoneWicVIpronunciaWion learning anxieWX)H ukaYujące barTYo ważną
rolę VaÜoocenXH VaÜowiYerunku (pronunciaWion Velf-iÜage) oraY obaw prYeT
negaWXwną oceną innXcU w opanowaniu wXÜowX jęYXka obcego (ŁaranŁucarYH 2013a). Jak TowoTYą licYne baTanie naT lękieÜ jęYXkowXÜ (np. ÖUillipVH 1992; SpielÜan i RaTnofVkXH 2001; ÖiecUurVka-OucielH 2008)H negaWXwne
eÜocje WowarYXVYące ucYeniu Vię jęYXka obcego Vą VilnXÜH jeśli nie najVilniejVYXÜ wXYnacYnikieÜ VukceVu w opanowaniu jęYXka obcego (MacInWXreH 1999).
PprowaTYenie eleÜenWu reflekVji To nauki wXÜowX wXTawało Üi Vię bXć
nieYbęTne nie WXlko TlaWegoH że ÜogłabX ona ucYXnić Wen proceV barTYiej świaToÜXÜH celowXÜ i auWonoÜicYnXÜH ale równieżH a Üoże prYeTe wVYXVWkiÜH
TlaWegoH że najprawTopoTobniej poÜogłabX ucYącXÜ Vię lepiej poYnać i roYuÜieć właVne eÜocje WowarYXVYące ćwicYeniu wXÜowX w klaVie i naucYXć Vię je
konWrolować oraY pokonXwać ewenWualnX TXVkoÜforW cYX lęk oTcYuwanX na
WXcUże YajęciacU. CYX jeTnak VWuTenci będą cUęWni To włącYenia reflekVji
w proceV ucYenia Vię wXÜowX? CYX ToVWrYegą korYXści wXnikające Y reflekVXjnego poTejścia To ucYenia Vię Wego aVpekWu jęYXka obcego?
GłównXÜ celeÜ niniejVYego arWXkułu jeVW poTYielenie Vię obVerwacjaÜi wXnikającXÜi Y próbX wprowaTYenia reflekVji To naucYania wXÜowX na
kurVie foneWXcYnXÜ. RapreYenWowane baTanie YoVWało Yaplanowane i prYeprowaTYoneH abX oTpowieTYieć na Twa poTVWawowe pXWaniaJ
a. Jakie jeVW poTejście VWuTenWów filologii angielVkiej To włącYenia reflekVji w proceV ucYenia Vię wXÜowX?
b. Jakie Vą opinie VWuTenWów na WeÜaW efekWów wprowaTYania eleÜenWów reflekVji To nauki wXÜowX?
ÖoÜiÜo ogranicYonej licYbX VWuTenWów ucYeVWnicYącXcU w baTaniu
i braku YaVWoVowania VWaWXVWXcYnej analiYX TanXcUH Üożliwe bęTYie YaobVerwowanie pewnXcU WenTencji i oTpowieTYi na kolejne pXWanieJ
c. CYX poTejście To reflekVji Üa YwiąYek Y poYioÜeÜ wXÜowXH ÜeWakoÜpeWencją fonologicYnąH uÜiejęWnością VaÜoocenXH auWonoÜią lub
ÜoWXwacją VWuTenWów To oViągnięcia wXVokiego poYioÜu wXÜowX?
3.1. ÖoTmioWy baTawcYe
P baTaniu wYięłX uTYiał Twie grupX YaocYnXcU VWuTiów pierwVYego roku
filologii angielVkiej w UniwerVXWecie ProcławVkiÜH VkłaTające Vię w VuÜie

12

ÖoTejście VWuTenWów filologii angielVkiej To reflekVji w nauce wXÜowX

Y 26 oVóbH o śreTniÜ wieku 22 laWa1. PVYXVcX obligaWorXjnie ucYeVWnicYXli w kurVie foneWXcYnXÜH WrwającXÜ Twa VeÜeVWrXH każTX po 15 VpoWkań licYącXcU 90
ÜinuW. ÖrYeT roYpocYęcieÜ nauki na wXżVYej ucYelni więkVYość Y poTÜioWów
baTawcYXcU (85%) ucYXła Vię jęYXka angielVkiego w VYkole poTVWawowejH giÜnaYjuÜ oraY liceuÜ i ToTaWkowo ucYeVWnicYXła w YajęciacU poYalekcXjnXcUH Wj.
w kurVacU jęYXkowXcU cYX korepeWXcjacU. JeTna oVoba ucYXła Vię jęYXka angielVkiego VaÜoTYielnie Topóki nie YacYęła kurVu jęYXkowego na innXÜ kierunkuH
prYeT roYpocYęcieÜ nauki na filologii angielVkiej. 24 oVobX YTałX roYVYerYoną
ÜaWurę YaraY prYeT ToVWanieÜ Vię na VWuTia; 2 poYoVWałXcU VWuTenWów poTcUoTYiło To ÜaWurX 5 i 8 laW wcYeśniej. MiÜoH że WeoreWXcYnie wVYXVcX repreYenWowali poYioÜ co najÜniej Ł2H TiagnoYa prYeprowaTYona prYeT kurVeÜ foneWXki
pokaYałaH iż icU poYioÜ poprawności wXÜowX bXł na ogół niVki. CUarakWerXYowała Vię ona WXpowXÜi błęTaÜi popełnianXÜi prYeY Öolaków w YakreVie VegÜenWów i proYoTii oraY nieprawiTłową wXÜową wielu na co TYień użXwanXcU
wXraYówH np. compuWerH TevelopmenWH areaH abroaTH lawH ParVawH foreignH
accuraWe. SWuTenci Üieli probleÜX Ye wVkaYanieÜ aVpekWów Vwojej wXÜowXH
kWóre weTług nicU wXÜagają VYcYególnej pracXH co ÜogłobX świaTcYXć o icU
niVkiej koÜpeWencji fonologicYnej. ParWo poTkreślićH iż więkVYość VWuTenWów
Teklarowała (barTYo) wXVoką ÜoWXwację To ucYenia Vię wXÜowXH Wj. 81% cUciało Ybliżyć Vię To poYioÜu roTYiÜego użXWkownika jęYXka angielVkiegoH 15% określiło Vwój poYioÜ ÜoWXwacji jako wXVokiH Yaś 1 oVoba oceniła Vwoją ÜoWXwację
na niVkiÜ poYioÜie. 2 VWuTenWów VpęTYiło TłużVYX cYaV w Pielkiej ŁrXWanii (4
ÜieViące lub rok)H 8 oVób oTbXło króWkie (oT 2-WXgoTniowXcU To 2-ÜieVięcYnXcU)
wiYXWX w jeTnXÜ Y krajów anglojęYXcYnXcUH Yaś 15 VłucUacYX nie Üiało To Wej
porX VpoVobności To wXjaYTu Ya granicę.
ŁaTanie opiVane w Wej pracX Wrwało prYeY całX Trugi VeÜeVWr naukiH
gTXż Topiero oT Trugiego VeÜeVWru wprowaTYono To kurVu foneWXki eleÜenWX reflekVji. Na Wę TecXYję Üiało wpłXw kilka cYXnnikówH jak cUociażbX
niVki poYioÜ ÜeWakoÜpeWencji fonologicYnej w pierwVYXÜ VeÜeVWrYeH obawa prYeT YbXWniÜ obciążenieÜ VWuTenWów roYpocYXnającXcU naukę wXÜowXH koniecYność poYnania prYeY nicU różnXcU VWraWegii ćwicYenia wXÜowXH
cYX probleÜX Y VaÜooceną wXÜowX.
3.2. OurV foneWyki
GłównXÜ celeÜ opiVXwanego kurVu bXła korekWa wXÜowX VWuTenWów
w YakreVie VegÜenWówH wXbranXcU VupraVegÜenWaliów (np. akcenWu wXraYowego i rXWÜu) oraY aVpekWów ÜowX łącYonej (np. forÜ VłabXcUH upoTob1

SerTecYne poTYiękowania VWuTenWoÜ ucYeVWnicYącXÜ w baTaniu.
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nieńH eliYji) poprYeY VYereg YaTań poprawiającXcU percepcjęH ćwicYenia
uVprawniające pracę arWXkulaWorów oraY Tużą ilość ćwicYeń konWrolowanXcU
(powWarYanie i cYXWanie VłówH YTańH Tialogów inTXwiTualnieH w paracUH
ÜniejVYXcU grupacU i Y całą klaVą) poÜagającXcU w wXkVYWałcaniu prawiTłowXcU nawXków wXÜowX. R uwagi na Wen fakW barTYiej uYaVaTnione wXTaje
Vię określenie kurV wXmowX niż kurV foneWXki. NależX jeTnak ToTaćH że VWuTenci nie Üieli oVobnego kurVu WeoreWXcYnego Y foneWXki cYX fonologii.
P YwiąYku Y powXżVYXÜH TrugiÜ celeÜ kurVu bXło poTnieVienie ÜeWakoÜpeWencji foneWXcYnej i fonologicYnej VłucUacYXH poprYeY np. wprowaTYanie
poTVWawowej WerÜinologii (np. naYwX arWXkulaWorów)H określanie VpoVobuH
ÜiejVca arWXkulacji i cecU VegÜenWów angielVkicU w oTnieVieniu To cecU poTobnXcU polVkicU TźwiękówH poTnieVienie wieTYX VWuTenWów w YakreVie
WXpowXcU cecU ÜoTelu RÖ (ReceiveT ÖronunciaWion) i GA (General AÜerican)
oraY naucYenie VWuTenWów Vprawnego poVługiwania Vię alfabeWeÜ foneWXcYnXÜ (IÖA – InWernaWional ÖUoneWic AlpUabeW). OprócY głównXcU YaTańH na
YajęciacU realiYowane bXłX również barTYo iVWoWne cele ToTaWkoweH Wj.
uświaToÜienie VWuTenWoÜ koniecYności VXVWeÜaWXcYnej pracX naT wXÜową
poYa kurVeÜH pokaYanie licYnXcU VWraWegii ćwicYenia wXÜowX i prYekonanie
o łaWwej ToVWępności wielu poÜocX i ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcU To pracX
właVnej naT wXÜową (VYcYególnie poÜocX ÜulWiÜeTialnXcU)H cYX wreVYcie
roYwijanie reflekVXjności i auWonoÜii VWuTenWów.
3.3. TecUniki VWymulujące reflekVję
AbX roYwinąć u VWuTenWów reflekVXjność w YakreVie ucYenia Vię wXÜowX
poVłużyłaÜ Vię kilkoÜa narYęTYiaÜi. ÖierwVYXÜ Y nicU bXła reWroVpekcjaH
kWórej wXniki piVane bXłX anoniÜowo prYeY wVYXVWkicU VWuTenWów poT koniec Yajęć foneWXki prYeY okreV TwócU ÜieVięcX. Mo YaTania VWuTenWa należało określenie Vwojego poYioÜu TXVkoÜforWuIlękuIYażenowania WowarYXVYącego wXkonXwaniu konkreWnXcU ćwicYeń poTcYaV końcYącej Vię lekcji (w Vkali
oT 0 To 6 punkWów) oraY ToTanie koÜenWarYa na WeÜaW VaÜopocYuciaH ÜożliwXcU prYXcYXn prYeżXwanXcU VWanów eÜocjonalnXcU oraY VugeVWii na WeÜaW
VpoVobów reTukowania negaWXwnXcU oTcYuć wXwołanXcU poTcYaV wXkonXwania Tanego ćwicYenia lub na konkreWnXÜ eWapie lekcji. GłównXÜ celeÜ
reWroVpekcji bXła poÜoc VWuTenWoÜ w oWworYeniu Vię i prYXYnaniu prYeT
Vobą VaÜXÜ To eÜocji WowarYXVYącXcU ćwicYeniu wXÜowXH a WXÜ VaÜXÜ
w roYuÜieniu prYXcYXn ewenWualnego niVkiego poYioÜu Yaangażowania
w ćwicYenieH a co Ya WXÜ iTYie - VłabVYXcU reYulWaWów. Co najważniejVYeH
prYeÜXślenia We ÜiałX prowaTYić To poVYukiwania VpoVobów na raTYanie
Vobie Y negaWXwnXÜi ucYuciaÜi i na pokonanie lęku.
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P roYwijaniu reflekVji ÜiałX Weż poÜóc TYiennicYki oWwarWeH To kWórXcU
prowaTYenia w ToÜu bXli YacUęcani wVYXVcX VWuTenciH Yapewniani o korYXściacU
ÜogącXcU wXpłXwać Y Wej forÜX reflekVji. ÖocYąWkowo TYiennicYki ÜogłX Üieć
forÜę TowolnąH np. Üniej lub barTYiej YorganiYowane ÜXśliH WabeleH noWaWki
w forÜie elekWronicYnej lub piVane oTręcYnieH nagrania auTio na WelefonH w jęYXku polVkiÜ lub angielVkiÜ. SugerowanoH bX TYiennicYki uYupełniano prYXnajÜniej raY w WXgoTniuH najlepiej każToraYowo po ćwicYeniu wXÜowX w ToÜu.
ÖroponowanoH abX YapiVXwano w nicU obVerwowane WruTności w wXÜowie
Yauważone na konkreWnXcU YajęciacU foneWXki lub poTcYaV VaÜoTYielnej pracX
naT wXÜowąH prYeÜXślenia na WeÜaW prYXcYXn WXcUże WruTnościH cele wXWXcYone
na najbliżVYą prYXVYłośćH wXniki VWoVowania różnXcU VWraWegii poTcYaV ćwicYenia
wXÜowX poYa klaVąH eÜocje WowarYXVYące ucYeniu Vię wXÜowX oraY jakiekolwiek inne prYeÜXśleniaH kWóre uważają Ya warWe YarejeVWrowania.
JeTnakH abX nie poYbawiać TYiennicYka jeTnej Y jego WXpowXcU cecUH Wj.
prawa To jego prXwaWnościH TYiennicYek nie bXł ani obowiąYkowX ani poTTawanX forÜalnej ocenie. ÖoTkreślano jeTnakH że iVWnieje Üożliwość poTYielenia
Vię VwoiÜi reflekVjaÜi Y naucYXcieleÜ. TłuÜacYonoH że ÜogłobX Wo Yaowocować YaoferowanieÜ konkreWnej poÜocX prYeY naucYXciela w YakreVie TalVYego
ćwicYenia wXÜowX oraY wpłXnąć poYXWXwnie na końcową ocenę VeÜeVWralną.
Öo 6 WXgoTniacU Vłabego YainWereVowania VWuTenWów prowaTYenieÜ
TYiennicYków oWwarWXcUH YaVWąpiono je TYiennicYkami Y proponowaną VWrukWurą
i TokłaTną inVWrukcją w kweVWii cYęVWoWliwości i roTYaju ćwicYeń To wXkonXwania
w ToÜu. TXÜ raYeÜ prYeÜXślenia ÜiałX bXć YorganiYowane w forÜie WabeliH
Y koluÜnaÜi o naVWępującXcU nagłówkacUJ ‘opiV ćwicYenia’H ‘Üoja wXÜowa
(YauważalnX poVWęp bądź jego brak)’H ‘eÜocje (np. raTośćH VaWXVfakcjaH wściekłośćH lękH poirXWowanie) WowarYXVYące ćwicYeniu wXÜowX i icU prYXcYXnX’H ‘planX TalVYej pracX’H ‘inne uwagi’. TXÜ raYeÜ TYiennicYki WrakWowane bXłX jako
obowiąYkowe YaTanie ToÜoweH prYeY co ÜuViałX VWracić Vwoją anoniÜowość.
IcU brak YaYnacYanX bXł prYeY naucYXciela jako nieoTrobiona praca ToÜowa.
PreVYcie reflekVje prowaTYone w Wrakcie nauki uYupełnione YoVWałX
reflekVją końcowąH wieńcYącą kurV foneWXki. TXÜ raYeÜ YaVWoVowano anonimową ankieWęH VkłaTającą Vię Y 15 pXWań. P 7 Y nicU YaVWoVowano Vkalę
LikerWaH po kWórXcU naVWępowałX pXWania oWwarWe ToWXcYące uYaVaTnienia
wXbranej oTpowieTYi. NaWoÜiaVW poYoVWałe 8 poYXcji bXło w forÜie WXpowXcU pXWań oWwarWXcU. P ankiecie pXWano o naVWępujące kweVWieJ
- VWopień Y foneWXki uYXVkanX w poprYeTniÜ VeÜeVWrYeH
- cUęć Ybliżenia wXÜowX To poYioÜu roTYiÜego użXWkownika jęYXkaH
- ÜoWXwację To uYXVkania jak najwXżVYej ocenX Y foneWXkiH
- poYioÜ wXÜowX po kurVie foneWXki i YaobVerwowanX poVWęp w wXÜowieH
- cYęVWoWliwość i VpoVób ćwicYenia wXÜowX w ToÜuH
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aVpekWX wXÜagające TalVYXcU ćwicYeńH
najbarTYiej efekWXwne Tla VWuTenWów VWraWegie ćwicYenia wXÜowXH
poTejście To auWonoÜii w ucYeniu Vię wXÜowXH
opinie na WeÜaW reflekVji piVanXcU poTcYaV Yajęć foneWXki w ToÜu
oraY ewenWualne powoTX icU niepiVania.

3.4. ÖreYenWacja i TyVkuVja wyników
3.4.1. ReWroVpekcja
ÖoTejście VWuTenWów To wXpełniania Wabel reWroVpekcji bXłX różneH Wj. oT
enWuYjaVWXcYnego prYeY obojęWne lub naweW niecUęWne. NiekWórYX TYielili Vię
barTYo VYcYegółowXÜi obVerwacjaÜiH inni ogranicYali Vię To określenia Vwojego poYioÜu TXVkoÜforWu prYX poVYcYególnXcU eWapacU lekcji i ćwicYeniacU.
ÖaÜięWając reakcje VWuTenWów na niekWóre ćwicYenia i porównując je Y koÜenWarYaÜi w reWroVpekcjacU YarXYXkowałabXÜ VWwierTYenieH że nie wVYXVcX poWrafili lub cUcieli oWworYXć Vię prYeT VaÜXÜi Vobą iIlub naucYXcieleÜ
i prYXYnać Vię To negaWXwnXcU oTcYućH kWóre YTawałX Vię paraliżować wielu
Y nicU w Wrakcie wXkonXwania niekWórXcU ćwicYeń. OWo prYXkłaTX paru YapiVków prYepiVanXcU Y wXpełnionXcU prYeY VWuTenWów Wabel w reWroVpekcjacUJ
- GiÜnaVWXka arWXkulaWorów - poYioÜ lękuITXVkoÜforWuJ ‘2’; ‘ŁarTYo
prYXTaWne ćwicYenie. PXTaje mi VięH że lepiej mi Vię cYXWało i mówiło
po jego YaVWoVowaniu.’
- GiÜnaVWXka arWXkulaWorów - ‘6’;’To bXło prYeVWraVYne!’
- CYXWanie Tialogu po polVku-angielVku - ‘4’;’OTcYuwałem TXVkomforWH
ponieważ bałem VięH że brYmię śmieVYnie.’
- CYXWanie Tialogu po polVku-angielVku - ‘3’;’GTX jeVW weVołoH jeVW TobrYe J; ciekawa Vprawa.’
- ITenWXfikacja ÜiejVca arWXkulacji – ‘6’; ‘Rażenowanie na maxa VpowoTowane nieraTYeniem Vobie Y YaTaniem.’
- CYXWanie WekVWu na głoV – ‘3’; ‘Nie VpoTobało mi Vię Wo ćwicYenieH bo
mam Y WXm problemXH ale jak poćwicYę w TomuH Wo mXślęH Ye poYiom
VWreVu Vię YmniejVYX.’
ÖoYnanie opinii VWuTenWów na WeÜaW WegoH kWóre ćwicYenia generują
wXVoki poYioÜ TXVkoÜforWu i TlacYego bXło cenne również Tla naucYXciela
prowaTYącego kurV foneWXki. MoprowaTYiło ono To uWworYenia rankingu
ćwicYeń generującXcU pocYucie lęku (Łaran-ŁucarYH 2013b) oraY Yaowocowało konkreWnXÜi YÜianaÜi w TYiałaniacU w klaVie (np. cYęVWVYe ćwicYenia
w paracU i grupacUH ogranicYenie poprawX błęTów na foruÜ całej grupX).
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OońcowXÜ eWapeÜ Wej forÜX reflekVji bXła króWka VeVja TXVkuVXjnaH kWórej
celeÜ bXło uYÜXVłowienie VWuTenWoÜH że wielu Y nicU cYuje poTobne napięcie oraY próba prYekonania icU o naWuralności owej reakcji. PreVYcie TXVkuVję wieńcYXło wVpólne TYielenie Vię ToświaTcYenieÜ oraY poÜXVłaÜi ToWXcYącXÜi VpoVobów raTYenia Vobie Y eÜocjaÜi. Ra najbarTYiej efekWXwnX
VpoVób uYnano VXVWeÜaWXcYne ćwicYenie wXÜowX w ToÜu.
3.4.2. MYiennicYki
ÖrYeY okreV 6 WXgoTni 5 oVób kilkakroWnie poTYieliło Vię Y naucYXcieleÜ VwoiÜi
reflekVjaÜi YapiVanXÜi w TYiennicYkacU oWwarWXcU. PiękVYość reflekVji napiVanXcU bXło oTręcYnie; Twoje VWuTenWów prYeVXłało YapiVki jako YałącYniki To
Üaili. NajcYęVWVYXÜi WeÜaWaÜi poruVYanXÜi w TYiennicYkacU bXłX VpoVobX
ćwicYenia wXÜowX w ToÜuH eÜocje WowarYXVYące pracX naT wXÜową oraY
uwagi na WeÜaW kurVu foneWXki. NiekWórYX wVpoÜinali Weż o YauważalnXcU
efekWacU pracX naT wXÜową. Łrakowało naWoÜiaVW beYpośreTnicU wYÜianek
o WXÜH co VWuTenci planują Talej ćwicYXć i w jaki VpoVób. P VwoicU reflekVjacU
auWorYX wXraźnie próbowali nawiąYać bliżVYX konWakW Y naucYXcieleÜH proVYąc
o naTYór pracX i inforÜację YwroWną To YapiVków w TYiennicYkacU. Öoniżej
preYenWuję prYXkłaTX YapiVków Y TwócU TYiennicYków.
„RacYąłeÜ Vię nagrXwać po angielVku na QouWube parę Tni WeÜu. CUoTYi
o ‘gaÜing fooWage’H kWórX każTX Üoże oTVłucUać i ToTać Vwój koÜenWarY. ÖoproViłeÜ luTYiH żebX piVali Üi co ÜXślą o ÜoiÜ angielVkiÜ i poTYielili Vię poraTaÜi Ye Üną. P Wen VpoVób nie WXlko świeWnie Vię bawięH ale i ćwicYę Ü.in.
wXÜowę. O TYiwoH naweW Vię prYX WXÜ nie VWreVuję. ĆwicYenie w Wen VpoVób
poÜaga Üi Vię prYełaÜaćH bo ÜuVYę prYXYnaćH że prYeT ToVWanieÜ Vię na VWuTia VWraVYnie Vię wVWXTYiłeÜ Üówić po angielVku. CUXba właśnie Y powoTu
wXÜowX. Ńajnie bX bXłoH gTXbX Öani poVłucUała ÜoicU nagrań (Wu poTanX aTreV) i poTYieliła Vię Ye Üną VwoiÜi VpoVWrYeżeniaÜi.
RaraY po nagraniu Vię oTeYwał Vię jakiś koleś Y Anglii. SWraVYnie Vię YTYiwiłeÜH
że Wak VYXbko kWoś oTpiVał. JeVYcYe barTYiej Vię YTYiwiłeÜH kieTX gościu
VWwierTYiłH że ÜuVYę ćwicYXć Tźwięk ‘WU’H bo Üi jeVYcYe nie wXcUoTYi. JakbX
bXł na naVYXcU YajęciacU i VłXVYał Öani uwagi Vkierowane To Ünie! Na pocYąWku bXłeÜ na niego wściekłXH ale poWeÜ wTYięcYnXH Ye Ywrócił Üi uwagę.
P końcu o Wo Üi cUoTYiło!”
„Lekcje foneWXki oTgrXwają Tużą rolę w Üojej nauce j. angielVkiego. PcYeśniej nie
YTawałaÜ Vobie VprawXH Ye naweW najproVWVYe Vłowa jak ‘caW’ cYX ‘Waxi’ wXÜawiaÜ źle. RauważyłaÜ oVWaWnioH że kieTX ogląTaÜ filÜX i Veriale po angielVkuH
cYęVWo powWarYaÜ pojeTXncYe Vłówka Ya akWoraÜi. ŁarTYiej YwracaÜ WeraY uwagę na icU wXÜowę niż wcYeśniej. LiWerkę [?]H kWórą najbarTYiej lubięH a Y kWórą
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ÜiałaÜ [w cYaVie prYeVYłXÜ?] najwiękVYe probleÜX jeVW ‘WU’. Moje wVpółlokaWorki
śÜiałX Vię Ye ÜnieH kieTX cUoTYiłaÜ po ÜieVYkaniu i ÜówiłaÜ Vobie wXraYH w kWórXÜ wXVWępuje Wen Tźwięk. ÖrYXnajÜniej TYięki Ünie YauważyłX WeżH że VaÜe źle
go wXÜawiałX J. Nie jeVWeÜ VaÜa To końca pewnaH cYX go TobrYe wXÜawiaÜ.
Moją ogólną reflekVją jeVW WoH że naucYXciele jęYXka angielVkiego powinni kłaść
więkVYX naciVk na wXÜowę VwoicU ucYniów.”

Öo wprowaTYeniu obowiąYku prowaTYenia TYiennicYka oraY narYuceniu jego forÜX i roTYaju ćwicYeń To wXkonXwania w ToÜuH licYba oVób piVYącXcU reflekVje YwiękVYXła Vię To 10 (38%). SWuTenci YTawali Vię Vkupiać
barTYiej na ocenie poVWępu oraY na świaToÜXÜ planowaniu TalVYej pracX.
RYaTYiej Üożna bXło YaobVerwować beYpośreTnie oTnoVYenie Vię beYpośreTnie To naucYXcielaH naWoÜiaVW wXraźniej rXVowałX Vię barTYiej auWonoÜicYne TecXYje auWorów reflekVji. Öoniżej preYenWuję prYXkłaT YapiVu jeTnego Y TYiennicYków (paWrY IluVWracja 1).
OpiV
ćwicYenia

Óoja wymowa
(YmianyH poprawaH
brak poprawy)

Pon. i śroTa

PXTaje mi VięH że po
każTej Verii powWórYeń
ĆwicYenia ‘WU’ jeVW lepiej.
Wak jak Vugerowano

CYwarWek
ĆwicYenie
/S/

Nmocje (raTośćH Ölany TalVYej pracy
VaWyVfakcjaH wściekłośćH lękH poiryWowanieH iWT.)
J
Będę próbował
Talej Wak ćwicYXćH
aż wXmowa WXcU
dźwięków VWanie
Vię barTYiej naWuralna.

Poprawa jeVWH ale póki coH Lubię cYXWać po
muVYę Vię mocno konWro- polVku-angielVku.
lować…
PXTaje mi VięH że
Wo ćwicYenie naprawTę mi pomaga.

Inne uwagi

Pomaga mi Weż
śpiewanie pioVenek. Jak śpiewam
Ywracam VYcYególną uwagę na
słowa Y ‘WU’ .
CUXba śpiewam We
słowa poprawniej.
Będę Talej ćwicYXł CUXba wkróWce
uTając naWive
będę mógł grać
Vpeakera Y Anglii. w filmacU Anglika
J.

IluVWracja 1. ÖrYXkłaT YapiVu Y TYiennicYka.

3.4.3. AnkieWa końcowa
AnoniÜową ankieWę wXpełniło 20 VWuTenWów. Jak Vię okaYałoH prawie wVYXVcX
(poYa 1 oVobą) poWrafili ocenić Vwój poYioÜ wXÜowX po kurVie foneWXki. 5 oVób
(20%) uYnało Vwój poYioÜ Ya barTYo wXVokiH 10 (38%) – Ya wXVokiH 3 (11H5%) –
Ya niVkiH Yaś 1 oVoba określiła Vwój poYioÜ jako barTYo niVki. 7 oVób (47%)H kWóre
oceniłX Vwój poYioÜ wXÜowX jako wXVoki bądź barTYo wXVoki piVałX reflekVje
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w ToÜu. ÖoYoVWali VWuTenciH Wj. ciH kWórYX ocenili Vwoją wXÜowę na poYioÜie
niVkiÜ lub barTYo niVkiÜ oraY oVobaH kWóra nie poWrafiła Tokonać VaÜoocenXH nie napiVali ani jeTnej reflekVji oprócY reWroVpekcji w klaVie. ParWo ToTaćH
iż 6 na 7 VWuTenWówH kWórYX na koniec VeÜeVWru pierwVYego oWrYXÜali ocenę
TobrX pluV lub barTYo TobrX włącYali reflekVję w ćwicYenie wXÜowX w ToÜu. ŁXli Wo VWuTenci nie WXlko najbarTYiej obowiąYkowiH ale i WacXH kWórYX
repreYenWowali Tobrą ÜeWakoÜpeWencję foneWXcYną i fonologicYną oraY wXVoki poYioÜ wXÜowX.
Jeśli cUoTYi o ÜożliwX YwiąYek ÜięTYX ÜoWXwacją ucYącXcU Vię a icU poTejścieÜ To reflekVjiH wXniki preYenWują Vię naVWępującoJ WXlko 7 VWuTenWów na
17 (41%)H kWórXÜ Yależało na jak najwXżVYej ocenie Y foneWXki prYXnoViło naucYXcielowi TYiennicYki wXpełniane w ToÜu; poTobnieH WXlko 7 na 18 oVób (39%)H
kWóre TeklarowałoH że cUciało oViągnąć poYioÜ YbliżonX To roTYiÜego użXWkownika jęYXkaH włącYało reflekVje w naukę wXÜowX poYa kurVeÜ. Nie wXTaje Vię
WeżH abX Tane Yebrane w WXÜ baTaniu wVkaYXwałX na iVWoWnX YwiąYek ÜięTYX
poTejścieÜ To piVania reflekVji a auWonoÜią ucYącXcU Vię. CUociaż 70% ankieWowanXcU (YTecXTowanie) YgoTYiło Vię Y WwierTYenieÜ ‘Lubię VamIa kierować
Vwoją pracą naT wXmową’H Wo WXlko połowa Y nicU pokuViła Vię o piVanie reflekVXjnXcU TYiennicYków. Można jeTnak poTać w wąWpliwość VYcYerość uTYielonXcU
na Wo pXWanie oTpowieTYi. NiekWórYX Üogli YgoTYić Vię Y powXżVYXÜ VWwierTYenieÜ uYnającH że Wakiej oTpowieTYi Vię oT nicU ocYekuje.
Ciekawe różnice w TanXcU jakościowXcU Üożna YaobVerwować w prYXpaTku oTpowieTYi na pXWanie ‘Jakie aVpekWX wXmowX wXmagają TalVYXcU ćwicYeń?’. OVobXH kWóre nie piVałX reflekVjiH uTYielałX barTYo ogólnXcU oTpowieTYi
(np. ‘różne Tźwięki’)H Yaś wVYXVcX VWuTenciH kWórYX włącYXli reflekVję w ucYenie Vię
wXÜowX poTałX TokłaTniej jakie aVpekWX (VegÜenWX lub VupraVegÜenWX) wXÜagają TalVYXcU ćwicYeń. ÖoTobnieH cUociaż każTX ankieWowanX poWrafił poTać
VpoVobX ćwicYenia wXÜowXH kWóre Vą weTług niegoIniej najbarTYiej efekWXwneH
Wo jeTnak oTpowieTYi VWuTenWów reflekVXjnXcU różniłX Vię oT oTpowieTYi poYoVWałXcU oVób. SWraWegie poTawane prYeY oVobXH kWóre nie piVałX reflekVjiH ogranicYałX Vię To paru WXpowXcU VpoVobów ćwicYenia wXÜowXH Wj. ‘powWarYanieImówienie na głoV’H ‘cYXWanie WranVkrXpcji’H ‘cYXWanie Tialogów’. TXÜcYaVeÜ
VWraWegie poTane prYeY oVobX piVYące reflekVje bXłX YnacYnie bogaWVYe. OprócY
VpoVobów wVpoÜnianXcU powXżej pojawiłX Vię naVWępujące VWraWegieJ
§
§
§
§
§
§

‘nagrania Y koleżanką i wYajeÜne oTVłucUiwanie Vię’
‘prYeVłanie nagrania naucYXcielowi; próba wprowaTYenie VugerowanXcU YÜian’
‘powWarYanie prYeT luVWreÜ’
‘cYXWanie WranVkrXbowanXcU WekVWów’
‘VUaTowing’
‘śpiewanie ‘konWrolowane’’
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§
§
§
§
§

‘Üówienie Y prYeVaTą’
‘nagrXwanie Vię na QouWube i roYÜowa Y oVobaÜi na WeÜaW Üojej wXÜowX’
‘świaToÜe VłucUanie raTia i robienie noWaWek kieTX uVłXVYę coV nowego’
‘praca Y prograÜeÜ ‘SaX iW RigUW’
‘VprawTYanie i YapiVXwanie w ÜoiÜ prXwaWnXÜ VłownicYku wXÜowX nowXcU Vłów’

WśróT oTpowieTYi na pXWanie ‘Co VąTYiVY na WemaW reflekVji piVanXcU
w Wrakcie Yajęć?’ pojawiło Vię parę negaWXwnXcUH WakicU jakJ ‘PiemH że miałX
pomóc naVYemu wXkłaTowcXH ale nie cUciało mi Vię icU piVać’H ‘RbXW cYęVWe’H
’IrXWujące’. JeTnak więkVYość VWuTenWów ToVWrYegła korYXści wXnikające
Y piVania reWroVpekcjiH piVYącH że ‘bXłX ciekawe’ i poYwoliłX iÜ ‘pomXśleć
i powWórYXć co bXło na YajęciacU i oWworYXć Vię na innXcU’H ‘YroYumieć jak
ważne Vą Yajęcia Y foneWXki i jak barTYo poprawna wXmowa ułaWwia komunikację’H ‘YroYumieć co jeVYcYe muVYę Vię naucYXć’H ‘YaVWanowić Vię naT moimi
oTcYuciami’ i ‘wXraYić Vwoje emocje.’
CUoć Wak niewiele oVób wprowaTYiło reflekVję To nauki wXÜowX poYa
klaVąH Wo ci kWórYX Wo ucYXnili uYnali ją Ya cenną. OWo niekWóre oTpowieTYi
uTYielone na pXWanieJ ‘Co Tało Ci piVanie TYiennicYków?’ prYeY VWuTenWówH
kWórYX piVali reflekVje w ToÜuJ
§
§
§
§

§
§

‘CieVYXła Ünie Üożliwość poTYielenie Vię Y kiÜś WXÜH co cYułeÜ.’
‘MYięki niÜ YacYęłaÜ ÜXśleć o foneWXce jako o prYXjeÜnXÜ i ÜiłXÜ prYeTÜiocie. ÖrYeVWałaÜ VWreVować Vię na YajęciacU.’
‘MogłaÜ Vię YaVWanowić i Yaplanować naT cYXÜ ÜuVYę popracować.’
‘MYięki reflekVjoÜ ÜiałaÜ Üożliwość obiekWXwnie VpojrYeć na Üoją pracę
naT wXÜową oraY Yauważyć poVWęp. ÖonaTWoH ÜogłaÜ jaVno Tać To YroYuÜienia naucYXcielowi jakiej poÜocX oT niego ocYekuję i roYwiać ewenWualne wąWpliwości.’
‘JeVWeÜ barTYiej świaToÜX VwoicU błęTów i VpoVobu jak je poprawić.’
‘GłębVYe YaVWanowienie Vię naT Vwoją wXÜową.’

OVWaWnie pXWanie Vkierowane bXło To oVóbH kWóre nie piVałX TYiennicYków. MoWXcYXło ono uYaVaTnienia icU TecXYji. SWuTenci poTawali naVWępujące
wXjaśnieniaJ ‘ŁXłX YbęTne’H ‘Nie Vą mi poWrYebne. P nicYXm bX mi nie pomogłX’H ‘Nie wiem cYemu miałX Vłużyć’. JeTnak najcYęVWVYXÜ arguÜenWeÜ bXł
‘Łrak cYaVu’. AnkieWowani piValiJ ‘Rabierają Tużo cYaVu’H ‘Nie miałem YbXWnio
cYaVu’H ‘Nie bXło na Wo cYaVu’H ‘OTkłaTałem Wo ciągle na później’H ‘Nie miałem
cYaVu. NieVWeWX muVYę goTYić VWuTia Y pracą.’ ParWo ToTaćH iż ÜiÜoH że Yajęcia oTbXwałX Vię Twa Tni w WXgoTniuH WXlko około 20% poTÜioWów baTawcYXcU pracowało bądź VWuTiowało na innXÜ kierunku. Można więc prYXpuVYcYaćH że Vą Weż inne powoTXH Tla kWórXcU oVobX Teklarujące cUęć oViągnięcia
wXVokiego poYioÜu wXÜowX nie włącYXłX reflekVję w jej naukę. JeTnXÜ
Y uYaVaTnień Üoże bXć prYXYwXcYajenie To bXcia prowaTYonXÜ prYeY na-
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ucYXciela i niecUęć To wYięcia oTpowieTYialności Ya poVWęp (lub jego brak)
w wXÜowie. Można Weż prYXpuVYcYaćH że oVobX obVerwowane w WXÜ baTaniu nie ćwicYXłX wXÜowX w ToÜuH a WXÜ VaÜXÜ uYnałXH że nie ÜiałX nicYego
To prYeÜXślenia i opiVania. IVWnieje Weż prawTopoTobieńVWwoH że icU poYioÜ
ÜoWXwacji To Ybliżenia Vię To poYioÜu roTYiÜXcU użXWkowników jęYXka bXł
jeTnak niżVYX oT TeklarowanegoH a YaYnacYone oTpowieTYi wXnikałX jeTXnie
Y cUęci YaTowolenia naucYXciela foneWXkiH bądź Y uYnaniaH że Waki poYioÜ
ÜoWXwacji powinni repreYenWować. P próbie YroYuÜienia reakcji VWuTenWów
Üoże poÜóc Weż fakWH że reflekVja jeVW WruTna. Jak WłuÜacYX SWanleX (ArnolTH
1999J 111)H „ReflekVja jeVW VkoÜplikowanXÜ proceVeÜ kogniWXwnXÜ i eÜocjonalnXÜH kWórego naucYenie Vię wXÜaga cYaVu i ćwicYeń” (WłuÜacYenie
właVne). SWanleX poTkreśla również (ibiTeÜ)H że w Vnuciu reflekVji barTYo
iVWoWną rolę oTgrXwają eÜocjeH kWóre albo poÜagają albo VWanowią prYeVYkoTę. RównocYeśnie warWo prYXpoÜniećH że wXÜowa jęYXka obcego i proceV ucYenia Vię Wego aVpekWu Vą wXjąWkowo Üocno nałaTowane eÜocjaÜiH
cYęVWe negaWXwnXÜi. ÖrYXYnanie Vię prYeT Vobą To prYeżXwania WakicU ucYućH
Wj. YażenowaniaH lękuH Yłości Y powoTu braku Yauważalnego poVWępuH bądź
niżVYego poYioÜu oT kolegów Üoże bXć WruTne i YniecUęcać To reflekVji.
Na koniec warWo oTnieść Vię To Vłów CopelanT i in. (1993J 348)H kWórYX
poTkreślająH iż „luTYie różnią Vię w YakreVie ÜożliwościH uÜiejęWności i Vkłonności To reflekVji” (WłuÜacYenie właVne). PśróT różnic inTXwiTualnXcUH kWóre
Üogą kVYWałWować YTolność i goWowość ucYącXcU Vię To poTejÜowania reflekVji
Üogą bXć niekWóre wXÜiarX oVobowości (np. oWwarWośćH ego barierXH VaÜoświaToÜośćH ekVWrawerVjaIinWrowerVja)H VWXl poYnawcYX (np. VWopień nieYależności oT pola TanXcU oraY WolerancXjności na nierealiVWXcYne ToświaTcYenia)H
cYX VWXl aWrXbucXjnX. MalVYe baTania w WXÜ kierunku wXTają Vię nieYbęTneH abX
wieTYieć jak poÜóc roYwijać reflekVXjność u ucYącXcU Vię jęYXka obcego.

4. ÖoTVumowanie
R perVpekWXwX VWuTenWówH wprowaTYenie reflekVji To nauki wXÜowX prYXnoVi wiele korYXściH Wj. cYXni ona ucYącego Vię barTYiej świaToÜXÜ celówH
kWóre cUce oViągnąćH VWraWegii ucYenia VięH kWóre Vą Tla niego najbarTYiej efekWXwne i poÜaga w VaÜoocenie oraY YroYuÜieniu i opanowaniu eÜocji WowarYXVYącXcU ćwicYeniu wXÜowX. Jak Vię jeTnak okaYujeH wiele oVób poTcUoTYi
To reflekVji niecUęWnieH WłuÜacYącH że icU YTanieÜ reflekVja nie prYXnoVi żaTnXcU korYXści oraY że nie Üają cYaVu na prowaTYenie reflekVji w ToÜu. Można jeTnak YarXYXkować VWwierTYenieH że YaVkakująco niVkie YainWereVowanie
VWuTenWów reflekVją w WXÜ baTaniu wXnikać Üoże również Y WegoH że reflek-
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Vja jeVW WruTna i wXÜaga VWoVownego WreninguH Yaś uÜiejęWność prowaTYenia
reflekVji YależX oT inTXwiTualnXcU preTXVpoYXcji ucYącego Vię.
Mane uYXVkane w WXÜ baTaniu nie poWwierTYiłX jakobX wXVoka ÜoWXwacja bXła wXVWarcYającXÜ ÜoWoreÜ wioTącXÜ ku reflekVji. MokłaTniejVYa
analiYa VXlweWek reflekVXjnXcU VWuTenWówH kWórYX VXVWeÜaWXcYnie prowaTYili
TYiennicYkiH poYwala poTVuÜowaćH iż Vą Wo oVobX lepiej Ynające nieToVkonałości w Vwojej wXÜowieH Üające bogaWVYX reperWuar VWraWegii ćwicYenia wXÜowX oraY poViaTające wXżVYX poYioÜ wXÜowX i ÜeWa koÜpeWencji fonologicYnej niż oVobX VWroniące oT reflekVji. Owe obVerwacje nie poYwalają jeTnak określićH cYX YwiąYki ÜięTYX wXżej wXÜienionXÜi YÜiennXÜi a poTejścieÜ To reflekVji Vą VWaWXVWXcYnie iVWoWne i jak Vą Vilne. ÖonaTWoH wXniki nie
upoważniają To VWwierTYeniaH iż wXÜienione poYXWXwne cecUX reflekVXjnXcU
poTÜioWów baTawcYXcUH wXnikają Y wprowaTYenia prYeY nicU reflekVji To
ucYenia Vię wXÜowX. ÖrYeprowaTYenie baTania np. WXpu ekVperXÜenWalnego
Y grupą konWrolną oraY ekVperXÜenWalną ÜogłXbX roYwiać wąWpliwości
i wYbogacić naVYą wieTYę na Wen WeÜaW.
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InVWXWuW ŁaTań NTukacXjnXcU w ParVYawie

NNGLISH LNSSONS IN LOPNR SNCONMARY SCHOOLS
IN ÖOLANMJ RNFLNCTIONS ŁASNM
ON LNARNNR VOICNS
NngliVU leVVonV in lower VeconTary VcUoolV in ÖolanTJ
ReflecWionV baVeT on learner voiceV
TUiV paper reporWV on VoÜe of WUe TaWa froÜ a large-Vcale VWuTX TeacUing anT Learning Ńoreign Language in lower VeconTarX VcUoolH wUicU
began in WUe VcUool Xear 2011-12 anT WraceV VelecWeT groupV of learnerV WUrougU WUe WUree XearV of OeX SWage 3 (giÜnaYjuÜ)H enTing in
VcUool Xear 2013-14. TUe VWuTX waV conceiveT anT iV ÜanageT bX WUe
Ńoreign Language SecWion of WUe NTucaWional ReVearcU InVWiWuWe (NRI) in
ParVaw wiWU Nuropean funTing. (Vee AcknowleTgeÜenW). In WUiV arWicle WUe focuV iV on TaWa obWaineT froÜ inWerviewV conTucWeT wiWU
learnerV froÜ claVV one of 120 lower VeconTarX VcUoolVH wUere WUe
VWuTenWV were aVkeT Wo TeVcribe anT give opinionV abouW learning NngliVU in WUeir VcUool anT Wo iÜagine an iTeal leVVon. TUe learnerV are WUe
reaVon WUaW leVVonV in VcUool Wake placeH buW WUeir viewV are rarelX
conVulWeT. TUiV VWuTX aWWeÜpWV Wo reTreVV WUe balance.
Oey worTVJ pupilV’ opinionVH lower VeconTarXH NngliVU leVVonV
Słowa klucYoweJ opinie ucYniówH giÜnaYjuÜH lekcje jęYXka angielVkiego

1. SWuTenW Voice
In ÜainVWreaÜ eTucaWion in WUe UOH WUe USH AuVWraliaH anT CanaTa WUe concepW of SWuTenW Voice began Wo gain populariWX in WUe 1990’V. RuTTock
(2004J1 ) equaWeV SWuTenW Voice wiWU conVulWing pupilV for WUeir viewVJ
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abouW WUingV WUaW ÜaWWer in VcUool. IW ÜaX involveJ converVaWionV abouW
WeacUing anT learning; Veeking aTvice froÜ pupilV abouW new iniWiaWiveV; inviWing coÜÜenW on waXV of Volving probleÜV WUaW are affecWing WUe WeacUer’V
rigUW Wo WeacU anT WUe pupil’V rigUW Wo learn; inviWing evaluaWive coÜÜenW on
recenW TevelopÜenWV in VcUool or claVVrooÜ policX anT pracWice.

RuTT eW al. (2007J8) Tefine giving VWuTenWV voice aV "NÜpowering learnerV bX proviTing appropriaWe waXV of liVWening Wo WUeir concernVH inWereVWV anT
neeTV in orTer Wo Tevelop eTucaWional experienceV beWWer VuiWeT Wo WUoVe inTiviTualV." TUe Üain Trive for WUiV ÜoveÜenW waV WUe TeVire Wo cUange WUe role
of Xoung people froÜ being paVVive recipienWV in WUe VcUooling proceVV Wo
becoÜing fuller parWnerV. OoYol (1991J5)H for exaÜpleH noWeT WUaW cUilTren are
noW conVulWeT for WUeir viewV on eTucaWion or eTucaWional reforÜH TeVpiWe WUe
facW WUaW WUeX are iWV Üain uVerV. TUe publicaWion of WUe UN ConvenWion on WUe
RigUWV of WUe CUilT (1989) UoweverH proviTeT a lever for cUange. TUiV VWaWeV
WUaW cUilTren Uave WUe rigUW Wo be UearT anT Wo be conVulWeT on ÜaWWerV wUicU
iÜpacW on WUeÜ anT WUeir welfare anT waV followeT bX legiVlaWion anT eTucaWional policieV Wo WUiV effecW in ÜanX counWrieV.
1.1. ReaVonV for giving learnerV WUe rigUW Wo give opinionV on eTucaWion
TUere are Veveral reaVonV for involving VWuTenWV in TiVcuVVionV abouW eTucaWion. RuTTock (2004J2) propoVeV WUaW if learnerV becoÜe involveT WUeX Uave
a VenVe WUaW WUeir opinion iV valueT anT WUaW WUeX can influence TeciVionV
abouW iVVueV wUicU concern WUeÜH wUicU in Wurn UelpV WUeÜ Wo feel reVpecWeT anT liVWeneT Wo. Once learnerV becoÜe acWive in WUiV waXH WUeir ÜoWivaWion for learning increaVeV anT TiVVaWiVfacWion anT TropouW raWeV ÜaX
TecreaVe (Łragg 2007). AW WUe VaÜe WiÜeH parWnerVUip in VucU a proceVV
UelpV Xoung people Tevelop iÜporWanW life-VkillV VucU aV negoWiaWionH Waking
WUe iniWiaWiveH anT cooperaWionH VkillV wUicU WUeX will neeT wUen WUeX leave
VcUool anT look for work. In aTTiWion WUere are perVonal benefiWVH VucU aV
increaVeT Velf-eVWeeÜ (ŃluWWer anT RuTTock 2004).
AnoWUer arguÜenW for liVWening Wo wUaW learnerV Uave Wo VaX iV WUaW iW
offerV opporWuniWieV for WeacUerV Wo iÜprove WUeir pracWice. RuTTock anT
ŃluWWer (2004)H in exWenVive reVearcU wiWU VcUool cUilTren in WUe UOH founT
WeacUerV liVWening Wo learner opinionV were a keX parW of WUiV proceVV. On a
larger Vcale WUere are alVo callV for learnerV Wo be involveT in eTucaWional
reforÜ “MecaTeV of callV for eTucaWional reforÜ Uave noW VucceeTeT in Üaking VcUoolV placeV wUere all Xoung people wanW Wo anT are able Wo learn. IW iV
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WiÜe Wo inviWe pupilV Wo join WUe converVaWionV abouW Uow we ÜigUW accoÜpliVU WUaW.” (Cook-SaWUerH 2002J16)
ŃluWWer anT RuTTuck (2004J131-132) ecUo WUiV VenWiÜenW arguing WUaW pupilV
are able Wo inTicaWe waXV in wUicU WUeir VcUoolV can cUange for WUe beWWer.
1.2. TUe rigUW for pupilV Wo voice opinionV on eTucaWion in ÖolanT
TUe culWure of giving VWuTenWV voice iV VWill Xoung in ÖolanT. TUe UN ConvenWion on WUe RigUWV of WUe CUilT waV raWifieT in ÖolanT in 1991H followeT bX legiVlaWion on VcUool VWaWuWeV in 1992H wUicU VWaWeV WUaW Xoung people “ÜaX VWaWe
WUeir opinionV in VcUoolH in claVVeV or in WUe VWuTenW council on WUe Wopic of
VcUool prograÜÜeVH WeacUing ÜeWUoTV anT oWUer iVVueV wUicU are of iÜporWance in VcUool life.” (MNN 1992J arWicle 10H own WranVlaWion). In reVearcU conTucWeT bX TUe HelVinki ŃounTaWion for HuÜan RigUWV in 1995-6 iW waV founTH
UoweverH WUaW aÜong approxiÜaWelX 3000 reVponTenWV 60% felW WUeX coulT
exerciVe WUiV rigUWH buW onlX wiWU regarT Wo cerWain WeacUerVH wUile onlX 14%
agreeT WUiV applieT Wo being able Wo give opinionV abouW all WUe WeacUing VWaff.
23% of WUe VaÜple were eiWUer unTeciTeTH or aVVerWeT WUaW WUeX coulT noW
give WUeir opinionV. (CYXżH Prawa ucYnia w VYkoleJ 150H own WranVlaWion).
AVking learnerV Wo Walk abouW WUe learning proceVV iV noW coÜÜon in
foreign language eTucaWion in ÖoliVU VWaWe VcUoolV. AlWUougU learnerV ÜaX
Uave experience of being inviWeT Wo coÜpleWe queVWionnaireVH being inWervieweT inTiviTuallX iV ÜucU rarerH probablX becauVe of WUe WiÜe anT efforW
involveT. IW waV felW WUaW WUe VubjecWV of WUiV VWuTXH learnerV ageT 13-14H
ÜigUW finT TirecW queVWionV inviWing WUeÜ Wo be criWical abouW WUeir NngliVU
leVVonV poWenWiallX TifficulW Wo anVwerH for WUe reaVon WUaW WUeX ÜigUW be
unVure of WUe anonXÜiWX of WUeir reVponVeV anT ÜigUW fear a reacWion froÜ
WUe WeacUer or VcUool if WUeX voiceT negaWive feelingV. ConVequenWlX learnerV
were inviWeT Wo fanWaViYe abouW an iTeal leVVon. In WUiV waXH WUrougU WUe
‘ÜaVk’ of TeVcripWionV froÜ WUe iÜaginaWion WUeX coulT be free Wo give opinionV wiWUouW fear of cenVure.

2. ConWexW of WUe reVearcU
In 2011 WUe NTucaWional ReVearcU InVWiWuWe (NRI) in ParVaw began a WUree
Xear VWuTX wiWU WUe aiÜ of inveVWigaWing WUe effecWiveneVV of WeacUing NngliVU
in lower VeconTarX VcUoolV in ÖolanT. TUe reVearcU planV Wo gaWUer inforÜaWion abouW Uow NngliVU iV WaugUW in VWaWe VcUoolV anT Wo iTenWifX facWorV
wUicU Uave an iÜpacW on learning ouWcoÜeV. A repreVenWaWive VaÜple of 120
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VcUoolV (gimnaYjum) were VelecWeT. PiWUin WUe VaÜple VcUoolV WUree groupV
of pupilV learning NngliVU aV a conWinuaWion froÜ priÜarX VcUoolH (level III.1
in WUe Core CurriculuÜ)H were noÜinaWeT bX WUe VcUool Wo Wake parW in WUe
VWuTX. TUiV gave a VaÜple of approxiÜaWelX 4400 learnerV. ŃroÜ eacU VcUool
four VWuTenWV were ranToÜlX VelecWeT for inWerviewH Üaking a WoWal of 480
VWuTenWVH ageT beWween 13 anT 14. AlWUougU WUiV iV a large VaÜple WUe facW
WUaW WUe VcUoolV noÜinaWeT WUe groupV Wo Wake parW ÜeanV WUaW aW WUe level
of WUe inTiviTual learner iW iV noW repreVenWaWive.
TUe reVearcU TeVign for WUe Üain VWuTX iV baVeT on WUe principle of
WriangulaWionH wUere TaWa on WUe VaÜe area of inWereVW iV collecWeT froÜ
TifferenW perVpecWiveV anT froÜ variouV reVponTenWV. TUeVe incluTe queVWionnaireV given Wo WeacUerV anT learnerV; obVervaWion of leVVonV; inWerviewV
wiWU NngliVU WeacUerV froÜ eacU VcUool anT inWerviewV wiWU learnerV. TUuV
WUe exWracWV froÜ inWerviewV wUicU will be TeVcribeT Uere are a fragÜenW of
a wiTer anT Üore coÜplex picWure.

3. ÓeWUoTology
InWerviewV wiWU WUe learnerV were conTucWeT accorTing Wo a prepareT VcripW
wUicU covereT Veveral areaV connecWeT wiWU WeacUing anT learning. ÖoliVU
waV cUoVen aV WUe language of WUe inWerview Wo enable learnerV Wo give full
anVwerV. TUe VcripW waV firVW piloWeT anT aTjuVWÜenWV ÜaTe Wo WUe queVWionV. TUe Üain reVearcU VWuTX waV conTucWeT bX WUe firÜ MillwarT Łrown
SMGIORCH wUo won WUe public WenTer for WUe projecW. Ńor WUe inWerviewV
WUeX recruiWeT 54 peopleH wUo were WUen WraineT on a courVe run bX ÜeÜberV of WUe Ńoreign Language SecWion of NRI uVing filÜV froÜ WUe piloW anT
WUe VcripWH wiWU WUe aiÜ of enVuring reliabiliWX in conTucWing WUe inWerviewV .
TUe inWerviewVH wUicU laVWeT approxiÜaWelX 5 ÜinuWeV eacUH were carrieT ouW beWween MarcU anT MaX 2012. NacU inWerview waV auTio-recorTeT
anT WUeVe were WUen WranVcribeT in WUe prograÜ f4 bX a WeaÜ of 10 WranVcriberV. A WeaÜ froÜ NRI WUen prepareT an iniWial coTe Wree for analXYing WUe
WranVcripWV in WUe prograÜ MaxqTa 10 anT VubVequenWlX WraineT 24 coTerV.
Muring WUe perioT in wUicU WUe WranVcripWV were being coTeTH an inWeracWive
foruÜ alloweT conWacW beWween WUe WeaÜ ÜeÜberV anT ÜaTe iW poVVible for
ÜoTificaWionV Wo WUe coTe Wree Wo be VUareT.
TUiV paper focuVeV on learnerV’ TeVcripWionV of WUeir NngliVU leVVonV
anT aiÜV Wo anVwer WUe following queVWionVJ
1. How To learnerV TeVcribe WUeir WXpical NngliVU leVVonV?
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2. PUaW iV ÜoVW frequenWlX ÜenWioneT in learner TeVcripWionV of WUeir
WXpical NngliVU leVVonV?
3. PUen aVkeT Wo Walk abouW an iTeal leVVon of NngliVU wUicU areaV of
WUe learning proceVV are ÜoVW frequenWlX TeVcribeT?
4. How To learnerV TeVcribe WUeir iTealiYeT WeacUer of NngliVU?
5. How To learnerV TeVcribe WUeir iTealiYeT learning group?
In orTer Wo anVwer WUeVe Wwo queVWionV were VelecWeT froÜ WUe VcripW.
TUeVe were “PUaW iV a WXpical NngliVU leVVon in Xour group like?” anT “ÖleaVe
TeVcribe Xour iTea of an iTeal NngliVU leVVon.”. In WUe inWerview WUeVe queVWionV TiT noW follow eacU oWUer anT oWUerV inWerveneT. CoTeV froÜ WUe original
coTing were exaÜineT anT new analXViV conTucWeT on WUe baViV of WUeVe.

4. SWuTenW VoiceV- empirical finTingV
4.1. AnalyViV of WUe queVWion “PUaW iV a Wypical NngliVU leVVon in your group like?”
TUiV queVWion waV anVwereT bX all WUe VWuTenWV in WUe VaÜple. In WUe original
analXViV 55 TifferenW coTeV were uVeT Wo TeVcribe acWiviWieV or WopicV ÜenWioneT anT WUeVe coTeV were eÜploXeT a WoWal of 2961 WiÜeV. In WUe new
analXViV WUeVe were re-groupeT Wo eliÜinaWe overlap anT Wo proviTe greaWer
clariWX. InforÜaWion abouW Uow WUiV waV Tone iV given below in WUe analXViV
of WUe inWerview queVWion.
4.1.1. Pork wiWU WUe courVebook
InforÜaWion connecWeT wiWU uVe of WUe courVebook waV ÜoVW frequenWlX
ÜenWioneT bX learnerVH coÜpoVing 19.4% (575) of all inVWanceV wUere coTeV
were uVeT. One new coTe waV creaWeT anT labelleT Pork wiWU WUe
courVebookH wUicU waV coÜpoVeT of 4 original coTeV (‘work wiWU WUe
courVebook’; ‘we To exerciVeV’; ‘exerciVeV’; anT ‘exerciVeV froÜ WUe book or
recorTing’). SaÜple parWicipanW opinionV are given belowJ
MoVW ofWen we To exerciVeV anT everXone ToeV WUeÜ bX WUeÜVelveV anT WUen
we cUeck WUeÜ WogeWUer aV a claVV anT WUen we correcW WUe ÜiVWakeV (all quoWaWionV froÜ WUe TaWa are WUe auWUor’V WranVlaWionV)
AnT Vo iW’V like WUiVH we Walk abouWH for exaÜpleH a reaTing WexW froÜ WUe
courVebook anT everXWUing iV connecWeT. Ńor exaÜpleH in WUe reaTing WUere are
variouV biWV of graÜÜarH VucU aV paVW WenVeV anT we To loWV of exerciVeV. TUere
are loWV of exerciVeV in WUe work book anT we alVo To a few in our noWebookV.
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4.1.2. SkillV
TUe nexW ÜoVW frequenWlX uVeT coTeV were connecWeT wiWU VkillVH coÜpriVing
16.4% of WUe inVWanceV of coTeV uVeT. Again original coTeV were aÜalgaÜaWeT; LiVWening conViVWV of WUe original coTeV ‘liVWening Wo recorTingV’ (43 inVWanceV)H ‘ TicWaWion’ (3)H ‘waWcUing filÜV’ (8)H anT ‘VongV’ (7)H a WoWal of 61
inVWanceV. Speaking iV ÜaTe up of ‘TialogueV anT Walking in NngliVU’ (51)H
‘Walking abouW picWureV’ (3)H ‘queVWionV anT anVwerV’ (24)H a WoWal of 78 inVWanceV. PriWing incluTeV WUe coTeV ‘wriWing’ (45) anT ‘wriWing in our noWebookV’ (72)H a WoWal of 117 inVWanceV. ReaTing iV coÜpoVeT of ‘reaTing’ (161)H
anT ‘WranVlaWing WUe WexW inWo ÖoliVU’ (70)H a WoWal of 231 inVWanceV.
AccorTing Wo WUe learnerVH reaTing anT wriWing preToÜinaWe in leVVonVH
coÜpriVing 71.4% (348) of all WUe inVWanceV of uVe of coTeV referring Wo VkillV
(487)H wUile VkillV aVVociaWeT wiWU oral coÜÜunicaWion (Vpeaking anT liVWening) Üake up 28.5% (131).
OWUer WXpeV of exerciVeV ÜenWioneT bX learnerV were vocabularX (153
inVWanceVH 5H2%) anT grammar (99 inVWanceVH 3.3%) coÜpriVing 8.5% of all
WUe inVWanceV of coTeV uVeT Wo TeVcribe a WXpical leVVon. On WUiV levelH reaTing WopV WUe liVW for frequencX aW 7.8%H followeT bX vocabularX aW 5.2%H wriWing aW 3.9%H graÜÜar aW 3.3%H Vpeaking aW 2.6% anT liVWening aW 2.1%.
4.1.3. OWUer frequenWly occurring coTeV
TUe nexW VeW of coTeV referV Wo TeacUer acWiviWXH incluTing WUe coTeV ‘TeacUer
wriWeV on WUe boarT’ (21 inVWanceV) anT ‘TeacUer explainV WUe Wopic of WUe
leVVon’ (145). TogeWUer WUeVe coTeV coÜpriVe 5.6% of all inVWanceV of coTeV
uVeT. HomeworkH covering WUe coTeV ‘CUecking UoÜework’ (65 inVWanceV)H
‘TeacUer VeWV UoÜework’ (49)H anT ‘CUecking wiWU WUe WeacUer’ (40) accounWV
for 5.4% of WUe coTeV uVeT. TUe final VeW of ÜoVW frequenWlX uVeT coTeVH
WoWalling 3.4%H refer Wo AVVeVVmenW wiWU ‘VpeecUeV’ (35 inVWanceV)H ‘quiYYeV’
[pol. karWkówki] (24) anT ‘WeVWV’ (4).
To VuÜ upH froÜ WUe learner perVpecWiveH NngliVU leVVonV appear Wo focuV preToÜinanWlX on WUe courVebookH wiWU WraTiWional acWiviWieV VucU aV
reaTingH wriWingH anT exerciVeV in vocabularX anT graÜÜar ÜoVW ofWen ÜenWioneT. HoÜework appearV Wo be an inWegral parW of WUe leVVon anT WUe
WeacUer iV acWivelX engageT in explaining WUe Wopic of WUe leVVon. AVVeVVÜenW
alVo appearV aV a frequenW ÜenWion.
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4.2. AnalyViV of “ÖleaVe TeVcribe your iTea of an iTeal NngliVU leVVon”.
AnVwerV Wo WUiV queVWion were given bX 460 of WUe 480 learnerV in WUe VaÜple. TUe reÜaining 20 reVponTeT onlX “I Ton’W know”. 106 TifferenW coTeV
were uVeT in WUe original analXViVH applieT 1644 WiÜeV. AV wiWU WUe previouV
queVWion new coTe caWegorieV were creaWeT for WUiV paper.
4.2.1. TUe proceVV of learning
TUe firVW VeW iV labelleT ProceVV of learning anT coÜpriVeV 38.7% (66) of all WUe
coTeV uVeT Wo TeVcribe reVponVeV Wo WUiV queVWion. PiWUin WUiV coTe VeW WUere
are Wwo Vub-groupVJ Óore acWive anT Óore effecWive anT more inWereVWing WeacUing coÜpriVing 29.4% anT 24% reVpecWivelX of WUe 636 ProceVV coTe inVWanceV.
Óore acWive leVVonV
TUe Vub-group Óore AcWive incluTeV WUe original coTeV ‘MiVcuVVionH converVaWionV in NngliVU’ (47 inVWanceV)H ‘work in groupV’ (40)H‘NTucaWional gaÜeV’
(39)H ‘Üore exerciVeV’ (30)H ‘inWereVWing projecWV’ (18)H ‘LearnerV Üake poVWerV’ (7)H ‘Vpeaking onlX in NngliVU’ (5)H anT ‘LearnerV WUink of WUe Wopic for a
leVVon’ (1)H Üaking a WoWal of 187 inVWanceV. TUe ÜoVW repreVenWaWive opinionV in WUe Óore AcWive coTe group followJ
If we workeT Üore in groupV we woulT learn Üore froÜ our frienTV anT everXone woulT be able Wo give WUeir opinion.
IW’V reallX leVVonV in groupV WUaW are WUe beVW for Üe becauVe Xou can coÜÜunicaWe in NngliVU wiWU oWUer people in WUe claVV WooH noW juVW Xou wiWU
XourVelfH like wUen Xou’re reaTingH rigUW? AnT I WUink iW inWegraWeV WUe wUole
claVV anT iW’V eaVier Wo coÜÜunicaWe in WUe foreign language WUan in… If Xou
go awaX VoÜewUereH well WUen iW woulT be eaVier Wo coÜÜunicaWe. Nven if
Xou Ton’W know VoÜe worTV Xou can alwaXV explain in Xour own worTVH buW
in fronW of WUe WeacUer WUere’V alwaXV preVVureH buW wiWU Xour peerV iW’V leVV.

LearnerV are able Wo arWiculaWe WUe benefiWV of group workH boWU in
WerÜV of language TevelopÜenWH buW alVo froÜ WUe Vocial perVpecWive. PUen
TiVcuVVing gaÜeV WUeX alVo Traw on a varieWX of arguÜenWVH VucU aV in WUiV
quoWeH wUere WUe learner VWreVVeV WUe inWellecWual cUallenge gaÜeV offer.
SoÜe kinT of gaÜeH VoÜeWUing WUaW’V TeÜanTingH iW’V a gaÜe buW iW alVo
ÜakeV Xou WUinkH XeV? TUaW woulT be greaW.
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OWUerV Vee gaÜeV aV an opporWuniWX Wo cUange WUe VWrucWure of WUe
leVVonH Wo aTT varieWXH or Wo allow ÜoveÜenW.
SoÜeWUing likeH Xou VWanT up in WUe ÜiTTle of WUe rooÜH WUaW VorW of WUingH
becauVe VoÜe of WUe exerciVeV [we To] are ÜonoWonouV.
So WUaW we TiTn’W Uave Wo ViW in our placeV like we uVuallX ToH onlXH I Ton’W
knowH in a circle anT To VoÜe group-builTing acWiviWieV [pol. YabawX
inWegracXjne] anT noW juVW wriWing.

SoÜe VWuTenWV Vee gaÜeV aV Uelping learning becoÜe Üore ÜeÜorableH or WUaW WUeX woulT be acWivelX involveT in uVing WUe WargeW language.
Pe coulT To VoÜeWUing like preVenWing VWorieV. SoÜe inWerviewV wiWU eacU
oWUer. AnT on WUe baViV noW juVW of wriWingH buW alVo explaining wiWU VoÜe kinT
of TeÜonVWraWion [pol. pokaYXwaniem]H aV if iW waV a gaÜeH Vo iW woulT be
beWWer Wo reÜeÜber.
Pell I WUink acWuallX WUaW WUere coulT be a few Üore gaÜeV of VoÜe VorW. Of
courVe I’Ü noW VaXing WUaW WUeX VUoulT be verX frequenWH buW froÜ WiÜe Wo
WiÜeH… XeV WUaW’V iWH WUaW we coulT Walk in NngliVU VoÜeWiÜeVH VoÜe TaX for
exaÜple WUaW we onlX Vpeak in NngliVU anT I WUink WUaW woulT be niceH greaW.

Óore effecWive anT inWereVWing WeacUing
Óore effecWive anT more inWereVWing WeacUing incluTeV WUe coTeV ‘loWV of
aTTiWional ÜaWerialV’ (65)H ‘TiviVion inWo groupV accorTing Wo abiliWX’ (20)H
‘Üore effecWivelX’ (13)H ‘conWacW wiWU naWive VpeakerV’ (12)H ‘worTV WaugUW
WUeÜaWicallX’ (12)H ‘inforÜaWion abouW NngliVU-Vpeaking counWrieV’ (10)H
‘learning wiWU VongV’ (8)H ‘learning uVeful WUingV’ (3)H ‘inviWeT gueVWV’ (3)H
wUicU covereT a WoWal of 153 inVWanceV.
IW can be Veen froÜ analXViV of coTeV in WUiV VecWion WUaW learnerV appear Wo perceive a neeT Wo be Üore acWivelX engageT in WUe learning proceVV.
TUeX TreaÜ of Üore varieWX Turing leVVonVH boWU in WerÜV of ÜaWerialVH buW
alVo aV far aV acWiviWieV anT organiYaWion are concerneT.
4.2.2.TUe iTeal NngliVU WeacUer
AparW froÜ WUe proceVV of learningH 246 VWuTenWV (51.1%) alVo WalkeT abouW
WUeir iTea of an iTeal NngliVU WeacUer. TUiV waV analXYeT uVing 25 coTeVH of
wUicU 470 inVWanceV were noWeTH repreVenWing 28.6% of all WUe coTeV uVeT Wo
anVwer WUe queVWion abouW WUe iTeal leVVon. TUe coTeV were TiviTeT inWo
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WUree VeWVH TeacUer acWiviWXH (32.1% of all inVWanceV of coTeV abouW WUe iTeal
WeacUer) TeacUer CUaracWer (25.3%) anT TeacUer VupporWV learnerV (29.8%).
TUe VeW TeacUer acWiviWX coverV a varieWX of coTeV. TUeVe incluTe coTeV
abouW language anT language uVe (‘VpeakV NngliVU in WUe leVVon’ (52)H ‘VpeakV
ÖoliVU’ (14)H ‘knowV NngliVU well’ (5); abouW ÜoWivaWional VWraWegieV (‘TeÜanTV
enougU froÜ uV’ (29)H ‘encourageV anT ÜoWivaWeV’ (7)H ‘ToeV noW give negaWive
graTeV’ (4); abouW WUe waX WUe leVVon iV run (‘giveV inWereVWing leVVonV’ (23)H
‘reallX WrieV UarT’ (7); anT abouW claVVrooÜ ÜanageÜenW (‘keepV TiVcipline in
WUe leVVon’ (10)H IW iV of noWe WUaW WUe ÜoVW frequenWlX uVeT coTeV expreVV a
wiVU WUaW NngliVU be uVeT in WUe leVVon (34.4% of WUe inVWanceV of coTeV in WUiV
VeW) anT WUaW WUe WeacUer TeÜanTV enougU of WUe learnerV (19.2%).
AV for TeacUer CUaracWerH learnerV woulT like WUeir iTeal WeacUer Wo be
‘nice anT calÜ’ (63)H ‘unTerVWanTing’ (22)H ‘Uave a VenVe of UuÜour’ (8)H ‘noW
Wo VUouW’ (12)H ‘noW Wo Uave favouriWeV’ (7)H anT ‘Wo aVVeVV fairlX’ (7).
PiWU regarT Wo TeacUer VupporWV learnerV WUe ÜoVW frequenWlX occurring coTeH repreVenWing 70% of WUe inVWanceV of coTeV abouW WUe iTeal WeacUerH waV ‘WeacUer explainV everXWUing’ (98). TUiV waV followeT bX ‘WeacUer
repeaWV’ (21)H ‘WeacUer UaV a loW of WiÜe for learnerV’ (17). TUe VeW alVo incluTeT WeacUer ‘UelpV’ (2) anT ‘correcWV’ (2).
Ńor WUe learnerV wUo Vpoke abouW WUeir iTeal WeacUer iW woulT appear WUaW
WUeX feel a neeT for Üore VupporWH parWicularlX in WUe forÜ of explanaWionV anT a
calÜ anT unTerVWanTing perVon wUo VpeakV NngliVU Turing WUe leVVon.
4.2.3. TUe iTeal group in wUicU Wo learn NngliVU
TUe final VeW of coTeV wUicU will be TeVcribeT concernV learnerV’ viewV on
WUe iTeal group WUeX woulT like Wo Uave for NngliVU. TUiV Wopic waV raiVeT bX
227 (47.3%) of WUe VaÜple anT waV coTeT uVing 13 coTeVH applieT 341 WiÜeVH
wUicU waV 20.7% of all WUe inVWanceV of coTeV uVeT Wo anVwer WUe queVWion
abouW WUe iTeal leVVon. MoVW frequenWlX ÜenWioneT waV ‘a nice aWÜoVpUere’
(121 inVWanceV) ‘wiWUouW quarrelV’ (9). CoTeV connecWeT wiWU aWmoVpUere
accounWeT for 38.1% of all WUe coTeV abouW WUe iTeal group. 28.4% of WUe
coTeV abouW WUe iTeal group TeVcribeT cUaracWeriVWicV VucU a group VUoulT
Uave. Of WUeVe WUe ÜoVW frequenWH repreVenWing 53.6% of inVWanceV of WUe
coTeV froÜ WUiV Vub-VeWH waV WUaW WUe group ‘iV quieW’ (52)H followeT bX
‘workV cooperaWivelX’ (25)H iV ‘UarÜoniouV’ (11)H ‘proÜpWV weaker learnerV’
(5)H anT ‘ToeV noW laugU aW oWUerV’ (4). TUe final Vub-VeWH repreVenWing 13.2%
of WUe coTeV abouW groupVH waV abouW organiYaWion wUere WUe ÜoVW frequenW
coTeV were ‘ a ViÜilar level in WUe group’ (27) anT ‘VÜall groupV’ (18).
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TUe coTeV abouW WUe iTeal learning group for NngliVU appear Wo reflecW
a TeVire froÜ learnerV for a group wUicU iV UoÜogeneouV in WerÜV of level of
abiliWXH wiWU a poViWive aWÜoVpUereH anT wUere WUere are gooT relaWionVUipV
wiWU WUeir peerV. 7.5% (124 inVWanceV) of all inVWanceV of coTeV uVeT Wo anVwer WUe queVWion abouW WUe iTeal NngliVU leVVon expreVVeT VaWiVfacWion wiWU
WUe VWuTenWV’ currenW learning ViWuaWionH aV WUeX VWaWeT ‘like iW iV now’ in reVponVe Wo WUe queVWion.

5. MiVcuVVion anT reflecWionV
In WUiV VecWion we will coÜpare anT conWraVW wUaW UaV been TiVcovereT abouW
WXpical leVVonV of NngliVU in VcUool froÜ WUe learnerV’ TeVcripWionV wiWU Uow
learnerV iÜagine an iTeal leVVon. In WUiV waX iW iV UopeT we can obWain a new
perVpecWive on WeacUing anT learning in lower VeconTarX VcUoolV.
5.1. TUe learning proceVV
ŃroÜ TeVcripWionV of currenW leVVonV we founT WUaW learnerV Vee wUaW UappenV in VcUool NngliVU leVVonV aV VWronglX baVeT arounT work wiWU WUe
courVebookH wiWU a focuV on Toing exerciVeV pracWiVing reaTingH vocabularXH
wriWing anT graÜÜar. In WUeir iÜagineT leVVonV learnerV appeal Wo be given
WUe opporWuniWX Wo be Üore acWivelX engageT in WUe learning proceVVH expreVVing a TeVire for Üore acWive uVe of WUe WargeW language WUrougU TiVcuVVionV
anT group workH wUere everXone woulT Uave WUe cUance Wo Vpeak anT Wake
parW in WUe leVVon. TUeX VuggeVW WUaW eTucaWional gaÜeV coulT be uVeT Wo cUallenge anT VWiÜulaWe WUeÜH anT WUaW WUeVe woulT offer a welcoÜe cUange in
WUe leVVon anT offer WUeÜ WUe cUance Wo Vpeak. TUeX unTerVWanT WUaW WUrougU
acWive engageÜenW learning becoÜeV Üore ÜeÜorable. IW woulT WUerefore
VeeÜ WUaW VoÜe learnerV aW preVenW To noW feel WUaW WUeir leVVonV of NngliVU
are offering WUeÜ WUe opporWuniWieV Wo uVe WUe languageH wUicU WUeX perceive
aV keX in WUe proceVV of foreign language learning. TUeX alVo appeal WUaW WUe
WeacUer VUoulT uVe WUe WargeW language. AccorTing Wo WUe learnerVH language
uVe in claVV appearV Wo Üean Toing exerciVeV froÜ WUe courVebookH wUile WUeX
woulT prefer WUiV Wo involve coÜÜunicaWion anT inWeracWion.
TUiV iÜpreVVion abouW WUe ToÜinance of WUe courVebook iV reinforceT
wUen we look aW wUaW learnerV VaX abouW WUeir iTeal WeacUer. PUile opinionV
of NngliVU WeacUerV WUeX currenWlX Uave are in general poViWiveH WUe learnerV
TreaÜ of Uaving a WeacUer wUo workV wiWU WUeÜ Wo Uelp WUeÜ unTerVWanT
WUe ÜaWerial WUorougUlXH WUrougU giving explanaWionV. TUiV VuggeVWV WUaW WUeX
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woulT like Üore opporWuniWieV Wo be able Wo VaX wUaW iV noW clear anT Wo aVk
queVWionVH raWUer WUan ViÜplX To wriWWen exerciVeV. AlWUougU WUeX reporW
appreciaWivelX WUaW WUeir WeacUerV To a greaW Teal for WUeÜ anT WrX UarTH WUiV
VuggeVWV WUaW WUe learnerV are in facW paVVive in WUe claVVrooÜH raWUer WUan
acWivelX engageT. IW iV TifficulW Wo Tevelop coÜÜunicaWive VkillV if iW iV WUe
WeacUer wUo iV acWiveH raWUer WUan WUe learner.
IW iV of noWe WUaW TeVpiWe WUeir ageH all learnerV were able Wo TeVcribe
wUaW WUeX uVuallX To Turing leVVonVH alWUougU WUeVe TeVcripWionV are ofWen
quiWe general anT rarelX voiceT in WerÜV of wUaW leVVonV aiÜ Wo WeacU. ŁX
conWraVWH iW waV UarTer for VoÜe learnerV Wo give WUeir iÜaginaWionV free reinH
aV reflecWeT bX WUe facW WUaW noW all learnerV anVwereT WUe queVWion abouW
WUeir iTeal leVVon. Pe Uave Veen WUaW learnerV Uave a wealWU of conVWrucWive
iTeaV on Uow learning NngliVU coulT be iÜproveT anT given encourageÜenW
coulT becoÜe Üore involveT in WUe planning proceVV. Pe Uave alVo Veen
WUaW VoÜe pupilV are able Wo queVWion wUeWUer wUaW iV being Tone now iV aV
effecWive aV iW coulT be. AV criWical WUinking iV one of WUe keX coÜpeWenceV in
WUe Core CurriculuÜ wUicU VUoulT be TevelopeT acroVV all VcUool VubjecWVH iW
woulT VeeÜ WUaW WUiV WXpe of acWiviWX coulT be uVeT bX WeacUerV Wo work on
WUiV Vkill. TUe inforÜaWion obWaineT anT WUe proceVVeV involveTH aV WUe reVearcU liWeraWure on SWuTenW Voice eviTenceVH coulT be beneficial boWU for
WUe WeacUer anT WUe learnerV.
5.2. TUe learning group
LearnerV were able Wo clearlX TeVcribe Vocial aVpecWV of leVVonV wUicU TiVWurb
WUe learning proceVV anT in WUeir TeVcripWionV of WUe iTeal group VuggeVW waXV in
wUicU WUeVe coulT be WackleT. If WUere are beUavior probleÜV in a group WUeVe
learnerV VeeÜ Wo be VuggeVWing WUaW if onlX WUe WeacUer woulT VUare WUe reVponVibiliWX for keeping TiVcipline wiWU WUeÜH WUen WUe group woulT finT a VoluWion.
TUiV quoWaWion froÜ a Xoung AÜerican VWuTenW eloquenWlX puWV WUiV inWo worTVJ
ReacU Üe wiWU Üore WUan worTV froÜ WexWbookV—buW worTV froÜ WUe Voul
anT WUe ÜinT connecWeT Wo WUe UearW. PUaW goW Xou Wo WeacU Üe? PaVn’W iW
Wo reacU Üe? . . . RelaWe Wo ÜeH TebaWe wiWU ÜeH reVpecW Üe. SWop neglecWing
Üe. (SWrucker eW al.H 2001J162)

6. ConcluVionV
Pe Uave Veen WUaW offering learnerV WUe cUance Wo Walk abouW WUe WeacUing
anT learning of NngliVU in lower VeconTarX VcUoolV can give iÜporWanW in-
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VigUWV inWo Uow WUeX perceive NngliVU iV WaugUW anT Uow WUiV coulT be
cUangeT. AlWUougU WUe VaÜple uVeT Wo obWain WUe TaWa in WUiV VWuTX iV noW
repreVenWaWiveH iW iV large anT coÜeV froÜ 120 TifferenW VcUoolV acroVV WUe
counWrX. ConVequenWlXH wiWU cauWionH we ÜaX infer WUaW wUaW learner VaX
Uere ÜaX be fairlX WXpical of WUe opinionV of learnerV in WUe firVW claVV of gimnaYjum. TUere reÜain WUen Wwo iÜporWanW iVVueV wUicU neeT Wo be aTTreVVeT. TUe firVW of WUeVe iV beVW expreVVeT in WUe following quoWaWionJ “we
are all enricUeT WUrougU WUe proceVV of auWUenWicallX liVWening- proviTeT we
noW onlX liVWenH buW alVo Uear anT acW” (CYerniawVki F OiTT 2011Jxxxvii)
PUaW WUen can be Tone in reVponVe Wo WUe picWure of WUe proceVV of
WeacUing NngliVU wUicU iV preVenWeT Uere? TUe queVWion of WUe role of WUe
courVebook in WUe WeacUing of foreign language iV WUe one wUicU neeTV wiTeVpreaT TebaWe. LearnerV are claiÜing WUaW WUe courVebook ToÜinaWeV leVVonV
anT WUaW iW iV WUe WraTiWional VkillV of reaTing anT wriWWen exerciVeV on vocabularX
anT graÜÜar wUicU preToÜinaWe in WUe WXpical leVVon. TUeX appeal for Üore
cUanceV Wo uVe WUe WargeW language anT Üore uVe of iW bX WUe WeacUer. IW iV noW
TifficulW Wo infer froÜ WUiV WUaW cerWain aVpecWV of WUe Core CurriculuÜH VucU aV
Vpeaking anT liVWeningH appear Wo be unTer-repreVenWeT in VcUool. TUiV iV a VeriouV probleÜ. If WUe Üain goal of WeacUing in VeconTarX VcUoolV iV Wo enable “effecWive Vpoken anT wriWWen coÜÜunicaWion in WUe foreign language” (MNN
2009J61H own WranVlaWion)H WUenH froÜ wUaW learnerV appear Wo be VuggeVWingH iW
woulT appear WUaW WUe baVic conTiWionV for WUiV Wo coÜe abouW are noW being
ÜeW. NffecWive Vpoken coÜÜunicaWion iV noW TevelopeT WUrougU Toing wriWWen
exerciVeV. ReVponVe iV neeTeT in WUe forÜ of TiVcuVVion anT reflecWion anT alVo
bX encouraging WeacUerV Wo liVWen Wo WUeir own learnerVH wiWU WUe view of obWaining a TifferenW perVpecWive anT look for poVVible waXV forwarT.
ReVponTing Wo criWical inforÜaWion wUicU UaV been obWaineT froÜ WUe
voiceV of learnerV iVH UoweverH cUallenging aV iW requireV “Üajor VUifWV on WUe
parW of WeacUerVH VWuTenWVH anT reVearcUerV in relaWionVUipV anT in waXV of
WUinking anT feeling abouW WUe iVVueV of knowleTgeH languageH powerH anT
Velf” (OlTfaWUerH 1995H p. 137). TUiV ÜeanV WUaW we neeT Wo value WUe opinionV of WUe learnerV given Uere in WUe VaÜe waX WUaW we currenWlX value WUe
reVulWV of naWional exaÜinaWionV. ReVponTing onlX Wo WeVW VcoreV ÜeanV WUaW
we are evaluaWing onlX WUe proTucW of WUe VcUoolH buW noW WUe proceVV froÜ
wUicU WUaW caÜe. SWuTenW voice offerV iÜporWanW inVigUWV inWo WUaW proceVV.
PiWUin ÖoliVU eTucaWion WUe legiVlaWion exiVWV Wo reallX give pupilV anT
Xoung people a voice anT fullX engage learnerV in WUe TeÜocraWic proceVV of
eTucaWional iÜproveÜenW. IW iV ViÜplX a queVWion of reallX iÜpleÜenWing WUiV
anT Üaking iW work.
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ŃinallXH iW neeTV Wo be reÜeÜbereT WUaW learning a language effecWivelX ÜeanV being able Wo uVe iW in a wiTe range of ViWuaWionV. TUiV iV noW WUe
VaÜe aV being able Wo To wriWWen exerciVeV froÜ a courVebook. A courVebook
iV a Wool Wo VupporW WUe eTucaWional proceVVH noW a VubVWiWuWe for iW.
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UniwerVXWeW GTańVki

RUR FÖRMNRUNG MNR SÖRACHŁNPUSSTHNIT –
VNRGLNICHNN UNM ŁNSÖRNCHNN
MNR GRAÓÓATISCHNN STRUOTURNN
ÖromoWing language awareneVV – compariVon anT TiVcuVVion of
grammar VWrucWureV
TUiV paper elaboraWeV on WUe noWion of language awareneVV aÜong ÜulWilingual VWuTenWV. In WUe firVW parW WUe auWUor preVenWV WUe reVulWV of a reVearcU VWuTX wUoVe objecWive waV Wo aVVeVV if ÜulWilingual VWuTenWV are
aware WUaW WUe languageV WUeX Vpeak anT VWuTX (NngliVU anT GerÜan) inWeracW conVWanWlX anT if WUeX recogniYe WUe pUenoÜenon of WUe poViWive
anT negaWive WranVfer. TUe VubjecWV were VWuTenWV of ApplieT LinguiVWicV aW
WUe univerViWieV of ŁXTgoVYcYH GTańVk anT ÖoYnań in ÖolanT. TUe VeconT
parW of WUe arWicle iV an aWWeÜpW Wo connecW WUeorX anT pracWice. IW conWainV
VoÜe VuggeVWionV Uow Wo iÜprove ÜulWilingual foreign language WeacUing.
A coÜpariVon anT TiVcuVVion of graÜÜar VWrucWureV aiÜV Wo proÜoWe language awareneVV aÜong VWuTenWV of foreign languageV.
OeyworTVJ ÜulWilingual VWuTenWVH language awareneVVH coÜpariVon of
graÜÜar VWrucWureV
Słowa klucYoweJ wielojęYXcYność ucYniaH świaToÜość jęYXkowaH porównXwanie VWrukWur graÜaWXcYnXcU jęYXków

1. NinleiWung
Mer vorliegenTe ŁeiWrag WUeÜaWiVierW Tie ŃörTerung Ter SpracUbewuVVWUeiW
ÜulWilingualer LernenTer unT SWuTierenTerH Tie TurcU VergleicUen unT ŁeVprecUen Ter graÜÜaWiVcUen SWrukWuren erfolgen Voll.
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Mer ŁeiWrag VeWYW VicU auV Trei Teilen YuVaÜÜen. Mer erVWe Teil VWellW
Tie für Tie folgenTen Überlegungen relevanWen linguiVWiVcUen unT kogniWiven
ÖerVpekWiven Ter MeUrVpracUigkeiW Tar. Außer Ter Nrklärung TeV TranVferbegriffV wirT auf Tie VergleicUVTiTakWik ŁeYug genoÜÜenH Tie Yur ŃörTerung
Ter SpracUbewuVVWUeiW ÜeUrVpracUiger LernenTer beiWragen kann. Mer YweiWe AbVcUniWW bericUWeW von Ten NrgebniVVen einer UnWerVucUungH Tie 2013
unWer SWuTierenTen Ter AngewanTWen LinguiVWik an Ten UniverViWäWen in
ŁXTgoVYcYH GTańVk unT ÖoYnań TurcUgefüUrW wurTe. Mie UnWerVucUung YielWe Tarauf abH Tie ŁewuVVWUeiW Ter SWuTierenTen in ŁeYug auf Ten poViWiven
unT negaWiven TranVfer YwiVcUen Ten VWuTierWen ŃreÜTVpracUen nacUYufragen. Mer TriWWe AbVcUniWW TeV ŁeiWragV iVW praxiVorienWierW. NV wirT Tavon auVgegangenH TaVV Tie ŃörTerung Ter SpracUbewuVVWUeiWH Tie TurcU VergleicUen
unT ŁeVprecUen Ter graÜÜaWiVcUen SWrukWuren unT vor alleÜ Ter für Ten
negaWiven TranVfer anfälligen SpracUbereicUe Ter VWuTierWen ŃreÜTVpracUen
erfolgen VollH ein MiWWel Vein kannH über Tie Öarallelen unT MifferenYen in Ten
SpracUVXVWeÜen Yu reflekWierenH auf Ten negaWiven TranVfer aufÜerkVaÜ Yu
ÜacUen unT weiWerUin Ten InWerferenYfeUlern vorYubeugen. IÜ AnVcUluVV
Tarauf wirT eine TiTakWiVcUe Übung angeboWenH Tie Tie RegulariWäWen YwiVcUen Ten SpracUen iÜ ŁereicU Ter PorWVWellung expliYiW TarVWellW. IÜ vorliegenTen Ńall UanTelW eV VicU uÜ Tie SpracUen ÖolniVcU alV MuWWerVpracUeH
NngliVcU unT MeuWVcU alV ŃreÜTVpracUen.

2. LinguiVWiVcUe unT kogniWive ÖerVpekWiven Ter ÓeUrVpracUigkeiW
MaV ŃorVcUungVinWereVVe für Tie vorliegenTe UnWerVucUung beYog VicU auf Tie
TaWVacUeH TaVV Tie früUer gelernWen (ŃreÜT-)SpracUen inWeragierenH wenn eine
neue SpracUe erworben wirT. Mie OennWniVVe in früUer erworbenen SpracUen
üben einen poViWiven unT einen negaWiven NinfluVV auf TaV Nrlernen einer weiWeren SpracUe auV. Mer poViWive TranVfer läVVW Tie koÜÜunikaWiv-pragÜaWiVcUe
OoÜpeWenY effiYienWer enWfalWenH wenn vorgängige ŃreÜTVpracUenkennWniVVe
unT biVUer angewanTWe LernVWraWegien Yu Hilfe genoÜÜen werTen. Mer negaWive NinfluVV iVW TurcU beVWiÜÜWe ŃakWoren beTingWH vor alleÜ TurcU Tie WXpologiVcUe NäUe Ter SpracUen (bei VWrukWurell verwanTWen SpracUen VWeigW Tie InWerferenYwaUrVcUeinlicUkeiW)H oTer TurcU TaV Niveau Ter SpracUbeUerrVcUung (Tie
beVVer beUerrVcUWe ŃreÜTVpracUe wirT Yur ToÜinierenTen ŃreÜTVpracUe) (vgl.
CenoY 2001). Mer negaWive TranVfer äußerW VicU in Ter ŃeUlerproTukWionH wenn
LernenTe gewiVVe SWrukWuren unT Vokabeln enWweTer TirekW oTer inTirekW auV
Ter ToÜinierenTen SpracUe überneUÜen unT auf Tie anTere SpracUe überWragen (vgl. ŁouvX 2000H GroVeva 1998H HufeiVen 1991).
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OogniWiveV ŃreÜTVpracUenlernenH TaV Tie ŃörTerung Ter SpracUbewuVVWUeiW vorauVVeWYWH beTeuWeW unWer anTereÜ aucU einen vernünfWigenH
bewuVVWenH Vinnvollen unT vor alleÜ VpracUvergleicUenTen UÜgang ÜiW allen
SpracUenH Tie für Tie LernenTen relevanW VinT. TönVUoff (1991J161) TifferenYierW YwiVcUen konfronWierenTer unT konWraVWierenTer ŁewuVVWÜacUung Ter
SpracUpUänoÜene. NrVWere beTeuWeW Ten NinVaWY kogniWivierenTer VerfaUrenH
Tie Tie GegenüberVWellung VpracUlicUer NleÜenWe unT RegulariWäWen unT Tie
HervorUebung von ÜbereinVWiÜÜungen erÜöglicUen. Mie YweiWe ArW iVW ein
Teil Ter konfronWaWiven ŁewuVVWÜacUungH bei Ter eV VicU uÜ Tie GegenüberVWellung Ter SWrukWuren UanTelW.
OönigV (1999J9) arguÜenWierWH TaVV „Ter ŃreÜTVpracUenunWerricUW –
YuÜinTeVW in eineÜ verWreWbaren RaUÜen – auf konWraVWiv angelegWe ŁeVcUreibungen rekurrieren ÜuVV.“ Meißner (2003J31) beÜerkWH TaVV „Tie
TranVferTiTakWik eine VergleicUVTiTakWik iVW. MaV VergleicUen veränTerW nicUW
nur TaV PiVVen in Ter neuen RielVpracUeH VonTern aucU in Ter bereiWV bekannWen SpracUe.“ GoYTawa-GołębiowVki (2005J103) beWonWH TaVV Tie NnWwicklung Ter InWeriÜVpracUe nur Tann YuVWanTe koÜÜen kannH wenn Tie
LernenTen über graÜÜaWiVcUe NleÜenWe iUrer MuWWerVpracUe YuÜ NacUTenken angeregW werTenH Tenn je ÜeUr Tie LernenTen über iUre SpracUe
reflekWierenH uÜ Vo effekWiver können Vie Tie VpracUlicUen ÖUänoÜene Ter Yu
erlernenTen SpracUe erfaVVen. Mer NinbeYug Ter MuWWerVpracUe in Ten
SpracUvergleicU erweiWerW TaV ŁeYugVfelT für Tie Yu erlernenTen ŃreÜTVpracUen unT WrägW VoÜiW Yur InWenVivierung Ter SpracUaufÜerkVaÜkeiW bei.
MaV VergleicUen unT ŁeVprecUen Ter graÜÜaWiVcUen SWrukWuren VWellWH
wie oben angeÜerkWH einen AVpekW in Ter NnWwicklung Ter SpracUbewuVVWUeiW
ÜulWilingualer LernenTer Tar. MieVeV Riel forÜulierW Oleppin (2004J89) folgenTerÜaßenJ „SpracUbewuVVWUeiW in all iUren AuVprägungen könnWe einerVeiWV
eine HilfVfunkWion für Ten LernproYeVV überneUÜen unT anTererVeiWV alV inWegraler ŁeVWanTWeil von MeUrVpracUigkeiW gelWen.“ GnuWYÜann (1997J228) beVcUreibW SpracUbewuVVWUeiW allgeÜein alV „NacUTenken über SpracUe”. NacU
LuWjeUarÜV (1997J7) Vei SpracUbewuVVWUeiW expliYiWeV PiVVen über Tie NinVeWYbarkeiWH AnwenTung unT ÜberWragbarkeiWH bYw. TaV ŃeUlen unT Tie NicUWÜberWragbarkeiW von SpracUkennWniVVen. SpracUvergleicUenTe AkWiviWäWen Tienen TaYuH Tie ŁewuVVWUeiW unT ÜberWragbarkeiW Ter SWrukWuren Yu enWwickeln.
Mie ŃörTerung Ter SpracUbewuVVWUeiW ÜulWilingualer LernenTer Voll
aucU Tie ÖrobleÜaWik Ter inWerlingualen InWerferenY uÜfaVVen. MaYu geUörW
Tie ŁewuVVWÜacUungH TaVV
- paralleleV Nrwerben von ÜeUreren SpracUen nicUW aTTiWiv erfolgWH
unT TaVV alle SpracUenH einVcUließlicU Ter MuWWerVpracUeH VWänTig inWeragieren (vgl. GroVjean 1982)H
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-

-
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Tie InWerakWion Ter SpracUen VicU iÜ poViWiven TranVfer äußerWH TaV
UeißW Tie VpracUlicUen ŁeYieUungen YwiVcUen Ter erVWen unT YweiWen ŃreÜTVpracUe erleicUWern Ten LernproYeVVH Y.Ł. Ten LeVeproYeVV
TurcU Ten geÜeinVaÜen PorWVcUaWYH
Tie InWerakWion Ter SpracUen VicU iÜ negaWiven TranVfer äußerWH Ter
TaV Nrwerben Ter SpracUen erVcUwerWH Yu InWerferenYerVcUeinungen
füUrW unT in Ter ÖroTukWion von ŃeUlern erVcUeinWH
Tie InWerakWion Ter SpracUen VicU iÜ OoTewecUVel äußerWH TaV UeißW
iÜ UÜVcUalWen YwiVcUen verVcUieTenen SpracUVXVWeÜen.
In Ter ÜoTernen vergleicUenTen MiTakWik VollWen für Tie LernenTen
MöglicUkeiWen geVcUaffen werTen über SpracUpUänoÜene Yu reflekWierenH Yu TiVkuWieren unT Öarallelen unT MifferenYen in Ten SpracUVXVWeÜen Yu enWTecken. MaV Riel Ter MeUrVpracUigkeiWVTiTakWik iVW
eV VoÜiWH Tie SpracUbewuVVWUeiW Ter LernenTen Yu förTern unT Vie
TaYu Yu erYieUenH Tie AnknüpfungVÜöglicUkeiWenH Tie Tie SpracUverwanTWVcUafW gewäUrWH Yu nuWYenH uÜ Ten LernproYeVV effiYienWer
Yu geVWalWenH TaV VerVWeUen neuerH VpracUlicUer NleÜenWe Yu erleicUWern unT InWerferenYfeUler erkennen unT korrigieren Yu können. In
TieVeÜ RuVaÜÜenUang wirT iÜ UnWerricUW Tie konfronWaWive ŁewuVVWÜacUung Ter SpracUpUänoÜene angeVWrebWH Teren Riel aucU
Vein VollH auWonoÜeV Lernen Yu förTern.

3. UnWerVucUung
Mie UnWerVucUung wurTe iÜ ŃrüUjaUr 2013 an Trei polniVcUen UniverViWäWen
TurcUgefüUrWH an Ter UniverViWäW in ŁXTgoVYcYH GTańVk unT ÖoYnań.
MaV ŃorVcUungVYiel war Tie ŁewuVVWUeiW ÜulWilingualer SWuTierenTer
Ter AngewanTWen LinguiVWikH Tie NngliVcU unT MeuWVcU VWuTierenH in ŁeYug
auf Ten poViWiven unT negaWiven TranVfer nacUYufragen.
MaV ŃorVcUungVinVWruÜenW war Ter Ńragebogen ÜiW Vieben offenen
Ńragen (iÜ AnUang). Mie Ńragen beYogen VicU auf Tie folgenTen AVpekWeJ
- Tie VubjekWive NinVcUäWYung Ter ToÜinierenTen ŃreÜTVpracUeH
- Tie ŁewuVVWUeiW TeV poViWiven TranVferVH
- Tie ŁewuVVWUeiW TeV negaWiven TranVferVH TaV UeißW Ter ÜberWragung
Ter SWrukWuren TeV NngliVcUen auf TaV MeuWVcUe unTIoTer TeV MeuWVcUen auf TaV NngliVcUeH
- Tie NrwarWung Ter SWuTierenTen in ŁeYug auf Tie ŁerückVicUWigung
Ter VergleicUVTiTakWik NngliVcU – MeuWVcU iÜ UnWerricUWH
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Tie akWuelle SiWuaWion iÜ prakWiVcUen NngliVcU- unT MeuWVcUunWerricUW in ŁeYug auf Tie VergleicUVTiTakWik NngliVcU - MeuWVcU.
NV wurTen inVgeVaÜW 241 SWuTierenTe befragWH Tavon
- 30 SWuTierenTe TeV II. SWuTienjaUreV an Ter UniverViWäW in ŁXTgoVYcYH
- 74 SWuTierenTe TeV I. unT II. SWuTienjaUreV an Ter UniverViWäW in GTańVkH
- 137 SWuTierenTe TeV I.H II. unT III. SWuTienjaUreV an Ter UniverViWäW in ÖoYnań.
Mie erUobenen MaWen wurTen quanWiWaWiv auVgewerWeW. Mie UnWerVucUung
erbracUWe ŃolgenTeVJ
- 86H6% Ter ŁefragWen an Ter UniverViWäW in ŁXTgoVYcY gaben NngliVcU
alV ToÜinierenTe SpracUe anH 72H9% Ter ŁefragWen an Ter UniverViWäW in GTańVk gaben NngliVcU alV ToÜinierenTe ŃreÜTVpracUe anH für
70H9% Ter ŁefragWen an Ter UniverViWäW in ÖoYnań war MeuWVcU Tie
ToÜinierenTe ŃreÜTVpracUe.
- 75H10% Ter ŁefragWen erkennen Ten poViWiven TranVfer. Hilfe bei Ter
Ninprägung neuer PörWer unT bei Ter AnWiYipaWion Ter ŁeTeuWung
Ter PörWer waren Tie aÜ UäufigVWen erWeilWen AnWworWen.
- 51H4% Ter ŁefragWen VinT VicU TeV negaWiven TranVferV bewuVVW.
- Men negaWiven NinfluVV TeV NngliVcUen auf TaV MeuWVcUe beÜerken
29H46% Ter ÖrobanTen. In TieVer Gruppe gaben 78H5% Ter ŁefragWen
NngliVcU alV ToÜinierenTe ŃreÜTVpracUe an. Mie genannWen InWerferenYbereicUe VWellW Tie Grafik Tar.
-

InWerferenYbereicUe N
GraÜÜaWik

PorWVcUaWY

oUne OaWegorie

AuVVpracUe
10%

M

RecUWVcUreibung

4% 2%

47%
37%

Abb. 1J Mie InWerferenYbereicUe NngliVcU –L MeuWVcU.

-

Men negaWiven NinfluVV TeV MeuWVcUen auf TaV NngliVcUe beÜerken
34H34% Ter ŁefragWen. In TieVer Gruppe gaben 60% Ter ŁefragWen
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MeuWVcU alV ToÜinierenTe ŃreÜTVpracUe an. Mie anfälligVWen InWerferenYbereicUe VWellW Tie Grafik Tar.

InWerferenYbereicUe M
GraÜÜaWik

PorWVcUaWY

oUne OaWegorie

AuVVpracUe

10%

N

RecUWVcUreibung

7%
36%

14%
33%

Abb. 2J Mie InWerferenYbereicUe MeuWVcU –L NngliVcU.

70H5% Ter ŁefragWen äußerWen Ten PunVcUH Tie SpracUpUänoÜene
Ter VWuTierWen ŃreÜTVpracUen ÜiWeinanTer in ŁeYieUung Yu bringenH
TaV UeißW Yu vergleicUen unT Yu beVprecUen.
- 82H2% Ter ŁefragWen gaben anH TaVV iÜ prakWiVcUen NngliVcU- unT
MeuWVcUunWerricUW auf Tie konWraVWiv-konfronWaWive AnalXVe NngliVcUMeuWVcU kein ŁeYug genoÜÜen wirT.
In AnbeWracUW Ter TaWVacUeH TaVV Tie UnWerVucUung 241 SWuTierenTe
uÜfaVVWeH können Tie NrgebniVVe nicUW alV repräVenWaWiv gelWen. MaV Riel Ter
UnWerVucUung war eVH eine TenTenY aufYuYeigen unT VoÜiW eine GrunTlage
für weiWere ŃorVcUungen in TieVeÜ ŁereicU Yu VcUaffen.
-

4. AuVwerWung Ter NrgebniVVe
Mie UnWerVucUung ergabH TaVV Ywei MriWWel Ter ŁefragWen Ten poViWiven TranVfer waUrneUÜen. Mie OennWniV Yweier ŃreÜTVpracUen erweiVW VicU alV UilfreicU
vor alleÜ bei Ter AufnaUÜe neuer Vokabeln unT bei Ter AnWiYipaWion Ter ŁeTeuWung Ter PörWer. GeÜeinVaÜkeiWen auf Ter lexikaliVcUen Nbene finTen Tie
SWuTierenTen alV beVonTerV nüWYlicU beiÜ parallelen Nrwerb TeV NngliVcUen
unT MeuWVcUenH TaV geÜeinVaÜe SpracUpoWenYial wirT VoÜiW akWivierW. NWwaV
über Tie HälfWe Ter ŁefragWen niÜÜW Ten negaWiven TranVfer waUr. In Anbe-
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WracUW Ter TaWVacUeH TaVV ein GroßWeil Ter ÖrobanTen NngliVcU unT MeuWVcU
über ÜeUrere JaUre lernW unT TaVV in Ter UnWerVucUung SWuTierenTe Ter AngewanTWen LinguiVWik befragW wurTenH VcUeinW TieVeV NrgebniV erVWaunlicU
nieTrig Yu Vein.1 In ŁeYug auf Tie ŁereicUeH in Tenen Tie ŁefragWen Ten negaWiven TranVfer beÜerkenH niÜÜW Tie GraÜÜaWik Tie erVWe SWelle einH gefolgW von
PorWVcUaWY unT RecUWVcUreibung. Mie leWYWe SWelle niÜÜW Tie AuVVpracUe ein.
MieVeV NrgebniV beWriffW VowoUl Tie ÜberWragungen auV TeÜ NngliVcUen auf TaV
MeuWVcUeH alV aucU auV TeÜ MeuWVcUen auf TaV NngliVcUe. IÜ ŁereicU Ter
GraÜÜaWik beÜerken Tie SWuTierenTen einen VWärkeren negaWiven NinfluVV
TeV NngliVcUen auf TaV MeuWVcUe alV TeV MeuWVcUen auf TaV NngliVcUe. MieVeV
NrgebniV kann einerVeiWV an Ter UöUeren OoÜpeWenY Ter ÜeiVWen SWuTierenTen in NngliVcU liegenH anTererVeiWV an Ter ŃeVWigkeiW Ter Regeln in Ten einYelnen SpracUbereicUen TeV NngliVcUenH eWwa in Ter PorWVWellung. Viele Ter ÖrobanTen nannWen Tie Regeln Ter AnorTnung Ter NleÜenWe iÜ SaWY alV TaV UäufigVWe ŁeiVpiel TeV negaWiven NinfluVVeV TeV NngliVcUen auf TaV MeuWVcUe.
Mie ÜeiVWen ŁefragWen VeUen eV alV wünVcUenVwerWH Tie graÜÜaWiVcUen SWrukWuren TeV NngliVcUen unT MeuWVcUen konWraVWiv-konfronWaWiv Yu
beUanTeln unT geben YuH TaVV VpracUVWrukWurelle VergleicUe YwiVcUen Ten
beiTen SpracUen in iUreÜ UnWerricUW nicUW erfolgen. NV finTen leTiglicU SeÜinare für Tie konWraVWive GraÜÜaWik NngliVcU – ÖolniVcU unT MeuWVcU –
ÖolniVcU VWaWW. In AnbeWracUW Ter SpracUverwanTWVcUafW TeV NngliVcUen unT
MeuWVcUen VcUeinW Uier ein wicUWigeV ÖrinYip Ter ŃreÜTVpracUenÜeWUoTik Yu
feUlenH näÜlicU Tie AkWivierung TeV TeklaraWiven VpracUlicUen PiVVenV in Ter
erVWen ŃreÜTVpracUe. Ńür Tie OpWiÜierung unT ÖkonoÜiVierung TeV LernproYeVVeVH vor alleÜ aber für Tie AuVbilTung VpracUbewuVVWer ŃreÜTVpracUenleUrer oTer ÜberVeWYer wäre angeVWrebWH bei Ten SWuTierenTen Tie
VcUon vorUanTenen SpracUkennWniVVe bewuVVW Yu ÜacUen unT Yu erweiWernH
Tie SpracUverwanTWVcUafW Ter SpracUen Yu nuWYen unT Yu enWfalWenH TaV
UeißWH Tie SWrukWuren Yu vergleicUen unT Yu beVprecUen unT Tie GeÜeinVaÜkeiWen unT UnWerVcUieTe feVWYuVWellen.

5. Rur FörTerung Ter SpracUbewuVVWUeiW – VergleicUen unT ŁeVprecUen
Ter SWrukWuren
Mie UnWerVucUung an Ter AngewanTWen LinguiVWik an Ten UniverViWäWen in
ŁXTgoVYcYH GTańVk unT ÖoYnań ergabH wie oben angeÜerkWH TaVV Tie ÜeiVWen SWuTierenTen eV für unabTingbar UalWenH Tie ŃreÜTVpracUenH NngliVcU
1

An Ter UniverViWäW GTańVk iVW TaV VcUrifWlicUe AbiWur in NngliVcU unT MeuWVcU Tie
VorauVVeWYung für Tie AufnaUÜe an Ter AngewanTWen LinguiVWik.
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unT MeuWVcUH iÜ UnWerricUW konWraVWiv-konfronWaWiv Yu beWracUWen. MarauV
ergibW VicU TaV ÖoVWulaWH iÜ RaUÜen Ter päTagogiVcUen GraÜÜaWik VWärker
auf TeÜ ÖrinYip Ter vergleicUenTen MiTakWik aufYubauen. SoÜiW VollWen iÜ
UnWerricUW Übungen angeboWen werTenH Tie Tie RegulariWäWen YwiVcUen Ten
SpracUen expliYieren. MieV iVW beVonTerV wicUWigH wenn Ywei WXpologiVcU
verwanTWe SpracUen parallel gelernW werTenH wie eV an Ter AngewanTWen
LinguiVWik an Ten UniverViWäWen in ŁXTgoVYcYH GTańVk unT ÖoYnań Ter Ńall iVW.
Aber aucU in Ten polniVcUen GrunTVcUulen unT OberVcUulen VinT NngliVcU
unT MeuWVcU Tie aÜ UäufigVWen gewäUlWen ŃreÜTVpracUen. ÜbungVbeiVpiele
für Ten VergleicU Ter beiTen SpracUen bieWen Neuner unT HufeiVen an (vgl.
NeunerH HufeiVen 2003). Rwei wicUWige ÖublikaWionen ÜiW TiTakWiVcUen VorVcUlägen YuÜ parallelen LeUren unT Lernen TeV NngliVcUen unT MeuWVcUen
verfaVVWen PilleH PawrYXniak unT CUłopekH MałgorYewicY (vgl. CUłopekH
MałgorYewicY 2009; PilleH PawrYXniak 2001).
Mer ŁereicU Ter graÜÜaWiVcUen SWrukWurenH Tie geeigneWeV MaWerial für
Tie VpracUlicUe OonWraVWierung unT ŁeVprecUung iÜ UnWerricUW TarVWellenH iVW
uÜfangreicU. Ru Ten SWrukWuren YäUlen unWer anTereÜJ Tie SWeigerung Ter
ATjekWive unT ATverbienH Tie ÖaVVivbilTungH Verben ÜiW ÖräpoViWionalobjekWH Tie
SWrukWur ÜiW man oTer Tie MoTalwörWer. ŁeVonTerV begrünTeW VcUeinW Tie
konWraVWiv-konfronWaWive AnalXVe bei VWark inWerferenYanfälligen SWrukWuren Yu
Vein. AlV TaV enWVprecUenTVWe ŁeiVpiel erweiVW VicU Uier Tie PorWVWellung. IÜ
ŁereicU Ter PorWVWellung iVW Tie Vog. ŃeVWigkeiW Ter PorWVWellungVregeln für Tie
InWerferenYwaUrVcUeinlicUkeiW enWVcUeiTenT. Mie (ŃreÜT-)SpracUeH Tie Tie
feVWeVWe PorWVWellung aufweiVWH kann Tie PorWVWellung Ter (ŃreÜT-)SpracUeH
beinfluVVenH Teren PorWVWellungVVXVWeÜ iÜ VergleicU TaYu flexibler iVW. So wieV
RingboÜ (1987) eÜpiriVcU nacUH TaVV Tie engliVcUe PorWVWellung Tie TeuWVcUe
PorWVWellung beeinfluVVWH wenn Tie PorWVWellung Ter MuWWerVpracUe flexibler iVWH
alV Tie PorWVWellungVVXVWeÜe TeV NngliVcUen unT TeV MeuWVcUen. LauW RingboÜ
können Tie LernenTen nur Tie (ŃreÜT-)SpracUen ÜiW Ter feVWen PorWVWellung
vergleicUenH Tie Regeln Ter flexiblen PorWVWellung werTen ÜeiVWenV nicUW
waUrgenoÜÜen unT nur inWuiWiv angewanTW. AuV Ter SicUW Ter OonVWellaWionJ
ÖolniVcU alV MuWWerVpracUeH NngliVcU unT MeuWVcU alV ŃreÜTVpracUen weiVW TaV
ÖolniVcUe Tie flexibelVWeH NngliVcU Tie VWrengVWe PorWVWellung auf. ÜbungenH Tie
Tie UnWerVcUieTe in Ter ŃeVWigkeiW Ter PorVWVWellungVVXVWeÜe expliYieren
würTenH können Tie LernenTen auf Ten negaWiven TranVfer in TieVeÜ ŁereicU
aufÜerkVaÜ ÜacUen.
Łei Ten vergleicUenTen AkWiviWäWen wirT ferner angeVWrebWH auf Tie
SWrukWuren Ter MuWWerVpracUe ŁeYug Yu neUÜen. AlV ŁeiVpiel kann Tie von
GoYTawa-GołębiowVki (2003) beVcUriebene InWerface – MeWUoTe Tienen. Sie
VeWYW vorauVH TaVV Üan TaV jeweilige VpracUlicUe ÖUänoÜen in Ter
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MuWWerVpracUe TiVkuWierWH bevor Ter neue LeUrVWoff – Tie SWrukWur in Ter
ŃreÜTVpracUe – präVenWierW wirT. Auf TieVe PeiVe werTen Tie LernenTen in Tie
ÖrobleÜaWik eingefüUrWH iUr TeklaraWiveV PiVVen unT iUre SpracUbewuVVWUeiW
werTen vorakWivierW. So kann Üan vor Ter NinfüUrung Ter PorWVWellungVregeln
in Ter ŃreÜTVpracUe über VarianWen Ter PorWVWellung in Ter MuWWerVpracUe
TiVkuWieren. MieV Voll Tie LernenTen in Tie ÖrobleÜaWik Ter AnorTnung Ter NleÜenWe iÜ SaWY einfüUren unT allgeÜeineH in vielen SpracUen auffinTbare ÖrinYipien veranVcUaulicUenH wie eWwa Tie SWellung neuer InforÜaWionen nacU bekannWen oTer Tie MöglicUkeiWen Yur HervorUebung beVonTerV wicUWiger NleÜenWe iÜ SaWY (vgl. ÖaraTowVki 2006).
AlV geeigneWer ÜbungVWXp bieWen VicU für Ten SpracUvergleicU ÜberVeWYungV- unT UÜVWellungVübungen. MaV unWen VWeUenTe ŁeiVpiel iVW ein VorVcUlag für Tie ŁeUanTlung Ter PorWVWellungH Uier Ter AnorTnung Ter Angaben.
ÜberVeWYen Sie biWWe Ten folgenTen SaWY inV NngliVcUe unT MeuWVcUe.
ŁXliśmX wcYoraj w reVWauracji.
AnWworWJ Pir waren geVWern im ReVWauranW. I Pe were in a reVWauranW XeVWerTaX.
SWellen Sie in allen Trei SäWYen Tie WeÜporale Angabe uÜ. PelcUe VarianWe
klingW neuWral?
PelcUe VarianWe iVW VpracUlicU inkorrekW? SWreicUen Sie TieVe VarianWe TurcU.
ŁXliśmX wcYoraj w reVWauracji.IPcYoraj bXliśmX w reVWauracji.IP reVWauracji
bXliśmX wcYoraj.
Pir waren geVWern im ReVWauranW.I GeVWern waren wir im ReVWauranW.IPir
waren im ReVWauranW geVWern.
Pe were in a reVWauranW XeVWerTaX.I QeVWerTaX we were in a reVWauranW.IPe
were XeVWerTaX in a reVWauranW.
In welcUeÜ SaWY iVW Tie ReiW beWonWH in welcUeÜ Ter OrW? In welcUer SWellung
iVW Tie ReiW bYw. Ter OrW eine neue InforÜaWion?
PelcUe GeÜeinVaÜkeiWen unT UnWerVcUieTe in ŁeYug auf Tie SWellung Ter
Angaben iÜ SaWY enWTecken Sie YwiVcUen Ten SpracUen?

ŃragenH Tie iÜ UnWerricUWVgeVpräcU geVWellW werTen könnenH Vollen Tie

LernenTen Tarauf aufÜerkVaÜ ÜacUenH TaVV Tie AnorTnung Ter NleÜenWe iÜ
SaWY auf Tie vorgenoÜÜene SprecUinWenWion ankoÜÜW. Mie ŁeiVpiele expliYieren aucU TeuWlicU Tie UnWerVcUieTe YwiVcUen Ten SpracUen. Vor alleÜ aber
werTen Tie LernenTen bei AkWiviWäWen TieVer ArW YuÜ NacUTenken angeregWH
iUre inWuiWiven GeTanken unT PaUrneUÜungen werTen verbaliVierW unT VoÜiW
bewuVVW geÜacUW. In Ter AnfangVVWufe kann TaV UnWerricUWVgeVpräcU in Ter
polniVcUen SpracUe gefüUrW werTen. Auf TieVe PeiVe werTen Tie koÜpliYierWen
ÜeWaVpracUlicUen ŃorÜulierungen verÜieTen unT Tie VpracUlicUen Łarrieren
abgebauWH Vo TaVV ÜeUr LernenTe Yur MiVkuVVion erÜuWigW werTen können.

47

JolanWa Hinc

6. AbVcUließenTe Łemerkungen
MurcU bewuVVWen VergleicU Ter SpracUpUänoÜene unT expliYiWe HervorUebung Ter Öarallelen Vowie Ter MifferenYen YwiVcUen Ten SpracUen ergibW
VicU Tie MöglicUkeiWH Tie SpracUbewuVVWUeiW Ter LernenTen Yu förTern unT
Vie auf Ten negaWiven TranVfer vorYubereiWen. Pann iÜÜer eV VicU alVo alV
UilfreicU erweiVWH VollWe geYielW auf Tie GeÜeinVaÜkeiWen unT UnWerVcUieTe
in Ten SpracUVXVWeÜen eingegangen werTen. Mabei ÜuVV aber feVWgeVWellW
werTenH TaVV eV VicU bei TeÜ VergleicU nicUW uÜ Tie RückkeUr Yu Ter konfronWaWiven AnalXVe Ter 1960er unT 1970er JaUre in iUrer urVprünglicUen
ŃorÜ UanTelW. MaV ÖrinYip TeV VergleicUenV Voll aucU keineVwegV ÜiW Ter
WraTiWionell verVWanTenen ÜberVeWYungVÜeWUoTe gleicUgeVeWYW werTen. IÜ
ÜoTernen ŃreÜTVpracUenunWerricUW TienW Ter VpracUVWrukWurelle VergleicU
vielÜeUr Ter ŃörTerung Ter SpracUbewuVVWUeiW. SpracUbewuVVWe LernenTe
wiVVen Tie SWrukWuren je nacU Ter SprecUinWenWion unT iUrer ATäquaWUeiW für
TaV angeVWrebWe koÜÜunikaWive Riel einYuVeWYenH Vie können Tie SpracUen
vergleicUenH VpracUlicUe Analogien erkennenH einorTnen unT auVwerWenH
Ten negaWiven TranVfer beÜerken unT ÜiW iUÜ uÜgeUen. ÜberVeWYungVübungenH Tie beiÜ VergleicU unWernoÜÜen werTen könnenH UäWWen TaV RielH
auf Tie ŁeVonTerUeiWen Ter einYelnen SpracUen expliYiW UinYuweiVen.
VergleicUenTeV VorgeUen iÜ UnWerricUW forTerW aber von Ten LernenTen eine erUöUWe AkWiviWäW. LernenTeH Tie SpracUpUänoÜene vergleicUenT
erarbeiWenH über RegulariWäWen reflekWieren unT TiVkuWierenH VinT iTeale LernenTe. Marüber UinauV beÜerkW Neuner (1999J16-18)H TaVV Tie vergleicUenTe
ÖäTagogik allein nocU keinen TiTakWiVcUen Nrfolg garanWierW. Nin anTereV ofW
erUobeneV GegenarguÜenW iVW TieVeVH TaVV eV an LeUrkräfWen ÜangelWH Tie
über SpracUkennWniVVe in Ywei ŃreÜTVpracUen verfügen. MieV iVW in Öolen ein
unbeVWreiWbareV ArguÜenW. NnWgegenwirken kann Üan TieVer SiWuaWion nur auf
TieVe PeiVeH Tie LernenTen Tie füUrenTe Rolle beiÜ AnalXVierenH SWrukWurieren unT Nrkennen von GeVeWYÜäßigkeiWen Vpielen Yu laVVen. SoÜiW läVVW VicU
für Ten UnWerricUW alV ein weiWerer LernYielbereicU forÜulierenH Tie ŃäUigkeiW
Yu enWwickeln Ten eigenen LernproYeVV Yu reflekWierenH TaV SpracUpoWenYial Yu
nuWYen unT TaV Nrlernen jeTer weiWeren SpracUe vorYubereiWen.
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AngielVki cYX NieÜiecki? OWórX jęYXk w paniIpana VubiekWXwnej ocenie Yna
ÖaniIÖan lepiej?
CYX Yauważa ÖaniIÖan poYXWXwnX wpłXw jęYXka angielVkiego na naukę jęYXka nieÜieckiegoH lub oTwroWnieH WYn. cYX YnajoÜość jeTnego jęYXka ułaWwia
naukę Trugiego? Jeśli WakH proVYę poTać prYXkłaTX.
CYX Yauważa ÖaniIÖan negaWXwnX wpłXw jęYXka angielVkiego na naukę jęYXka nieÜieckiegoH lub oTwroWnieH WYn. cYX YnajoÜość jeTnego jęYXka uWruTnia naukę Trugiego? Jeśli WakH proVYę poTać prYXkłaTX.
CYX VąTYi ÖaniIÖanH że na błęTX popełniane prYeY ÖaniąIÖana w jęYXku angielVkiÜ Üoże Üieć wpłXw ÖaniIÖana YnajoÜość jęYXka nieÜieckiego? Jeśli
WakH proVYę poTać prYXkłaTX.
CYX VąTYi ÖaniIÖanH że na błęTX popełniane prYeY ÖaniąIÖana w jęYXku nieÜieckiÜ Üoże Üieć wpłXw ÖaniIÖana YnajoÜość jęYXka angielVkiego? Jeśli
WakH proVYę poTać prYXkłaTX.
CYX uważa ÖaniIÖanH że na YajęciacU prakWXcYnej nauki jęYXka i graÜaWXki
prakWXcYnej powinno Vię porównXwać VWrukWurX obu jęYXków? MlacYego?
CYX porównXwane Vą VWrukWurX jęYXka angielVkiego i nieÜieckiego na YajęciacU prakWXcYnej nauki jęYXka lub graÜaWXki prakWXcYnej?

Anna JarosYewska

UniwerVXWeW ParVYawVki

ŁAMANIA ŁIOGRAFICRNN JAOO ŹRÓMŁO RNFLNOSJI
NAM ÖROCNSAÓI NAUCRANIAIUCRNNIA SIĘ
JĘRYOÓP OŁCYCH
ŁiograpUical VWuTieV aV a Vource of reflecWion on WUe proceVV
of foreign WeacUing anT learning
If reflecWion iV WUe neceVVarX conTiWion for VucceVVful TevelopÜenW of
all parWicipanWV of WUe proceVV of foreign language WeacUing anT learningH aV well aV for WUe evoluWion of WUe VcienWific TiVciplineH aV we ÜaX
now call gloWWoTiTacWicVH iW iV worWU looking for all poVVible exaÜpleV of
iW. In WUe ligUW of WUiVH WUe auWUor of WUiV arWicle TevelopV WUe WUeViV WUaW
appropriaWelX TeVigneT VWuTieV baVeT on biograpUieV ÜaX proviTe ricU
anT uVeful ÜaWerial for reflecWion on foreign language learning anT
WeacUing. TUe auWUor alVo aWWeÜpWV Wo explain wUX biograpUical reVearcU iV Vo rarelX uVeT in ÖoliVU gloWWoTiTacWic VWuTieV anT if WUiV VWaWe
of affairV coulT be cUangeT.
OeyworTVJ biograpUical VWuTieVH reflecWionH foreign language learning
anT WeacUingH gloWWoTiTacWicV
Słowa klucYoweJ baTania biograficYneH reflekVjaH naucYanie i ucYenie
Vię jęYXka obcegoH gloWWoTXTakWXka

1. PprowaTYenie
CUoć w granicacU wieTYX VpecjaliVWXcYnejH jak cUoćbX w pVXcUologii cYX filoYofiiH „reflekVja” jawi Vię jako pojęcie Yawiłe i wieloYnacYne (por. CUuTXH
2006J 68–n.)H Wo w opracowaniacU VłownikowXcU prYeYnacYonXcU To powVYecUnego użXWku Tefiniowana jeVW w VpoVób YwięzłX i klarownX. NajcYęściej prYXjÜuje Vię jej Twa YaVaTnicYe wXjaśnieniaJ 1) „reflekVja” jako świa-
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ToÜa cYXnność uÜXVłowaH polegająca na głębVYXÜ YaVWanowieniu VięH roYÜXślaniuH roYważaniu połącYonXÜ Y analiYąH wXjaśnienieÜH WłuÜacYenieÜH
prYewiTXwanieÜ iWp.H 2) lub „reflekVja” jako reYulWaW Wakiej cYXnnościH prYXjÜującX poVWać określonXcU wnioVków lub WwierTYeń (por. MoroVYewVkiH
1963J 873; SobolH 2002J 831).
Mla poWrYeb niniejVYXcU roYważańH WeÜaWXcYnie ukierunkowanXcU na
YagaTnienie naucYaniaIucYenia Vię jęYXków obcXcU – uściślającJ na pogłębianie wieTYX o WXcU proceVacU i warunkującXcU je cYXnnikacU – Waka Tefinicja
wXTaje Vię wXVWarcYająca. RaVWrYec jeTXnie należXH że Yarówno w pierwVYXÜH
jak i TrugiÜ prYXpaTku „reflekVja” Üoże prYejawiać Vię w TwócU wXÜiaracUH
w pewnXÜ VenVie w Üikro- i Üakro-Vkali (por. Oic-MrgaVH 2010J 113).
ÖierwVYX wXÜiar Üa cUarakWer ściśle VubiekWXwnX. P WakiÜ roYuÜieniu „reflekVja” – Tla roYróżnieniaJ „auWoreflekVja” – jeVW wXnikieÜ inTXwiTualnej akWXwności uÜXVłowej konkreWnego cYłowieka i ToWXcYX jego poTÜioWowej TYiałalnościH a więc jeVW Vkierowana wXłącYnie na jego właVne „ja”H
konVWXWuuje jego WożVaÜość i oVobiVWX roYwój.
Mrugi wXÜiarH w jakiÜ Üoże ÜanifeVWować Vię i jakiego Üoże ToWXcYXć
„reflekVja”H Üa cUarakWer prYeTÜioWowX. P WXÜ ujęciu u poTVWaw reflekVji leżą
nie WXle właVne wieTYaH ToświaTcYenia i proceVX pVXcUicYne konkreWnej jeTnoVWkiH cUoć i We nie Vą Wu beY YnacYeniaH co cYXnione prYeY nią obVerwacje „świaWa
YewnęWrYnego”. JeVW Wo Ybiór WXpowo fakWograficYnXcU inforÜacji na określonX
WeÜaWH również inforÜacji o cUarakWerYe reflekVXjnXÜH a więc i VubiekWXwnXcU.
InforÜacje We napłXwają Y oWocYenia VaÜoiVWnie bądź Vą uYXVkiwane oT innXcU
cYłonków Tanej grupX VpołecYnej w VpoVób wXÜuVYonX – VWerowanX VWoVowną
ÜeWoTologią i różnego WXpu narYęTYiaÜiH kWórXÜ Üożna prYXpiVać VWaWuV ÜeWoT
i narYęTYi właVnXcUH nieprofeVjonalnXcU i nienaukowXcU lub prYeciwnie – naukowo VprawTYonXcU oraY uYnanXcU w obVYarYe Tanej TXVcXplinX.
R perVpekWXwX naukowo-baTawcYej o prYeTÜioWowXÜ wXÜiarYe „reflekVji” Üożna Üówić YaWeÜ wówcYaVH gTX roTYajowo pogrupowane i WeÜaWXcYnie ukierunkowane reflekVje ucYeVWników baTania VWają Vię prYeTÜioWeÜ
YainWereVowania baTacYaH VkłaTają Vię na pewną całość lub całość Wę Topełniają i w VprYXjającXcU warunkacUH YwXkle wVkuWek icU VYeroko pojęWej analiYX – ilościowejH jakościowej lub ÜieVYanej – Üogą bXć źróTłeÜ jego właVnejH
pogłębionej reflekVji na określonX WeÜaW. UogólniającH poYwalają baTacYowi
ucUwXcić jakiś wXcinek baTanej prYeYeń rYecYXwiVWości Y innej perVpekWXwXH
niekieTX Yupełnie nieYnanej. TXÜ VaÜXÜ roYVYerYają jej ToWXcUcYaVowe opiVXH niejako uÜożliwiając i YaraYeÜ obligując go To uwYglęTnienia WXcU YÜian
na eWapie buTowania nowXcU lub co najÜniej rekonVWruowania ogłoVYonXcU
już WeoriiH koncepcji cYX WeYH opiVującXcU lub wXjaśniającXcU rYąTYące Wą rYecYXwiVWością YaVaTXH jak i YacUoTYące w niej proceVX.
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2. SWaWuV „reflekVji” w baTaniacU biograficYnycU
NaukowXcUH a więc ÜeWoTologicYnie ugrunWowanXcU VpoVobów ToWarcia To
Wego WXpu inforÜacji – inforÜacji o YnaÜionacU reflekVji w wXÜiarYe prYeTÜioWowXÜ – jeVW wiele. JeTnXÜ Y nicU Vą baTania biograficYneH a TokłaTniejJ
baTania baYujące na ÜeWoTYie biograficYnej. Tu YnówH poViłkując Vię Ywięzłą
TefinicjąH Üożna prYXjąćH że ÜeWoTa biograficYna jeVW prYejaweÜ baTań UiVWorXcYnXcU i oTnoVi Vię To wVYelkiego WXpu biografii YaVWanXcU (np. liVWówH TYiennikówH paÜięWnikówH innXcU TokuÜenWów oVobiVWXcUH WakicU jakJ noWaWki oVobiVWeH VprawoYTaniaH proWokołXH WecYki perVonalne iWp.H VpiVanXcU biografii lub
auWobiografiiH liWeraWurX fakWuH filÜówH blogów inWerneWowXcU) oraY wXwołanXcU (np. wXwiaTów narracXjnXcUH opowiaTań o żXciu). Öolega ona na opiVie
i analiYie prYebiegu żXcia luTYkiegoH cYęVWo jeTnoVWek wXbiWnXcU bądź Y różnXcU wYglęTów inWereVującXcUH kWóre roYpaWrXwane jeVW w konWekście określonego wXcinka rYecYXwiVWościH w ujęciu całościowXÜ bądź fragÜenWarXcYnXÜH
Ye VYcYególnXÜ YwrócenieÜ uwagi na wXbranXH YnajTującX Vię w YainWereVowaniu baTacYaH roTYaj TYiałalnościH konkreWnX aVpekW żXcia. P iVWocie ÜeWoTa
Wa jeVW więc kongloÜeraWeÜ różnXcU innXcU ÜeWoT i WecUnik baTawcYXcUH jak
cUociażbXJ analiYa TokuÜenWówH obVerwacjaH ÜeWoTa VonTażuH ÜeWoTa Tialogowa. SprYężoneH w pewien oVobliwX VpoVób poYwalają one wniknąć baTacYowi w prYeVYłośćH poYnać Yarówno obiekWXwnie oTnoWowane fakWX UiVWorXcYneH jak i icU VubiekWXwneH jeTnoVWkowe opiVX cYX relacje.
ParWo TopowieTYiećH że w raÜacU ÜeWoTX biograficYnej funkcjonują
Twie VubÜeWoTX cYX Weż oTÜianX ÜeWoTX biograficYnej. ÖierwVYa Y nicU Wo
„ÜeWoTa inTXwiTualnXcU prYXpaTków”H kWórej celeÜH uogólniającH jeVW YbaTanie biegu bądź wXbranego okreVu żXcia jeTnoVWki. Mruga Wo „ÜeWoTa ÜonograficYna”H YaYwXcYaj wXkorYXVWXwana w celu poYnania i ocenX ÜecUaniYÜów funkcjonowania różnego WXpu placówek i inVWXWucji (opiekuńcYXcUH
wXcUowawcYXcUH kVYWałcącXcUH iWT.). I jeTna i Truga Üoże bXć VWoVowana
w reWroVpekWXwnXÜ wXÜiarYe baTań lub w baTaniacU WXpowo porównawcYXcUH YÜierYającXcU To konfronWacji TanXcU UiVWorXcYnXcU Ye VWaneÜ obecnXÜH wVpółcYeVnXÜ (por. RYepaH LeońVkiH 1993J 8-13; SipińVkaH 2004J 156;
ŁobockiH 2006J 293–n.; ÖilcUH ŁauÜanH 2010J 300).
MeWoTa biograficYna wVpiera Vię na WeYieH że wieTYa o VpołecYeńVWwieH
To kWórej baTacY próbuje ToWrYeć Ü.in. Ya jej pośreTnicWweÜH jeVW YawVYe „cYXjąś” wieTYą i że Vą Wakie wXÜiarX rYecYXwiVWości VpołecYnejH kWórXcU pełnX opiV
i YroYuÜienie Vą Üożliwe jeTXnie wówcYaVH gTX YoVWaną uwYglęTnione nie
WXlko Tane fakWograficYne – Ywane niekieTX obiekWXwnXÜi – najcYęściej kojarYone Y YapiVaÜi o cUarakWerYe ilościowXÜ i VWaWXVWXcYnXÜH ale i VubiekWXwne
icU opiVX oraY inWerpreWacje (ÖilcUIŁauÜanH 2010J 301). SYeroko pojęWX proceV
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kVYWałcenia jeVW niewąWpliwie jeTnXÜ Y WakicU YłożonXcU wXÜiarów (por. MilerVkiH ŚliwerVkiH 2000J 106). Nie Üożna Üówić o jego poYnaniu beY wnikliwej
analiYX YwiąYków i Yależności wXVWępującXcU poÜięTYX ucYeVWnikaÜi Wego proceVu. I nie cUoTYi Wu jeTXnie o wniknięcie w relacje łącYące ucYniów i naucYXcieliH o ucUwXcenie icU punkWu wiTYenia na pewne iVWoWne bądź Üniej iVWoWne
kweVWie – w gruncie rYecYX o icU YnacYeniu ÜuVi roYVWrYXgnąć VaÜ poTÜioW
baTania. NieYwXkle ważne okaYuje Vię również Togłębne poYnanie oWocYenia
WworYonego prYeY nicU ukłaTu koÜunikacXjnegoH YbaTanie VYeroko pojęWego
konWekVWuH kWórX w VpoVób beYpośreTni bądź co najÜniej pośreTnio warunkuje YacUoTYące w WXÜ ukłaTYie proceVX YTobXwania wieTYX cYX naucYania
i ucYenia Vię ściśle określonXcU koÜpeWencji – w Yależności oT profilu kVYWałcenia. P proceVie poYnawcYXÜH YwłaVYcYa gTX poT roYwagę branX jeVW roYwój
jakiejś TXVcXplinX naukowejH kWórej YaTanieÜ jeVW koÜplekVowe roYpoYnanieH
opiVH wXjaśnienie oraY VWałe uVprawnianie Wej ToÜnieÜanej rYecYXwiVWościH
inTXwiTualne reflekVje ucYeVWników Wego ukłaTuH jak Weż ucYeVWników i Wwórców oWacYającego go VXVWeÜuH Vą więc Tla baTacYa VYcYególnie cenne. Öowracając ÜXślą To prYXwołanej wcYeśniej TefinicjiH Üożna wproVW VWwierTYićH że Vą
Wo icU wnioVki i prYeÜXślenia Y prYeżXWXcU ToświaTcYeń i pocYXnionXcU obVerwacji Y cYaVuH gTX w WXÜ ukłaTYieIVXVWeÜie ucYeVWnicYXli. Co więcejH Wakże
VWricWe naukowe reflekVjeH cYXnione w prYeVYłości prYeY poprYeTników wVpółcYeVnXcU baTacYXH nie powinnX VWać Vię prYeTÜioWeÜ Yupełnego YapoÜnieniaH
lecYH VWoVownie To poWrYeb i ÜożliwościH winnX bXć prYXwołXwaneH a naweW
powWórnie prYeY nicU analiYowane – Y nowej perVpekWXwX.
ÖrYecUoTYąc To ÜeriWuÜH warWo oTnoWować wąWekH na kWórego roYwinięcie nie wXVWarcYX Wu ÜiejVcaH a kWórX niewąWpliwie jeVW ważnX i jego Ygłębienie Y perVpekWXwX baTań gloWWoTXTakWXcYnXcU również bXłobX wVkaYane. Mla
wXgoTXH ale i uYnania Wrafności poniżVYej WeYXH poVłużę Vię Wu cXWaWeÜ YacYerpnięWXÜ Ye wVWępu jeTnej Y ÜonografiiH poświęconej w całości ÜeWoTYie biograficYnej – jak Vię okaYujeH jeTnej Y nielicYnXcU w polVkiÜ piśÜiennicWwieJ
(…) SWoVunek To ÜeWoTX biograficYnej prYXpoÜina poTVWawowX ÜecUaniYÜ
grX koÜunikacXjnej WXpu KKWakH aleLL. OWo piVYącX o ÜeWoTYie biograficYnej
YwXkle poTnoVYą ogroÜną aWrakcXjność VWuTiów biograficYnXcU (…) poTkreślająH iż Wo w biografii Ybiegają Vię wąWki pVXcUologicYneH VpołecYneH UiVWorXcYneH ekonoÜicYneH geograficYne eWc.; że w biografii oTVłaniają Vię – konVWXWuWXwne Tla jeTnoVWkiH grupX i VpołecYeńVWwa – YwiąYki poVWaw Y warWościaÜi
oraY wYajeÜne uwikłania inTXwiTualneH grupowe i VpołecYne. SWwarYa Wo (…)
Üożliwość poYnania i YroYuÜienia głębi funkcjonowania jeTnoVWkiH grupX cYX
VpołecYeńVWwaH jak również Üożliwość werXfikowania roYÜaiWXcU Yałożeń
WeoreWXcYnXcUH wręcY całXcU Weorii wXjaśniającXcU VenV YacUowań na każTXÜ
Y WXcU VYcYebli funkcjonowania (…). To Vą główne arguÜenWX na rYecY

54

ŁaTania biograficYne jako źróTło reflekVji naT proceVaÜi naucYaniaIucYenia…
KKWakLLH prYeÜawiające Ya ÜeWoTą biograficYną. R Trugiej Yaś VWronXH ci VaÜi
auWorYX wVkaYują na wVYelkie KKaleLL ÜeWoTX biograficYnej. SWwierTYająH że
poTVWawą ÜeWoTX Vą reWroVpekWXwne i inWroVpekcXjne Tane o wąWpliwej wiarXgoTności. MlaWego Weż ÜeWoTa uÜożliwia wXłącYnie VWawianie UipoWeYH nie
Yaś icU WeVWowanie. Rwracają również uwagę na WoH że ÜeWoTa biograficYna
poYoVWaje YbXW oWwarWa na różnoroTneH naweW prYeciwVWawneH wXjaśnieniaH
Yależne oT VpoVobu Velekcji ÜaWeriałów i wXboru Weorii wXjaśniającej. MeWoTYie Wej nie prYXVługują YaWeÜ walorX obiekWXwnościH repreYenWaWXwności ani
Weż jeTnoroTności (porównXwalności) (…) (por. RYepaH LeońVkiH 1993J 7-8).

Mając świaToÜość Wej TXcUoWoÜiiH raY jeVYcYe warWo poTkreślić poWrYebę Togłębnej werXfikacji warWości naukowejH ale i oVYacowania negaWXwnXcU konVekwencjiH jakie Üoże roTYić włącYenie ÜeWoTX biograficYnej
w YakreV baTań gloWWoTXTakWXcYnXcU. JeTnocYeśnieH w świeWle prYeTÜioWu
YainWereVowań gloWWoTXTakWXkiH jej YakreVu baTawcYego i wXYnacYonXcU
YaTań (por. np. GrucYaH 1978; PoźniewicYH 1987; MakowVkaH 2008; PilcYXńVka i MicUońVka-SWaTnikH 2010)H ÜeWoTa Wa wXTaje Vię goTna uwagi poT warunkieÜH że w baTaniacU bęTYie pełniła funkcję poÜocnicYąH uYupełniającą.
JeVW Wo ocYXwiście VubiekWXwnaH w ToTaWku wVWępna ocena.

3. ŁaTania biograficYne jako źróTło reflekVji w gloWWoTyTakWyce
ÖunkWeÜ wXjścia To TalVYXcU roYważań niecU będą Vłowa polVkiego ÜeWoTologa VpecjaliYującego Vię w TYieTYinie peTagogikiH Y kWórą gloWWoTXTakWXka
jeVW prYecież powiąYana i Y Torobku kWórejH YwłaVYcYa jeśli cUoTYi o ÜeWoTologię baTańH w TalVYXÜ ciągu barTYo cYęVWo korYXVWaJ
PXcUowanieH kVYWałcenie i VaÜokVYWałcenie cYłowieka w ciągu całego żXciaH
jako eleÜenWX TYieTYinX poYnania peTagogicYnegoH Üogą bXć w pełni opiVXwaneH wXjaśnianeH roYuÜianeH inWerpreWowaneH werXfikowane i projekWowane wówcYaVH gTX baTane Vą nie WXlko w wXÜiarYe fakWówH YjawiVk i proceVów
ÜającXcU ÜiejVce Wu i WeraY. SYanVa pełnego poYnania roTYi Vię wówcYaVH gTX
uwYglęTni Vię paraÜeWrX żXcia cYłowiekaH kWórXÜi Vą cYaV i prYeVWrYeńH a YaWeÜ gTX uwYglęTni Vię konWekVW UiVWorXcYnX i prYeVWrYennX. Öowinno Wo Vkłaniać To wiąYania baTań TiagnoVWXcYnXcUH wXjaśniającXcUH baTań iVWoWnościowXcU (UerÜeneuWXcYno-fenoÜenologicYnXcU) Y baTaniaÜi UiVWorXcYnXÜi
i porównawcYXÜi (ÖalkaH 2006J 69).

ŁaYując na Wej WeYie oraY nawiąYując To wcYeśniejVYXcU uwagH Üożna
prYXjąćH że ukłaT gloWWoTXTakWXcYnXH wXrażającX TYiałalność i relacje naucYXciela jęYXków obcXcU oraY jego ucYniówH a Wakże VXVWeÜ gloWWoTXTakWXcYnXH
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w kWórXÜ ów ukłaT jeVW inWegralnie oVaTYonX i poT kWórego wpłXweÜ niewąWpliwie poYoVWajeH poT wYglęTeÜ buTowX i YaVaTX funkcjonowania nie różnią
Vię wielce oT ukłaTów i VXVWeÜów kVYWałcenia innXcU prYeTÜioWów. SWąT
i w VpoVobie icU naukowego poYnania oraY naukowej weń ingerencji Üożna
ToVYukiwać Vię analogii. OcYXwiścieH gwoli ściVłościH WrYeba wVkaYać na pewną
cecUę różnicującą We ukłaTXIVXVWeÜX. CUoć nie goTYi ona w logikę niniejVYXcU
roYważańH Wo jeTnak nie powinna poYoVWać prYeÜilcYana. OWóż wVpoÜniana
różnica prYejawia Vię w WXÜH że o ile w YwXkłXÜ ukłaTYie koÜunikacXjnXÜH
właściwXÜ VXVWeÜoÜ kVYWałcenia innXcU niż jęYXk obcX prYeTÜioWówH prYeTÜioWeÜ prYekaYu ÜięTYX naTawcą a oTbiorcą Vą inforÜacje VeÜanWXcYne –
uogólniającJ wieTYa prYeTÜioWowa – prYekaYXwane Ya poÜocą jęYXka Ynanego
Yarówno naucYXcielowiH jak i ucYnioÜH Wo w ukłaTYie gloWWoTXTakWXcYnXÜ
prYeTÜioWeÜ prYekaYu jeVW – w ujęciu ÜeWaforXcYnXÜ – jęYXkH kWórX YnanX jeVW
naucYXcielowiH poTcYaV gTX Tla jego ucYniów poYoVWaje obcXÜH nieYnanXÜ;
YwłaVYcYa w pierwVYej faYie nauki (por. GrucYaH 1978J 39).
P WXÜ ÜiejVcu warWo nawiąYać To roYbuTowanego ÜoTelu gloWWoTXTakWXkiH w kWórXÜ wokół ukłaTu gloWWoTXTakWXcYnegoH gTYie główne role
oTgrXwają naucYXciel oraY ucYeńH YlokaliYowano oTTYiałujące nańH wVpółYależne oT ViebieH różnoroTne cYXnniki YewnęWrYneH WworYące konWekVW proceVu
gloWWoTXTakWXcYnego. Są WoJ cele poliWXki oświaWowej i powiąYane Y niÜi prograÜX naucYaniaH warunki organiYacXjne kVYWałcenia jęYXkowegoH VpołecYne
YapoWrYebowanie na YnajoÜość Tanego jęYXka obcegoH konWekVW VpołecYnogrupowXH VXVWeÜ kVYWałcenia i ToVkonalenia gloWWoTXTakWXcYnego naucYXcieli
jęYXków obcXcUH roTYinno-śroTowiVkowe uwarunkowania i aVpiracjeH a Wakże
ÜaWerialna obuTowa proceVu gloWWoTXTakWXcYnegoH cYXli wVYelkiego roTYaju
ÜeTia i ÜaWeriałX gloWWoTXTakWXcYne. SXVWeÜ WenH naYwanX VXVWeÜeÜ gloWWoTXTakWXcYnXÜH VWanowi jeTnak YaleTwie cYęść całościowego ÜoTelu gloWWoTXTakWXki. JeVW obVYareÜ WXpowej prakWXki TXTakWXcYnejH a więc naucYania
i ucYenia Vię jęYXków obcXcU w różnXcU forÜacU i ÜoTelacU kVYWałcenia.
JeTnocYeśnie VWanowi baYę eÜpirXcYną Tla TYiałalności naukowej. Na TYiałalność Wę VkłaTają VięJ 1) „gloWWoTXTakWXka cYXVWa” - WeoreWXcYnXH VWale roYbuTowXwanXH funTaÜenWalnX Ybiór wieTYX o całXÜ ukłaTYie gloWWoTXTakWXcYnXÜH w WXÜ właściwXcU Tla niej WwierTYeńH generaliYacjiH praw i ogólnXcU
poVWulaWów; 2) „gloWWoTXTakWXka VWoVowana” - poYwalająca ÜeWoTaÜi naukowXÜi baTać i unowocYeśniać ToWXcUcYaVowe oraY opracowXwać Yupełnie
nowe ÜeWoTX naucYania i VWraWegie ucYenia Vię jęYXków obcXcU; 3) „gloWWoTXTakWXka prakWXcYna” – kWórej głównXÜ YaTanieÜ jeVW wTrażanie i werXfikacja w VXVWeÜie gloWWoTXTakWXcYnXÜ ÜeWoT i VWraWegii ToVWarcYonXcU prYeY
gloWWoTXTakWXkę VWoVowaną (PoźniewicYH 1987J 88; por. ÖfeifferH 2001J 21).
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TeÜaW niniejVYXcU roYważań obliguje Yaś To poVWawienia pXWania o ÜiejVce „reflekVji” w Wak YłożonXÜH TXnaÜicYnXÜ i w gruncie rYecYX w TalVYXÜ
ciągu jeVYcYe oWwarWXÜ ukłaTYieH gTYie wXraźnie rXVują Vię granice cYXVWej WeoriiH nauki VWoVowanej i TXTakWXki prakWXcYnej. MXnaÜikę Wę należX Y pewnością
prYXpiVać flukWuacjiJ naucYXcieliH ucYniów oraY innXcU ucYeVWników ukłaTu
i VXVWeÜu gloWWoTXTakWXcYnegoH a Wakże kaTrX naukowej (na poYioÜie nauki
forÜalnejH akaTeÜickiej). IÜplikuje ją prYeTe wVYXVWkiÜ icU roYwój oVobnicYXH
koÜpeWencXjnXH YawoTowXH ale i proceV naWuralnej YaVWępowalności pokoleń.
Nie Üniej iVWoWne Tla gloWWoTXTakWXki ujÜowanej całościowoH jak i Tla jej poVYcYególnXcU VubTYieTYinH VąJ poVWęp cXwiliYacXjnXH VYeroko pojęWe YÜianX
geopoliWXcYne i VpołecYno-kulWuroweH YwiąYana Y WXÜ rekonVWrukcja VXVWeÜów
kVYWałcenia obcojęYXcYnegoH w końcu roYwój VaÜej gloWWoTXTakWXki jako TXVcXplinX naukowej oraY ewolucja TXVcXplinH Y kWórXcU Torobku jeVW ona YÜuVYona korYXVWać. To właśnie Wa TXnaÜikaH We cYęVWo głębokieH niekieTX wręcY
rewolucXjne YÜianX na każTXÜ eWapieH w każTXÜ eleÜencie YarXVowanej Wu
całości – gloWWoTXTakWXki – VWanowią o jej niewXcYerpalnXÜ poWencjale baTawcYXÜ. To właśnie Wa TXnaÜika i roYwój nie WXlko jakościowXH ilościowX cYX roTYajowXH ale również roYwój cYaVoprYeVWrYennXH Vkłaniają bądź prYXnajÜniej
powinnX Vkłaniać To reflekVji – Wak naukowejH jak i prakWXcYnejH WXpowo użXWkowej. R jeTnej VWronX reflekVja powinna bXć YaWeÜ oVaTYona w rYecYXwiVWości
wVpółcYeVnejH a więc koncenWrować Vię na wXTarYeniacUH YjawiVkacUH proceVacUH prYeTÜioWacUH a w końcu poTÜioWacU obecnXcU „Wu” i „WeraY”. R Trugiej
VWronX nie Üoże nie uwYglęTniać ona UiVWorXcYnego bagażuH jaki Vobą repreYenWuje gloWWoTXTakWXka jako całość.
AnaliYując wXbrane VWuTia eÜpirXcYne Y YakreVu gloWWoTXTakWXkiH jak
również poTręcYniki ÜeWoTologii baTań gloWWoTXTakWXcYnXcUH łaWwo ToVWrYecH że ÜeWoTa biograficYna nie cieVYX Vię VYcYególnXÜ YainWereVowanieÜH
prYXnajÜniej nie w pełnXÜ jej wXÜiarYe. CUoć WecUniki inWroVpekcjiH reWroVpekcji cYX cUoćbX analiYa TYienników i paÜięWnikówH Wak naucYXcieliH jak
i ucYącXcU Vię – jakże bliVkie Wej ÜeWoTYie – Vą Ynane i powVYecUnie wXkorYXVWXwane prYeY baTacYX gloWWoTXTakWXkówH Y pełną świaToÜością icU waT
i YaleWH Wo Vłużą racYej wXTobXwaniu inforÜacjiH Wakże reflekVjiH na WeÜaW
nieTalekiej prYeVYłościH ToWXcYącXcU najcYęściej konkreWnego ćwicYeniaH ÜaWeriału naucYaniaH ÜeWoTXH VWraWegiiH Vekwencji lekcjiH rocYnegoH rYaTYiej kilkuleWniego cXklu Yajęć iWp. TruTno Wu YaWeÜ Üówić o baTaniacU biograficYnXcUH kWóre poYwalałXbX na poYXVkanie koÜplekVowej reflekVji o cUarakWerYe
reWroVpekWXwnXÜH a więc WakiejH kWóra jeVW cYXniona cYX Weż buTowana prYeY
poTÜioW baTania „Wu” i „WeraY” na poTVWawie wVpoÜnień VięgającXcU Taleko
w prYeVYłość. A Wo właśnie Wa jej forÜa wXTaje Vię najcenniejVYa. ÖoYwala
bowieÜH prYX właściwie YaprojekWowanXcU baTaniacUH na YgroÜaTYenie
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inforÜacji ToWXcYącXcU VYeroko pojęWXcU UiVWorXcYnXcU uwarunkowań
kVYWałcenia obcojęYXcYnegoH w kWórXÜ Wo proceVie ucYeVWnicYXł poTÜioW baTania – na różnXcU eWapacU Vwojego żXciaH a YaWeÜ i roYwoju oVobiVWego oraY
koÜpeWencXjnegoH a prYX WXÜ cYęVWo w YÜieniającXcU Vię okolicYnościacU
VpołecYno-kulWurowXcU. Co więcejH poYwala Wakże na poYXVkanie reflekVji
o cUarakWerYe porównawcYXÜH w pewien VpoVób warWościującXcU YjawiVkaH
YTarYeniaH proceVXH ÜeWoTXH ÜaWeriałX iWT.H Y jakiÜi poTÜioW Wen VpoWkał Vię
kieTXś i kWórXcU kieTXś ToświaTcYXłH i Y jakiÜi VpoWXka Vię TYiViaj. MoTać więc
należXH warWościującXcU w TwójnaVóbJ w oTnieVieniu To ówcYeVnXcU realiówH jak i To VWanu obecnegoH kieTX YaVobX jego jęYXkowXcUH kulWurowXcU
cYX po proVWu VpołecYnXcU ToświaTcYeń oraY wieTYX Vą nieporównXwalnie
więkVYe. ReflekVje Wego WXpu Üogą okaYać Vię warWością nieprYecenioną
YwłaVYcYa Tla ÜłoTXcU baTacYXH ale i prakWXkówH kWórYX cYęVWokroć YacUłXVWują Vię nowXÜi WecUnologiaÜiH wVpółcYeVną ÜeWoTXkąH YapoÜinając o WXÜH że
Wakże w prYeVYłości luTYie ucYXli Vię jęYXków obcXcU i nierYaTko efekWX Wej
naukiH ÜiÜo że beY Wak YaawanVowanego wVparciaH bXłX porównXwalneH
a bXć Üoże i lepVYe aniżeli TYiViaj.
Na pXWaniaJ Jak Wo bXło TokłaTnie? i CYemu TYiś jeVW inacYej?H i Yapewne
na wiele innXcU pXWańH oTpowieTź Üogą prYXnieść właśnie baTania biograficYne. Również WakieH kWóre Vą VkoncenWrowane nie WXle na ToWarciu To naocYnXcU
świaTków bądź ucYeVWników VXVWeÜów gloWWoTXTakWXcYnXcU VprYeT laW – Wu
prYecież Üożliwości Vą ogranicYone i końcYą Vię na baTaniacU Y uTYiałeÜ najVWarVYXcU Veniorów – co na analiYie wVYelkicU inforÜacji uwiecYnionXcU na
piśÜie bądź w obraYieH a ToWXcYącXcU baTawcYo warWościowXcU poVWaciH inVWXWucjiH VXVWeÜów. InforÜacje We Üogą wXVWępować poT poVWaciąJ opublikowanXcU ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcUH wokabularYXH ucYniowVkicU YeVYXWówH TYienników VYkolnXcUH TYienników innXcUH paÜięWnikówH liVWówH YTjęćH VYkicówH ale
Wakże prYeTÜioWowo ukierunkowanXcU VprawoYTań VWaWXVWXcYnXcUH raporWów
wXnikowXcUH planów YajęćH konVpekWów lekcjiH prograÜów naucYaniaH VWraWegii
poliWXcYnXcU cYX cUoćbX roYpraw naukowXcU iIlub pVeuTonaukowXcUH w WXÜ
TYienników Y obVerwacji i baTańH kWórXcU co najÜniej kilka weVYło To obiegu
naukowegoH Tając iÜpulV To roYwoju ÜXśliH kWóra Y biegieÜ laWH prYX uTYiale
nieYlicYonej rYeVYX oVóbH prYeroTYiła Vię w TXVcXplinę naukową. Jeśli wXbiec
ÜXślą w prYXVYłośćH To kaWalogu Wego Üożna bX TopiVać wVYelkiego WXpu ÜaWeriałX TigiWaliYowaneH jakJ nagrania auTioIwiTeo Y lekcji pokaYowXcUH wiTeorejeVWracje Y baTańH fonicYne YapiVX wVYelkiego WXpu wXwiaTówH elekWronicYne
TYienniki VYkolneH prograÜX VWuTiówH e-poTręcYnikiH blogi inWerneWowe iWT.
One WakżeH w prYXVYłościH YoVWaną YalicYone To ÜaWeriałów UiVWorXcYnXcU. O ile
bęTYie Üożna VkoncenWrować je wokół wXbranejH poYnawcYo inWereVującej
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i baTawcYo warWościowej poVWaci lub inVWXWucjiH icU baTanie na poTVWawie ÜeWoTX biograficYnej bęTYie Y pewnością YaVaTne.
OTrębnej uwagi wXÜaga liWeraWura prYeTÜioWuH kWórej WwórcaÜi bXli i Vą
prYeTVWawiciele świaWa nauki. MYiś Vą Wo gloWWoTXTaWXcX. PcYeśniej bXli Wo lingwiści. JeVYcYe wcYeśniej ÜXślicieleH paVjonaciH naucYXciele prakWXcX – Tla roYwoju
ÜXśli gloWWoTXTakWXcYnej nie Üniej ważni. IcU WwórcYośćH niewąWpliwie naYnacYona reflekVjąH cYęVWo poprYeTYoną wnikliwXÜi VWuTiaÜiH wXróżnia Vię wielce
VpośróT innXcU biograficYnXcU ÜaWeriałów. Także prYeY WoH że w wielu prYXpaTkacUH wVpółcYeśnie najcYęściejH Üa cUarakWer naukowX. TrYeba prYXYnaćH że
wielokroWnie VWaje Vię ona prYeTÜioWeÜ kolejnXcU roYprawH gTYie naWuralną
rYecYą – weTle YaVaT naukowego VWXlu piVarVkiego – jeVW prYeprowaTYenie analiYX ToWXcUcYaVowego VWanu baTań naT jakiÜś YagaTnienieÜ. ParunkieÜ koniecYnXÜ jeVW więc Tla baTacYa oTwołanie Vię To baTań poprYeTnikówH uVWoVunkowanie Vię To VWawianXcU prYeY nicU WeY i VąTówH a w konVekwencji na icU
poTVWawie i w konfronWacji Y wXnikaÜi innXcU baTańH w VYcYególności właVnXcUH
YbuTowanie oVobiVWej reflekVji na inWereVującX WeÜaW. Nie Üożna jeTnak naYwać
Wakiej TYiałalności baTaniaÜi biograficYnXÜi. InacYej rYecY Vię ÜaH gTX baTacY
poVWawi Vobie Ya cel koÜplekVową analiYę Torobku Tanego auWora – również
baTacYa. Ma on wówcYaV Üożliwość prYeśleTYenia ewolucji jego ÜXśli naukowejH YapoYnania Vię Y jego reflekVjaÜi poTTawanXÜi rekonVWrukcji w kolejnXcU
TYiełacUH poT warunkieÜH że We poTejÜują Wen VaÜ probleÜ. P WakiÜ prYXpaTku Y Tużą ToYą śÜiałości Üożna WakiÜ VWuTioÜ prYXpiVać VWaWuV baTań biograficYnXcU. Co więcejH YapoYnając Vię Y TorobkieÜ niekWórXcU ÜXślicieliH YwXkle
pionierów w Vwojej TYieTYinieH Üożna ToVYukać Vię w icU pracacU właściwości
auWobiograficYnXcU. Mają oni bowieÜ w YwXcYaju powołXwać Vię na właVneH
wcYeśniejVYe baTania i buTowane na icU poTVWawie WeYX cYX całe koncepcje
WeoreWXcYneH nierYaTko oTnoVYąc Vię To nicU krXWXcYnie. P świeWle YapreYenWowanXcU roYważańH należX Wo uYnać Ya prYejaw reflekVji VYcYególnejH gTXż naukowo uTokuÜenWowanej i uÜoWXwowanejH co nie YTarYa Vię np. w prYXpaTku biograficYnej auWoanaliYX cYXnionej prYeY Veniorów ucYącXcU Vię jęYXków obcXcU. Tu
jeTnak należX wXraźnie poTkreślićH że każTX prYejaw reflekVji na WeÜaW ucYenia
Vię i naucYania jęYXków obcXcUH wXTobXWej TYięki ÜeWoTYie biograficYnejH Üa
warWość niebagaWelną Tla roYwoju TXVcXplinX naukowejH jaką jeVW TYiś gloWWoTXTakWXka. A cUoć powXżVYe prYXpaTki Vą Vkrajne i Y prYXcYXn ocYXwiVWXcU nieporównXwalneH Wo w pewnXÜ prYXnajÜniej YakreVieH ukaYują iVWoWę probleÜu.
MulWiplikacja perVpekWXw baTawcYXcUH Wak poTÜioWowaH jak i w wXÜiarYe cYaVoprYeVWrYennXÜH nie powinna bXć wobec powXżVYego negowanaH lecY racYej
TobiWnie poVWulowana – prYX YałożeniuH że Topełnione YoVWaną YaVaTX naukowej
rYeWelności i obiekWXwiYÜuH co akuraW w baTaniacU biograficYnXcU Üoże VWanowić poważne wXYwanie.
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4. RakońcYenie
RoYważania niniejVYe należX WrakWować jako YaproVYenie To TXVkuVji na WeÜaW Üożliwości wXkorYXVWania baTań biograficYnXcU w proceVie buTowania
i jeTnocYeśnie werXfikacji Torobku gloWWoTXTakWXkiH Wak na eWapie WeorioWwórcYXÜ i baTań eÜpirXcYnXcUH jak również w prakWXce TXTakWXcYnej. Oonferencja naukowa poświęcona YagaTnieniu „reflekVji” w ucYeniu Vię i naucYaniu jęYXków obcXcU (Procław 2013)H gTYie YoVWałX prYeTVWawioneH wXTawała Vię Tobrą ku WeÜu okaYją.
P ubiegłXÜ rokuH na innej konferencjiH YorganiYowanej poT paWronaWeÜ
OoÜiVji NuropejVkiej i ŃunTacji RoYwoju SXVWeÜu NTukacjiH Ywracając Vię To
ekVperWów eTukacji jęYXkowejH naucYXcieliH VWuTenWówH TokWoranWówH pracowników akaTeÜickicUH właTY oświaWowXcU oTpowieTYialnXcU Ya kVYWałWowanie
poliWXki jęYXkowej oraY parWnerów VpołecYnXcU akWXwnie TYiałającXcU w TYieTYinie nauki jęYXków obcXcUH jeTna Y cYołowXcU prYeTVWawicielek polVkiej gloWWoTXTakWXki poVWulowała w reWroVpekWXwnXÜ wXwoTYieH abX nie prYekreślać
„WraTXcXjnXcU” ÜeWoT naucYaniaH bo poTobnie jak WeH kWóre TYiś wXTają Vię
„ulWranowocYeVne”H i We YakorYenione w Talekiej prYeVYłości Üają Vwoje YaVługi
w nauce jęYXków obcXcUH na co TowoTeÜ Vą biografie wielu poVWaciH w różnX
VpoVób i w różnXÜ cYaVie wVławionXcU na karWacU UiVWorii ÖolVki i NuropX (por.
OoÜorowVkaH 2012). ÖoTążając Ya Wą raTą i wcielając Vię w rolę pocYąWkującego
baTacYaH Topiero oT nieTawna YainWereVowanego WXÜ YakreVeÜ probleÜowXÜH piVYąca We Vłowa VWawia YaWeÜ pXWania o iVWoWę baTań biograficYnXcUH icU
VenVH ToWXcUcYaVową UiVWorię oraY wXniki w TYieTYinie obcojęYXcYnego kVYWałcenia? JeTnocYeśnie proVi o wVYelkie VugeVWie – wXpaTałobX rYecJ reflekVje –
kWóre wVkażą Wrop To TalVYXcU poVYukiwań w Wej ÜaWerii.
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UniwerVXWeW RYeVYowVki

NIN LUŁIĘ NINÓCÓPH ŁO NIN –
O AUTORNFLNOSJI P ÖOSTRRNGANIU INNYCH
“I Ton’W like GermanV becauVe I Ton’W like WUem” – Velf-reflecWion
in WUe proceVV of perceiving oWUerV
TUe aiÜ of WUiV arWicle iV Wo preVenW anT TiVcuVV WUe reVulWV of a queVWionnaire carrieT ouW aÜong VeconTarX VcUool VWuTenWV of GerÜan wiWU a
view Wo exaÜining WUe VWuTenWV’ percepWion anT aVVeVVÜenW of WUe GerÜanV. AnalXViV of WUe TaWa proviTeV an anVwer Wo WUe queVWion wUeWUer
VeconTarX VcUool VWuTenWV of GerÜan are able Wo WUink criWicallX wUile aVVeVVing oWUerV or ÜaXbeH on WUe conWrarXH are onlX able Wo repeaW oWUerV’
juTgeÜenWV wiWUouW reflecWion. TUe TiVcuVVion of WUe reVulWV of WUe queVWionnaire VeeÜV Wo inTicaWe WUaWH unforWunaWelXH WUe ÜajoriWX of WUe VeconTarX VcUool VWuTenWV of GerÜan can UarTlX be regarTeT aV reflecWive. In
WUe VeconT parW of WUe arWicleH WUe auWUor puWV forwarT VoÜe propoValV
wUicU ÜaX prove iÜporWanW in WUe proceVV of eTucaWing reflecWive foreign
language WeacUerVH anT conVequenWlXH reflecWive VWuTenWV.
OeyworTVJ reflecWionH a reflecWive VWuTenWH a reflecWive WeacUerH percepWion of oWUerVH an iÜage of WUe GerÜanV anT GerÜanXH VWereoWXpeV
Słowa klucYoweJ reflekVjaH reflekVXjnX ucYeńH reflekVXjnX naucYXcielH poVWrYeganie innXcUH obraY NieÜców i NieÜiecH VWereoWXpX

1. PVWęp
P Słowniku wXraYów obcXcU i YwroWów obcojęYXcYnXcU Y almanacUem
(2000J 426) PłaTXVława OopalińVkiego prYecYXWaÜXH że reflekVja Wo „głębVYX
naÜXVłH YaVWanowienie”H ale Wakże „ÜXślH wnioVekH będące wXnikieÜH owo-
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ceÜ roYÜXślaniaH ÜeTXWacji.” Słowo Wo użXwane jeVW YaWeÜ Yarówno w oTnieVieniu To proceVu jak i jego proTukWu końcowego. ReflekVja kojarYX Vię
więc Y TYiałanieÜ uświaToÜionXÜH naVWawionXÜ na Togłębną analiYę probleÜu prYeY Taną oVobęH kWórej efekWeÜ Vą VpoVWrYeżeniaH ocenXH wnioVki
VforÜułowane prYeY nią na baYie ToWXcUcYaV YTobXWej wieTYXH ToświaTcYenia i w pewnXÜ VWopniu Wakże eÜocji WowarYXVYącXcU WeÜu proceVowi.
ReflekVja Wo cenna uÜiejęWnośćH kWóra nie jeVW eleÜenWeÜ biologicYnego wXpoVażenia cYłowiekaH lecY abX bXć w jej poViaTaniuH WrYeba ją w Vobie
wXkVYWałcić. OVYWałWowanie jej Wo proceV TługoWerÜinowXH WrwającX całe żXcie
i prYebiegającX na wVYXVWkicU VYcYeblacU VocjaliYacjiH kWórX uYależnionX jeVW
nie WXle oT oVób cUcącXcU kVYWałWować reflekVXjność Tanej jeTnoVWkiH co racYej oT niej VaÜejH a więc oT WegoH cYX cUce wXYbXć Vię paVXwnościH prYejąć
oTpowieTYialność Ya Vwoje TYiałaniaH cYX jeVW goWowa To roYwijania w Vobie
poVWawX auWonoÜicYnejH cYX cUce ÜoniWorowaćH analiYowaćH oceniać poTejÜowane prYeY Viebie TYiałania w VpoVób ucYciwX i realiVWXcYnX.
Nie wVYXVcX Tążą jeTnak To WegoH abX Wę YTolność poViąść i YaTowalają
Vię poVWawą beYÜXślnego oTbiorcXH kWórX Tocierające To niego inforÜacje
w nieYÜienionej poVWaci prYekaYuje TalejH prYX cYXÜ WruTno jeTnoYnacYnie
VWwierTYićH na ile roYuÜie icU VenV oraY na ile Vię Y niÜi iTenWXfikuje. OVoba
Waka nie poWrafi uYaVaTnić preYenWowanXcU opiniiH konVWrukWXwna TXVkuVjaH
wXÜiana YTań i pogląTówH VYukanie ewenWualnego koÜproÜiVu w inWerpreWowaniu Tanej kweVWii Vą w YaVaTYie wXklucYoneH gTXż jeTXna arguÜenWacjaH
jaką Üożna oT niej uVłXVYeć brYÜiJ bo Wak bXło napiVane; bo Wak X powieTYiałH więc Wak jeVW. NieVWeWX Waka poVWawa ToWXcYX nie WXlko oVób Vłabiej wXkVYWałconXcUH ale nierYaTko Wakże abVolwenWów I prawie abVolwenWów VWuTiów wXżVYXcUH kWórYX inforÜacje YacYerpnięWe Y bliżej nieokreślonXcUH Üało
wiarXgoTnXcU źróTełH np. VWron inWerneWowXcUH praVX brukowejH poVWrYegają
jako prawTę powVYecUnie uYnaną. Ta beYreflekVXjna poVWawa jeVW Tość niepokojącaH gTXż cYłowiekieÜH kWórX nie cUce ÜXślećH Üożna ÜanipulowaćH
wÜówić Üu wVYXVWkoH łaWwo prYeciągnąć na VWronę nie To końca ucYciwXcU
TYiałań i co gorVYa uWwierTYić go jeVYcYe w prYekonaniuH że cYXni TobrYe. Tę
negaWXwnąH paVXwną poVWawę należX VWarać Vię YwalcYXćH a prYeT TużXÜ
wXYwanieÜ w WXÜ wYglęTYie VWoi VYkoła.
OVYWałWowanie obXwaWeli oTYnacYającXcU Vię oWwarWością uÜXVłuH oTpowieTYialnością i VYcYerością (MiYerek 2000H wJ RawaTYka 2004J 299) Wo nieYaprYecYalnie YaTania VYkołXH co YreVYWą poTkreślano wielokroWnie w TokuÜenWacU
regulującXcU kVYWałcenie w naVYXÜ kraju. CUoćbX w PoTVWawie programowej
ToWXcYącej naucYania jęYXków obcXcU w liceum (2010J 21) prYecYXWaÜXH że jeTnXÜ Y celów kVYWałcenia ogólnego jeVW „kVYWałWowanie u ucYniów poVWaw warunkującXcU Vprawne i oTpowieTYialne funkcjonowanie we wVpółcYeVnXÜ świecie”H
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a Ya jeTną Y najważniejVYXcU uÜiejęWności uYnano „uÜiejęWność wXVYukiwaniaH
Velekcjonowania i krXWXcYnej analiYX informacji.” OTpowieTYialność Ya roYwój
krXWXcYnego ÜXślenia u ucYniów VpocYXwa jeTnak na barkacU wVYXVWkicU naucYXcieli beY wYglęTu na prYeTÜioW naucYaniaH cUociaż WrYeba prYXYnaćH że
VYcYególną rolę prYXpiVuje Vię w WXÜ YłożonXÜ proceVie naucYXcielowi jęYXka
obcegoH kWórX jeVW ÜeTiaWoreÜ poÜięTYX TwoÜa jęYXkaÜiH TwoÜa kulWuraÜiH
a więc TwoÜa obraYaÜi świaWaH TwoÜa VXVWeÜaÜi oTnieVienia.
ÖrobleÜaWXka reflekVji w proceVie naucYania i ucYenia Vię jęYXka obcego
poTejÜowana bXła wielokroWnie na łaÜacU liWeraWurX prYeTÜioWuH prYX cYXÜ
YnacYnie więcej uwagi poświęcono perVpekWXwie naucYXciela (reflekVXjnego
prakWXka)H koncenWrując Vię na oÜówieniu ÜoTeli reflekVXjnego kVYWałcenia naucYXcieliH cecU i uÜiejęWności reflekVXjnego naucYXcielaH jego wpłXwu na efekWX
proceVu naucYaniaH jak i ukaYania blaVków i cieni jego reflekVXjnej prakWXki (PXVocka 2003; RawaTYka 2004; MerenowVki 2008; OoÜorowVka 2008; PiWkowVka
2009) niż perVpekWXwie ucYnia (ÖioWrowVka-SkrYXpek 2008). P oTnieVieniu To
ucYnia reflekVję Tefiniowano najcYęściej jako uÜiejęWność VprowaTYającą Vię To
ucYenia Vię jak Vię ucYXć (por. ÖioWrowVka-SkrYXpek 2008J 250-251)H a więc To
uÜiejęWności Vięgania prYeY ucYnia po Wakie VWraWegie ucYenia VięH kWóre Vą Tla
niego najVkuWecYniejVYe. ÖonaTWo ukaYXwano profil reflekVXjnego ucYnia wiTYianX ocYaÜi naucYXciela (ÖioWrowVka-SkrYXpek 2008) oraY Üożliwości roYwijania
poVWaw reflekVXjnXcU u oVób ucYącXcU Vię (ÖioWrowVka-SkrYXpek 2008; PiWkowVka 2009). MiÜo iż YagaTnienie reflekVji w gloWWoTXTakWXce oÜawiane jeVW Tość
VYerokoH brak publikacji WrakWującXcU o reflekVji w proceVie poVWrYegania innXcU.
Nie ulega bowieÜ wąWpliwościH że poVWawX (na ile reflekVXjne?) oVób ucYącXcU
Vię Tanego jęYXka obcego wobec jego roTYiÜXcU użXWkowników wpłXwają na
jakość i WeÜpo prYXVwajania prYeY nicU Wego jęYXka.
CeleÜ publikacji jeVW ukaYanie VpoVobu oceniania NieÜców prYeY licealiVWów ucYącXcU Vię jęYXka nieÜieckiego na poTVWawie ÜaWeriału Yebranego
prYX poÜocX ankieWX. AnaliYa TanXcU poYwala oTpowieTYieć na pXWanieH cYX
licealiści poWrafią krXWXcYnie ÜXśleć poTcYaV ocenX innXcUH a wXTając oVąT Vą
w VWanie go logicYnie uYaVaTnić? CYX Üoże powWarYają WXlko beYreflekVXjnie
opinie innXcU oVóbH kWórXcU To końca nie roYuÜieją i Wak naprawTę nie Üają
pewności co To icU VłuVYności i rYecYXwiVWego prYełożenia.

2. ŁaTania empirycYne
ŁaTania naT poVWawaÜi nie Vą baTaniaÜi jeTnoYnacYnXÜiH więcej w nicU nieściVłości niż w baTaniacU innego WXpuH a Wakże łaWwiej o poÜXłkę. JeTnak baTania We ToVWarcYają ciekawXcU inforÜacji Y jeTnej VWronX o VWoVunku ucYeVWni-

65

OrXVWXna MiUułka

cYącXcU w nicU oVób wobec kulWurowo innXcUH a Y Trugiej Yaś o uÜiejęWności
werXfikacji i ocenX poViaTanXcU inforÜacji.
2.1. ÓeWoTologicYne poTVWawy baTania1
ŁaTanie prYeprowaTYone YoVWało wśróT licealiVWów2 roYpocYXnającXcU (w klaVie pierwVYej) naukę jęYXka nieÜieckiego oT poYioÜu A1H ucYęVYcYającXcU To
wXbranXcU poTkarpackicU VYkół (LO w ŁrYoYowieH LO w OrośnieH LO w Jaśle)
w laWacU 2008-2010. P WXÜ prYeTYiale cYaVowXÜ Tokonano WrYecU poÜiarówH
ucYniowie każToraYowo wXpełniali Wen VaÜ kweVWionariuVYH kWórX VkłaTał Vię
Y WrYecU YaTań. P niniejVYej publikacji VkoncenWrujeÜX Vię WXlko na YaTaniu
TrugiÜ ankieWXH a TokłaTniej na pXWaniacU 4-8H ponieważ Yebrane na icU poTVWawie Tane poYwalają wnioVkować o VWopniu reflekVXjności biorącXcU w baTaniu ucYniów. RaTanie reVponTenWów polegało na Yakreśleniu jeTnoYnacYnej
oTpowieTYi WakH nieH ani Wak ani nie na YawarWe w ankiecie pXWania koreVponTujące cYęściowo Y WXÜi VWoVowanXÜi w Vkali ŁogarTuVa3H a naVWępnie na uYaVaTnieniu jej. AnkieWa Yawierała Ü.in. naVWępujące pXWaniaJ CYX cUciał(a)bXś
Üieć NieÜca Ya VąViaTa? CYX cUciał(a)bXśH abX NieÜiec bXł WwoiÜ prYełożonXÜ
w firÜie (kWóra Üa Vwoją VieTYibę w ÖolVce)? CYX cUciał(a)bXśH abX NieÜiec
YaViaTał w polVkiÜ rYąTYie? CYX cUciał(a)bXś Üieć żonę (Üęża) nieÜieckiego
pocUoTYenia? oraY CYX lubiVY NieÜców?
P WraTXcXjnXcU baTaniacU opierającXcU Vię na Vkali ŁogarTuVa reVponTenci nie Vą obligowani To WegoH bX wXjaśnić Vwój wXbór. MiÜo iż reVponTenci ÜuVYą poÜXśleć naT WXÜH cYX uTYielić oTpowieTYi WwierTYącej na
poVWawione pXWanieH cYX Weż nieH Wo i Wak nie ÜuVYą Togłębnie YaVWanawiać Vię
i wXjaśniaćH TlacYego YaYnacYXli WakąH a nie inną oTpowieTź. UYaVaTnienia
YaVWoVowane prYeYe Ünie w oÜawianXÜ baTaniuH roYbuTowują niejako
WraTXcXjną Vkalę ŁogarTuVaH bo poYwalają TowieTYieć VięH TlacYego ankieWowani Yakreślili właśnie Wę oTpowieTźH co niÜi kierowało. Na poTVWawie uYa1

P niniejVYXÜ arWXkule wXkorYXVWano Tane (uYaVaTnienia licealiVWów) Yebrane poTcYaV baTania opiVanego w MiUułka (2012J 158-350)H kWóre poTTane YoVWałX analiYie
w oparciu o innX wacUlarY krXWeriów niż Wen YaVWoVowanX we wVpoÜnianej publikacji.
2
Ilość oVób biorącXcU uTYiał w baTaniu różniła Vię poTcYaV poVYcYególnXcU poÜiarów – poÜiar I 152 oVobX (w WXÜ kobieWX VWanowiłX 59%H a ÜężcYXźni 41%)H poÜiar
II 133 oVobX (w WXÜ kobieWX VWanowiłX 57%H a ÜężcYXźni 43%)H poÜiar III 137 oVób
(w WXÜ kobieWX VWanowiłX 58%H a ÜężcYXźni 42%). ÖoTcYaV analiYX uYaVaTnień ankieWowanXcU poTYiał na poÜiarX nie bęTYie uwYglęTnionX.
3
Skala ŁogarTuVa Wo Vkala TXVWanVu VpołecYnegoH kWóra VłużX To poÜiaru Vkłonności
luTYi To ucYeVWnicYenia w – YróżnicowanXcU co To VWopnia bliVkości – VWoVunkacU
VpołecYnXcU Y innXÜi grupaÜi luTYi (por. OppenUeiÜ 2004).
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VaTnień ÜożeÜX również VWwierTYićH cYX ucYniowie poTcYaV ocenX innXcU
TYiałają w VpoVób reflekVXjnXH a jeśli WakH Wo w jakiÜ VWopniu.
2.2. AnaliYa uYyVkanycU reYulWaWów
UYaVaTnienia ucYniów Yebrane na poTVWawie prYeTłożonej iÜ wXpełnienia
ankieWXH uwYglęTniając poYioÜ reflekVji poTcYaV icU piVaniaH Tają Vię prYXporYąTkować To cYWerecU grupJ brak uYaVaTnieniaH uYaVaTnienia lakonicYneH
uYaVaTnienia VWereoWXpoweH uYaVaTnienia wnikliwe. OażTa Y wXoTrębnionXcU
grup prYeTVWawiona YoVWała poniżejH a jej opiV Yawiera analiYę uYaVaTnień ankieWowanXcU poparWą wXbranXÜi prYXkłaTaÜi w poVWaci orXginalnXcU wXpowieTYi ucYniów oraY wnioVki wXprowaTYone na poTVWawie Wejże analiYX.
- brak uYaVaTnienia
MiÜo iż w poleceniu ankieWowani YoVWali poproVYeni o WoH abX Yakreśloną
jeTnoYnacYną oTpowieTź uYaVaTnićH nie wVYXVcX Wo ucYXnili. ÖrYXcYXn Wakiego
YacUowania Üoże bXć ÜoiÜ YTanieÜ kilka. Na pierwVYXÜ ÜiejVcu wXÜieniłabXÜ fakWH że ankieWa bXła anoniÜowa. UcYniowie YTawali więc Vobie Vprawę Y WegoH że nieprYXłożenie Vię To jej wXpełnienia nie bęTYie nioVło Y Vobą
żaTnXcU konVekwencjiH np. w poVWaci ocenX nieToVWaWecYnej Y jęYXka nieÜieckiego. Nie Üieli ocUoWX piVać uYaVaTnieniaH więc go nie napiVali. Łrak
uYaVaTnienia Üógł bXć również wXnikieÜ WegoH że licealiVWoÜ WruTno bXło
wXjaśnićH TlacYego uTYielili Tanej oTpowieTYi. RnacYnie prościej jeVW napiVać
np. „nie lubię NieÜców”H niż wXjaśnić poTłoże Wakiej opinii.
- uYaVaTnienia lakonicYne
NieÜałą grupę VWanowią uYaVaTnienia powierYcUowneH nieTojrYałeH kWóre
VforÜułowane YoVWałX głównie prYeY reVponTenWów repreYenWującXcU negaWXwne VWanowiVko wobec YawarWej w pXWaniu kweVWii. OWo wXbrane prYXkłaTXJ
- CYX lubiVY NieÜców? – „nie lubię NieÜcówH bo nie”; „nie lubię i już”;
„nigTX icU nie lubiłeÜ”; „Y YaVaTX”; „nie YnaÜ i nie lubię.”
- CYX cUciał(a)bXśH abX NieÜiec bXł WwoiÜ prYełożonXÜ w firÜie? –
„nieH wolę Öolaka”; „NIGMQ.”
- CYX cUciał(a)bXś Üieć żonę (Üęża) nieÜieckiego pocUoTYenia? –
„nieH wolałbXÜ Öolkę I wolałbXÜ Öolaka.”
UYaVaTnienia lakonicYne YTarYałX Vię Weż po VWronie oVób uTYielającXcU
WwierTYącej oTpowieTYiH np. na pXWanie cYX lubiVY NieÜców oTpowieTź
brYÜiała – „po proVWu icU lubię”; „lubię NieÜcówH bo Wak.”
RTarYało Vię WakżeH że ankieWowani VaÜi bXli świaToÜi WegoH że nie Vą w VWanie wXjaśnić prYXcYXn YajÜowanego VWanowiVka – CYX cUciał(a)bXśH abX NieÜiec
YaViaTał w polVkiÜ rYąTYie? – „wolałbXÜH abX Wak nie bXłoH nie wieÜ cYeÜu.”
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TruTno w VpoVób jeTnoYnacYnX ocenićH co kierowało ucYniaÜi uTYielającXÜi oTpowieTYi powierYcUownXcU. Można jeTXnie prYXpuVYcYaćH że albo nie
cUciało iÜ Vię piVać uYaVaTnieńH więc abX nie YoVWawić puVWego ÜiejVca wXpaTało coś napiVaćH cUoćbX prYXWacYane już bo WakH bo nieH albo fakWXcYnie nie wieTYieli jak wXjaśnić Vwoje VWanowiVko. ÖoTcYaV gTX pierwVYe Y opiVanXcU YacUowań będące w Tużej ÜierYe wXnikieÜ leniVWwa reVponTenWów poYoVWawia jeVYcYe naTYieję na WoH że jeśli bX iÜ Vię cUciało poÜXślećH Wo icU oTpowieTYi bXłXbX
barTYiej wnikliweH Wak Trugie jeVW w ÜoiÜ prYekonaniu barTYiej niepokojąceH
ponieważ oVoba wXraża Vwoje YTanie na TanX WeÜaWH w WXÜ wXpaTku ocenia
prYeTVWawicieli innej nacjiH i wcale nie poWrafi uYaVaTnić Vwojego YTaniaIocenX.
NiekWórYX reVponTenci Üoże naweW nie wieTYieli TlacYego nie lubią NieÜcówH
ale Vkoro NieÜcX generalnie nie Vą w ÖolVce TarYeni Waką VXÜpaWią jak inne naroTXH Wo lepiej napiVaćH że Vię icU po proVWu nie lubi niż lubi.
Inna wXpowieTźH kWóra w VpoVób jeTnoYnacYnX wVkaYuje na brak jakicUkolwiek pokłaTów reflekVji poTcYaV ocenX innXcUH WoJ „nie YnaÜ i nie
lubię”. R jeTnej VWronX wXpowieTź Wa Üoże Vugerować ogólną niecUęć oVobX
jej uTYielającej wobec WegoH co nowe i obceH kWóre w YwiąYku Y WXÜ poTlega
naWXcUÜiaVWoweÜu negaWXwneÜu warWościowaniu. R Trugiej Yaś wXpowieTź
Wa uwiTacYnia bierne VWanowiVko oVobX oceniającejH kWóra woli oceniać kogoś
negaWXwnieH WXlko TlaWegoH że go nie YnaH niż YaTać Vobie WruT i poYnać go
cUoć WrocUę. CYłowiekaH kWórX nie TążX To poVYerYania VwoicU UorXYonWów
poprYeY poVYukiwanie nowXcU inforÜacji i krXWXcYną icU analiYęH w żaTnXÜ
wXpaTku nie Üożna określić ÜianeÜ oVobX reflekVXjnej.
- uYaVaTnienia VWereoWypowe
Örawie połowa VforÜułowanXcU prYeY ankieWowanXcU uYaVaTnień Taje Vię
prYXporYąTkować To Wej kaWegorii. U icU poTVWaw leżą VWereoWXpX eWnicYne
NieÜców roYpowVYecUnione w ÖolVce. Są one obecne w uÜXśle każTego
cYłowieka w forÜie goWowXcU VcUeÜaWówH kWóre prYeT YaVWoVowanieÜ nie
wXÜagają żaTnej ÜoTXfikacji. Nie WrYeba Vię YaVWanawiać naT icU VłuVYnościąH Vkoro „wVYXVcX” WrakWują je jako norÜę i punkW oTnieVienia. Rwalniają
więc icU użXWkowników Y ÜXśleniaH oVYcYęTYają cYaV i Ü.in. TlaWego Wak cYęVWo prYXwołXwane Vą poTcYaV ocenX innXcU. NkonoÜiYacja proceVów poYnawcYXcUH o kWórej ÜowaH Wo YaleTwie jeTna Y wielu (poYXWXwnXcU) funkcji
VWereoWXpów wXÜienianXcU prYeY CUlewińVkiego (1992J 18-19)4.

4

Inne icU YaleWX WoJ ToVWarcYanie prYejrYXVWej ÜapX poYnawcYej oWocYenia VpołecYnegoH
kWóra ułaWwia orienWację w YłożonXÜ świecie VpołecYnXÜH Yapewnienie poYnawcYej konWroli naT świaWeÜ i YwiąYanego Y nią pocYucia beYpiecYeńVWwa oraY Yapewnienie prYewiTXwalności YacUowań jeTnoVWek będącXcU cYłonkaÜi Tanej grupXH co uÜożliwia oVobie
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P TYiejacU VWereoWXpu NieÜca w ÖolVce wXróżnić Üożna Ya ŁarWÜińVkiÜ (2009J 256-260) kilka okreVówH w obrębie kWórXcU powVWałX i roYwijałX
Vię cUarakWerXVWXcYne Tla WXcU raÜ cYaVowXcU VWereoWXpXH a pożXwką Tla icU
naroTYin i barTYiej bądź Üniej inWenVXwnego roYwoju bXłX relacje poÜięTYX
ÖolakaÜi i NieÜcaÜi. PVpoÜnianX auWor wXróżnił naVWępujące VWereoWXpowe ÜoTele NieÜcaJ NieÜiec jako „obcX” i NieÜiec-„pluTrak”; NieÜiecYaborca i wróg ale i repreYenWanW kulWurX wXVokiej; NieÜiec-UiWlerowiec
i YbroTniarY oraY NieÜiec jako pracowiWXH bogaWX i kulWuralnX NuropejcYXk.
Na uwagę YaVługuje fakWH że VWereoWXpX ukVYWałWowane w jeTnXÜ okreVie
cYaVowXÜ nie bXłX w kolejnXÜ YaVWępowaneH lecY jeTXnie uYupełniane nowXÜi określeniaÜi paTającXÜi poT aTreVeÜ naVYXcU YacUoTnicU VąViaTów.
To VpowoTowałoH że obecnX obraY NieÜców Yawiera VWereoWXpX „WXpowe”
Tla każTego Y okreVów wXÜienionXcU prYeY ŁarWÜińVkiego (2009). Ten VWan
wXnika niewąWpliwie Y fakWuH że VWereoWXpX eWnicYneH YreVYWą jak wVYXVWkie
poYoVWałeH cecUuje werbalnX cUarakWerH gTXż Vą uWrwalone w jęYXku i Ya jego
pośreTnicWweÜ prYekaYXwane innXÜH co wXraźnie YaakcenWowali Ü.in.
CUlewińVki (1992J 12)H ŁarWÜińVki (2009) naTając jeTnej Ye VwoicU Üonografii WXWuł SWereoWXpX mieVYkają w jęYXkuH cYX ScUaff (1981J 36)H kWórX VWwierTYiłH że nie Üa VWereoWXpów niewerbalnXcU – VWereoWXpX „wXVWępują YawVYe
jako Wreść jakiegoś Vłowa cYX wXraYu”. Są one więc prYekaYXwane werbalnie
Y pokolenia na pokolenie w forÜie goWowXcUH oTpornXcU na wVYelkie YÜianX
proTukWów o VWoVunkowo TużXÜ Yabarwieniu eÜocjonalnXÜ. SWereoWXpX
eWnicYneH jak VłuVYnie Yauważył PrYeVińVki (2004J 61)H Vą TokuÜenWeÜ
i owoceÜ fałVYowania rYecYXwiści prYeY Taną nację.
P obraYie NieÜców VWworYonXÜ na poTVWawie VWereoWXpowXcU uYaVaTnień baTanXcU licealiVWów Ynaleźć Üożna VWereoWXpX nawiąYujące To wVYXVWkicU
wXżej wXÜienionXcU ÜoTeli VWereoWXpowego NieÜca. R uwagi na ogranicYoną
objęWość niniejVYej publikacji oÜówione YoVWaną one WXlko w VpoVób pobieżnX.
Na pierwVYX plan wXVuwa Vię VWereoWyp Niemca-UiWlerowca nawiąYującX To okreVu II wojnX świaWowej. ReVponTenci beY wYglęTu na roTYaj pXWania w uYaVaTnieniacU VwoicU negaWXwnXcU wXpowieTYi Vięgali po cecUX
wVkaYujące na okruWnX i YbroTnicYX cUarakWer NieÜców. OWo wXbrane prYXkłaTXJ „nie cUcę NieÜca Ya VąViaTaH bo prYXpoÜinałbX Üi HiWlera”; nie lubię
NieÜcówH „ponieważ HiWler bXł NieÜceÜ [?H OM] i NieÜcX poTVWępnie aWakowali ÖolVkę”; „bo cUcieli YgłaTYić naVY naróT”; „prYeY wojnę YnienawiTYiłeÜ NieÜcówH nie Üogę iÜ wXbacYXć WegoH co Yrobili Y luTnością ÖolVki

oceniającej inną oVobę prYX poÜocX VWereoWXpów na forÜułowanie VąTów Taleko wXcUoTYącXcU poYa jej fakWXcYne inforÜacje o Wejże oVobie I grupieH kWórej jeVW cYłonkieÜ.
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w cYaVie II wojnX świaWowej”; „nie lubię NieÜcówH bo Üi Vię kojarYą Y UiWlerXYÜeÜ i luTobójVWweÜ w oboYacU YagłaTX”; „bo Vą naYiVWaÜi.”
MrugiÜ najcYęściej prYXwołXwanXÜ VWereoWXpowXÜ ÜoTeleÜ NieÜca
bXł moTel Niemca jako pracowiWegoH bogaWego i kulWuralnego NuropejcYyka.
SWanowi on niejako prYeciwwagę Tla negaWXwnego wiYerunku NieÜca oTwołującego Vię To okreVu II wojnX świaWowej. RaYnacYXć jeTnak należXH że wiele
cecU wXVWępującXcU w WXÜ ÜoTelu pocUoTYi Y ÜoTelu wcYeśniejVYegoH a więc
Niemca jako repreYenWanWa kulWury wyVokiej. ÖolacX ÜieVYkającX w YaborYe
pruVkiÜ YauważXli wiele poYXWXwnXcU cecU NieÜcówH głównie VocjoekonoÜicYnXcUH poTkreślającH że NieÜcX Wo Ü.in. luTYie YTXVcXplinowaniH goVpoTarniH pracowiciH poVłuVYniH ceniącX Vobie łaT i porYąTek. P nawiąYaniu To WXcU
ÜoTeli NieÜca ankieWowani wVkaYXwali na naVWępujące cecUX naVYXcU YacUoTnicU VąViaTówJ cUciał(a)bXÜ Üieć VYefa nieÜieckiego pocUoTYeniaH ponieważ „NieÜcX Vą barTYo TokłaTni i precXYXjnie określają polecenia”;
„w firÜie bęTYie panował porYąTek i łaT”; „Tbają o TXVcXplinę”; CUciałabXÜH
abX NieÜiec YaViaTał w polVkiÜ rYąTYieH ponieważ „bXłbX pracowiWX i VkupiałbX
Vię na pracX”; „NieÜiec YaprowaTYiłbX porYąTek w uVWroju poliWXcYnXÜ”;
„uVprawniłbX pracę rYąTu; naucYXłbX Öolaków oVYcYęTności i YorganiYowania”;
„pokaYałbXH że w poliWXce Weż Üoże bXć kulWuralnie i VoliTnie.”
P uYaVaTnieniacU ankieWowanXcU Ynaleźć Üożna nawiąYania To
TwócU innXcU ÜoTeli YaproponowanXcU prYeY ŁarWÜińVkiego. P pierwVYej
kolejności oTnioVę Vię To moTelu Niemca-Yaborcy i wrogaH kWórX TążX To
YgerÜaniYowania luTności polVkiej. OWo wXbrane prYXkłaTXJ nie lubię NieÜcówH bo cecUuje icU „buWaH arogancjaH egoiYÜH agreVXwna poVWawa (najcYęściej wobec VłabVYXcU)”; „NieÜcX wXwXżVYają Vię i uważają Vię Ya lepVYXcU oT
innXcU”; „NieÜcX garTYą ÖolakaÜi”; „nie cUcę NieÜca w polVkiÜ rYąTYieH
ponieważ gerÜaniYowałbX rYąT.”
P obraYie NieÜca Y XXI wieku VWworYonXÜ na baYie uYaVaTnień licealiVWów pojawiają Vię Wakże VWereoWXpX nawiąYujące To VWaropolVkiegoH luTowego
moTelu Niemca jako „obcego”H Y kWórXÜ nie VpoVób TogaTać Vię w żaTnXÜ
„norÜalnXÜ”H Wj. VłowiańVkiÜH jęYXku. Ta obcość NieÜców VWała Y pewnością
prYXcYXną WegoH że NieÜcoÜ prYXpiVXwano cecUX ÜiWologicYneH TeÜonicYneH
cYX wręcY TiabelVkie oraY oTÜawiano iÜ cecU luTYkicU (por. J.-S. ŁXVWroń
1995J 170H 178). UcYeVWnicYącX w baTaniu ucYniowie oTnoVili Vię w uYaVaTnieniacU To VWereoWXpów ÜającXcU Vwoje korYenie w XVIII wiekuJ „nie poWrafiłabXÜ Vię Y niÜ [NieÜceÜH OM] poroYuÜieć”; „uważaÜH że nie bXłabXÜ w VWanie Ynaleźć wVpólnego jęYXka Y cYłowiekieÜ o Wak oTÜiennXcU cecUacU cUarakWeru.” Licealiści wVkaYXwali Wakże na innośćH wręcY TYiwnośćH jęYXka nieÜieckiego w porównaniu Y jęYXkieÜ polVkiÜ – „nie YnióVłbXÜ VłucUania Wego
jęYXkaH Wen jęYXk jeVW VWraVYnie ‘ciężki’H ‘WwarTX’ bolałXbX Ünie uVYX.”
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Na uwagę YaVługują jeVYcYe VWwierTYenia – „NieÜiec jeVW cYłowiekieÜ
prYecież”; „NieÜcX Wo Weż luTYie” – akcenWujące prYXnależność NieÜców To
gaWunku luTYkiego. R jeTnej VWronX wXTają Vię one VWać w opoYXcji To VWanowiVka Öolaków polegającego na oTÜawianiu NieÜcoÜ cecU luTYkicU już
w okreVie VWaropolVkiÜH kWóre jeVYcYe barTYiej naViliło Vię poTcYaV II wojnX
świaWowej i w laWacU powojennXcU. R Trugiej Yaś VWronX Wak Vilne poTkreślanie WegoH że NieÜcX Wo Weż luTYie Üoże jeTXnie świaTcYXć o WXÜH że i obecnie
niekWórYX ÖolacX WrakWują NieÜców WXlko jako NieÜcówH a nie jako luTYi.
ÖowXżVYe prYXkłaTX poWwierTYają WXlko jak Wrwałe i oTporne na wVYelkie YÜianX Vą VWereoWXpX (eWnicYne). Tę VWałość YawTYięcYają TobrYe proVperująceÜu ÜecUaniYÜowi nieTopuVYcYania inforÜacji nieYgoTnXcU Y Wreścią
YawarWą w VWereoWXpie. SWąT nie TYiwi fakWH że prawie VieTeÜTYieViąW laW po
YakońcYeniu II wojnX świaWowej YnacYna grupa ankieWowanXcU ocenia żXjącXcU NieÜców właśnie prYeY jej prXYÜaW i uWożVaÜia icU Y UiWlerowcaÜiH
naYiVWaÜi. UYaVaTnienia WXcUże ucYniów nie wXÜagają żaTnej Togłębnej
analiYXH abX VWwierTYićH że ani prYeY cUwilę nie YaVWanowili Vię naT VenVeÜH
a Üoże racYej beYVenVeÜH forÜułowanXcU prYeY Viebie wXpowieTYi.
SWereoWXpowX wiYerunek NieÜca w ÖolVce poWrafił prYeWrwać wieki. To
TYięki VWereoWXpoÜ roYpowVYecUnionXÜ w VpołecYeńVWwie każTX jego cYłonekH naweW WenH kWórX nigTX nie Üiał beYpośreTniego konWakWu Y naVYXÜi
YacUoTniÜi VąViaTaÜi poWrafi icU „VcUarakWerXYować”H w YaVaTYie WXlko na
poTVWawie WegoH że należą To Wej nacji. SWwierTYenie Wo poWwierTYają wXniki
baTania – YaleTwie 10% licealiVWów VpęTYiło w NieÜcYecU więcej niż Twa Tni
(paWrY MiUułka 2012J 177-178)H a więc Üiało VpoVobność „VpoWkać” NieÜców. ReVYWa baTanXcU oceniała naVYXcU YacUoTnicU VąViaTów na baYie inforÜacji pocUoTYącXcU Y Trugiej rękiH prYekaYXwanXcU cUoćbX prYeY oVobX
Y najbliżVYego oWocYeniaH ÜeTiaH VYkołę. AnkieWowani YgroÜaTYili pewną
wieTYę o NieÜcacUH ale na ile jeVW ona obiekWXwnaH na ile Yawiera rYecYXwiVWe inforÜacjeH a na ile prYepełniona jeVW ploWkaÜiH uogólnieniaÜiH fałVYXwXÜi VąTaÜi? SaÜi ucYniowie bXli niejeTnokroWnie świaToÜi WegoH że negaWXwnX obraY naVYXcU YacUoTnicU VąViaTów prYekaYXwanX jeVW beY nanoVYenia jakicUkolwiek YÜian Y generacji na generację – „Nie lubię NieÜcówH bo
Wak jeVW prYekaYXwane w ÖolVce Y pokolenia na pokolenie”; „Nie lubię NieÜcówH ponieważ w VpołecYeńVWwie panuje niecUęć To Wego naroTu.”
AuWoroÜ VWereoWXpowXcU uYaVaTnień oTpowiaTa paVXwnaH oWępiałaH
jakbX nie bXło negaWXwna poVWawa polegająca na kurcYowXÜ WrYXÜaniu Vię
cuTYXcU VąTówH VWwierTYeńH inVXnuacji beY poTTania icU jakiejkolwiek analiYie.
- uYaVaTnienia wnikliwe
OVWaWnią grupę VWanowią uYaVaTnienia napiVane prYeY ucYniów reflekVXjnXcUH
VWroniącXcU oT beYkrXWXcYnego powielania nieVprawTYonXcUH YaVłXVYanXcU
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opiniiH wnikliwie analiYującXcU probleÜ prYeT wXTanieÜ VąTuH cYego prYXkłaTeÜ Vą poniżVYe wXpowieTYi.
Pielu licealiVWów poTkreślałoH że poTcYaV ocenX innXcU należX unikać
generaliYacjiH a więc nieuYaVaTnionego roYciągania cecU WXpowXcU Tla jeTnej
oVobX na całX naróTH Y kWórego Vię wXwoTYiJ „Nie jeVWeÜ w VWanie określić
ogółu. Nie Üogę prYekłaTać VwoicU ucYućH np. o jeTnej oVobie na całX naróT”; „Nie ÜaÜ To nicU [NieÜcówH O.M.] uprYeTYeń. ToH że niekWórYX Vą
nieWolerancXjni nie oYnacYaH że WrYeba TXVkrXÜinować całX naróT.”
ÖonaTWo VprYeciwiając Vię kaWegorXYacji reVponTenci apelowaliH abX nie
oceniać innXcU oVób WXlko na baYie icU pocUoTYeniaH lecY racYej na poTVWawie
icU konkreWnXcUH inTXwiTualnXcU cecU – „LicYX Vię Tla Ünie oVobaH a nie naroTowość Y jakiej pocUoTYi”; „LicYX Vię oVobowość i cUarakWer. CYaVeÜ jeVW WakH
że ÖolacX nie lubią Öolaków”; „Nie Üożna oceniać luTYi po icU pocUoTYeniu.
Tak VaÜo NieÜiec i Öolak Üoże bXć TobrX i YłX; cUciałabXÜH abX bXł Wo cYłowiek ucYciwXH nie ważne Y jakiego kraju pocUoTYi”; „obojęWne VkąT bX pocUoTYił. Pażne bX panowała Tobra aWÜoVferaH bX firÜa TobrYe proVperowała.”
Rwracali Wakże uwagę na fakWH że beYpośreTni konWakW Y NieÜceÜ poYwala na lepVYeH Wj. pełniejVYe poYnanie NieÜców i icU kulWurX – NieÜiec jako
sąViaT „uÜożliwiłbX bliżVYe poYnanie kulWurX nieÜieckiej i wXkreowanie innXcU niż ToWXcUcYaV pogląTów o NieÜcacU i NieÜcYecU”; „ÜiałaÜ okaYję
VpęTYać Y niÜi cYaVH uważaÜH że poÜiÜo luTYkicU prYeświaTcYeń Vą barTYo
oWwarciH weVeli i gościnni.”
Licealiści YaYnacYali niekieTXH że poTcYaV ocenX NieÜców nie VpoVób YapoÜnieć o wXTarYeniacU YwiąYanXcU Y II wojną świaWowąH jeTnak nie powinnX
one prYXVłonić rYecYXwiVWego wiYerunku Wej nacji – „Nie lubięH bo w prYeVYłości
ciągle aWakowali ÖolVkęH bXli okruWni wobec Öolaków. JeTnak uważaÜH że nie
Üożna Ya Wo winić NieÜców jako całego naroTuH bo na pewno bXli luTYie WeÜu
prYeciwniH a pokolenieH kWóre brało uTYiał w wojnie prYeVWaje iVWniećH więc nie
Üożna winić ‘WeraźniejVYXcU’ NieÜców Ya wojenne okrucieńVWwa.”
MiÜo iż więkVYość uYaVaTnień licealiVWów WruTno określić ÜianeÜ reflekVXjnXcUH wnikliwXcUH Wo i Wak pocieVYającX jeVW fakWH że wśróT ankieWowanXcU YnalaYłX Vię oVobX TociekliweH bXVWreH VpoVWrYegawcYeH TXVponujące
uÜiejęWnością Vięgania To różnXcU YaVobów wieTYXH poWrafiące ÜXślećH logicYnie łącYXć fakWXH VWawiać właVne UipoWeYX i werXfikować jeH wXciągać
wnioVki. PXÜienione cecUX niekWórXcU licealiVWów wpiVują Vię ToVkonale
w profil ucYnia reflekVXjnego powVWałego w oparciu o wVkaYania naucYXcieli
jęYXków obcXcUH kWóre Yebrała i oÜówiła ÖioWrowVka-SkrYXpek (2008J 250).
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3. ÖerVpekWywa eTukacyjna
Öropagowanie kVYWałWowania poVWaw reflekVXjnXcU u ucYniów nie jeVW nowXÜ
nurWeÜ w polVkiej eTukacjiH ponieważ już w roku 1998 w Reformie VXVWemu
eTukacji MNN (wJ RawaTYka 2004J 225) apelowałoH abX nauka w liceuÜ
VprYXjała roYwojowi VaÜoTYielności i krXWXcYnego ÜXśleniaH reflekVji wobec
właVnej UierarcUii warWości. Łiorąc poT uwagę wXniki analiYX ucYniowVkicU
uYaVaTnień wiTaćH że poVWulaWX ÜiniVWerVWwa VprYeT 15 laW To Wej porX nie
TocYekałX Vię pełnej realiYacji.
OgranicYona To ÜiniÜuÜ ilość YaTań VkłaniającXcU ucYniów To wXrażenia Vwojego YTania na TanX WeÜaW i uYaVaTnienia goH TXVkuVjiH poTcYaV
kWórej oÜawianX probleÜ ukaYXwanX jeVW Y różnXcU perVpekWXwH powoTujeH
że ucYniowie Y Tużą łaWwością beYÜXślnie prYejÜują opinie innXcU i prYekaYują je jako Vwoje właVneH ÜiÜo iż nie poWrafią naYwać powoTów VkłaniającXcU icU To preferowania właśnie Wakiego VWanowiVka. OgranicYone raÜX
cYaVoweH naciVk na inne cele kVYWałceniaH VYereg obowiąYkówH kWórXÜ VproVWać ÜuVYą naucYXciele jęYXków obcXcUH Vą pewnie prYXcYXną WegoH że wielu
Y nicU nie Yważa na WoH cYX ucYniowie uTYielając oTpowieTYi na pXWanie poVWępują w VpoVób reflekVXjnX cYX nie5.
InnaH ÜoiÜ YTanieÜ YaVaTnicYaH prYXcYXna braku reflekVXjności wśróT
ucYniów Wkwi niewąWpliwie w VłabXÜ prYXgoWowaniu naucYXcieli To bXcia naucYXcieleÜ reflekVXjnXÜH reflekVXjnXÜ prakWXkieÜ. NaucYXciel reflekVXjnX Wo
oVoba VWale YaTająca pXWania i VWawiająca UipoWeYXH kWóre werXfikuje na baYie
VwoicU właVnXcU ToświaTcYeń i inforÜacji YebranXcU oT innXcU (PXVocka
2003J 132). Takiego naucYXciela powinna YaWeÜ cecUować świaToÜość poTejÜowanXcU TYiałań – oT wXWXcYania celówH poprYeY VpoVobX icU realiYacji
a na obiekWXwnejH Y uwYglęTnienieÜ pluVów i ÜinuVówH ewaluacji reYulWaWów
końcYącH uÜiejęWność analiYX poVYcYególnXcU eWapów VwoicU TYiałańH oTpowieTYialność Ya icU VkuWki oraY oWwarWość na TYiałania innXcU oVób6.

5

R jeTnej VWronX jeśli wXpowieTź analiYujeÜX WXlko poT wYglęTeÜ jęYXkowXÜ i koÜunikacXjnXÜ nie powinno inWereVować naVH naucYXcieliH WoH cYX Vą Wo rYecYXwiVWe
cYX fikcXjne oTcYucia ucYnia. R Trugiej jeTnak naucYXciel jęYXka obcego jeVW Wakże
wXcUowawcąH a lekcja jęYXka obcego oWwiera ToTaWkowe Üożliwości realiYowania
Yałożeń wXcUowania inWerkulWurowego ucYniówH a więc wXcUowania w TucUu wolnościH TeÜokracjiH WolerancjiH oTpowieTYialności i prYeVWrYegania warWości YgoTnXcU
Y ogólnoUuÜaniVWXcYnXÜi warWościaÜi.
6
SYerYej na WeÜaW reflekVXjnego naucYXciela wJ PXVocka (2003; 2013)H RawaTYka
(2004)H MerenowVki (2008)H ÖioWrowVka-SkrYXpek (2008)H PiWkowVka (2009).
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MoTel reflekVXjnego kVYWałcenia naucYXcieli obecnX jeVW w TXTakWXce jęYXków obcXcU oT pocYąWku laW 90-WXcU ubiegłego wiekuH obok ÜoTelu cYelaTnicYego i WeoreWXcYnego. MiÜo iżH jak poTkreśliła OoÜorowVka (2008J 74)H
ÜoTel Wen ćwicYX wiele uÜiejęWności – TokonXwania wXboruH planowania
i VaÜoocenXH obVerwacji i inWerpreWacjiH Wo VpoVobX jego wTrażania VpoWXkają
Vię Y krXWXką. NiełaWwo Wakże w jeTnoYnacYnX VpoVób VWwierTYićH w jakiÜ VWopniu cYXnni YawoTowo naucYXciele jęYXków obcXcU w ÖolVce kwalifikują Vię To
WegoH abX określić icU ÜianeÜ reflekVXjnXcU prakWXków. ÖoÜiÜo WruTności
YwiąYanXcU Y wprowaTYanieÜ ÜoTelu reflekVXjnego w żXcie VYkolne poYoVWaje
Üieć naTYiejęH że ilość reflekVXjnXcU naucYXcieli jęYXków obcXcUH kWórYX nieuVWannie analiYując VXWuację TXTakWXcYną Tążą To ToVkonalenia poTejÜowanXcU prYeY Viebie TYiałań w celu YopWXÜaliYowania proceVu nabXwania jęYXka
obcego prYeY ucYniów oraY poYnawania kulWurX w WXÜ jęYXku oTYwiercieTlonejH bęTYie YwiękVYać Vię Y roku na rok na VkuWek kVYWałcenia filologicYnego
oraY innXcU kurVów ToVkonalącXcUH np. w raÜacU VWuTiów poTXploÜowXcU.
Pracając Yaś To kVYWałWowania reflekVXjności poTcYaV ocenX kulWurowo innXcUH w WXÜ wXpaTku NieÜcówH poTkreślić należXH że reflekVXjna poVWawa naucYXciela w WXÜ wYglęTYie jeVW nieYwXkle iVWoWna. TXlko naucYXciel
świaToÜX oTÜienności kulWurowej i VYanującX inne kulWurX Yareaguje na
beYpoTVWawne VWereoWXpowe VąTX VwoicU poTopiecYnXcUH kWórYX Üówiąc
o naVYXcU YacUoTnicU VąViaTacU użXwają nierYaTko określenia „SYwab”. Raś
naucYXciel beYÜXślnXH poYbawionX wrażliwości i niewąWpliwie koniecYnej
wieTYX To wXkonXwania Wego YawoTu nie WXlko bęTYie śÜiał Vię raYeÜ
Y ucYniaÜi Y Wego WXpu wXpowieTYi uWwierTYając icU WXÜ VaÜXÜ w prYekonaniuH że NieÜiec i SYwab Wo wXrażenia VXnoniÜicYneH ale niekieTX VaÜ Taje
ucYnioÜ YłX prYXkłaT forÜułując (celowo?) w nieuÜiejęWnX VpoVób WeÜaW
lekcji – MYiViaj bęTYiemX mówić o WXmH co SYwabX lubią jeść7.
Öoważne poWrakWowanie ÜoTelu reflekVXjnego kVYWałcenia naucYXcieli
poYwoli ÜoiÜ YTanieÜ na ogranicYenie licYbX naucYXcieli wXTającXcU Vię nie
ponoVić żaTnej oTpowieTYialności Ya Vwoje TYiałania TXTakWXcYne. P YaVaTYie WXlko reflekVXjnX naucYXcielH kWórX ÜoniWoruje Vwoje TYiałania TXTakWXcYne ToVWrYeże Wakże koniecYność poTejÜowania wVYelkicU VWarań YÜierYającXcU To roYwijania wśróT ucYniów koÜpeWencji ucYeniowej Tefiniowanej
prYeY PilcYXńVką (2002J 325) jako „YTolność To poTejÜowania oTpowieTYialności Ya właVne ucYenie Vię we wVYXVWkicU jego aVpekWacU.” UcYeń świa7

InforÜację Wę uYXVkałaÜ oT jeTnej Ye VWuTenWek filologii gerÜańVkiej ÖPSR
w CUełÜieH kWóra w roku akaTeÜickiÜ 2005I2006 oTbXwała prakWXkę peTagogicYnoÜeWoTXcYną właśnie u wXżej wVpoÜnianego naucYXcielaH kWórX wówcYaV ucYXł
w jeTnej Ye VYkół wojewóTYWwa lubelVkiegoH bXłego cUełÜVkiego.
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ToÜX oTpowieTYialności Ya Vwoją naukę oraY TYiałania będące jej wXnikieÜ
nigTX nie powieTYiałbX Nie lubię NiemcówH bo nie.
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ÖRRNOONANIA STUMNNTÓP FILOLOGII ANGINLSOINJ
NA TNÓAT NAUCRANIA GRAÓATYOI
NngliVU majorV’ beliefV abouW grammar inVWrucWion
LearnerV’ beliefV concerning WUe proceVV of learning anT WeacUing a foreign
language wiWUouW ToubW plaX a verX iÜporWanW role Vince WUeX can TeWerÜine WUe effecWiveneVV of WUe inVWrucWional WecUniqueV anT proceTureV WUaW
are eÜploXeT bX WeacUerVH WUerebX conViTerablX influencing WUe ouWcoÜeV
of WUaW proceVV. TUiV applieV in equal ÜeaVure Wo WeacUing all WUe language
VkillV anT VubVXVWeÜVH incluTing graÜÜar inVWrucWionH orH Üore generallXH
forÜ-focuVeT inVWrucWion. In view of VucU conViTeraWionVH WUe aiÜ of WUe preVenW paper iV Wo reporW WUe finTingV of a VWuTX wUicU VougUW Wo Wap WUe beliefV of 106 ÖoliVU VWuTenWV of NngliVU pUilologX wiWU reVpecW Wo VucU iVVueV
aV WUe cUoice of WUe VXllabuVH WUe Tegree of inWegraWion of focuV on forÜ wiWU
Üeaning anT ÜeVVage conveXanceH WUe waXV in wUicU graÜÜar VWrucWureV
are inWroTuceT anT pracWiceT aV well aV WUe proviVion of correcWive feeTback
on graÜÜar errorV. TUe TaWa were collecWeT bX ÜeanV of a queVWionnaire
VpecificallX TeVigneT for WUiV purpoVe (ÖawlakH 2012H 2013b)H wUicU conWaineT boWU LikerW-Vcale anT open-enTeT queVWionV relaWeT Wo all of WUeVe
areaV. TUe analXViV of WUe TaWa TeÜonVWraWeV WUaW WUe parWicipanWV ÜanifeVW
clear preferenceV wiWU reVpecW Wo WUe proceVV of learning anT WeacUing
graÜÜarH wUicUH on WUe one UanTH ÜaX proviTe a baViV for inWroTucing ÜoTificaWionV inWo graÜÜar claVVeV WaugUW Wo NngliVU ÜajorVH anTH on WUe oWUerH
ÜakeV iW poVVible Wo iTenWifX areaV WUaW VUoulT be given Üore eÜpUaViV in
WUe courVe of eTucaWing fuWure WeacUerV of NngliVU.
OeyworTVJ learner beliefVH graÜÜar inVWrucWionH correcWive feeTback
Słowa klucYoweJ prYekonania ucYącXcU VięH naucYanie graÜaWXkiH korekWa błęTów
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1. PprowaTYenie
ÖoÜiÜo wielu ożXwionXcU TXVkuVjiH kWóre ÜiałX ÜiejVce w laWacU 70. i 80. ubiegłego wiekuH YainVpirowanXcU w Tużej ÜierYe Weorią OraVUena (1982) cYX wXnikaÜi baTań świaTcYącXcU o WXÜH że proceV prYXVwajania jęYXka obcego nie
prYebiega linearnie i że iVWnieją pewne eWapX roYwojoweH kWórXcU nie Ta Vię
YÜoTXfikować prYX poÜocX Yabiegów TXTakWXcYnXcU (paWrY Long i LarVenŃreeÜanH 1991; NlliVH 1994H 2008)H YTecXTowana więkVYość VpecjaliVWów VWoi
obecnie na VWanowiVkuH że naucYanie graÜaWXki jeVW nie WXlko prYXTaWneH ale
wręcY koniecYne w pewnXcU konWekVWacU eTukacXjnXcU (ÖawlakH 2006aH 2008;
NaVVaji i ŃoWoVH 2011; ÖawlakH 2013b). Takie poTejście YnajTuje Vwoje uYaVaTnienie w VYeregu Weorii i UipoWeYH kWóre YoVWałX Yaproponowane na prYeVWrYeni
oVWaWnicU kilku TYieVięcioleciH WakicU jak na prYXkłaT UipoWeYa świaToÜego VpoVWrYegania (ScUÜiTWH 1990H 2001)H UipoWeYa inWerakcXjna (LongH 1996)H UipoWeYa
proTukcji jęYXkowej (SwainH 1995)H Weoria ucYenia Vię Vprawności (MeOeXVerH
1998H 2010)H Weoria prYeWwarYania TanXcU jęYXkowXcU (ÖieneÜannH 1998)H ÜoTele konekcjoniVWXcYne (NlliVH 2005) cYX Weż Weoria VocjokulWurowa (LanWolfH 2006;
LanWolf i TUorneH 2006). Równie iVWoWne Vą wXniki licYnXcU baTań eÜpirXcYnXcUH
jaVno pokaYująceH że naucYanie graÜaWXki Üoże bXć VkuWecYne nie WXlko w roYwijaniu wieTYX ekVplicXWnej (Wj. świaToÜa YnajoÜość regułH kWórej wXkorYXVWanie
jeVW Üożliwe wWeTXH kieTX ucYącX Vię TXVponuje oTpowieTniÜ cYaVeÜH Wak jak
Üa Wo ÜiejVce poTcYaV wXkonXwania WraTXcXjnXcU ćwicYeń)H ale Wakże iÜplicXWnej (Wj. WakiejH kWóra jeVW nieświaToÜaH a prYXnajÜniej w TużXÜ VWopniu YauWoÜaWXYowanaH i Üoże YoVWać beY probleÜu wXkorYXVWana w VponWanicYnej koÜunikacji)H a jego poYXWXwne efekWX Vą Wrwałe (np. ÖawlakH 2006a; NlliV; 2008H
LarVen-ŃreeÜanH 2010; NaVVaji i ŃoWoV. 2011; ÖawlakH 2013b).
OcYXwiścieH o wiele ważniejVYe oT pXWaniaH cYX należX naucYać VWrukWur
graÜaWXcYnXcUH jeVW pXWanieH w jaki VpoVób naucYanie Wo powinno Vię oTbXwaćH ponieważ WruTno Vię nie YgoTYićH że nie wVYXVWkie VpoVobX wprowaTYania
i ćwicYenia WXcU VWrukWurH cYX korekWX błęTów popełnianXcU w icU użXciu Vą
jeTnakowo VkuWecYne. MlaWego Weż WeoreWXcX i baTacYe nie Üogą Vię YgoTYić co
To całego VYeregu kweVWiiH prYX cYXÜ najważniejVYe Y Wego WXpu konWrowerVji
ogniVkują Vię na WakicU obVYaracU jak wXbór VWrukWurH kWóre Üają bXć naucYane
(np. wVYXVWkie cYX WXlko WeH kWóre Vprawiają ucYącXÜ Vię probleÜX)H opWXÜalnX
cYaV roYpocYęcia inWerwencji (Wj. już oT VaÜego pocYąWkuH cYX Weż Topiero na
późniejVYXcU eWapacU)H inWenVXwność naucYania VWrukWur graÜaWXcYnXcU (Wj.
cYX lepiej Vkupiać Vię na wXbranej VWrukWurYe cYX Üoże różnXcU forÜacU jęYXka)H ÜiejVce graÜaWXki w prograÜie naucYania (Wj. wXbór prograÜu VWrukWuralnego cYX Weż YaTaniowego)H organiYacja lekcji poświęconXcU graÜaWXce (np.
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naucYanie graÜaWXki na pocYąWku cYX Weż na końcu) i w końcu wXbór najbarTYiej oTpowieTnicU WecUnik VłużącXcU roYwijaniu wieTYX ekVplicXWnej i iÜplicXWnej (np. TeTukcja a inTukcjaH proTukcja a recepcja VWrukWur graÜaWXcYnXcUH
YaTania koÜunikacXjne a WraTXcXjne ćwicYeniaH WecUniki korekWX błęTów jęYXkowXcU) (NlliVH 2006; NaVVaji i ŃoWoVH 2011; ÖawlakH 2013b). Co ważneH kweVWie
We Vą nie WXlko prYeTÜioWeÜ Vporów pośróT VpecjaliVWówH ale Vą Weż na co
TYień akWualne w Wrakcie lekcji i Yajęć jęYXka obcegoH a prYekonania ucYniów
i naucYXcieli w WXÜ YakreVie Üają niebagaWelne YnacYenie Tla VkuWecYności
VWoVowanXcU roYwiąYań TXTakWXcYnXcUH TeWerÜinując w pewnXÜ YakreVie
wXniki nauki. Łiorąc Wo poT uwagęH celeÜ niniejVYego arWXkułu jeVW prYeTVWawienie wXników baTaniaH kWóre Üiało Ya YaTanie określenie prYekonań VWuTenWów filologii angielVkiej w oTnieVieniu To naucYania graÜaWXkiH Ye VYcYególnXÜ uwYglęTnienieÜ YagaTnieńH kWóre wciąż TYielą VpecjaliVWów.

2. PcYeśniejVYe baTania naT prYekonaniami ucYniów ToWycYącymi nauki
gramaWyki
RTecXTowana więkVYość prYeprowaTYonXcU To Wej porX baTań eÜpirXcYnXcU
poświęconXcU prYekonanioÜ ToWXcYącXÜ ucYenia Vię i naucYania VWrukWur
graÜaWXcYnXcU koncenWrowała Vię na opiniacU naucYXcieli (np. ŁurgeVV i NWUeringWonH 2002; ŁorgH 2003; ÖawlakH 2006b; Öawlak i MroźTYiał-SYeleVWH 2007;
ÖUippV i ŁorgH 2009)H co YreVYWą wXTaje Vię w pełni uYaVaTnioneH biorąc poT
uwagę fakWH że Wo właśnie oni poTejÜują TecXYjeH kWóre VWrukWurXH kieTX i jak
będą wprowaTYaneH jak również kWóre Y popełnianXcU błęTów VWaną Vię
prYeTÜioWeÜ korekWX. TXÜ nieÜniejH jak VłuVYnie wVkaYują AllwrigUW i ŁaileX
(1991)H każTa lekcja jeVW w jakiÜś YakreVie wVpółWworYona prYeY ucYniów
i naucYXcieliH bo naweW wXTawałobX Vię najbarTYiej VkuWecYne WecUniki cYX Weż
na poYór ToVkonale Yaplanowane YaTania Üogą okaYać Vię nieprYXTaWneH jeśli
ucYącX Vię Vą To nicU negaWXwnie naVWawieni i TlaWego nie będą wXkaYXwali
Yaangażowania w Wrakcie lekcji. R Wego wYglęTu w pełni uYaVaTnione jeVW Weż
poTejÜowanie prób określenia prYekonań i preferencji ucYącXcU Vię w oTnieVieniu To różnXcU aVpekWów proceVu ucYenia Vię i naucYania graÜaWXkiH a Wego
WXpu baTań powinno bXć o wiele więcej niż obecnie. R uwagi na ogranicYone
raÜX niniejVYego arWXkułuH poniżej prYeTVWawiaÜX jeTXnie pewne WrenTXH kWóre Üożna YaobVerwować w Wego WXpu projekWacU baTawcYXcUH nie oÜawiając
VYcYegółowo icU wXników.
ÖierwVYe baTania w WXÜ YakreVie prYeprowaTYone bXłX prYX poÜocX
TobrYe Ynanego kweVWionariuVYa opracowanego prYeY HorwiWY (1987)H WYw.
ŁALLI (ŁeliefV AbouW Language Learning InvenWorX)H kWórX ToWXcYX prYekonań
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ucYniów YawiąYanXcU Y różnXÜi aVpekWaÜi nauki jęYXka obcegoH ale Yawiera
Weż Twa VWwierTYenia oTnoVYące Vię beYpośreTnio To graÜaWXkiH Wj. „Nauka
jęYXka obcego polega prYeTe wVYXVWkiÜ na YapaÜięWaniu reguł graÜaWXcYnXcU” oraY „Pażne jeVWH abX cYęVWo powWarYać i ćwicYXć”H prYX cYXÜ reVponTenci najcYęściej Vię Y niÜi YgaTYali (np. ÖeacockH 2001). Jeśli cUoTYi o baTania
poświęcone prYekonanioÜ ucYącXcU Vię oTnoVYącXÜ Vię To barTYiej konkreWnXcU kweVWii YwiąYanXcU Y naucYanieÜ graÜaWXkiH WakicU jak wXÜienione powXżejH kilka Y nicU Vkupiało Vię na preferencjacU ToWXcYącXcU korekWX błęTów
jęYXkowXcU. ÖrYeprowaTYili je ÜięTYX innXÜi GriffiWUV i CUunUong (2008)H
wśróT cUińVkicU VWuTenWówH i Öawlak (2010)H wśróT polVkicU ucYniów w VYkole
ponaTgiÜnaYjalnejH i ÜiÜo różnXcU konWekVWów i nieco oTÜiennej ÜeWoTologiiH icU wXniki bXłX barTYo poTobneH wVkaYującH że icU ucYeVWnicX Vą prYekonani
o prYXTaWności korekWXH a YTecXTowana więkVYość Y nicU uważałaH że powinna
ona bXć prYeprowaTYana prYeY naucYXciela. P kolejnXÜ projekcie baTawcYXÜH Öawlak (2012) porównał prYekonania polVkicU i włoVkicU VWuTenWów
filologii angielVkiej ToWXcYące różnXcU aVpekWów naucYania graÜaWXki prYX
wXkorYXVWaniu narYęTYia opiVanego w naVWępnej Vekcji. PXkaYał onH że poÜiÜo pewnXcU różnicH ucYeVWnicX Y obu krajów Vą prYekonani o poYXWXwnej roli
naucYania graÜaWXki i poprawiania błęTówH Vą YwolennikaÜi VWoVowania
VWrukWuralnego prograÜu naucYaniaH wprowaTYania VWrukWur prYX poÜocX
TeTukcjiH użXwania różnoroTnXcU VpoVobów ćwicYenia WXcU VWrukWur (Wj. Yarówno w WraTXcXjnXcU ćwicYeniacUH jak i w koÜunikacji) i preferują naWXcUÜiaVWową korekWę błęTów prYeY naucYXciela. ŁarTYo ciekawe Vą Wakże projekWX
baTawcYeH kWóre prYeprowaTYili Loewen i in. (2009) oraY SpaTa i in. (2009) i Wo
nie Ye wYglęTu na uYXVkane wXnikiH ale Y uwagi na fakWH że w obu prYXpaTkacU
ÜiałX one na celu waliTację nowXcU narYęTYi Ybierania TanXcU na WeÜaW prYekonań ucYącXcU Vię. ÖierwVYX Y nicU ogniVkował Vię na prYekonaniacU ToWXcYącXcU naucYania graÜaWXki i poprawiania błęTów graÜaWXcYnXcUH poTcYaV gTX
Trugi koncenWrował Vię na klucYowXÜ Tla wielu WeoreWXków i baTacYX roYróżnieniu poÜięTYX naucYanieÜH w kWórXÜ wprowaTYanie i ćwicYenie VWrukWur
graÜaWXcYnXcU poprYeTYa lub oTbXwa Vię po wXkonaniu YaTania koÜunikacXjnego oraY WakiÜH w kWórXÜ uwaga ucYniów jeVW ukierunkowXwana na Taną
forÜę w Wrakcie wXkonXwania Wakiego YaTania (np. prYeY korekWę błęTów).
TrYeba WuWaj YaYnacYXćH że VkonVWruowane w wXniku WXcU baTań narYęTYia
VWanowiłX jeTen Y punkWów oTnieVienia Tla opracowania kweVWionariuVYa wXkorYXVWanego w opiVanXÜ poniżej projekcie baTawcYXÜH jak i innXcU prYeprowaTYonXcU prYeY jeTnego Y auWorów (ÖawlakH 2012H 2013a).
SYcYególnie prYXTaWne Vą wXniki baTańH w kWórXcU prYekonania ucYącXcU Vię YwiąYane Y naucYanieÜ VWrukWur graÜaWXcYnXcU bXłX konfronWowane
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Y prYekonaniaÜi naucYXcieli w WXÜ YakreVie. P jeTnXÜ Y nicUH ScUulWY (1996)
porównała preferencje aÜerXkańVkicU VWuTenWów i icU naucYXcieliH TowoTYąc że ci pierwVi Vą barTYiej prYekonani o VkuWecYności inWerwencji TXTakWXcYnej aniżeli ci TruTYX. NaVWępnie poWwierTYiła We wXniki w kolejnXÜ baTaniu (ScUulY 2001)H kWórego ucYeVWnikaÜi bXli Yarówno aÜerXkańVcXH jak
i koluÜbijVcX naucYXciele oraY ucYniowieH wXkaYując jeTnocYeśnie wpłXw
cYXnników kulWurowXcUH ponieważ okaYało VięH że OoluÜbijcYXcX bXli barTYiej
prYXwiąYani To ekVplicXWnego (Wj. świaToÜego) VpoVobu nauki i poprawiania
błęTów graÜaWXcYnXcU. Öorównania prYekonań ucYniów i naucYXcieli w YakreVie naucYania forÜ jęYXkowXcUH w WXÜ prYXpaTku w VYkole śreTniejH Tokonali Weż Liao i Pang (2008)H WXÜ raYeÜ na Tajwanie. AnaliYa TanXcU uYXVkanXcU Ya poÜocą kweVWionariuVYX i wXwiaTów pokaYałaH że cUoć obie grupX uYnawałX naucYanie graÜaWXki Ya nieYwXkle ważneH ucYącX Vię woleli bXć
oT raYuH beYpośreTnio poprawiani prYeY naucYXcielaH poTcYaV gTX naucYXciele bXli VcepWXcYnie naVWawieni To Wego WXpu korekWXH głównie Y powoTów
afekWXwnXcU. I w końcu Öawlak (2013a)H wXkorYXVWując narYęTYie użXWe
w opiVanXÜ w niniejVYXÜ arWXkule baTaniuH porównał prYekonania polVkicU
VWuTenWów filologii angielVkiej i wXkłaTowców prowaTYącXcU Yajęcia Y graÜaWXki na VWuTiacU angliVWXcYnXcU. PXkaYałH że cUoć ucYeVWnicX w obu grupacU wierYą w poYXWXwną rolę naucYania forÜ jęYXkowXcUH Wo iVWnieją również Tość iVWoWne różniceH jako że VWuTenci bXli barTYiej prYekonani o prYXTaWności graÜaWXki w koÜunikacjiH preferowali TeTukcję a nie inTukcjęH cenili
różne roTYaje prakWXki jęYXkowej i bXli YaTaniaH że błęTX powinnX bXć naWXcUÜiaVW poprawiane prYeY naucYXciela.

3. CUarakWeryVWyka projekWu baTawcYego
Jak już wVpoÜniano we wVWępieH w opiVanXÜ poniżej baTaniu poTjęWa YoVWała
próba określenia prYekonań VWuTenWów filologii angielVkiej w oTnieVieniu To
naucYania VWrukWur graÜaWXcYnXcU oraY korekWX błęTów pojawiającXcU Vię
w użXciu WXcU VWrukWur. OoncenWrowało Vię ono prYeTe wVYXVWkicU na WXcU
kweVWiacUH kWóre wciąż Vą prYeTÜioWeÜ Vporów pośróT VpecjaliVWówH Wj.J
·
ogólnej roli naucYania graÜaWXkiH również w oTnieVieniu To różnXcU
Vprawności;
·
wXborYe prograÜu naucYania (Wj. prograÜie VWrukWuralnXÜ i YaTaniowXÜ);
·
planowaniu lekcji graÜaWXcYnXcU (Wj. YakreVie inWegracji naucYania
forÜ jęYXkowXcU Y prYekaYXwanieÜ Wreści i YnacYeń);
·
wprowaTYaniu VWrukWur graÜaWXcYnXcU (Wj. prYXTaWności TeTukcji i inTukcji);
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·
·

ćwicYeniu VWrukWur graÜaWXcYnXcU (Wj. roli WraTXcXjnXcU ćwicYeń i YaTań o cUarakWerYe koÜunikacXjnXÜH jak również recepcji i proTukcji);
VpoVobacU poprawiania błęTów jęYXkowXcU (Wj. ÜoÜenWu korekWXH
jej źróTłaH a Wakże konkreWnXcU WecUnik jej TokonXwania).

P baTaniu ucYeVWnicYXło 106 VWuTenWów filologii angielVkiej na różnXcU laWacU VWuTiów licencjackicUH w WXÜ 85 kobieW i 21 ÜężcYXYn. MoświaTcYenie reVponTenWówH jeśli cUoTYi o naukę jęYXka angielVkiego wXnoViło około 10 laWH a śreTnia VaÜoocena icU uÜiejęWności w WXÜ jęYXku wXnoViła 3H96
w VYkolnej Vkali VYeścioVWopniowej (1 – nieToVWaWecYnaH a 6 – celująca). Łiorąc poT uwagę fakWH że ucYeVWnicX baTania VWuTiowali na różnXcU laWacUH
a naweW na jeTnXÜ roku cYęVWo iVWniała prYepaść poÜięTYX najlepVYXÜi
i najVłabVYXÜi Y nicUH nie jeVW łaWwo określić icU ogólnX poYioÜ YaawanVowaniaH cUoć Üożna prYXjąćH że oVcXlował on ÜięTYX Ł2 i C1 weTług NuropejVkiego opiVu kVYWałcenia jęYXkowego. Jak jeVW Wo norÜą w prYXpaTku VWuTiów
filologicYnXcUH reVponTenci ucYeVWnicYXli w inWenVXwnXÜ kurVie jęYXka angielVkiegoH biorąc uTYiał w YajęciacU Y graÜaWXkiH foneWXkiH konwerVacji i piVaniaH
a Y uwagi na fakWH że realiYowali Vpecjalność naucYXcielVkąH ucYęVYcYali również na Yajęcia Y TXTakWXki i ÜeWoTXki jęYXka obcego. ParWo również w WXÜ
ÜiejVcu poTkreślićH że naucYanie graÜaWXki oTbXwało Vię poTcYaV oTrębnXcU
YajęćH cYęVWo nieYależnie oT Wreści poYoVWałXcU ÜoTułówH i Üiało w Tużej
ÜierYe WraTXcXjnX cUarakWerH co oYnacYaH że VWoVowanX bXł WaÜ VWrukWuralnX
prograÜ naucYaniaH a po YapoYnaniu Vię Ye VWoVowanXÜi regułaÜi VWuTenci
Üieli Üożliwość icU użXcia w różnego roTYaju ćwicYeniacUH ale rYaTko w YaTaniacU o cUarakWerYe koÜunikacXjnXÜ.
NieYbęTne Tane Yebrano prYX użXciu Vpecjalnie w WXÜ celu opracowanego narYęTYiaH wXkorYXVWanego we wcYeśniejVYXcU baTaniacU prYeprowaTYonXcU prYeY jeTnego Y auWorów (ÖawlakH 2012H 2013a). OweVWionariuVY Wen
Üiał na celu ToVWarcYenie inforÜacji ToWXcYącXcU Yarówno konkreWnXcU fakWówH WakicU jak Tługość nauki jęYXka angielVkiegoH płeć i VaÜoocenaH jak i pogląTówH Wj. roli naucYania graÜaWXki i różnXcU aVpekWów naucYania Wego poTVXVWeÜu. Opracowano go na poTVWawie prYegląTu liWeraWurX ToWXcYącej ucYenia Vię i naucYania graÜaWXki (np. NlliVH 2006; LarVen-ŃreeÜan 2010; NaVVaji
i ŃoWoVH 2011)H jak również narYęTYi VWworYonXcU prYeY innXcU baTacYX i wXkorYXVWanXcU w projekWacU baTawcYXcU oÜówionXcU w poprYeTniej Vekcji (np.
ScUulWYH 2001; Loewen i in.H 2009; SpaTa i in.H 2009). P ankiecie wXkorYXVWano
30 VWwierTYeń w pięcioVWopniowej Vkali LikerWaH gTYie 1 oYnacYało całkowiWX
brak YgoTXH a 5 pełną YgoTęH a Wakże 4 pXWania oWwarWe. Jeśli cUoTYi o We pierwVYeH Wo ToWXcYXłX one wVYXVWkicU obVYarówH kWóre określono w pXWaniacU ba-
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TawcYXcUH a więc ogólnej roli naucYania graÜaWXkiH prograÜu naucYaniaH organiYacji Yajęć poświęconXcU graÜaWXceH VpoVobów wprowaTYania i ćwicYenia
VWrukWur graÜaWXcYnXcU oraY WecUnik VłużącXcU poprawianiu błęTów graÜaWXcYnXcU1. Jeśli Yaś cUoTYi o We TrugieH Wo YacYerpnięWo je w nieYÜienionej forÜie Y baTaniaH kWóre prYeprowaTYili Loewen i in. (2009) i ToWXcYXłX one powoTówH Tla kWórXcU reVponTenci lubią bądź Weż nie lubią ucYXć Vię graÜaWXkiH jak
również icU najbarTYiej i najÜniej ulubionXcU VpoVobów pracX naT WXÜ poTVXVWeÜeÜ. TrYeba Weż poTkreślićH że narYęTYie Wo poTTano wcYeśniej piloWażowiH co uÜożliwiło ToprecXYowanie pewnXcU VWwierTYeńH poTjęWo próbę
określenia jego Wrafności prYeY Togłębną analiYę akWualnej liWeraWurX oraY konVulWacje Ye VpecjaliVWaÜiH jak również rYeWelnościH poprYeY oblicYenie alfX CronbacUaH kWórej warWość bXła YaTowalająca (α = 0.81)H co jeVW TowoTeÜ wewnęWrYnej Vpójności narYęTYia. Rebrane w Wen VpoVób Tane poTTane YoVWałX
analiYie ilościowej i jakościowej. Ta pierwVYa polegała na wXlicYeniu cYęVWości
wXVWępowania poVYcYególnXcU oTpowieTYi w VWwierTYeniacU w Vkali LikerWa
(oT 1 To 5)H oblicYeniu warWości procenWowXcU WXcU oTpowieTYiH a naVWępnie
ToTaniu warWości oYnacYającXcU brak YgoTX (Wj. „całkowicie Vię nie YgaTYaÜ”
i „nie YgaTYaÜ Vię”) oraY YgoTę (Wj. „całkowicie Vię YgaTYaÜ” i „YgaTYaÜ Vię”)H
w wXniku cYego uTYielone oTpowieTYi poTYielone YoVWałX na WrYX kaWegorieH Wj.
„nie YgaTYaÜ Vię” (N)H „YgaTYaÜ Vię” (R) i „nie wieÜ” (NP). AnaliYa ilościowa
ToWXcYXła pXWań oWwarWXcU i polegała na określeniu pewnXcU WenTencji
w uTYielanXcU prYeY ucYeVWników oTpowieTYiacU.

4. Pyniki projekWu baTawcYego
Już na VaÜXÜ pocYąWku należX VWwierTYićH że ucYeVWnicX baTania bXli prYekonani
o Vporej roli graÜaWXki w proceVie nauki jęYXka angielVkiegoH o cYXÜ świaTcYX
fakWH że ocenili Wę rolę na 4H05 w Vkali pięcioVWopniowej. Taki wXnik nie powinien
YbXWnio TYiwićH biorąc poT uwagę fakWH że bXli oni VWuTenWaÜi filologii angielVkiejH
regularnie ucYęVYcYali na Yajęcia poświecone WeÜu WXlko poTVXVWeÜowiH a uÜiejęWność poprawnegoH ale Weż oTpowieTniego użXcia VWrukWur graÜaWXcYnXcU jeVW
każTego roku oceniana poTcYaV egYaÜinu końcowego Y prakWXcYnej nauki jęYXka angielVkiegoH Yarówno na Weście lekVXkalno-graÜaWXcYnXÜH jak i w różnego
roTYaju pracacU piVeÜnXcU i na egYaÜinie uVWnXÜ. P niniejVYej analiYieH oTpowieTYi na VWwierTYenia w Vkali LikerWaH kWóre VWanowiłX WrYon kweVWionariuVYaH
pogrupowane YoVWałX w Yależności oT obVYaruH kWórego ToWXcYąH Wj. ogólnej roli
1

OonkreWne VWwierTYenia YawarWe w kweVWionariuVYu Üożna Ynaleźć w WabelacUH
w kWórXcU YaÜieVYcYono wXniki ToWXcYące poVYcYególnXcU obVYarów będącXcU
prYeTÜioWeÜ YainWereVowania auWorów.
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naucYania graÜaWXkiH wXboru prograÜu naucYaniaH planowania Yajęć poświęconXcU graÜaWXceH wprowaTYania VWrukWur graÜaWXcYnXcUH ćwicYenia WXcU VWrukWur
i poprawiania błęTów YwiąYanXcU Y icU użXcieÜ. SYcYegółowe wXniki Ynaleźć
Üożna w WabelacU 1-6H Y kWórXcU każTa ToWXcYX jeTnego Y wXÜienionXcU aVpekWów ucYenia Vię i naucYania forÜ jęYXkowXcU.
Nr
29
25
8
11
17
8
1
4
19

SWwierTYenie
Lubię Vię ucYXć graÜaWXki.
JeVWeÜ prYekonanXH że Üój angielVki VYubko Vię poprawiH jeśli
będę Vię ucYXł graÜaWXki i ćwicYXł.
NaucYXciele powinni poprawiać błęTX graÜaWXcYne poTcYaV
lekcji.
RnajoÜość reguł wVpoÜaga koÜunikację.
RnajoÜość graÜaWXki poÜaga w YroYuÜieniu wXpowieTYi
innXcU oVób.
RnajoÜość graÜaWXki poÜaga Üi w cYXWaniu.
RaYwXcYaj ÜXślę o regułacUH kieTX piVYę w jęYXku angielVkiÜ.
LubięH kieTX naucYXciel poprawia błęTX graÜaWXcYne
w Üówieniu.
LubięH kieTX naucYXciel poprawia błęTX graÜaWXcYne
w wXpowieTYiacU piVeÜnXcU.

R
61%
66%

NP
24%
26%

N
15%
8%

90%

9%

1%

87%
72%

10%
23%

3%
5%

90%
68%
94%

9%
23%
4%

1%
9%
2%

97%

1%

2%

Tabela 1J Rola naucYania VWrukWur graÜaWXcYnXcU.

NaweW pobieżne VpojrYenie na wXniki YaÜieVYcYone w Wabeli 1. pokaYujeH że VWuTenci Vą prYekonani o ważnXÜ ÜiejVcu graÜaWXki w proceVie nauki
jęYXka angielVkiegoH Yarówno barTYiej ogólnieH jak i w oTnieVieniu To różnXcU
Vprawności jęYXkowXcU. ŚwiaTcYX o WXÜ fakWH że aż 61% Y nicU VWwierTYiłoH że
lubi ucYXć Vię graÜaWXkiH a 66% bXło YTaniaH że opanowanie Wego poTVXVWeÜu
poYwala na oViągnięcie wXżVYego poYioÜu YaawanVowania. P oTnieVieniu To
konkreWnXcU VprawnościH aż 90% VWuTenWów YgoTYiło Vię Ye VWwierTYenieÜH że
YnajoÜość reguł graÜaWXcYnXcU poÜaga iÜ w cYXWaniu Ye YroYuÜienieÜH 87%
bXło prYekonanXcUH że wVpoÜaga ona koÜunikacjęH 72% ToVWrYegało jej poYXWXwną rolę w roYuÜieniu wXpowieTYi innXcU oVóbH a 68% prYXYnałoH że ÜXśli
o regułacU graÜaWXcYnXcU w Wrakcie koÜponowania wXpowieTYi piVeÜnXcU.
ParWo Wakże oTnoWowaćH że YTecXTowana więkVYość reVponTenWów (90%) jeVW
prYekonanaH że naucYXciel powinien poprawiać błęTX graÜaWXcYne i Wo Yarówno w wXpowieTYiacU uVWnXcU (94%)H jak i piVeÜnXcU (97%). TrYeba Vobie jeTnak YTawać VprawęH że Wak poYXWXwne opinie ÜogłX bXć w pewnXÜ VWopniu
wXnikieÜ fakWuH że cYęść VWuTenWów oTnoViła Vię To Yajęć Y graÜaWXkiH a nie To
całego proceVu nauki jęYXka angielVkiego oraY WegoH że opanowanie nieYbęTnXcU VWrukWur graÜaWXcYnXcU w wielu prYXpaTkacU TecXTuje o YalicYeniu lub
nie egYaÜinu końcowegoH a co Ya WXÜ iTYie koniecYności powWórYenia roku.
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Nr
9
27

SWwierTYenie
Lubię koncenWrować Vię WXlko na VWrukWuracUH kWóre VWwarYają
probleÜu w koÜunikacji.
LubięH kieTX naucYXciel Taje poTaje naÜ liVWę VWrukWurH kWóre
będą naucYane poTcYaV Yajęć

R
17%

NP
34%

N
49%

56%

32%

12%

Tabela 2J PXbór prograÜu naucYania.

Oolejne pXWanie baTawcYe ToWXcYXło preferowanego prYeY VWuTenWów roTYaju prograÜu naucYaniaH prYX cYXÜ klucYowe bXło WuWaj roYróżnienie poÜięTYX prograÜeÜ VWrukWuralnXÜH gTYie VXVWeÜaWXcYnie naucYane i ćwicYone Vą
w YaVaTYie wVYXVWkie ważniejVYe VWrukWurXH a pewnXÜ wXYwanieÜ Üoże bXć
jeTXnie icU uVYeregowanieH oraY prograÜeÜ YaTaniowXÜH w kWórXÜ inWerwencja TXTakWXcYna ogniVkuje Vię WXlko na WXcU VWrukWuracUH kWóre Vą ucYącXÜ Vię
poWrYebne bądź Weż kWóre Vą powoTeÜ WruTności w oViąganiu celów koÜunikacXjnXcU. Jak pokaYują Tane w Wabeli 2.H ucYeVWnicX baTania Vą w więkVYości prYekonani o wXżVYości prograÜu VWrukWuralnegoH bo 56% Y nicU VWwierTYiłoH że lubi
oWrYXÜXwać liVWę VWrukWurH kWóre Üają bXć naucYaneH poTcYaV gTX WXlko 17% bXło
YTaniaH że wXkłaTowca powinien Vkupiać Vię na forÜacU jęYXkaH kWóre Vą źródłeÜ probleÜów w koÜunikacji. ParWo WuWaj jeTnak Ywrócić uwagę na Tość
Tużą licYbę oVób nieYTecXTowanXcU (34% i 32%)H co Üoże świaTcYXć o WXÜH że
cYęść reVponTenWów opWowałabX Ya jakiÜś połącYenieÜ obu WXpów prograÜówH
co YreVYWą wXTaje Vię YnajTować poWwierTYenie w oTpowieTYiacU uTYielonXcU
poniżej w oTnieVieniu To innXcU VWwierTYeń w kweVWionariuVYu. ParWo Weż Ywrócić uwagę na fakWH że WakieH a nie inne preferencje Üogą bXć wXnikieÜ ToświaTcYeń eTukacXjnXcU ucYeVWników baTaniaH bo Wak na poprYeTnicU eWapacU eTukacXjnXcUH jak i na VWuTiacU filologicYnXcUH norÜą jeVW VWoVowanie prograÜu VWrukWuralnegoH VYcYególnie w prYXpaTku Yajęć Y graÜaWXki prakWXcYnej.
Nr
7

SWwierTYenie
CUcę wieTYiećH naT jaką VWrukWurą graÜaWXcYną pracujeÜX.

R
81%

NP
16%

N
3%

30

Lubię ucYXć Vię graÜaWXki w Waki VpoVóbH że najpierw oWrYXÜuję wXjaśnienieH a poWeÜ Üogę prYećwicYXć użXcie Tanej
VWrukWurX.
Lubię ucYXć Vię graÜaWXki w Wrakcie wXkonXwania ćwicYeń
i roYwijania Vprawności jęYXkowXcU.
Lubię ucYXć Vię graÜaWXki poprYeY wXkorYXVWanie VWrukWur
w YaTaniacU koÜunikacXjnXcU.

87%

9%

4%

67%

23%

10%

60%

33%

7%

13
28

Tabela 3J Ölanowanie Yajęć poświęconXcU graÜaWXce.

TruTniejVYe w inWerpreWacji Vą oTpowieTYi reVponTenWów ToWXcYące
VpoVobu organiYacji Yajęć Y graÜaWXki prakWXcYnejH kWóre YoVWałX prYeTVWawio-
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ne w Wabeli 3. R jeTnej bowieÜ VWronXH aż 81% VWuTenWów cUce oT raYu wieTYiećH naT jaką VWrukWurą graÜaWXcYną pracująH a aż 87% YgaTYa Vię Ye VWwierTYenieÜH że najpierw powinni YoVWać YapoYnani Y oTpowieTniÜi regułaÜiH
a Topiero poWeÜ YacYąć użXwać Tanej VWrukWurX w różnego roTYaju ćwicYeniacU. R Trugiej jeTnak VWronXH 67% VWuTenWów VWwierTYiłoH że lubi Vię ucYXć
graÜaWXki prYeY wXkonXwanie ćwicYeń i w Wrakcie roYwijania Vprawności jęYXkowXcUH a 60 % VWoi na VWanowiVkuH że TobrYe jeVW Vię ucYXć graÜaWXki poTcYaV
wXkonXwania YaTań koÜunikacXjnXcU. PiTYiÜX więcH że cUoć Wakże WuWaj ToÜinuje prYekonanie o prYXTaWności Tość WraTXcXjnego naucYania graÜaWXkiH
w kWórXÜ VWrukWura jeVW najpierw wprowaTYanaH a poWeÜ VWoVowana w konWrolowanXcU ćwicYeniacU i w końcu YaTaniacU koÜunikacXjnXcUH ucYeVWnicX
baTania wiTYą Weż rolę Tla organiYowania Yajęć weTług YaVaT poTejścia YaTaniowegoH w kWórXÜ klucYową rolę oTgrXwa WYw. naciVk na formę jęYXka (LongH
1991) w VXWuacjiH gTX jeVW ona źróTłeÜ WruTności (np. popełnionX błąTH WruTności Y wXrażenieÜ YaÜierYonXcU ÜXśli). CUoć w WXÜ prYXpaTku (VWwierTYenia
13 i 26) o wiele cYęściej pojawia Vię oTpowieTź „nie wieÜ”H Wo Üożna VpekulowaćH że Wakie wXniki VugerująH żeH w opinii VWuTenWówH Yajęcia poświęcone graÜaWXce Üożna planować w różnX VpoVóbH Yależnie oT WegoH jaki Üa bXć icU cel.
Mogą one Weż VXgnaliYować preferencje ucYeVWników co To innXcU Yajęć wcUoTYącXcU w VkłaT prakWXcYnej nauki jęYXka angielVkiegoH bo prYecież wXTaje Vię
Tość ocYXwiVWeH że Ywracanie uwagi ucYącXcU Vię na forÜX jęYXka Üoże Vię
ToVkonale VprawTYać poTcYaV Yajęć Y konwerVacji cYX naweW Y piVania.
Nr
2
5
10
12
14
16
20

SWwierTYenie
Najlepiej jeVW oTkrXwać regułX graÜaWXcYne raYeÜ Y innXÜi.
Lubię VaÜoTYielnie oTkrXwać regułX graÜaWXcYne.
Polę cYXWanie i VłucUanie WekVWówH w kWórXcU pojawia Vię
Tana VWrukWur niż poTawanie reguł.
NajlepiejH kieTX naucYXciel wXjaśnia regułX.
UżXcie prYeY naucYXciela jęYXka polVkiego poÜaga Üi
w YroYuÜieniu reguł graÜaWXcYnXcU.
UważaÜH że użXcie oTpowieTniej WerÜinologii poÜaga
w YroYuÜieniu reguł.
ÖoÜocne jeVW WoH kieTX naucYXciel TeÜonVWruje użXcie VWrukWur graÜaWXcYnXcU.

R
37%
44%
37%

NP
41%
36%
33%

N
22%
20%
30%

77%
49%

20%
34%

3%
17%

34%

43%

23%

82%

17%

1%

Tabela 4J PprowaTYanie VWrukWur graÜaWXcYnXcU.

Jak pokaYują wXniki YaÜieVYcYone w Wabeli 4.H reVponTenci nie bXli Weż
To końca YgoTni co To VpoVobu wprowaTYania nowXcU reguł graÜaWXcYnXcU.
Co prawTa wiTać WuWaj wXraźne preferencje na rYecY TeTukcjiH o cYXÜ świaTcYX fakWH że aż 77% reVponTenWów VWwierTYiłoH że najlepiej jeVWH kieTX naucYX-
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ciel poTaje i wXjaśnia określone regułXH a WXlko 3% uważałoH że Wo Yłe roYwiąYanie. TXÜ nieÜniejH nie należX lekceważyć fakWuH że 44% VWuTenWów bXło
YTaniaH że prYXTaWne jeVW VaÜoTYielne oTkrXwanie regułH 37% YgoTYiło Vię Ye
VWwierTYenieÜH że woli cYXWanie i VłucUanie WekVWówH w kWórXcU pojawia Vię
Tana VWrukWura niż bXcie YapoYnawanXÜi Y określoną regułą i również 37%
wXraYiło cUęć oTkrXwania reguł i prawiTeł we wVpółpracX Y innXÜi. TrYeba
WuWaj jeTnak YauważyćH że w prYXpaTku WXcU WrYecU VWwierTYeń Vporo bXło
oTpowieTYi negaWXwnXcU (oT 22% To 30%)H a wiele oVób nie Üiało YTania
(oT 33% To 41%)H co wXTaje Vię jeTnak świaTcYXć o WXÜH żeH bXć Üoże poT
wpłXweÜ poprYeTnicU i obecnXcU ToświaTcYeńH barTYiej pożąTane jeVW jeTnak poTejście TeTukcXjneH kWóre YreVYWąH jak pokaYują wXniki baTań (paWrY
ÖawlakH 2006a)H wXTaje Vię Weż bXć barTYiej efekWXwne. ParWo Weż Ywrócić
uwagę na fakWH że poÜiÜo Tość prYecież wXVokiego poYioÜu YaawanVowaniaH nieÜal połowa VWuTenWów (49%) uważaH że użXcie jęYXka ojcYXVWego
poÜaga iÜ lepiej YroYuÜieć VWrukWurX graÜaWXcYneH a nieco barTYiej Yróżnicowane Vą pogląTX ToWXcYące prYXTaWności WerÜinologii graÜaWXcYnej (34% –
„YgaTYaÜ Vię”H 43% – „nie wieÜ” i 23% – „nie YgaTYaÜ Vię”). NiełaWwX To
wXjaśnienia jeVW również fakWH że aż 82% reVponTenWów uważaH że poÜocne
jeVW WoH kieTX naucYXciel TeÜonVWruje użXcie VWrukWur graÜaWXcYnXcU i cUoćH Ye
wYglęTu na brak VWoVownXcU TanXcUH jeVW Wo WXlko VpekulacjaH wXTaje VięH że
VWuTenWoÜ barTYiej cUoTYiło o poTawanie jak najwiękVYej licYbX prYXkłaTówH
a nie fiYXcYne pokaYXwanie YnacYenia Wakiej cYX innej forÜX jęYXkowej.
Nr
3
18
15
21

SWwierTYenie
PXkonXwanie WraTXcXjnXcU ćwicYeń (np. parafraYXH WłuÜacYenie) jeVW najlepVYXÜ VpoVobeÜ nauki graÜaWXki.
UważaÜH że ważne jeVW użXwanie VWrukWur graÜaWXcYnXcU
w koÜunikacji.
Polę najpierw YroYuÜiećH jak użXwana jeVW Tana VWrukWura
YaniÜ VaÜ YacYnę jej użXwać.
LubięH kieTX oWrYXÜuje WekVWXH w kWórXcU nowa VWrukWura jeVW
jakoś wXróżniona (np. kurVXwaH innX kolor)

R
73%

NP
21%

N
7%

76%

19%

5%

94%

5%

1%

83%

14%

3%

Tabela 5J ĆwicYenie VWrukWur graÜaWXcYnXcU.

AnaliYa wXników ToWXcYącXcU preferencji VWuTenWów w oTnieVieniu To
VpoVobu ćwicYenia VWrukWur graÜaWXcYnXcUH kWóre YoVWałX prYeTVWawione
w Wabeli 5.H pokaYuje jeVYcYe raYH że wiTYą oni ÜiejVce Yarówno Tla barTYiej
WraTXcXjnXcU ćwicYeńH jak i Tla wXkorYXVWXwania YaTań koÜunikacXjnXcU.
R jeTnej VWronXH świaTcYX o WXÜ fakWH że 73% reVponTenWów jeVW YTaniaH że
ćwicYenia oparWe na parafraYieH WłuÜacYeniuH cYX poTaniu oTpowieTniej forÜX Vą najlepVYXÜ VpoVobeÜ nauki graÜaWXkiH a aż 94% uważaH że powinni
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najpierw YroYuÜiećH jak użXwana jeVW określona VWrukWuraH YaniÜ YacYną jej
użXwać. R Trugiej jeTnak VWronXH wiTocYne jeVW Weż prYekonanieH że nieYbęTne jeVW VWoVowanie nowXcU VWrukWur w koÜunikacji (76%)H a barTYo wielu
reVponTenWów cUciałobX oWrYXÜXwać WekVWXH w kWórXcU naucYana forÜa
jęYXka YoVWała w jakiś VpoVób wXróżnionaH prYeY co Üogą na nią Ywrócić
uwagę (83%)H co Y kolei TowoTYiH że Toceniają warWość ucYenia Vię graÜaWXki
prYeY recepcję. JeTna Y ÜożliwXcU inWerpreWacji jeVW WakaH że VWuTenci wiTYą
poYXWXwną rolę Yarówno WraTXcXjnego naucYaniaH bXć Üoże głównie poTcYaV
Yajęć Y graÜaWXkiH jak i poTejścia YaTaniowegoH na prYXkłaT poTcYaV Yajęć
Y konwerVacji. Równie prawTopoTobne wXTaje Vię jeTnak wXWłuÜacYenieH że
są oni prYekonani co To WegoH że po wXkonaniu WraTXcXjnXcU ćwicYeń powinien naTejść cYaV na wXkorYXVWanie naucYanXcU VWrukWur w koÜunikacjiH co
oYnacYałobX icU prYXwiąYanie To barTYo popularnej proceTurXH w kWórej po
preYenWacji Tanej forÜX naVWępuje konWrolowana prakWXkaH a naVWępnie prakWXka prYeY koÜunikację (ang. preVenWaWion – pracWice – proTucWionH cYXli
ÖÖÖ). Łiorąc poT uwagę realia naucYania jęYXków obcXcU w polVkicU VYkołacUH w WXÜ Wakże na VWuTiacU filologicYnXcUH Wakie wXniki Üogą świaTcYXć
o WXÜH że Wen oVWaWni eleÜenWH cYXli VponWanicYne użXcie Wej cYX innej VWrukWurXH jeVW naYbXW cYęVWo YanieTbXwanXH co uWruTnia wXkVYWałcenie wieTYX iÜplicXWnej cYX Weż oTpowieTnią auWoÜaWXYację wieTYX ekVplicXWnej.
Nr
6
22
24
26

SWwierTYenie
UważaÜH że naucYXciel powinien poprawiać jeTXnie We błęTXH
kWóre uWruTniają koÜunikację.
LubięH kieTX naucYXciel poprawia Üoje błęTXH jak WXlko je
popełnię.
LubięH kieTX naucYXciel poprawia Üoje błęTX po YakońcYeniu
YaTania.
LubięH kieTX Üoje błęTX graÜaWXcYne Vą poprawiane nie
prYeY naucYXcielaH ale innXcU ucYącXcU Vię.

R
19%

NP
37%

N
44%

69%

24%

7%

51%

29%

20%

8%

28%

64%

Tabela 6J OorekWa błęTów graÜaWXcYnXcU.

P końcuH jak pokaYują wXniki YaÜieVYcYone w Wabeli 6.H reVponTenci
są prYekonani o poYXWXwnej roli korekWX błęTów jęYXkowXcU i Wo prYeTe
wVYXVWkiÜ WakiejH w prYXpaTku kWórej Üogą Üieć pewnośćH że poTana forÜa
jeVW prawiTłowaH a użXwane WecUniki jaVno wVkaYują na źróTło WruTności
i poYwalają iÜ Tokonać oTpowieTnicU ÜoTXfikacji. MowoTYi Wego fakWH że aż
69% reVponTenWów jeVW YTaniaH że Wo naucYXciel powinien TokonXwać korekWX oT raYu po pojawieniu Vię błęTuH a WXlko 19% uważaH że powinien Vię on
koncenWrować jeTXnie na WXcU błęTacUH kWóre uWruTniają koÜunikację. RnaÜienne jeVW Weż oTkrXcieH że WXlko 8% VWuTenWów cUce bXć poprawianXcU
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prYeY innXcU ucYącXcU VięH a 64% Wego nie cUceH co Üoże świaTcYXć o WXÜH że
nie Üają oni Yaufania co To Wrafności korekWX TokonXwanej prYeY rówieśnikówH ale Weż o WXÜH że jeVW ona Tla nicU WruTna To YaakcepWowania Ye wYglęTów afekWXwnXcUH bo o ile bXcie poprawianXÜ prYeY naucYXciela wXTaje Vię
bXć cYXÜś ocYXwiVWXÜ poTcYaV lekcji jęYXka obcegoH Wo już korekWa TokonXwana prYeY innegoH Üoże VłabVYegoH ucYącego Vię cYęVWo Üoże bXć barTYiej
VWreVująca. TrYeba Weż ocYXwiście Ywrócić uwagę na fakWH że 51% VWuTenWów
VWwierTYiłoH że lubiH kieTX korekWa naVWępuje po wXkonaniu YaTaniaH ale nie
ÜuVi Wo świaTcYXć o Yanegowaniu prYXTaWności naWXcUÜiaVWowego ToVWarcYenia negaWXwnej inforÜacji YwroWnejH ale po proVWu o poYXWXwnej roli oTłożonXcU w cYaVie VpoVobów poprawiania błęTów.
ÖrYecUoTYąc To analiYX oTpowieTYi na pXWania oWwarWeH kWóraH Y uwagi
na ogranicYenia w objęWości niniejVYego arWXkułuH Üoże bXć jeTXnie fragÜenWarXcYnaH należX poTkreślićH że również w WXÜ prYXpaTku wiTocYne jeVW głębokie prYekonanie o poYXWXwnej roli naucYania graÜaWXkiH o cYXÜ świaTcYą na
prYXkłaT Wakie VWwierTYenia jakJ „Jeśli YnaÜ graÜaWXkęH Üogę powieTYieć WoH
co cUcę”H cYX Weż „RnajoÜość graÜaWXki poYwala Üi na WworYenie barTYiej
precXYXjnXcU wXpowieTYi”. UTYielone oTpowieTYi pokaYują WakżeH że VWuTenci
prYXwiąYują ogroÜną wagę To WraTXcXjnXcU ćwicYeńH polegającXcU na WranVforÜacji cYX WłuÜacYeniuH boH jak Wo ujęła jeTna Y reVponTenWekH „PXkonXwanie ćwicYeń graÜaWXcYnXcU jeVW nieYwXkle poWrYebne i poÜocne”. ParWo Weż
poTkreślićH że ci VWuTenciH kWórYX YTecXTowali Vię uTYielić oTpowieTYi na pXWanieH jak nie lubią Vię ucYXć graÜaWXkiH a wcale nie bXło icU aż Wak wieluH cYęVWo
kweVWionowali rolę inTukcji we wprowaTYaniu VWrukWur graÜaWXcYnXcUH uYaVaTniając Wo na prYXkłaT w naVWępującX VpoVóbJ „Nie lubię oTkrXwania regułH
ponieważ Üogę popełnić błąTH a Wo Vpowolni Üoją naukę”. Jak wiTać Y poTanXcU prYXkłaTówH wXniki analiYX jakościowej poWwierTYiłX w Tużej ÜierYe wXniki analiYX ilościowejH pokaYującH jak ogroÜną wagę VWuTenci prYXwiąYują To
WraTXcXjnXcU VpoVobów ucYenia Vię i naucYania graÜaWXki.

5. PnioVki i implikacje
ÖoTVuÜowującH VWuTenci filologii angielVkiej biorącX uTYiał w opiVanXÜ powXżej baTaniuH Vą prYekonani o klucYowej roli graÜaWXki w nauce jęYXka
angielVkiego i preferują WraTXcXjne w Tużej ÜierYe poTejście To naucYania
Wego poTVXVWeÜu jęYXkaH oparWe o prograÜ VWrukWuralnXH VWopniowe prYecUoTYenie oT preYenWacjiH prYeY konWrolowane ćwicYenia To koÜunikacjiH
wprowaTYenie VWrukWur poprYeY TeTukcjęH wXkonXwanie WraTXcXjnXcU ćwicYeń i nieYwłocYną korekWę błęTów prYeY wXkłaTowcę. Nie oYnacYa Wo jeT-
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nakH że nie Toceniają Wakiej organiYacji YajęćH gTYie najważniejVYe jeVW prYekaYXwanie WreściH co powoTujeH że naucYXciel Ywraca icU uwagę jeTXnie na We
VWrukWurXH kWóre Vą źróTłeÜ probleÜówH cYX Weż użXwania określonXcU VWrukWur w YaTaniacU koÜunikacXjnXcUH co roYwija uÜiejęWność icU wXkorYXVWania
w cYaVie rYecYXwiVWXÜ. Takie wXniki Üożna inWerpreWować w Twojaki VpoVóbH
gTXż Y jeTnej VWronX Üogą one oYnacYać prYeświaTcYenie VWuTenWów co To
koniecYności połącYenia VWrukWuralnego i YaTaniowego prograÜu naucYaniaH
ale Y Trugiej Üogą świaTcYXć o icU nieToVXcie co To Üożliwości wXkorYXVWania naucYanXcU VWrukWur w koÜunikacjiH po WXÜ jak Üieli już okaYję wXkonania wielu WraTXcXjnXcU ćwicYeń. TrYeba Wakże paÜięWać o WXÜH że WakieH a nie
inne prYekonania reVponTenWów ÜogłX bXć wXnikieÜ nie WXlko icU ToświaTcYeń eTukacXjnXcUH ale również fakWuH że Üogli je oni oTnoVić Yarówno To
Yajęć Y graÜaWXkiH jak i innXcU Yajęć Y bloku prakWXcYnej nauki jęYXka angielVkiegoH a niebagaWelne YnacYenie Üiał Yapewne fakWH że graÜaWXka jeVW jeTnXÜ Y ważniejVYXcU eleÜenWów ocenianXcU poTcYaV egYaÜinu końcowego.
PXTaje Vię również rYecYą ocYXwiVWąH że prYekonania ToWXcYące ucYenia Vię
i naucYania Üogą bXć w wielu prYXpaTkacU kweVWią inTXwiTualnąH VWanowiąc
w WakiÜ cYX innXÜ VWopniu oTYwiercieTlenie poYioÜu YaawanVowaniaH celów
naukiH VWXlów i VWraWegii ucYenia VięH cYX Weż ocYekiwań wXkłaTowców.
P YwiąYku Y WXÜH Y całą pewnością rXYXkowne ÜogłobX Vię okaYać YalecenieH
że Wego WXpu preferencje powinnX bXć beYkrXWXcYnie brane poT uwagę poTcYaV organiYacji Yajęć Y prakWXcYnej nauki jęYXka angielVkiego. R Trugiej jeTnak
VWronXH nie oYnacYa WoH że Wakie prYekonania Üożna ignorowaćH cUoćbX TlaWegoH żeH ÜiÜo prYXwiąYXwania wagi To Tość WraTXcXjnego naucYania graÜaWXkiH wielu reVponTenWów jeVW w pełni świaToÜXcU koniecYności VWoVowania
poYnawanXcU forÜ jęYXka w koÜunikacjiH co Üoże świaTcYXć o WXÜH że VaÜ
proceV naucYania VWrukWur graÜaWXcYnXcU na VWuTiacU filologicYnXcU jeVW YbXW
WraTXcXjnX i że Ya Üało cYaVu poświęca Vię na VWworYenie Üożliwości barTYiej
VponWanicYnego icU użXwania. Może Wo również oYnacYaćH że WrYeba położyć
o wiele więkVYX naciVk na korelację WegoH co TYieje Vię poTcYaV Yajęć Y graÜaWXki i innXcU Yajęć Y prakWXcYnej nauki jęYXka angielVkiegoH Wak abX VWuTenci
Üieli VYanVę wXkorYXVWać poYnawane VWrukWurX w celu prYekaYXwania auWenWXcYnXcU Wreści. OcYXwiście nieYbęTne Vą Wakże TalVYe baTania naT prYekonaniaÜi ucYącXcU Vię co To nauki graÜaWXkiH Wakie kWóre koncenWrowałXbX Vię
na innXcU eWapacU eTukacXjnXcUH wXkorYXVWXwałXbX inne narYęTYia poboru
TanXcU (np. wXwiaTX) oraY brałX poT uwagę rolę konWekVWuH różnic inTXwiTualnXcUH jak również WoH że prYekonania Üogą poTlegać ewolucji wraY
Y upłXweÜ cYaVu. CUoćH Y ocYXwiVWXcU wYglęTówH nigTX nie bęTYie Üożliwe
pełne ToVWoVowanie VpoVobu naucYania To preferencji ucYącXcU Vię i Yapewne
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nie YawVYe bXłobX Wo naweW pożąTaneH iÜ więcej wieÜX o icU preferencjacUH
WXÜ barTYiej VkuWecYna bęTYie inWerwencja TXTakWXcYna. OażTe Yajęcia Vą bowieÜ w WakiÜ cYX innXÜ YakreVie wVpółWworYone prYeY ucYniów i naucYXcieliH
a YreTukowanie poWencjalnXcU różnic w ocYekiwaniacU obu VWron Y pewnością
Üoże Vię prYXcYXnić To więkVYej VkuWecYności proceVu naucYania VWrukWur graÜaWXcYnXcU. Takie baTania Üogą również ToVWarcYXć cennXcU inforÜacji Tla
oVób kVYWałcącXcU prYXVYłXcU naucYXcieliH gTXż kVYWałWowanie prYekonań już na
WXÜ eWapie Üa VYanVę prYełożyć Vię na WoH w jaki VpoVób VWrukWurX graÜaWXcYne
będą na co TYień naucYane.
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Liceum OgólnokVYWałcące nr VII we Procławiu

OM RNFLNOSJI MO OONSTRUOPANIA PINMRY I PSÖÓLNOTY
OOÓUNIOACYJNNJJ PYNIOI ŁAMANIA P MRIAŁANIU
From reflecWion Wo WUe conVWrucWion of knowleTge anT communicaWion
communiWyJ TUe reVulWV of acWion reVearcU
TUe purpoVe of WUe following paper iV Wo conViTer WUe TevelopÜenW of reflecWion in foreign language learnerV. ŁaVeT on WUe reVulWV of acWion reVearcUH we VUow Wo wUaW exWenW WUe perforÜance of group WaVkV affecWeT
WUe percepWion of realiWX anT influenceT cUangeV in WUe coÜÜunicaWion anT
learning beUavior of parWicipanWV of an acWion reVearcU projecW. ReflecWion iV
analXYeT on WUe baViV of VWaWeÜenWV conWaineT in VWuTenW TiarieV anT WranVcripWionV froÜ viTeo recorTing of TiVcuVVionV. TUiV ÜeanV WUaW on WUe one
UanTH we are inWereVWeT in WUe opinionVH concluVionV anT evaluaWionV ÜaTe
bX learnerVH buW on WUe oWUer UanTH we aWWacU iÜporWance Wo WUe coUerence
beWween forÜulaWeT juTgÜenWV anT pracWical group acWion. IW iV noW uncoÜÜon WUaW TeclaraWionV are noW in accorTance wiWU WUe acWiviWieV unTerWaken anT WUaWH in conVequenceH WUeir value iV queVWionable. TUe paper alVo
poinWV Wo TifficulWieV aVVociaWeT wiWU becoÜing a reflecWive perVon aV well aV
WUe reVWricWionV connecWeT wiWU WUe VcienWific ÜeaVureÜenWV of WUiV proceVV.
OeyworTVJ reflecWionH conVWrucWiviVW perVpecWiveH WaVk-baVeT approacUH
acWion reVearcUH VWuTenW’V TiarieV
Słowa klucYoweJ reflekVjaH perVpekWXwa konVWrukWXwiVWXcYnaH poTejście
YaTanioweH baTanie w TYiałaniuH TYiennicYki ucYeVWników baTania

1. PprowaTYenie
RoYwijanie reflekVji i YwiąYanej Y nią poVWawX reflekVXjnej u ucYącXcU Vię jęYXka
obcego VWanowi Tla gloWWoTXTakWXki YagaTnienie WXleż ważneH co WruTne i kło-
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poWliwe. PażneH ponieważ reflekVXjnX ucYeń YaVWanawia Vię naT Vobą jako
oVobą i ucYnieÜ oraY prYebiegieÜ właVnego ucYenia Vię. R regułX Yna właVne
cele i poWrafi obiekWXwnie oceniać właVne TYiałania. SaÜoTYielnie organiYuje
Vobie ucYenie VięH gTXż YTaje Vobie VprawęH że oT niego VaÜego YależX prYeTe
wVYXVWkiÜ efekW końcowX. JeVW najcYęściej oVobą świaToÜą i auWonoÜicYną.
ReflekVja VWanowi naWoÜiaVW YagaTnienie WruTne i kłopoWliweH ponieważ VWanowi ona proceV wewnęWrYnXH jeTnoVWkowX i prYeY Wo VubiekWXwnX. TruTności
pojawiają Vię więc prYeTe wVYXVWkiÜ w obVYarYe ÜeWoTologiiH kWóra Üa poYwolić na rYeWelne ucUwXcenie VubiekWXwnego i inTXwiTualnego proceVu. InWroVpekcja naVuwająca Vię jako ÜeWoTa baTawcYaH już naweW beY VYcYegółowej
analiYXH YTaje Vię bXć niewXVWarcYająca lub prYXnajÜniej wąWpliwa. Mane uYXVkane Ya jej poÜocą Üają cUarakWer jeTnoVWkowX i ToWXcYą inTXwiTualnego
ToświaTcYeniaH VkąT WruTno o całościowe i nieVubiekWXwne ujęciaH To jakicU
dążX nauka. MeWoTX Yaś YainVpirowane beUawiorXYÜeÜH kłaTące naciVk na
obiekWXwiYÜ i obVerwację YacUowań Wrącą nieÜocą poYnania wewnęWrYnXcU
proceVów. Mogą one co najwXżejH HHoVWrYec naV prYeT możliwością meWoTologicYnXcU błęTów (…) ” (CaVVirer 1998J36) lub reTukować luTYką ÜXśl To Üniej
złożonXcU i prYeY Wo barTYiej ucUwXWnXcU wXÜiarów.
Jak YaWeÜ poVWąpićH abX jeTnoVWkowe i VubiekWXwne Tane YXVkałX Üiano
wieTYX cecUującej Vię ogólnością oraY obiekWXwiYÜeÜ? P jaki VpoVób ucUwXcić
i opiVać reflekVjęH YacUoTYące u ucYnia YÜianX ToWXcYące jego VpoVobu ÜXślenia
i poVWawX YwiąYanej Y poTejÜowanXÜi TYiałaniaÜi będącXÜi VkuWkaÜi oTbXWej
reflekVji? P arWXkule proponujeÜX baTanie w TYiałaniu jako ÜeWoTę baTawcYą
naT reflekVją. NależX ono To grupX baTań jakościowXcUH kWóre ukierunkowane
jeVW Yarówno na poYnanie określonego YjawiVkaH jak i na wprowaTYanie YÜian
w baTanej grupie poprYeY świaToÜe YarYąTYanie YaVobaÜi luTYkiÜi (Yob. PilcYXńVka i MicUońVka –SWaTnik 2010J 150). P raÜacU baTania w TYiałaniu Üożliwe jeVW Wakże koncenWrowanie Vię Yarówno na aVpekWacU WeoreWXcYnXcUH jaki
i prakWXce. Piąże Vię Wo Y Üożliwością Tobrania różnoroTnXcU narYęTYi baTawcYXcUH kWóre poYwalają na wieloaVpekWowe poYnanie baTanego YjawiVka.
P naVYXÜ wXpaTku cUoTYi o VWXÜulowanie roYwoju reflekVji ucYącXcU Vię poprYeY pracę w grupie naT wVpólnXÜ YaTanieÜ. InWereVuje naV poYnanie reflekVji
jako proceVu ÜenWalnegoH kWórX ÜanifeVWuje Vię poprYeY obVerwowalne YacUowania Tanej oVobXH świaTcYące (lub nie świaTcYące) o oTbXWej reflekVji. PVkaYując na aVpekW beUawioralnX nie ÜaÜX jeTnak na ÜXśli ‘cYXVWego’ poTejścia ilościowego YwiąYanego np. Y określoną licYbą powWarYanXcU YacUowań Tanego
WXpuH lecY icU jakość roYuÜianą w naVYXÜ wXpaTku jako np. oWwarWość na pogląTX innXcU oVóbH wYajeÜną poÜoc iWp. RakłaTaÜXH iż iTąc właśnie Wę TrogąH Wj.
łącYąc inWroVpekcję i obVerwowalne YacUowania ucYeVWników baTaniaH YTołaÜX
uYXVkać w Üiarę Üożliwości wVYecUVWronne i obiekWXwne VpojrYenie na reflek-

96

OT reflekVji To konVWruowania wieTYX i wVpólnoWX koÜunikacXjnejJ wXniki…

Vję. PXcUoTYiÜX Y YałożeniaH że poÜinięcie inWroVpekcji jako ÜeWoTX baTawcYej
poÜiÜo wVpoÜnianXcU jej nieToVkonałości jeVW nieÜożliweH ponieważ HH(…) beY
beYpośreTniego uświaTamiania Vobie ucYućH emocjiH poVWrYeganiaH mXśli nie
poWrafilibXśmX naweW określić YaVięgu pVXcUologii”(CaVVirer 1998J 36). NaWoÜiaVW
brak oTnieVienia To obVerwowalnXcU YacUowań poYbawiłbX naV pewności
i obiekWXwiYÜu. R Wego powoTu reflekVję ucYącXcU Vię analiYować bęTYieÜX na
poTVWawie icU wXpowieTYi YapiVanXcU w TYiennicYkacU ucYeVWników baTania
(poYioÜ werbaliYacji ÜXśli i eÜocji) oraY na poTVWawie WranVkrXpcji nagrań wiTeofonicYnXcU ukaYującXcU konkreWne YacUowania ucYniów poTcYaV pracX naT
projekWeÜ (poYioÜ TYiałania). Öroponowana TwuWorowość Üa Wakże na celu
ukaYanie różnoroTności i Yłożoności naWurX luTYkiej reflekVji w analiYowanXÜ
obVYarYe naucYaniaIucYenia Vię jęYXka obcego w grupie. InnXÜ naWoÜiaVW celeÜ
jeVW uYaVaTnienie wVWępnej UipoWeYX Üówiącej o WXÜH iż warWość reflekVji wiąże
Vię Y jej VkuWkaÜiH cYXli YÜianaÜiH jakie powoTuje u ucYącego Vię. Można bowieÜ poViaTać nawXk YaVWanawiania Vię naT różnXÜi eleÜenWaÜiIYTarYeniaÜiH
ale nie wTrażać wnioVków Y reflekVji To prakWXcYnego TYiałania. ParWość Wakiej
reflekVji jeVW Y pewnością Tużo ÜniejVYa.
Mając na uwaTYe powXżVYeH w niniejVYej pracX reflekVja YoVWaje analiYowana wraY Y obVerwowanXÜi TYiałaniaÜi koÜunikacXjnXÜi i TYiałaniaÜi YwiąYanXÜi Y ucYenieÜ Vię będącXÜi naVWępVWweÜ owej reflekVji. ŚwiaToÜi jeVWeśÜXH iż Üożna naÜ w WXÜ ÜiejVcu YarYucić naTÜierną WroVkę o pragÜaWXcYność
luTYkiego ÜXślenia i TYiałania. Na naVYe uVprawieTliwienie poTajeÜX jeTXnie
fakWH iż uważaÜXH że naucYanieIucYenie Vię jęYXków powinno poTążać (ocYXwiście nie w VpoVób ślepX i beYreflekVXjnX) Ya wXÜaganiaÜi wVpółcYeVnego świaWa
i kulWurXH kWóre proÜują uÜiejęWności prakWXcYne i VkuWecYność TYiałania oraY
koÜunikowania VięH nie poÜijając prYX WXÜ warWości wVpółTYiałania Y innXÜi Tla
uYXVkiwania wXżVYXcU wXników i VaWXVfakcji płXnącej Y pracX w grupie.
P konVekwencji powXżVYegoH pierwVYa cYęść pracX poświęcona bęTYie
reflekVji roYuÜianej jako proceV ÜenWalnXH ÜającX Vwe źróTło w konWakWacU
VpołecYnXcUH a Wakże próbie ukaYania grupX ucYeniowej jako ÜiejVca VprYXjającego jej roYwoju. P cYęści Trugiej opiVYeÜX baTanie właVne oraY prYeTVWawiÜX VkuWki oTbXWej prYeY ucYniów reflekVji. RagaTnienie roYwijania reflekVji
oÜówione YoVWanie w perVpekWXwie YaTaniowejH uwXpuklającej jeTność TYiałania i koÜunikowania Vię oraY w perVpekWXwie konVWrukWXwiVWXcYnej wVkaYującej na fakWH że wieTYa jeVW buTowania prYeY oVobX ucYące VięH kWóre wVpółpracują Ye VobąH a nie Yaś WXlko prYekaYXwana i YapaÜięWXwana. Na koniec
VforÜułujeÜX wnioVki i oÜówiÜX napoWkane w baTaniu WruTności.
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2. ReflekVja w naucYaniuIucYeniu Vię jęYyka
ReflekVja (lub Weż ÜXślenie reflekVXjne) pojawia Vię wWeTXH kieTX oVoba Yauważa lub oTcYuwa pewną WruTnośćH niepewność lub wąWpliwośćH kWóra VWaje
Vię na WXle ważna Tla Wej oVobXH że oTcYuwa ona poWrYebę jej roYwiąYania lub
wXjaśnienia (Yob. MeweX 1988J 36). ÖrobleÜ VWaje Vię wWeTX celeÜ ÜXślenia
i wXpełnia ÜXślenie Vwoją Wreścią. ReflekVXjnX ucYeńH kWórX napoWXka na
WruTnośćH cYX wąWpliwość jęYXkowąH YacYXna YaVWanawiać Vię. Niepewność
i ciekawość YacYXnają VWanowić jeTność. UcYeń prYeVYukuje więc paÜięćH
łącYX nowe inforÜacje Y poViaTaną już wieTYąH buTuje prYeVłankiH będące
poTVWawą To forÜułowania wnioVków. NierYaTko Wakże YacYXna poVYukiwać
inforÜacji w różnXcU źróTłacU. ÖrobleÜX ToWXcYą ocYXwiście nie WXlko jęYXkaH
ale i koÜunikacji w WXÜ jęYXkuH relacji inWerperVonalnXcUH buTowania koÜpeWencji koÜunikacXjnXcU i ogólnXcU oraY wielu innXcU jeVYcYe kweVWii.
NaVYe ToświaTcYenie naucYXciela wVkaYujeH że ÜiejVceÜ kWóre VprYXja
VYcYególnie pojawianiu Vię różnoroTnXcU probleÜówH ÜogącXcU VWanowić
poTVWawę To reflekVji i w efekcie To buTowania wnioVków jeVW klaVa jęYXkowaH
w kWórej ucYenie Vię oparWe jeVW na wVpólnXÜ wXkonXwaniu YTań. P klaVie Wej
konfronWowane Vą różne opinie i poWrYebXH ujawniają Vię różne oVobowości
i koÜpeWencje. PVpólne YaTanie VWanowiące wVpólnX cel VprYXja więc wVpółpracX (a więc i pokonXwaniu różnic)H ale Weż i powVWaniu konflikWu kogniWXwnego (Yob. VYerYejJ ÖiegYikH 2011) oraY ujawniania oTÜiennXcU YacUowań koÜunikacXjnXcU i YacUowań YwiąYanXcU Y ucYenieÜ VięH ÜogącXcU VWanowić ważne
ToświaTcYenie Tla każTego ucYącego Vię w Wej grupie. MoświaTcYenie Wo oparWe na inWerakcjacU ucYącego Vię Y innXÜi ucYącXÜi i naucYającXÜ VWawiaÜX
w cenWruÜ kVYWałcenia jęYXkowegoH wVkaYując na jego warWość poYnawcYąH
afekWXwną i VpołecYną (por. Wakże NSOOJ 2001). ÖrYXpuVYcYaÜXH że właśnie
w Wakiej klaVie jęYXkowej Üożliwe jeVW nie WXle nabXwanie nowXcU inforÜacjiH
powiękVYającXcU wieTYę ucYnia (oparWe głównie na roYuÜieniu i YapaÜięWXwaniu)H ale VaÜoTYielne jej konVWruowanie YwiąYane Y analiYą i krXWXcYnXÜ
ÜXślenieÜ. MaÜX WuWaj na ÜXśli VaÜoTYielne operacje ÜXślowe YwiąYane
Y inWerpreWacją nowXcU TanXcUH u poTVWaw kWórXcU leżą wVpólne inWerakcje
werbalne. P Wen VpoVób wieTYa nie jeVW koÜpilacją TanXcUH prYekaYXwaną oT
jeTnej oVobX To TrugiejH ale VWanowi VpójnX i logicYnX konVWrukW wXWwarYanX
VaÜoTYielnie w Woku reflekVji oVobX ucYącej Vię.
P opiVXwanXÜ prYeY naV poniżej baTaniu nowe ToświaTcYenie ucYenia Vię jęYXka poprYeY wXkonXwanie YaTańH jak również prowaTYenie TYiennicYków VWało Vię Tla wielu oVób inVpiracją To poTejÜowania VYeregu reflekVjiH Y kWórXcU wXnikła nowa wieTYa oraYH jak Vię okaYało w Woku baTaniaH Wak-
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że koniecYność wnikliwego prYeÜXślenia i prakWXcYnego YbuTowania wVpólnoWX koÜunikacXjnejH w kWórej oTbXwał Vię proceV ucYenia Vię jęYXka.

3. ŁaTanie w TYiałaniu jako meWoTa baTania naT reflekVją
GłównXÜ celeÜ jęYXkowXÜ prYeprowaTYonego prYeY naV baTania bXło kVYWałWowanie uÜiejęWności ucYeVWnicYenia w TYiałaniacU negocjacXjnXcUH jeTnXÜ
Yaś Y celów poYajęYXkowXcU - roYwijanie reflekVji. Re wYglęTu na VpecXfikę
wXróżnionXcU celówH oTwołaliśÜX Vię To ÜeWoTologii jakościowej. Obie wVkaYane uÜiejęWności VWanowią bowieÜ Yłożone proceVXH na prYebieg kWórXcU
wpłXw Üają cYXnniki wewnęWrYne (ÜXśliH eÜocje) oraY cYXnniki YewnęWrYne
(np. wVpółpraca Y innXÜi)H kWóre nie poTlegają opiVowi ilościoweÜu. P raÜacU ÜeWoTologii jakościowej wXbraliśÜX baTanie w TYiałaniuH kWóre wiąże
Vię Y poTwójną rolą baTacYa-naucYXciela YnajTującego VięH na wYór poTejścia
eWnograficYnegoH w baTanXÜ prYeY Viebie śroTowiVku (PilcYXńVka i MicUońVka-SWaTnik 2010J 153)H w kWórXÜ Üożliwe jeVW ÜoniWorowanie ‘oT śroTka’
i VWoVunkowo łaWwX oraY VWałX ToVWęp To TanXcU. InnXÜ ważnXÜ powoTeÜ
wXboru ÜeWoTX baTawcYej bXł fakWH iż ÜeWoTa Wa poYwala na oVaTYenie wXbranego prYeTÜioWu baTań w naWuralnXÜH Wj. YnanXÜ ucYnioÜ konWekście
TXTakWXcYnXÜ poYbawionXÜ eleÜenWów nowXcU i WXÜ VaÜXÜ VYWucYnXcUH
kWóre ÜogłXbX wpłXnąć na YÜianę YacUowania. Nie beY YnacYenia bXł również
fakWH iż u poTVWaw wXbranego baTania YnajTuje Vię Tialog ucYnia Y naucYXcieleÜ oraY ucYniów Ye Vobą. RoYÜowaH poTcYaV kWórej Üa ÜiejVce pogłębianie
aVpekWów wVpólnego i inTXwiTualnego ucYenia VięInabXwania koÜpeWencji
roTYi YTolność To reflekVjiH Y kWórej wXnika świaToÜość ucYnia.
P YTefiniowanej klucYowej Tla baTania kaWegorii ‘uÜiejęWność ucYeVWnicYenia w TYiałaniacU negocjacXjnXcU’ (por. ÖiegYik 2011J110-113) wXróżniliśÜX uÜiejęWności jęYXkowe (np. uÜiejęWność wVpółkonVWrowania TXVkurVu
w jęYXku obcXÜ) oraY uÜiejęWności ogólne (np. uÜiejęWność wVpółpracX). Ra
klucYową uÜiejęWność ogólną uYnaliśÜX uÜiejęWność bXcia oVobą reflekVXjną
oraY VWawania Vię oVobą świaToÜą Viebie i właVnXcU YacUowań. PXbraliśÜX
tę uÜiejęWność jako naTrYęTnąH ponieważ Y reflekVji roTYi Vię świaToÜa wieTYaH kWóra Üoże bXć poTVWawą To poTejÜowania nowXcU YacUowańH korekWX
VWarXcU i w efekcie To roYwoju. ReflekVja i wieTYa YbuTowana w jej naVWępVWwie poYwala ucYąceÜu Vię na VaÜokonWrolęH VaÜocenęH YTanie Vobie
VprawX Ye VwoicU ÜocnXcU i VłabXcU VWronH w końcu Wakże na VaÜoTYielne
poTejÜowanie TecXYji i branie Ya nie oTpowieTYialności. P YwiąYku Y powXżVYXÜ baTanie Üiało Wakże na celu ukaYanieH że lekcja jęYXka obcego
w grupie jeVW okaYją To kVYWałcenia koÜpeWencji jęYXkowXcU oraY koÜpeWen-
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cji ogólnXcUH ÜogącXcU Üieć wpłXw na całX (a nie WXlko jęYXkowX) proceV
kVYWałcenia oraY na roYwój uÜiejęWności ważnXcU w prYXVYłXÜ żXciu YawoTowXÜ i oVobiVWXÜ ucYnia. JeTno Y pXWań baTawcYXcU brYÜiałoJ
ÖS1J P jakim YakreVie uTYiał w pracX projekWowej roYwinie u ucYniów świaTomość właVnego ucYenia VięH Wj. świaTomość właVnej moWXwacji To ucYenia
Vię jęYXka w inWerakcjiH VWoVowanXcU VWraWegiiH świaTomość właVnXcU YacUowań komunikacXjnXcU oraY prYebiegu ucYenia Vię jęYXka?
Jako ÜeWoTę naucYaniaIucYenia Vię wXbrano pracę projekWowąH gTXż łącYX
ona koÜunikację Y TYiałanieÜ VpołecYnXÜH nie roYTYielając proceVu ucYenia
Vię i koÜunikowania. Nauka jęYXka obcego nie polega już WXlko na VaÜXÜ
koÜunikowaniu VięH gTYie jęYXk jeVW śroTkieÜ i celeÜH lecY na realiYacji więkVYego YaTaniaH kWóre wXÜaga oT ucYniów poVYukiwania aTekwaWnXcU inforÜacjiH użXcia różnXcU VWraWegiiH licYnXcU prYeÜXśleń oTnoVYącXcU Vię To proceTurX wVpólnXcU TYiałańH wXbranXcU ÜaWeriałówH Wakże reflekVji naT Vobą
jako negocjaWoreÜ i parWnereÜ we wVpólnXÜ ucYeniu Vię i koÜunikowaniu.
3.1. UcYeVWnicy baTania
P baTaniu uTYiał wYięła grupa VYeVnaVWu ucYącXcU VięH Tla kWórXcU jęYXk
francuVki VWanowił Trugi jęYXk obcX. P ÜoÜencie roYpocYęcia baTania
ucYniowie repreYenWowali poYioÜ A2H kWórX poYwalał iÜ na VaÜoTYielne
buTowanie proVWXcU wXpowieTYi na YrealiYowane wcYeśniej WeÜaWX oraY
proVWe inWerakcje w oparciu o poYnane VłownicWwo oraY graÜaWXkę. UcYeVWnicX baTania Ynali ÜeWoTę pracX projekWowej i Üieli w WXÜ YakreVie Vpore
ToświaTcYenie. NigTX jeTnak nie wXkonXwali pracX projekWowej w grupie
ucYeniowej w żaTnXÜ jęYXku obcXÜ. ŚwiaToÜość niVkiego poYioÜu YaawanVowania jęYXkowego buTYiła pocYąWkowo u ucYeVWników baTania obawX. UVWąpiłX one jeTnakH kieTX ucYniowie poYnali różne VWraWegie koÜunikacXjne oraY kieTX uVWalonoH że wVYelkie ‘nieuTane’ próbX koÜunikacXjne nie
będą oceniane. PVYXVcX wXraYili YgoTę na nową ÜeWoTę pracXH Wj. wVpólne
wXkonXwanie YaTańH na nagrXwanie kaÜerą wiTeo eWapu realiYacXjnegoH
poTcYaV kWórego TocUoTYi To najwiękVYej ilości negocjacji Wreści i proceTurX
TYiałania oraY inTXwiTualne prowaTYenie TYiennicYków ucYeVWnika baTania.
TeÜaWX YaTań i prac projekWowXcU YwiąYane bXłX ściśle Y obowiąYującXÜi
WreściaÜi kVYWałcenia YawarWXÜi w obowiąYującej ÖoTVWawie ÖrograÜowejH
kWóra na Trugi jęYXk obcX wXYnacYała Twie goTYinX w WXgoTniu.
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3.2. NarYęTYia baTawcYe
P baTaniu wXkorYXVWano kilka narYęTYi baTawcYXcU. ÖierwVYXÜ bXła kaÜera
wiTeoH na kWórą nagrXwano faYę Vcalania uprYeTnio wXnegocjowanXcU
i prYXgoWowanXcU YaTań. Nagrania bXłX każToraYowo wVpólnie Y naucYXcieleÜ ogląTane i koÜenWowane. ÖoTcYaV TXVkuVji wXłaniano YacUowania grupXH kWóre prYXcYXniłX Vię To Vprawnego wXkonania YaTania oraY Vprawnej
koÜunikacjiH jak również YacUowania blokujące lub UaÜujące poroYuÜienie
i Vprawną realiYację projekWu. CUoTYiło o roYbuTYenie reflekVji oTnoVYącej Vię
To YacUowań właVnXcU oraY YacUowań innXcU oVóbH To Viebie jako oVobXH
jako ucYnia oraY parWnera koÜunikacXjnego.
InnXÜ narYęTYieÜ baTawcYXÜ bXł TYiennicYek ucYeVWnika baTaniaH kWórX prowaTYił każTX biorącX w baTaniu ucYeń. ÖoTcYaV opiVXwanego baTania
YTecXTowano Vię na inWerakWXwną forÜę prowaTYenia TYiennicYkaH kWóra YTanieÜ ucYeVWników baTania barTYiej ÜoWXwowała icU To VXVWeÜaWXcYnego reTagowania prYeÜXśleń i obVerwacji. TerÜinX oTTawania TYiennicYków naucYXcielowi nie YoVWałX oTgórnie narYuconeH cUoć ucYącX Vię wieTYieliH że cYęVWe reTagowanie VprYXja VXVWeÜaWXcYneÜu roYwojowi reflekVji i świaToÜości.
RoYwijaniu reflekVji Vłużyła Wakże karWa VaÜoocenX. ŁXł Wo TokuÜenW
opracowanX prYeY ucYeVWników baTania i naucYXciela. OarWa Yawierała WrYX
grupX pXWań oTpowiaTające WrYeÜ faYoÜ pracX projekWowej. OTpowieTYi
bXłX YaÜknięWe i oTnoViłX Vię To VWopnia opanowania Tanej uÜiejęWności
prYeY ucYnia (np. poWrafię wXrażać YgoTęInieYgoTę; poWrafię UarÜonijnie
i cYęVWo prYejÜować głoV w TXVkuVji). SaÜoocena ucYącego Vię nie Üiała
wpłXwu na ocenę naucYXciela. OarWę VaÜoocenX wXpełniał każTX ucYeń po
YakońcYeniu każTej pracX projekWowej. P prakWXceH cYXli poTcYaV ośÜiu ÜieVięcX Wrwania baTaniaH YrealiYowano WrYX prace projekWowe i każTX ucYeń
wXpełnił WrYX karWX VaÜoocenX.
ŁaTanie poprYeTYono i YakońcYono TXVkuVją w jęYXku polVkiÜ. CeleÜ
pierwVYej bXło roYbuTYenie świaToÜości celów wVpólnej nauki. CeleÜ Trugiej – poTVuÜowanie pracX oraY reflekVja naT oViągnięciaÜi i ÜożliwościaÜi
icU wXkorYXVWania w prYXVYłości.

4. Pyniki baTania
R prYeprowaTYonego baTania wXnikaH że klaVa jęYXkowaH w kWórej naucYa Vię Trugiego jęYXka obcegoH na kWórX prYXpaTa YnacYnie ÜniejVYa licYba goTYin w całXÜ
cXku kVYWałcenia śreTniego niż na jęYXk pierwVYX (w YnakoÜiWej więkVYości jęYXk
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angielVki)H Üoże bXć ÜiejVceÜ jeTnocYeVnego kVYWałcenia koÜpeWencji koÜunikacXjnej oraY koÜpeWencji ogólnXcUH w WXÜ uÜiejęWności bXcia reflekVXjnXÜ.
4.1. OonVWruowanie wVpólnoWy komunikacyjnej
ŁaTanie ujawniłoH że YarYąTYanie projekWeÜ prYeY ucYącXcU Vię nieroYerwalnie łącYX Vię Y prYejÜowanieÜ oTpowieTYialności Ya koÜunikację. NaucYającX nie jeVW już oVobą YarYąTYającą konVWruowanXÜ w klaVie TXVkurVeÜH kWóra
werXfikuje poprawność ucYniowVkicU wXpowieTYiH ale racYej obVerwaWoreÜH
cYaVeÜ ToraTcą. Rolę naucYXciela jako VYefa koÜunikacji (fr. cUef Te parole)H
prYejÜują na YÜianę poVYcYególni ucYącX VięH kWórYX wVpółpracując Y poYoVWałXÜi oVobaÜi w grupieH Tążą To konVWruowania wVpólnoWX koÜunikacXjnejH w kWórej wVYXVcX Üają prawo To VwoboTnego wXrażania właVnXcU opinii. P Wen VpoVób klaVa nie jeVW TanąH goWowąH YaVWaną prYeY ucYącXcU Vię
prYeVWrYeniąH kWórą YarYąTYa naucYXciel i kWóra YTeWerÜinowana jeVW prYeY
oTgórnie narYuconX prograÜ. OlaVa VWaje Vię prYeVWrYeniąH kWóra powVWaje
w wXniku TYiałań koÜunikacXjnXcU jej ucYeVWników. ÖrYXpoÜina ona rYecYXwiVWość VpołecYno-kulWurową pojÜowaną w TucUu konVWrukWXwiVWXcYnXÜH
gTYie luTYkie Ybiorowości konVWruują Vwoje wXobrażenia iIlub pojęcia świaWa
i Ya poÜocą kWórXcU Üożliwe jeVW WworYenie poVYcYególnXcU eleÜenWów Wego
świaWa (Yob. VYerYej PenTlanT 2011J 13). ŁuTowanie Wakiej wVpólnoWX łącYX
Vię w klaVie jęYXkowej (poTobnie jak w każTXÜ konWekście żXcia VpołecYnego) Y poViaTanieÜ YbieżnXcU celów oraY poVługiwanieÜ Vię (naweW w ogranicYonXÜ YakreVie) WXÜ VaÜXÜ jęYXkieÜ. P naVYXÜ prYXpaTku iVWoWnXÜ eleÜenWeÜ jeVW również fakW świaToÜego TYielenia Vię Vwoją wieTYą i ToświaTcYenieÜ Y innXÜiH w Waki VpoVóbH abX buTowana rYecYXwiVWość VWanowiła
prYeVWrYeńH w kWórej każTX Üoże VwoboTnie roYwijać właVne koÜpeWencje.
OpiVXwana w pracX wVpólnoWa Wo YaWeÜ HHÜikro VpołecYność”H gTYie prYebiega YorganiYowane i Yaplanowane kVYWałcenie jęYXkoweH uwXpuklające prakWXcYne TYiałanie iÜplikujące w VpoVób naWuralnX inWerakcje werbalne.
P preYenWowanXÜ baTaniu nowe ToświaTcYenie VaÜoTYielnego kierowania
koÜunikacją i buTowania wVpólnoWX YainVpirowało To wXrażania VYeregu
opiniiH naVunęło VYereg wąWpliwości i WruTności. Öoniżej cXWujeÜX fragÜenWX
wXpowieTYi YwiąYane Y reflekVjaÜi na Wen WeÜaW różnXcU ucYeVWnikówH kWórYX pełnili różne role we wVpólnej pracX naT powierYonXÜi YaTaniaÜi1.
1

CXWowane w pracX prYXkłaTX YacYerpnięWo Y TYiennicYków ucYeVWnika baTania prYeprowaTYonego baTania w TYiałaniu oraY Y WranVkrXpcji korpuVu wiTeo YawarWej w niepublikowanej roYprawie TokWorVkiej P. ÖiegYik (2011). InWerakcje negocjacXjne w pracX projekWowej licealiVWów (na prYXkłaTYie jęYXka francuVkiego jako obcego). ÖoYnańJ UAM.
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ORJ MiH jako aniÜaWorowiH bXło WruTno YacUęcić kilka oVób To roYÜowX. Nie
wieÜH cYX wXnikało Wo Y icU niecUęciH VWracUu prYeT TXVkuVjąH cYX Wo ja wXbierałaÜ
złe ÜoÜenWX. ÖoYa WXÜ wXTaje Üi VięH że jak na naVYe uÜiejęWności To TXVkuVjiH
Tość TobrYe VpełniłaÜ Vwoją rolę. P naVWępnej negocjacji Vpróbuję YacUęcić To
roYÜowX wVYXVWkicUH a VilnXÜ oVobowościoÜ Tać ToTaWkowe pole To popiVu.

CXWowana wXpowieTź jeVW prYXkłaTeÜ reflekVji naT VpoVobaÜi pokonania napoWkanXcU WruTności koÜunikacXjnXcU. PiTocYne Vą w niej próbX forÜułowania
prYeVłanekH kWóre oTnoVYą Vię Yarówno To ucYeVWników grupXH jak i VaÜej
ucYennicX. UcYeVWnicYka baTania poVYukuje prYXcYXn WruTności koÜunikacXjnXcU
Wak na YewnąWrYH jak i wewnąWrY VaÜej Viebie. ŚwiaTcYXć Wo Üoże – YgoTnie
Y YałożeniaÜi Weorii aWrXbucji2 – o jej ÜXśleniu prYXcYXnowo-VkuWkowXÜH kWóre
dążX To poYnania obiekWXwnXcU racji oraY pokonania jeTnoVWronnXcU i VcUeÜaWXcYnXcU inWerpreWacji. NieYależnie oT prYXcYXnX napoWkanXcU WruTności koÜunikacXjnXcUH aniÜaWorka YnajTuje roYwiąYanieH kWóre wiąże Vię Y oTÜiennXÜ
poTejścieÜ To grupX nieakWXwnej oraY kWóre oWwiera nowe Üożliwości Tla cYęści grupX akWXwnej. CXWowana wXpowieTź Üa cUarakWer oVobiVWXH o cYX świaTcYX
narracja pierwVYooVobowa i forÜuła pXWań VWawianXcU VaÜej Vobie.
PnioVki wXnikające Y oTbXWXcU reflekVji Vą prYeY ucYeVWnicYkę baTania wTrażane w prakWXkę TXVkurVXwną. Służą one prakWXcYneÜu buTowaniu wVpólnoWX koÜunikacXjnejH w kWórej jeVW ÜiejVce na roYwijanie koÜpeWencji jęYXkowXcU i ogólnXcU. OWo prYXkłaT3 (Tabela 1)J
TranVkrXpcja inWerakcji w jęYXku francuVkiÜ
OR. quelle iTée eVW meilleure’ la gare
ou(1.0)*l’égliVe*’
ŁG. Ueu la gare
AG. la gare’
OR. oui (.) parce que’
ŁG. parce que la gare eVW (.) eVW imporWanW(.)
eW c’eVW Ueu
AG. pour viViWer =
ŁG. = pour viViWer

TłuÜacYenie inWerakcji na jęYXk polVki
OR. kWórX pomXVł jeVW lepVYX’ TworYec cYX
(1.0)*kościół*’
ŁG. XX TworYec
AG. TworYec’
OR. Wak (.) ponieważ’
ŁG. ponieważ TworYec jeVW (.) jeVW ważnX(.)
i Wo jeVW X
AG. To YwieTYania =
ŁG. = To YwieTYania

2

P arWXkule oTnoViÜX Vię To Ynanej powVYecUnie w naukacU UuÜaniVWXcYnXcU oraY VpołecYnXcU Weorii aWrXbucjiH Ya ojca kWórej YwXkło Vię uważać ŃriWYa HeiTera. TeoriaH najogólniej
ÜówiącH wXjaśnia w jaki VpoVób cYłowiek inWerpreWuje YacUowania właVne oraY cuTYe.
3
PażniejVYe VXÜbole WranVkrXpcXjneJ (.) ÜikropauYaH (2.0) pauYa w VekunTacUH J prYeTłużenie Tźwięku (licYba kropek Yależna oT Vkali prYeTłużenia)H ’ wYnoVYąca Vię linia inWonacXjnaH = roYpocYęcie kolejnej wXpowieTYi beY pauYXH ›nie nie nie‹ wXpowieTź VYXbVYa oT poYoVWałXcUH Wak wXpowieTź w jęYXku polVkiÜH (pour que) niepewne oTcYXWanie VłowaH [pocYąWek realiYowanXcU jeTnocYeśnie wXpowieTYiH *l’égliVe* wXpowieTź cicUVYa niż reVYWa
wXpowieTYi w jej oWocYeniuH LNS TITRNS wXpowieTź głośniejVYa niż reVYWa w jej oWocYeniu.
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AO. (xxx)
OR. oui(.) eW c’eVW c’eVW pluV moTerne que
que l’égliVe eW c’eVW(.)TifférenWe cUoVe(.)
oui’ eW c’eVW bon pour préVenWer
TifférenWeV cUoVeV(.)oui’
ŁG. oui
AG. oui

AO. (xxx)
OR. Wak(.) i jeVW jeVW nowocYeśniejVYX niż niż
kościół i Wo jeVW (.) inna rYecY(.) Wak’ i TobrYe jeVW prYeTVWawić różne rYecYX (.)Wak’
ŁG. Wak
AG. Wak

Tabela 1J InWerakcje ucYeVWników baTaniaH poTcYaV kWórXcU konVWruowana jeVW wVpólnoWa
koÜunikacXjna.

Jak wXnika Y cXWowanego fragÜenWuH aniÜaWorka YacUęca wVYXVWkicU ucYeVWników
To wXpowiaTania Vię głównie poprYeY cYęVWe i króWkie pXWania. ÖXWania ToWXcYą
opiniiH YgoTX na poTjętą TecXYję lub Weż uYaVaTnienia opinii. UYaVaTnianie YwiąYane Y próbą buTowania arguÜenWacji wiTocYne jeVW w króWkiÜ parce que’ (ponieważ’)H kWóre wXÜuVYa na roYÜówcX preYenWację arguÜenWu oraY kWóre ‘w YgrabnX
VpoVób’ prYeTłuża lakonicYną wXpowieTź. OR YgoTnie Y TokonanXÜi uVWaleniaÜi
w TYiennicYku nie narYuca roYÜówcoÜ VwoicU roYwiąYań. Łrak cUarakWeru TecXYXjnego wiTocYnX jeVW w VXVWeÜaWXcYnXÜ Ywracaniu Vię go grupX i cUęci poYnania
jej opinii. Taki VWXl pracX VprYXjaH jak Üożna Yauważyć w cXWowanXÜ fragÜencieH
wVpółpracX ucYeVWnikówH kWórYX poÜiÜo niVkiego poYioÜu YaawanVowania jęYXkowegoH TokonująH poVługując Vię wXłącYnie jęYXkieÜ francuVkiÜH Verii negocjacji
WreściH Y kWórXcU wXnikają uVWalenia To wVpólnego projekWu.
4.2. OonVWruowanie wieTYy prakWycYnej
RbuTowana wVpólnoWa koÜunikacXjna VWaje Vię w opiVXwanXÜ baTaniu
ÜiejVceÜ obVerwacji i prakWXcYnXcU TYiałań jej wVpółWwórców. ObfiWuje ona
w różnoroTne Tane inVpirujące licYne reflekVje. R reflekVji WXcU wXnika świaToÜa wieTYa ucYącXcU VięH kWóra VXVWeÜaWXcYnie jeVW buTowana i preYenWowana w TYiennicYkacU ucYeVWników baTania. PąWkaÜi najcYęściej poTejÜowanXÜi VąJ VWraWegie ucYenia Vię jęYXkaH YaVaTX VkuWecYnej koÜunikacjiH różnice poÜięTYX koÜunikacją w jęYXku roTYiÜXÜ a obcXÜH rola jęYXka ciała
i koÜunikacji niewerbalnej oraY wiele innXcU. OWo prYXkłaT wXpowieTYi
ucYeVWnicYki baTaniaH kWóra w wXniku obVerwacji grupX forÜułuje YaVaTX
koÜunikacji w grupieH a naVWępnie VWoVuje je w prakWXce.
ŁGJ P koÜunikacji ważne jeVW uYXVkanie jej efekWu (ale WakiegoH kWórX YaTowala każTego Y roYÜówców – abX ToVYli To poroYuÜienia). RoYÜówcX powinni uważnie Vię VłucUaćH bXć inWerakWXwniH Y ciekawością Vię TopXWXwać
Trugiej oVobXH paWrYeć Vobie w ocYX (żebX roYÜówca cYułH że Vię go VłucUa)H
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Üówić prYXjaYnXÜ WoneÜ głoVuH geVWXkulować (wWeTX wXpowieTź jeVW barTYiej żXwa)H reagować na koÜunikaWX (…).

SforÜułowana wXpowieTź VWanowi próbę poTVuÜowania WegoH cYXÜ jeVW
koÜunikacja w grupie i jakie cecUX powinna ona poViaTać. R wXpowieTYi
wXnikaH że ŁG kłaTYie naciVk na VkuWecYność koÜunikacjiH prYeY kWórą roYuÜie uYXVkanie VaWXVfakcjonującego Tla wVYXVWkicU poroYuÜienia. JeVW prawTopoTobneH że wnioVek Wen wXnika Y VYeregu negocjacji oTbXWXcU w klaVieH
kWórXcU celeÜ bXł właśnie konVenVuVH a nie WXlko wXÜiana inforÜacji beY
próbX Yakreślenia wVpólnXcU wnioVków. RnaÜiennX bXć Üoże również fakWH
iż ucYeVWnicYka baTania wVkaYuje nie WXlko na efekW końcowX koÜunikacjiH
ale poTkreśla wagę całego proceVu TocUoTYenia To niego. PśróT TYiałań
VprYXjającXcU VkuWecYnej koÜunikacji wXlicYa ona Yarówno WeH kWóre łącYą Vię
Y inWerakcjaÜi VWricWe werbalnXÜi (np. inWerakWXwność)H jak i WeH kWóre ToWXcYą TYiałań para i niewerbalnXcU (Won głoVuH konWakW wYrokowXH geVWXkulacja). JeVW Wo YaWeÜ Tość wVYecUVWronne VpojrYenie na koÜunikację ujawniające jej iVWoWę (poroYuÜienie) oraY eleÜenWX konVWXWuWXwne. RacUowania
koÜunikacXjne ŁG i grupXH w kWórej realiYuje ona projekW ujawniająH że VforÜułowana prYeY nią wieTYa o cUarakWerYe prakWXcYnXÜ YnajTuje Vwoje oTbicie w konkreWnXcU YacUowaniacU TXVkurVXwnXcU (Tabela 2).
TranVkrXpcja inWerakcji w jęYXku francuVkiÜ
OP.
okeX’(1.0)nouV(.)nouV avonV le projeW’(1.0)
c’eVW fini’
Groupe. non
AO.
non
JU.
le WiWre (pokaYuje palcem maWeriałX)
AO.
[LNS TITRNS MNS CHAPITRNS (geVWXkuluje UeU)
ŁG.
[leV WiWreV TeV cUapiWreV
JU.
le WiWre (pokaYuje miejVce na karWceH w
kWórXm WrYeba wpiVać WXWuł)
OP.
okeX(.) *nie wieTYiałam* (Vięga po maWeriałX)
ŁG.
j’ai la propoViWion
OP.
oui’
ŁG.
pour NTiWU Piaf (…) la voix Te la
France(.) (geVWXkuluje ręką i uśmiecUa Vię)
OP.
oui(.) okeX(.) może Wu’

TłuÜacYenie inWerakcji na jęYXk polVki
OP.
okeX’(1.0)mamX(.) mamX już pro
jekW’(1.0) cYX Wo koniec’
Grupa. nie
AO.
nie
JU.
WXWuł (pokaYuje palcem maWeriałX)
AO.
[TQTUŁQ RORMRIAŁÓP (geVWXkuluje UeU)
ŁG. [WXWułX roYTYiałów
JU.
WXWuł (pokaYuje miejVce na karWceH
w kWórXm WrYeba wpiVać WXWuł)
OP.
okeX(.) *nie wieTYiałam* (Vięga po
maWeriałX)
ŁG. Óam propoYXcję
OP.
Wak’
ŁG. Tla NTiWU Piaf (…) głoV Francji(.)
(geVWXkuluje ręką i uśmiecUa Vię)
OP.
Wak(.) okeX(.) może Wu’

Tabela 2. InWerakcje ucYeVWników baTaniaH poTcYaV kWórXcU wTrażana jeVW w prakWXkę
VkonVWruowana wieTYa na WeÜaW koÜunikacji.

ÖowXżVYX fragÜenW ukaYujeH iż grupaH w kWórej ucYeVWnicYka baTania (ŁG) pracuje naT projekWeÜ VWanowi YeVpół oVób wVpółpracującXcU i akWXwnie VłucUają-
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cXcU Vię. Öróba YakońcYenia pracX prYeY aniÜaWorkę końcYX Vię proWeVWeÜ grupXH
kWóra konWroluje realiYację wVYXVWkicU prYewiTYianXcU YaTańH w WXÜ VforÜułowania WXWułów To poVYcYególnXcU roYTYiałów folTeru o VławnXcU ŃrancuYacU.
GłośniejVYe i równocYeVne wXpowieTYi świaTcYą o ożXwieniu koÜunikacji.
P Wakiej Weż aWÜoVferYe ucYeVWnicYka ŁG wXVuwa Vwoją propoYXcjęH jej geVWXkulacja i uśÜiecU Üogą świaTcYXć o naWuralności YacUowania. ŃragÜenW ujawniaH
że VforÜułowane w TYiennicYku wnioVki nie Vą WXlko TeklaracjaÜiH lecY krXją Vię
Ya niÜi konkreWne YÜianX YacUowaniaH świaTcYące o TokonującXÜ Vię roYwoju.
4.3. OonVWruowanie wieTYy WeoreWycYnej
WśróT wXpowieTYi ucYeVWników baTania Ta Vię również wVkaYać WakieH kWórXcU
auWorYX Tążą To VforÜułowań ÜającXcU cUarakWer ogólnX i uniwerValnX.
UcYniowie ci oTnoVYą Vię To poViaTanej już wieTYX Y Tanej TYieTYinXH korYXVWają
Y nowego ToświaTcYenia ucYenia Vię w grupie oraY próbują VkonVWruować właVne wnioVki. SforÜułowania Wego WXpu naYwaliśÜX ‘konVWruowanieÜ wieTYX
WeoreWXcYnej’H ponieważ oTnieść je Üożna To różnXcU Weorii próbującXcU wXjaśnić proceV ucYenia VięH YjawiVko VaÜoświaToÜościH Wakże TXVcXplin YajÜującXcU
Vię wXÜienionXÜi fenoÜenaÜi np. To nauk kogniWXwnXcU. PXpowieTYi We Üają
Wakże cUarakWer wXjaśniającXH cecUującX opiVX WeoreWXcYne. A oWo prYXkłaTJ
ÖMJ To że ÜaÜX świaToÜość Vwojego VaÜokVYWałceniaH a więc Wo cYX wieÜXH
że jeVWeśÜX np. wYrokowceÜH VłucUowceÜH iWT. iWT.H Wo nic innego jak świaToÜość Vwojego uÜXVłuH a YaWeÜ i ÜóYgu.

UcYeVWnik baTania w VwoicU prYeÜXśleniacU uWożVaÜia VaÜoświaToÜość
kVYWałcenia Ye świaToÜością poViaTanego WXpu percepcXjnego. Takie oTkrXcie poYwala Üu na oTnaleYienie paralelności poÜięTYX wVkaYanXÜi YjawiVkaÜi inWelekWualnXÜi. ÖowXżVYX prYXkłaT świaTcYXć Yapewne Üoże o uÜiejęWności WranVferu poViaTanej już wieTYX biologicYnej To obVYaru ucYenia Vię
jęYXka obcego i YTobXwania koÜpeWencji ucYenia Vię w grupie. SaÜoTYielnie
wXprowaTYone wnioVki Vą TowoTeÜ oTbXWej reflekVjiH Y kWórej wXnika świaToÜość Viebie oraY poViaTanej wieTYX4.
4

O ile reflekVję poVWrYegaÜX jako proceV ÜenWalnX YwiąYanX Y prYeWwarYanieÜ inforÜacjiH kWóreÜu WowarYXVYX logicYne łącYenie poVYcYególnXcU eleÜenWówIogniw
Wego proceVuH o WXle Ya jej VkuWekIefekW uważaÜX świaToÜość (wiem jużH że wiem
oraY wiemH co wiem). R Wego Weż wYglęTu niniejVYą pracę należX uYnać jako koÜpleÜenWarną To innej poświęconej YjawiVku świaToÜości ucYenia Vię jęYXka obcego
napiVaną prYeY piVYącą We Vłowa (Öor. ÖiegYikJ 2013).
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5. PnioVki
RrealiYowane baTanie w TYiałaniu ujawniłoH że roYwijanie reflekVji u ucYącXcU
Vię jęYXka oparWe na prowaTYeniu TYiennicYków i TXVkuVjacU WowarYXVYącXcU
ogląTaniu nagrań wiTeofonicYnXcU pociąga Ya Vobą ÜoTXfikacje w YacUowaniacU koÜunikacXjnXcU i YacUowaniacU YwiąYanXcU Y proceVeÜ ucYenia Vię.
R baTania wXnikaH że iVWoWną prYXcYXną TokonanXcU YÜian bXła YbuTowana
wVpólnie Üikro VpołecYność uÜożliwiająca jej ucYeVWnikoÜ i konVWrukWoroÜ
Üożliwość świaToÜej obVerwacji i krXWXcYnej analiYX wielu różnXcU VWXlów
ucYenia Vię i koÜunikowaniaH różnXcU pogląTów i preYenWowanXcU fakWów.
RbuTowana w klaVie wVpólnoWa koÜunikacXjna VWanowiła prYeVWrYeń nowXcU
ToświaTcYeńH ÜiejVce poTTania w wąWpliwość ToWXcUcYaVowXcU nawXków
ÜenWalnXcU (ang. menWal UabiWV)H preferencjiH iTeologiiH warWościH Wakże YacUowań koÜunikacXjnXcU w jęYXku obcXÜ (por. Wakże MeYirow 2001; MucUeVne
2010). Mla wielu ucYeVWników baTania VWare nawXki (praca WXlko Tla ViebieH
realiYacja WXlko właVnXcU celówH YapaÜięWXwanie WreściH YaVWanie klaVX jako
prYeVWrYeni już YorganiYowanej i kierowanej prYeY naucYXciela) okaYałX Vię
nieVkuWecYne w nowej VXWuacji ucYenia Vię. Öełnienie Yaś nowXcU ról w klaVie
wXÜuViło akWXwność i ÜXślenie w kaWegoriacU wVpólnego celu.
R baTania wXnikaH że o ile reflekVja ucYącXcU Vię pociągnęła Ya Vobą
roYwój icU koÜpeWencji ogólnXcU (YTolność i cUęć To wVpółpracXH poVYerYanie wieTYX ogólnejH VaÜoświaToÜość)H o WXle poVWęp w YakreVie roYwijania
koÜpeWencji jęYXkowej oraY TXVkurVXwnejH prYeY kWórą roYuÜieÜX uÜiejęWność wVpółkonVWruowania poprawnego jęYXkowo i logicYnie TXVkurVuH nie
bXł końca równoległX. O ile pierwVYe YnacYące YÜianX świaTcYące o roYwoju
reflekVji i koÜpeWencji ogólnXcU Vą Yauważalne już właściwie na prYełoÜie
Trugiego i WrYeciego ÜieViąca baTańH o WXle prYXroVW uÜiejęWności jęYXkowXcU
naVWępował wolniej i To końca oVWaWniego ÜieViąca baTań ucYącX Vię Üieli
probleÜX Y buTowanieÜ YTań YłożonXcU lub Weż TłużVYXcU kilkuYTaniowXcU
wXpowieTYi. P wXpowieTYiacU ucYeVWników baTania Ta Vię Yauważyć prYewagę proVWXcU VWrukWur lekVXkalno-graÜaWXcYnXcU oraY VłownicWwo o TużXÜ
VWopniu poVpoliWości. ŁłęTX Vą cYęVWeH głównie graÜaWXcYneH nie Yakłócają
one jeTnak koÜunikacji. UcYącX Vię cYęVWo poVługują Vię wXrażeniaÜi elipWXcYnXÜi lub urXwają roYpocYęWe YTanie. IcU wXÜowa jeVW jeTnak Y regułX
poprawnaH reVpekWują oni np. YjawiVko eliYji cYX łącYenia ÜięTYXwXraYowego.
NależX również YaYnacYXćH że poÜiÜo wVpoÜnianXcU WruTności jęYXkowXcU
ucYeVWnicX baTania oViągnęli Vporą płXnność jęYXkowąH kWóra poYwoliła iÜ na
Vprawne buTowanie wVpólnego TXVkurVu. MXśliÜX Wu o cYęVWXÜ prYejÜowaniu głoVu prYeY różnXcU ucYeVWnikówH oTnoVYeniu Vię To wXpowieTYi poprYeTników oraY VkłaTaniu propoYXcji To wVpólnego projekWu. Mo innXcU
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napoWkanXcU WruTności YalicYXć należX brak Üożliwości reTagowania TYiennicYka w jęYXku francuVkiÜ. ÖoYioÜ A2 unieÜożliwił VwoboTne wXpowiaTanie Vię na WeÜaWX ToWXcYące właVnego ucYenia Vię jęYXka w grupie. R Wego
wYglęTu w opiVXwanXÜ w pracX baTaniu nie TocUoTYiło To WranVferu uÜiejęWnościJ oT uÜiejęWności reTagowania To wXpowiaTania Vię. ÖrYXpuVYcYaÜXH że o ile uÜiejęWności jęYXkowe ucYeVWników baTania bXłbX wXżVYeH Wj.
poYwalałXbX na VwoboTne wXpowiaTanie Vię w jęYXku obcXÜ w TYiennicYkacUH wXżVYX bXłbX Wakże prYXroVW koÜpeWencji jęYXkowXcU. NależX również
YaYnacYXćH iż niekWórYX ucYeVWnicX baTania Üieli Wakże probleÜ Y VXVWeÜaWXcYnością prowaTYenia TYiennicYkówH co wXnikało głównie Y fakWuH iż nie
YTecXTowano Vię na wXYnacYanie konkreWnXcU TaW oTTawania TYiennicYkaH
uYnającH iż reflekVja roTYi Vię w określonXcU ÜoÜenWacUH nie Yaś ‘na Yawołanie’. R Tokonanej analiYX wXnika jeTnakH iż Tane ilościowe (cYęVWoWliwość
oTTawania TYiennicYka) Vą wproVW proporcjonalne To pogłębionXcU reflekVji
i konVWruowanXcU wnioVków (Tane jakościowe)5. OYnacYa WoH że iÜ cYęściej
TokonXwane bXłX YapiVXH WXÜ reflekVja ucYącXcU Vię i icU świaToÜa wieTYa
bXłX więkVYe. MXśliÜX Wu o wnioVkacU wXnikającXcU Y TokonanXcU analiYH
VforÜułowaniacU oTnoVYącXcU Vię ToVkonalenia właVnej pracX i pracX
w grupieH Üniej Yaś o relacjonowaniu fakWów i VubiekWXwnXcU ocenacU.
P opiVXwanXÜ baTaniu narYęTYieÜ najbarTYiej VWXÜulującXÜ reflekVję bXł TYiennicYek. MYiennicYki YreVYWąH poTobnie jak nagrania wiTeofonicYne ToVWarcYXłX Wakże najwięcej TanXcU poYwalającXcU na analiYę YagaTnienia
roYwijania reflekVji u ucYącXcU Vię. NiVki VWopień VWXÜulacji okaYała Vię Üieć
naWoÜiaVW karWa VaÜoocenX. PXTaje Vię YaWeÜH iż forÜuła goWowXcU oTpowieTYi poViaTa w konfronWacji Y forÜą oWwarWą TYiennicYka Tużą ÜniejVYą
Üoc VWXÜulacji reflekVji. NiVki VWopień VWXÜulacji karWX Üoże jeTnak TYiwićH
ponieważ bXł Wo TokuÜenW opracowanX prYX wVpółpracX wVYXVWkicU
ucYniów-ucYeVWników baTania oraY naucYXciela.
ReaVuÜującH należX uYnaćH że grupowe wXkonXwanie YaTań ukierunkowane na świaToÜą obVerwację grupX i roYwój reflekVji prYXcYXniło Vię To
pogłębienia uÜiejęWności ogólnXcUH jęYXkowXcU i TXVkurVXwnXcUH Yaś YbuTowana wieTYa prakWXcYna i WeoreWXcYna VWanowią bogaWX Torobek każTego
ucYeVWnika opiVanego Wu baTania.
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NNHANCING LNARNNRS’ RNFLNCTIONS IN THN ÖROCNSS
OF LNARNING NLF ÖRONUNCIATION THROUGH
TNCHNOLOGY-ŁASNM SNLF-STUMY
NnUancing learnerV’ reflecWionV in WUe proceVV of learning NFL
pronunciaWion WUrougU WecUnology-baVeT Velf-VWuTy
TUiV arWicle reporWV WUe finTingV of a qualiWaWive VWuTX aiÜeT aW inveVWigaWing Uow WUe uVe of WecUnologX-baVeT reVourceV in ouW-of-claVV VelfVWuTX bX learnerV of NngliVU affecWV WUeir level of reflecWiviWX Turing WUe
proceVV of learning pronunciaWion. UVing aV a reVearcU Wool learnerV’ TiarieV VubÜiWWeT on MooTleH WUe VWuTX alVo exploreV WUe value of VucU TiarieV in proÜoWing reflecWion in learnerV. TUe finTingV largelX confirÜeT
WUe conViTerable role plaXeT bX WecUnologX-baVeT Velf-VWuTX anT TiarX
wriWing in enUancing reflecWion on learning pronunciaWion in WUe parWicipanWV. TUeVe reflecWionV concerneT WUeir growing pUonological awareneVVH WUe uVe of ÜaWerialV appropriaWe for pronunciaWion pracWiceH pronunciaWion learning VWraWegieVH anT WUe affecWive ViTe of learning. TUe TiTacWic iÜplicaWionV incluTe WUe neeT Wo eÜploX a wiTe range of WecUnologX-baVeT reVourceV for Velf-VWuTX anT Wo encourage learnerV Wo keep reflecWive TiarieV aV parW of WUeir pronunciaWion inVWrucWion.
OeyworTVJ reflecWionH pronunciaWionH Velf-VWuTXH WecUnologX-baVeT reVourceVH learning TiarX
Słowa klucYoweJ reflekVjaH wXÜowaH VaÜoTYielne ucYenie VięH WecUnologiaH TYiennik ucYenia Vię
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1. InWroTucWion
TUe conWeÜporarX focuV on learner-cenWereTneVV in foreign language eTucaWion UigUligUWV WUe role of acWive learner involveÜenW in WUe WeacUing proceVV
anT VWreVVeV WUe role of learner reflecWion in effecWive learning. ReflecWion iV
conViTereT Wo enricU WUe learning experience bX encouraging learnerV’ Wo
WUink abouW wUaWH wUX anT Uow WUeX learnH engaging WUeir eÜoWionVH anT
UigUligUWing WUe poViWive acWionV reVulWing froÜ learning (HineWWH 2002;
GUaXeH 2011). IW UelpV learnerV acquire new inVigUWV froÜ WUe ÜaWerial WUeX
VWuTXH applX new knowleTge Wo WUeir own experienceH anT learn Üore abouW
WUeir own learning proceVVeV. TUiVH in WurnH leaTV Wo “Teep learning” (MoonH
2004) anT laXV WUe founTaWionV for WUeir Waking Üore effecWive acWionV in WUe
fuWure. Learner reflecWiviWX ÜaX be proÜoWeT in variouV waXVH of wUicU uVing
WecUnologX-baVeT reVourceV anT keeping a TiarX are ofWen ciWeT (ViWanova
anT MillerH 2002; SWraÜpel anT OliverH 2007).
AV VuggeVWeT bX reVearcUerV (e.g. SeWWer anT JenkinVH 2005; LeviVH 2007;
CUunH 2012; RUangH 2012)H WecUnologX-baVeT reVourceV for learning pronunciaWion offer nuÜerouV benefiWV Wo learnerVH one of wUicU iV proviTing eaVX acceVV Wo relevanW L2 inpuW. TUiV conViTerablX increaVeV learnerV’ expoVure Wo
naWuralH naWive-like VpeecU (MerwingH 2008)H wUicU ÜaX conWribuWe Wo raiVing
learnerV’ pUonological awareneVV. ŃurWUerÜoreH Velf-VWuTX wiWU WecUnologX
allowV learnerV Wo gain inTepenTence froÜ WeacUerVH proviTing WUeÜ wiWU
opporWuniWieV Wo WrX ouW variouV pronunciaWion learning VWraWegieV anT enUancing WUeir ÜoWivaWion Wo learn pronunciaWion (SWraÜpel anT OliverH 2007).TUeVe
facWorV ÜaX alVo VWiÜulaWe learnerV Wo reflecW on WUeir pracWice anT progreVV.
TUiV arWicle TeVcribeV WUe ouWcoÜeV of a VWuTX wUicU inveVWigaWeT WUe
role of pronunciaWion learning unTerWaken bX learnerV ouW of claVV WUrougU
uVing InWerneW-baVeT ÜeTia aV waXV of proÜoWing reflecWion abouW pronunciaWion learning proceVVeV. ŃirVWH UoweverH WUe concepWV of reflecWion in
learning L2 in generalH anT in learning L2 pronunciaWion wiWU WUe uVe of
WecUnologX in parWicularH are TiVcuVVeT.

2. TUe role of reflecWion in learning a foreign language
AccorTing Wo ÜoVW TefiniWionV (e.g. HineWWH 2002)H reflecWion encoÜpaVVeV WUinking abouW learning anT WrXing Wo unTerVWanT wUaW anT wUX we learn. ReflecWive
“ÜenWal proceVVing” (MoonH 2004J 82) alVo UaV an affecWive TiÜenVionH aV iW
eÜbraceV feelingV anT eÜoWionV aVVociaWeT wiWU WUe newlX learneT knowleTgeH
WUe ÜaWerial Wo be learneTH one’V learning proceVVeVH anT WUe learning ViWuaWion.
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If reflecWion becoÜeV a parW of learningH iW uVuallX leaTV Wo furWUer proceVVing of iTeaV anTH evenWuallXH Wo an iÜproveÜenW in learning. AV noWeT bX
Moon (2004J 82)H reflecWion WUaW iV WriggereT bX WUinking abouW coÜplex iTeaV ofWen bringV abouW Vpecific ouWcoÜeVH wUeWUer anWicipaWeT or unexpecWeTH wUicU Uelp uV VUape our fuWure acWionV bX looking back aW wUaW UaV
UappeneT anT linking WUiV wiWU preVenW or fuWure acWiviWX. TUe iÜporWance of
reflecWing on probleÜ-orienWeT acWiviWX iV VWreVVeT bX GUaXe (2011)H for
wUoÜ reflecWion UelpV learnerV Tevelop new inVigUWV inWo probleÜV anT finT
new waXV of unTerVWanTing WUeÜ. TUereforeH Ue VeeV reflecWion aV “VkilleT
pracWice WUaW uVeV experienceH knowleTge anT inquirX proceVVeV Wo increaVe
our capabiliWX Wo inWerveneH inWerpreWH anT acW poViWivelX on VucceVVeVH probleÜVH iVVueVH anT VignificanW queVWionV” (GUaXeH 2011J 20).
GUaXe (2011) concluTeV WUaW reflecWion foVWerV WUe following kinTV of
learningJ affecWive learning (bX conWrolling feelingV anT eÜoWionV in WUe proceVV of learning)H cogniWive learning (bX Teveloping TifferenWH anT perUapV
Üore creaWive waXV of WUinking)H poViWive acWion learning (bX Wurning WUinking
inWo acWion)H anT Vocial learning (bX learning wiWU anT froÜ oWUerV). HigUligUWing WUe relaWionVUip beWween reflecWion anT acWionH Moon (1999) noWeV
WUaW reflecWion iV involveT in experienWial learningH wUicU conViVWV in conVWrucWing one’V learning in a pracWical ViWuaWion. In oWUer worTVH WUiV kinT of
learning allowV learnerV Wo Üake VenVe of experience. HineWW (2002) VWaWeV
WUaW reflecWion leaTV a learner froÜ experience Wo unTerVWanTing. NleÜenWV
of reflecWive acWiviWX in experienWial learning incluTeH aÜong oWUerVH noWicing
WUe neeT Wo Wackle a probleÜH clarifXing relevanW iVVueVH reviewing one’V
eÜoWionVH ÜenWallX proceVVing knowleTge anT iTeaVH anTH poVViblXH Waking
acWion WUaW leaTV Wo iÜproveÜenW (MoonH 1999; 2004).
SuÜÜing up WUeVe iTeaVH Moon (2004J 86) VWaWeV WUaW reflecWion WakeV
learnerV froÜ “Vurface” Wo “Teep” learningH wUicU involveV an orienWaWion Wo
Üeaning anT a reaTineVV Wo ÜoTifX one’V “cogniWive VWrucWure”. In ÜeaningfulH reflecWion-baVeT learningH ÜaWerial iV revieweT anT reconViTereT froÜ a
new perVpecWive or froÜ one baVeT on new experience. TUereforeH iW can be
concluTeT WUaW reflecWion creaWeV favorable learning conTiWionV bX regulaWing
WUe pace of learning anT Teveloping a “VenVe of ownerVUip of learning” in
WUe learnerH WUuV Üaking WUiV experience Üore perVonal. AnoWUer poinW
worWU ÜenWioning Uere iV WUaW reflecWion can VWiÜulaWe ÜeWacogniWion;
WUrougU reflecWionH learnerV TiVcover Üore abouW WUeir learning proceVVeV
anT VWraWegieVH anT WUrougU criWical Velf-evaluaWion eÜbeTTeT in reflecWion
WUeX recogniYe WUeir own VWrengWUV anT weakneVVeV aV learnerV. TUereforeH
Moon ÜakeV WUe poinW WUaW reflecWion iV an eleÜenW of “gooT qualiWX learning”H conWribuWing Wo WUe TevelopÜenW of “appropriaWe learning beUavior”.
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SucU learning iV baVeT on conVWrucWiviVW principleVH aV iW cUallengeV WUe learnerH involveV a reVWrucWuring of cogniWive VWrucWureVH anT leaTV Wo acWive creaWion of Üeaning repreVenWaWionV. SiÜilarlXH ManWaV-PUiWneX (2002) VeeV WUe
link beWween reflecWiviWX anT conVWrucWiviVW learning in WUaW reflecWion leaTV
WUe learner Wo WUe abiliWX Wo conVWrucW WUeir own iTeaV on WUe baViV of exiVWing
knowleTge. AV Race (2002) puWV iWH reflecWion UelpV a learner inWernaliYe anT
perVonaliYe newlX acquireT knowleTge.
AV can be concluTeT froÜ WUe TiVcuVVion aboveH reflecWion iV an abiliWX
WUaW VUoulT be foVWereT in learnerVH aW leaVW in WUoVe wUo are ÜaWure enougU
Wo benefiW froÜ iW in WUeir learning proceVVeV. OoUonen (2007) liVWV Veveral
waXV in wUicU reflecWion can be TevelopeTH for exaÜpleJ wriWing TiarieV anT
reflecWive perVonal eVVaXVH keeping a porWfolioH parWicipaWing in TraÜa acWiviWieVH Welling perVonal VWorieVH inveVWigaWing caVe VWuTieVH anT Waking parW in
reflecWive TiVcuVVionV in cooperaWive groupV. In aTTiWionH WecUnologX-baVeT
ÜaWerialVH wUicU are parWicularlX VuiWable for Velf-VWuTXH aV WUeX are boWU
auWUenWic anT VWiÜulaWingH ÜaX alVo be uVeful in proÜoWing reflecWive learning (HeneWWH 2002; SWraÜpel anT OliverH 2007).

3. TUe role of WecUnology in foVWering reflecWion in L2 pronunciaWion learning
TUe conWeÜporarX coÜÜunicaWive paraTigÜ in language learning anT WeacUing offerV nuÜerouV poVVibiliWieV for TeVigning pronunciaWion pracWice acWiviWieV
wUicU are aTjuVWeT Wo learnerV’ neeTV. TUeVe peTagogical opWionV range froÜ
“Vurface” Wo “Teep” learning acWiviWieVH Wo uVe Moon’V WerÜinologX (2004)H
TeVcribeT in WUe previouV VecWion. “Surface” acWiviWieV are baVeT on ÜecUanical
pracWiceH VucU aV repeWiWionH iÜiWaWionH or VounT TiVcriÜinaWionH anT VWiÜulaWe
liWWle reflecWiviWX in learnerV. “Meep” acWiviWieVH preferreT ÜoVWlX bX Üore ÜaWure learnerVH can involve cogniWive analXViV anT VWraWegX Wraining (ÖenningWonH
1995; SeiTlUoferH 2001; JoneVH 2002)H anT are Üore likelX Wo proÜoWe reflecWion on learning proceVVeV. ReflecWion iV likelX Wo be VWiÜulaWeT in L2 pronunciaWion inVWrucWion wUen conTiWionV are proviTeT for perforÜing auWUenWic
WaVkVH for becoÜing involveT in inWeracWion wiWU one’V peerV anT oWUer L2 uVerVH anT for receiving naWuraliVWic feeTbackH all of wUicU Uelp learnerV Wo becoÜe criWical liVWenerVH iÜprove WUeir abiliWX Wo noWice anT correcW WUeir own
errorVH anT TiVcover WUeir own preferreT waXV of learning (RUangH 2012).
Since a WeacUer’V conWrol over ÜoVW of WUe facWorV WUaW influence learnerV’ TevelopÜenW of pronunciaWion (VucU aV ageH L1H apWiWuTeH eWc.) iV liÜiWeT
(JoneVH 2002; MerwingH 2008; PreÜbelH 2008; ÖawlakH 2011)H WUere iV an urgenW neeT Wo raiVe learnerV’ awareneVV of WUe role of pronunciaWion in WUeir
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overall language TevelopÜenW. TUereforeH Wraining learnerV in WUe uVe of effecWive pronunciaWion learning VWraWegieV anT encouraging Velf-VWuTX are of WUe
uWÜoVW iÜporWance. OuW of WUe counWleVV reVourceV WUaW learnerV can exploiW in
learning pronunciaWionH WecUnologX-baVeT ÜaWerialV are parWicularlX worWU
ÜenWioningH becauVeH aV VWaWeT bX LeviV (2007J 184) in a TiVcuVVion of WUe ÜeriWV of coÜpuWer-aVViVWeT pronunciaWion WeacUing (CAÖT)H “[c]oÜpuWerV can
proviTe inTiviTualiYeT inVWrucWionH frequenW pracWice WUrougU liVWeningH TiVcriÜinaWion anT focuVeT repeWiWion exerciVeVH anT auWoÜaWic viVual VupporW
WUaW TeÜonVWraWeV Wo learnerV Uow cloVelX WUeir own pronunciaWion approxiÜaWeV ÜoTel uWWeranceV”.
LearnerV’ acceVV Wo naWuraliVWic InWerneW-baVeT inpuW iV WUe Üain focuV
of WUiV arWicle anT of WUe VWuTX preVenWeT in WUe following VecWionH raWUer
WUan WUe nuÜerouV VofWware applicaWionV WXpicallX TiVcuVVeT wiWUin coÜpuWer-aVViVWeT language learning (CALL) (for reviewV of VucU applicaWionVH VeeH
for exaÜpleH LeviVH 2007; CUunH 2012). Ńor WUiV reaVonH onlX a VelecWion of
CALL applicaWionVH parWicularlX WUoVe ÜoVW VuiWable for Velf-inVWrucWionH will
be ÜenWioneT Uere. SpeecU VXnWUeViV anT auWoÜaWic VpeecU recogniWion
(ASR) are WUe ÜoVW coÜÜon pronunciaWion Wraining applicaWionV proviTeT bX
WecUnologX. SpeecU VXnWUeViV prograÜV are uVeT for recogniYing VounTVXÜbol correVponTenceVH anT are uVeful in iÜproving liVWening coÜpreUenVion anT VounT proTucWion (CUunH 2006; ŁuVaH 2008). ASR WoolVH wUicU proviTe
boWU auTio anT viVual feeTbackH enable learnerV Wo coÜpare WUeir own pronunciaWion Wo VounTV proTuceT bX naWive VpeakerVH TeWecW anT correcW WUeir
own ÜiVWakeVH anT WUuV are parWicularlX appropriaWe for Velf-VWuTX in learning
pronunciaWion (CUunH 2006; MucaWe anT LoÜickaH 2009; RUangH 2012). ÖoTcaVWV are anoWUer Wool WXpicallX uVeT in pronunciaWion pracWice wUicU offer
nuÜerouV benefiWV Wo learnerV; WUeX preVenW pronunciaWion feaWureV in a conWexWualiYeT waXH anT Uave been founT Wo iÜprove learnerV’ pronunciaWion
abiliWieV anT WUeir aWWiWuTeV WowarT pronunciaWion pracWice (LorTH 2008; MucaWe
anT LoÜickaH 2009). Sobkowiak (2012) TiVcuVVeV WUe greaW poWenWial of WUe
SeconT Life (SL) virWual environÜenW in learning pronunciaWion. TUe auWUor
preVenWV a VerieV of acWiviWieV wiWU WUe uVe of ÖUoneWicallX AugÜenWeT VirWual
objecWVH VucU aV VounT fileVH WeVW iWeÜVH anT WranVcripWionVH VeW up wiWUin WUe
virWual realiWX of SL. IÜÜerVion in WUe foreign language conWexWH eaVX WranVfer
Wo oWUer learning conTiWionVH anT collaboraWion aÜong uVerV are WUe Üain
aTvanWageV of WUe uVe of SL-baVeT WecUniqueV in pronunciaWion Wraining.
TecUnologX creaWeV nuÜerouV opporWuniWieV for learner Velf-VWuTXH incluTing poVVibiliWieV of increaVeT expoVure Wo Vpoken NngliVU. TUiV VeeÜV Wo
be a parWicularlX relevanW poinWH Vince WUe Tegree of expoVure Wo L2 iV an
iÜporWanW facWor in learning pronunciaWionH anT in VeWWingV wUere NngliVU iV a
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foreign languageH WecUnologX canH Wo a large exWenWH coÜpenVaWe for a lack of
expoVure Wo Vpoken L2 WUrougU naWuraliVWic inWeracWionV. AV VWaWeT bX
Merwing (2008J 357)H “[i]n NŃL anT VoÜe NIL VeWWingVH ÜeTia VucU aV raTioH
WeleviVionH ÜovieVH bookV on Wape anT WUe InWerneW ÜaX all proviTe a range of
voiceVH TialecWVH anT accenWV Wo augÜenW claVVrooÜ-baVeT inpuW”.
AlWUougU proviTing ricU expoVure Wo L2 iV a greaW aTvanWage of WecUnologX-baVeT reVourceV for learning pronunciaWionH iW iV noW WUe onlX one.
AparW froÜ WUiVH aV noWeT bX SeWWer anT JenkinV (2005) anT SWraÜpel anT
Oliver (2007)H WUe uVe of WecUnologX ÜaX cUange WUe WraTiWional roleV of
learnerV anT WeacUerVH Üaking learnerV Üore inTepenTenW anT acWive. IW alVo
proviTeV acceVV Wo gooT qualiWXH relevanW inpuWH wUoVe appeal aTTiWionallX
lieV in WUe facW WUaW iW iV ofWen VelecWeT bX WUe learnerV WUeÜVelveV; UenceH
WUiV inpuW ÜaX be perceiveT aV Üore aWWracWive anT ÜoWivaWing for learnerV.
MoreoverH WecUnologX proviTeV a “Vafe Vpace” for learnerV Wo VWuTX pronunciaWionH wiWUouW VuperviVion froÜ WUe inVWrucWorH wUile WUe flexibiliWX anT
porWabiliWX offereT bX WecUnological TeviceV conWribuWe Wo WUe pracWicaliWX of
uVing WecUnologX-baVeT inpuW.
Öawlak (2011J 169-170) liVWV a nuÜber of facWorV wUicU affecW VucceVV
in pronunciaWion learningH anT wUicU can be conWrolleTH aW leaVW Wo a cerWain
TegreeH bX WeacUerV anT learnerV. IW VeeÜV WUaW WUeVe facWorV are alVo likelX
Wo foVWer reflecWive WUinking wiWUin WUe conWexW of learning pronunciaWion.
TUeVe facWorV incluTe enUancing WUe ÜoWivaWion Wo ÜaVWer foreign language
VounTVH geWWing enougU in- anT ouW-of-claVV expoVure Wo Vpoken L2H raiVing
learnerV’ awareneVV of pronunciaWion iVVueVH VelecWing anT applXing appropriaWe learning VWraWegieVH anT foVWering learner auWonoÜX. TecUnologXbaVeT reVourceV WUuV VeeÜ Wo be a proÜiVing opWion for enUancing learner
reflecWiviWXH anTH poVViblXH WUe effecWiveneVV of Uow WUeX learn pronunciaWion.

4. TUe aimV of WUe VWuTy
TUe preVenW VWuTX waV baVeT on acWion reVearcUH anT iWV priÜarX aiÜ waV Wo
VWiÜulaWe VWuTenWV’ reflecWiviWX Turing WUe proceVV of learning WUe pronunciaWion of NngliVU aV a foreign language. More VpecificallXH WUiV involveT increaVing learnerV’ pUonological awareneVVH encouraging WUeÜ Wo uVe variouV ÜeWacogniWive anT cogniWive VWraWegieVH Wo ÜoniWor WUe affecWive facWorV WUaW
accoÜpanieT pronunciaWion learningH anT Wo TiVcover wUicU VWraWegieV
workeT beVW for WUeÜ. AparW froÜ WUeVe priÜarilX eTucaWional aiÜVH anoWUer
objecWive waV Wo evaluaWe WUe effecWiveneVV of WecUnologX-baVeT reVourceV
anT WUe WecUnique of keeping a TiarX aV WoolV for enUancing reflecWion.
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5. TUe TeVign of WUe VWuTy
TUe parWicipanWV of WUe VWuTX were 16 firVW-Xear VWuTenWV Üajoring in boWU
RuVVian anT NngliVU in a WUree-Xear ŁA prograÜ. TUeir level of NngliVU waV
rougUlX aW WUe Ł2IC1 level. Once a weekH WUe group aWWenTeT a pracWical AÜerican NngliVU pronunciaWion courVe anT a WUeorX-orienWeT pUoneWicV courVe in
wUicU WUeX becaÜe acquainWeT wiWU WUe pUonological VXVWeÜ of NngliVU. TUe
VWuTX laVWeT for WUe 15 weekV of WUe VuÜÜer WerÜH anT WUe Üain focuV of inVWrucWion Turing WUiV WiÜeH accorTing Wo WUe courVe VXllabuVH waV on pracWicing
WUe conVonanWV IθIH IðI anT IŋIH anT all vowelV. AW WUe enT of WUe acaTeÜic
Xear WUe VWuTenWV Wook an exaÜ in Vpoken NngliVUH in wUicU pronunciaWion waV
one of WUe coÜponenWV being aVVeVVeT; WUereforeH iW coulT be aVVuÜeT WUaW
WUeX were UigUlX ÜoWivaWeT Wo learn correcW pronunciaWion.
TUe Üain WeacUing ÜaWerial uVeT in WUe pracWical pronunciaWion claVVeV
waV SaX IW RigUW (Sawala eW al.H 2012)H a ÜulWiÜeTia inWeracWive NngliVU pronunciaWion courVeH wUicU conWainV a nuÜber of recorTeT repeWiWion TrillVH
WexWV anT ÜanX oWUer WoolV for pracWicing eiWUer ŁriWiVU or AÜerican NngliVU
pronunciaWionH boWU in claVV anT ouWViTe iW. AparW froÜ uVing WUiV reVourceH
VWuTenWV were aVVigneT Wo liVWen Wo WUe American NngliVU PronunciaWion PoTcaVW (bX SeaWWle Learning AcaTemX) on a regular weeklX baViV; eacU week
WUeX were VuppoVeT Wo liVWen Wo one or Wwo VpecificallX aVVigneT poTcaVWV
connecWeT wiWU WUe VounTV WUaW were pracWiceT in claVV. TUeX were alVo encourageT Wo liVWen Wo auWUenWic ÜaWerialV in WUeir own WiÜe aV ofWen aV poVVible Wo enVure inWenVive expoVure Wo AÜerican NngliVU pronunciaWion.
TUe VWuTenWV were alVo requireT Wo Üake weeklX enWrieV in TiarieV TevoWeT Wo WUeir pronunciaWion learning pracWice on WUe MooTle plaWforÜ; WUe TiarieV
WUeX VubÜiWWeT becaÜe WUe TaWa collecWion Wool in WUe preVenW VWuTX. AccorTing
Wo Öavlenko (2007J 164-165)H WUe power of auWobiograpUical narraWiveVH of wUicU
learner TiarX iV an exaÜpleH iV WUaW WUeX “offer inVigUWV inWo people’V privaWe
worlTV” anT “UigUligUW new connecWionV beWween variouV learning proceVVeV
anT pUenoÜena”H anT WUuV were conViTereT Wo be an appropriaWe reVearcU Wool
in WUiV VWuTX. TUe language of WUe parWicipanWV’ TiarieV waV NngliVU. AW WUe beginning of WUe VWuTXH WUaW iVH Turing WUe firVW claVV of WUe VuÜÜer WerÜH WUe VWuTenWV
receiveT Wraining in wriWing language learning TiarieV (aV none of WUeÜ UaT ever
kepW a learning TiarX before)H Turing wUicU VaÜple pronunciaWion learning TiarX
enWrieV (Waken froÜ ViWanova anT MillerH 2002) were preVenWeT WogeWUer wiWU
WUe following inVWrucWion wUicU conWaineT a liVW of proÜpWV WUaW WUeX were encourageT Wo refer Wo wUen wriWing WUeir TiarieVJ
In Xour TiarieVH pleaVe incluTe WUe following poinWVH Wo make WUem perVonal accounWV of Xour pronunciaWion learning proceVVeVJ
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–
–
–
–
–
–
–
–

Qour Vpecific waXV of learningJ wUaW WexWV Xou liVWen WoH wUaW exerciVeV Xou ToH Uow Xou pracWice pronunciaWion ouWViTe claVV;
PUaW UelpV Xou learn pronunciaWion aV well aV WUe problemV WUaW Xou
encounWer;
PUaW Xou finT eaVX anT wUaW Xou finT TifficulW;
PUaW Xou like anT wUaW Xou TiVlike;
PUX Xou learn pronunciaWionH Uow imporWanW gooT pronunciaWion iV
for Xou;
How confiTenW Xou feel aV a learner;
Qour fruVWraWionVH VourceV of VWreVV anT anxieWX;
Qour VucceVVeV anT acUievemenWVH eWc.

6. MaWa collecWion anT analyViV
AlWogeWUerH 128 TiarX enWrieV were collecWeT Turing WUe courVe of WUe VWuTXH
anT WUeX conVWiWuWeT WUe reVearcU TaWa in WUe preVenW VWuTX. TUe enWrieV varieT conViTerablX boWU in WerÜV of lengWU anT WUe TepWU of reflecWion WUeX expreVVeT. PUile VoÜe were ÜerelX brief anT TrX accounWV of wUaW a VWuTenW
TiT Wo pracWice pronunciaWion Turing a given weekH oWUerV were in-TepWUH viviT
TeVcripWionV of learning proceTureVH WUougUWVH ToubWV anT beliefVH ofWen wriWWen wiWU UigU levelV of perVonal involveÜenW anT a VenVe of UuÜor. NeeTleVV
Wo VaXH WUe laWWer generaWeT WUe bulk of WUe reVearcU TaWa anT will coÜpriVe a
VubVWanWial parW of WUe ÜaWerial referreT Wo in WUiV VecWion. TUe TiarX enWrieV
XielTeT qualiWaWive TaWaH wUicU were analXYeT anT coTeT accorTing Wo WUe
ÜoVW frequenW WUeÜeV concerning WUe parWicipanWV’ pronunciaWion learning.
TUe analXViV of WUe TaWa WUuV followeT WUe baVic principleV of grounTeT WUeorX
(MörnXei 2007)H aV WUeX were coTeT Wo eVWabliVU WUe frequencX of parWicular
pronunciaWion-learning WUeÜeV anT Wo TeWecW WUe ÜoVW coÜÜonlX recurring
oneV. On WUe baViV of WUiV iniWial analXViVH WUe following WUeÜeV eÜergeTJ VWuTenWV’ pUonological awareneVVH WUe ÜaWerialV WUeX uVeTH waXV of pracWicing
pronunciaWion feaWureVH anT affecWive facWorV involveT in pronunciaWion learning. TUe finTingV will be preVenWeT unTer WUeVe UeaTingV.

7. TUe finTingV of WUe VWuTy
ÖUonological awareneVV
A nuÜber of WUe TiarX enWrieV illuVWraWe WUe VWuTenWV’ reflecWionV abouW WUeir
eÜerging awareneVV of WUe pUonological VXVWeÜ of NngliVU. TUiV iV eviTenW in
WUe following quoWaWionV froÜ WUe VWuTenWV’ TiarieVJ “I finT iW verX TifficulW Wo
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proTuce WUe ‘WU’ VounTV. ŃirVWlXH I aÜ noW Vure abouW wUaW WUeX reallX VUoulT
VounT like. SoÜeWiÜeV WUeX VeeÜ Wo Üe Wo VounT Üore like IvI anT IfIH
VoÜeWiÜeV WUe voiceT one VounTV Wo Üe exacWlX like WUe ITI VounT”; “I alVo
WrieT Wo focuV on ÜX ÜiVWakeV in proTucing “WU” VounTV anT in ÜX opinionH
I’ve iÜproveT WUeVe VounTV buW I aÜ VWill noW aV confiTenW abouW WUeÜ aV I
VUoulT be. HoweverH I WUink I Uave VoÜe probleÜV wiWU IɔI anT IaI”.
SoÜe noWeV expreVVeT reflecWionV concerning work Turing claVVeVH aV
in WUe following exaÜpleH wUicU concernV a coÜpariVon of VelecWeT NngliVU
anT ÖoliVU VounTVJ “Muring our laVW leVVon of TeVcripWive graÜÜar of NngliVU
we coÜpareT WUe ÖoliVU VounTV anT WUe NngliVU oneV. I Uave Wo aTÜiW WUaW I
waV quiWe VurpriVeT wiWU Uow ÜanX TifferenceV WUere are beWween WUeÜ.
Nven VucU VounTV like IWI or IʃI Tiffer in boWU languageV anT now I know WUaW
proTucing alÜoVW all of WUe NngliVU VounTV requireV a loW of pracWice”.
TUe following quoWaWionV reveal ÜoWivaWion Wo learn Üore abouW WUe
pUonological VXVWeÜ of NngliVU aV a reVulW of expoVure Wo auWUenWic inpuWJ “I
Uave noWiceT WUaW I paX Üore aWWenWion Wo pronunciaWion of WUe acWorV anT
VingerV. I coulT VaX WUaW I becaÜe Üore aware of NngliVU anT iW iV quiWe funnX
(or VWrange…) Wo waWcU a Üovie anT WUink or VaX ‘OU lookH iW waV WUe “VcUwa”
VounT! MiT Xou Uear iW? I love WUe waX VUe’V pronouncing WUe “aVU” VounT!’ I
Uope WUiV iV Uelpful in learning NngliVU pronunciaWionH becauVe VoÜe people
geW a liWWle annoXeT waWcUing ÜovieV wiWU Üe…”; “ŃroÜ WUe reVearcU IGve
Tone afWer Uearing cUaracWerV [of a Wv VerieV] VaXing [jɑːl]H [æŋT] anT [gɪW] all
WUe WiÜeH iW WurneT ouW WUaW WUeX coÜe ÜoVWlX froÜ Georgia (GA) anTH inTeeTH VounT VouWUern”; “LiVWening Wo ArcWic MonkeXV fronWÜanGV QorkVUire
accenW coÜbineT wiWU SouWUern US accenW anT a liWWle biW of Californian UipUop can VeW Üe ouW of WuneJ”.
SoÜe of WUe enWrieV illuVWraWeT WUe ToubWV WUaW WUe VWuTenWV UaT abouW
pronunciaWion paWWernVJ “PaWcUing a ÜovieH I waV confuVeT wUen one of WUe
acWorV pronounceT VoÜe worTV in a TifferenW waX WUan we are learning. He iV
AÜericanH Vo ÜaXbe UiV TialecW iV cUaracWeriVWic Wo WUe place wUere Ue caÜe
froÜ”. SiÜilarlXH oWUer TiarX enWrieV UigUligUWeT WUe cUallengeV of ÜaWcUing
newlX acquireT knowleTge wiWU aTequaWe percepWionH aV well aV wiWU proTucing VounTV in NngliVUH aV illuVWraWeT bX WUe following Wwo quoWeVJ “QeVWerTaX I
VWarWeT reaTing ‘ŃorreVW GuÜp’ in original anT I felW VWrange VoÜeWiÜeV becauVe WUere were plenWX of worTV WUaW I waVn’W able Wo pronounce anT I WrieT
Wo gueVV if WUere iV a VcUwaH weTge or anoWUer VounT”; “I’ve been pracWicing
one vowel laWelX – iW’V calleT ‘weTge’. I’Ü noW reallX fonT of WUiV oneH I gueVV…
IW’V geWWing on ÜX nerveV becauVe iW’V noW ‘obviouV’. I Ton’W like WUingV WUaW are
noW obviouV! I aTÜiW WUaW in WUe worT ‘coÜe’ iW’V viVible (UearableH I woulT VaX)H
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buW leW’V Wake ‘ToeV’ inWo conViTeraWion. NoH I Ton’W WUink Vo… ŁuW if AÜericanV
VaX VoH I cannoW TiVagree. I juVW Uave Wo repeaW iW once again”.
ÓaWerialV uVeT
AV VWaWeT beforeH aparW froÜ uVing WUe courVe ÜaWerialV froÜ SaX IW RigUW
anT liVWening Wo poTcaVWV on AÜerican NngliVU pronunciaWion aV obligaWorX
UoÜework pracWice aW leaVW once a weekH WUe VWuTenWV were VWronglX encourageT Wo geW abunTanW expoVure Wo naWural auWUenWic inpuW in WUeir free
WiÜe. A large nuÜber of WUe TiarX enWrieV VUow WUaW WUe VWuTenWV TeliberaWelX lookeT for anT liVWeneT Wo TifferenW kinTV of WexWV in NngliVU in WUeir own
WiÜe. AV WUe following exaÜpleV VUowH WeleviVion VerieV (waWcUeT online or
TownloaTeT froÜ WUe InWerneW) anT VongV were WUe favoriWe kinTV of inpuWJ
“NxcepW for [Vic] pracWicing ‘WU’ for WUe recorTing (ÜaWerial froÜ ‘SaX IW RigUW’H
wUicU waVn’W aV eaVX aV I WUougUW) anT liVWening Wo WUe poTcaVWVH I waWcUeT a
loW WUiV weekJ 3 or 4 epiVoTeV of ‘TUe Palking MeaT’H a Üovie WiWleT ‘RoÜbie
SWripperV’ (ÜaXbe noW a verX aÜbiWiouV oneH buW VWill beWWer WUan noWUing anT
I like WUiV kinT of ÜovieV) wiWU no VubWiWleV WurneT on”; “MoreoverH I waWcUeT
a couple of NngliVU TV VerieV – ‘TUe big bang WUeorX’ anT ‘ÖreWWX liWWle liarV’.
LiVWening Wo acWorV wUo fluenWlX Vpeak AÜerican NngliVU UelpV Üe Wo reÜeÜber VoÜe worT forÜaWionV aV well aV Wo pracWice correcW pronunciaWion”; “In ÜX free WiÜe I waWcUeT an epiVoTe of Conan O’Łrien’V web VUow
‘SeriouV Jibber-Jabber’ feaWuring JackH PUiWe-AÜerican ÜuVician of MeWroiW
origin wiWU a clear ÜiTweVWern accenW wUo VeeÜV Wo be an excellenW role
ÜoTel in WUiV ÜaWWer”; “ŁeViTeVH everX TaX I liVWen Wo AÜerican VongV. MX
favoriWe banTV are ‘GunV anT RoVeV’ anT ‘TUe OillerV’”.
AparW froÜ WeleviVion VerieVH ÜovieV anT VongVH VoÜe of WUe VWuTenWV
ÜenWioneT Üaking uVe of webViWeV TeVigneT VpecificallX Wo pracWice Vpoken
NngliVU (e.g. WalkengliVU.coÜ) or oWUer ÜaWerialV froÜ WUe InWerneWH VucU aV
TNM WalkVH wUicU were alVo exploiWeT in claVVeV. One VWuTenW wroWeJ “I founT
oWUer VpeecUeVH for exaÜple Łill GaWeV’ or SWeve JobV’ anT I Uave Wo VaX WUaW
iW iV verX inVpiring Wo Uear WUeir iTeaV or feelingV. Since WUaW WiÜe I WrX Wo liVWen one or Wwo VpeecUeV WUree WiÜeV in week froÜ TeT TalkV”. AuTiobookV
were alVo ÜenWioneT bX WUe VWuTenWV aV being uVeful for pronunciaWion pracWiceJ “ToTaX I waV liVWening Wo WUe auTiobook ‘A VUorW VWorX abouW nearlX
everXWUing’ bX Łill ŁrXVon. IW Wook Üe quiWe long WiÜeH buW I WUink WUe auTiobook iV worWU liVWening Wo. NoW onlX becauVe of iWV inWereVWing conWenWVH buW
alVo WUe nice AÜerican accenW of WUe reaTer”; “PUenever I canH on WUe WraÜH
or walking in WUe VWreeWH I liVWen Wo auTiobookV. In WUiV waXH I geW a loW of expoVure Wo AÜerican NngliVU pronunciaWion”.
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NlecWronic TicWionarieV were anoWUer learning aiT referreT Wo bX WUe VWuTenWV in WUeir TiarieVH aV in WUiV enWrXJ “TUiV week IGve alVo TeciTeT Wo inVWall
WUe TigiWal verVion of ÖrofeVVor PellV’V LongÜan pronunciaWion TicWionarX on
ÜX coÜpuWer anT aV iW WurnV ouWH I VUoulT Uave Tone iW long ago. IW VeeÜV like
juVW aV ‘SaX iW RigUW’H iW will be one of ÜX baVic WoolV for WUe purpoVe of iÜproving ÜX pronunciaWion”.
Seeking conWacWV wiWU naWive VpeakerV anT engaging in converVaWionV
wiWU WUeÜH eiWUer in face-Wo-face or online inWeracWionVH waV anoWUer Vource of
inpuW conViTereT bX WUe VWuTenWV aV valuable for WUeir pronunciaWion pracWiceJ
“Muring Juwenalia feVWival I ÜeW a peer froÜ AÜerica. I’Ü reallX glaT abouW WUiV
noW onlX becauVe Ue keepV an eXe (or an ear!) on ÜX graÜÜar anT pronunciaWionH buW Ue iV alVo a cool guX”; “On WUe Language NxcUange webViWe I VWarWeT a
converVaWion wiWU an AÜerican guX! He iV froÜ CUicagoH Vo obviouVlX Ue iV eager
Wo learn VoÜe ÖoliVU becauVe Ue iV VurrounTeT bX ÖoleV. ŃinallXH I Uave VoÜeone
WUaW I coulT pracWice ÜX AÜerican accenW wiWU! TUe onlX probleÜ iV WiÜe cUange
Vo unforWunaWelX we Ton’W Uave ÜanX opporWuniWieV Wo Walk”.
ŃinallXH obligaWorX courVe ÜaWerialV were alVo frequenWlX quoWeT bX WUe
VWuTenWV aV valuable aiTV in learning pronunciaWionH wUicU can be Veen in WUeVe TiarX excerpWVJ “PUaW iV ÜoreH I liVWeneT Wo WUe 1VW anT WUe 2nT poTcaVWV. I
ÜuVW aTÜiW WUaW WUeX are reallX inWereVWing. TUe VenWence ‘TUink abouW WUiV
WUingH WUaW WUing anT WUoVe WUingV’ waV quiWe a cUallenge aW WUe beginningH buW
nowH I believeH I can pronounce iW correcWlX”; “AV uVualH WUe ‘SaX IW RigUW’ ÜulWiÜeTia courVe WurneT ouW Wo be UelpfulH clearlX poinWing ouW aVpecWV WUaW neeT
Wo be workeT on. SWill a long waX Wo go!”
PayV of pracWicing
TUe ÜaWerialV eÜploXeT bX WUe VWuTenWV were exploiWeT bX WUeÜ in TifferenW
waXVH VoÜe of wUicU coulT be conViTereT WraTiWional VWraWegieV for working
on pronunciaWionH VucU aV repeaWing afWer WUe Wape. TUeVe VWraWegieV were
ofWen applieT in conjuncWion wiWU WUe SaX IW RigUW courVeH wUicU conWainV
nuÜerouV repeWiWion TrillV anT waV alVo uVeT in WUiV waX in claVV. TranVcribing worTV anT repeWiWion were WUe ÜoVW frequenWlX ÜenWioneT VWraWegieVH aV
illuVWraWeT bX WUe following quoWeJ “I wroWe Town all worTV wiWU “nga” froÜ
WUe exerciVeV anT WexWV anT WranVcribeT WUeÜ. LaWer on I pracWiceT WUeÜH
reaTing alouT Vingle worTV firVWH WUen wUole VenWenceV. I Uope iW will be ok!”
TUe repeWiWion VWraWegX waV alVo WranVferreT Wo working wiWU oWUer kinTV
of ÜaWerialVH VucU aV VongVJ “I TiT VoÜe exerciVeV froÜ SaX iW RigUW anTH aV
uVualH I liVWeneT Wo a loW of VongV in NngliVU anT WrieT Wo repeaW afWer WUe Vinger”. TUe value of backgrounT ÜuVic aV a waX of proviTing inpuW for leVV conVciouV pronunciaWion pracWice waV alVo ÜenWioneTJ “AV alwaXVH I liVWen Wo
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AÜerican ÜuVic for ÜoVW of WUe WiÜeH even wUen VWuTXing. I gueVV WUaW iWGV one
of WUe ÜoVW effecWive waXV of faÜiliariYing oneVelf wiWU AÜerican VounTVH even
wUen WUoVe VounTV are onlX being plaXeT in WUe backgrounT wiWUouW uV reallX
conVciouVlX noWicing WUeÜ”.
Referring Wo WUe WranVcripWion of worTV in a TicWionarX (uVuallXH an
elecWronic one) waV alVo noWeT aV a frequenW anT uVeful VWraWegX. TUe following exaÜpleV VUow WUaW looking up WUe pronunciaWion paWWern of worTV ofWen
accoÜpanieT oWUer acWiviWieVH VucU aV reaTing or learning vocabularXJ “RecenWlXH wUen reaTing bookV in NngliVUH I cUeck WUe Üeaning of new worTV
anT I alwaXV cUeck WUeir pronunciaWion in WUe online LongÜan TicWionarX”;
“Having a pronunciaWion TicWionarX conVWanWlX WurneT on ÜX pc iV noWeworWUX [Vic]H aV iW UaV becoÜe ÜX UabiW Wo look up new worTV in iW wUen learning
vocabularX or even wUen noW VWuTXing”.
SoÜe enWrieV reveal WUe learnerV’ ToubWV concerning WUe uVefulneVV of
WUe VWraWegieV WUeX uVeTH aV illuVWraWeT bX WUeVe quoWeVJ “I alVo WalkeT Wo ÜX
rooÜÜaWe in NngliVU. I Ton’W know acWuallX if I WalkeT Wo Uer in a correcW waX
becauVe I WrieT Wo To iW auWoÜaWicallXH wiWUouW focuVing on pronunciaWion. I WrieT
Wo feel aV if I liveT in WUe USA. So ÜaXbe iW’V noW Vo gooT for pracWicing pronunciaWion”; “TUiV week I’ve waWcUeT a VerieV in NngliVUH anT a Üovie in NngliVU buW
wiWU VubWiWleVH Vo I’Ü noW Vure if iW counWV aV pracWicing pronunciaWion”.
AffecWive facWorV
TUe VWuTenWV’ affecWive reacWionV Wo learning pronunciaWion were WUe ÜoVW
frequenW WUeÜaWic VWranT in WUe pool of TiarX enWrieV in WUe VWuTX. TUe VWuTenWV ofWen wroWe abouW wUaW gave WUeÜ pleaVure in learning pronunciaWionJ
“I like pracWicing WUrougU liVWening Wo ÜuVic becauVe wUile I aÜ Toing WUiVH I’Ü
puWWing WogeWUer VoÜeWUing I like wiWU VoÜeWUing uVeful”; “I alVo waWcUeT WUe
filÜ ‘500 MaXV of Love’H anT I’Ü preWWX ÜucU convinceT WUaW I unTerVWooT everXWUing WUe acWorV were VaXing. I WUink WUaW iW’V a gooT waX of iÜproving Xour
pronunciaWionJ Xou’re reVWing anT learning bX Toing one WUing! [Vic]”.
TUe VWuTenWV alVo wroWe abouW wUaW gave WUeÜ VaWiVfacWionJ “I’ve
founT a ÜoÜenW Turing WUe weekenT Wo waWcU a new ÜovieH ‘TUe Ölace ŁeUinT WUe ÖineV’. IW felW reallX gooT wUen I neeTeT no VubWiWleV Wo unTerVWanT
WUe TialogV”; “LaVW PeTneVTaX I ÜeW an AÜerican guX froÜ ŃloriTa. I WalkeT
wiWU UiÜ for quiWe a long WiÜeH anT I UaT no probleÜV wiWU unTerVWanTing
UiÜ. TUiV ÜaTe Üe reallX UappXH becauVe I conViTer unTerVWanTing naWuralH
caVual VpeecU aV one of WUe ÜoVW iÜporWanW eleÜenWV of language pracWice”.
NegaWive feelingV were alVo expreVVeT. TUeVe quoWeV illuVWraWe VoÜe of
WUe VWuTenWV’ concernVJ “I liVWeneT Wo ÜX weeklX porWion of poTcaVWVH wUicU I
franklX finT boringH buW probablX a valuable Vource of knowleTge”; “I’ve
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waWcUeT VoÜe TNM conference laWelX. ŁuW iW waV Vcience VWuffH noW reallX inWereVWing for Üe. MaXbe I VUoulT finT VoÜeWUing abouW cooking nexW WiÜe”; “TUiV
week IGve been VWuTXing WUe “WU” VounTV. ŃranklX Vpeaking WUoVe Wwo are WUe
oneV of WUe WougUeVW Wo ÜaVWer if noW WUe WougUeVWH eVpeciallX wUen iW coÜeV
Wo faVW VpeecUH anT pracWicing WUeÜ iV reallX UarT work”; “ToTaX I waV liVWening
Wo a ŁriWiVU raTio prograÜ. TUere were gueVWV froÜ USAH Vo I waV paXing aWWenWion Wo WUeir pronunciaWion. SaTlXH I realiYeT WUaW I will probablX never Vpeak
like WUeÜ!” One VWuTenW expreVVeT Uer negaWive feeling aVVociaWeT wiWU Vpeaking Wo Uer colleagueV in NngliVUJ “ToTaX I Uave been converVing in NngliVU wiWU
ÜX frienTV. I VWill Uave a probleÜ wiWU Walking in fronW of a group. I’Ü alwaXV
geWWing VWreVVeT anT Uave eÜpWineVV in ÜX UeaT WUen. I To UaWe iW!” HoweverH
TeVpiWe WUe TeficiencieV WUeX noWiceT in WUeir pronunciaWionH ÜoVW of WUe VWuTenWV felW opWiÜiVWic abouW WUe fuWure proVpecWV of WUeir language perforÜance aV a reVulW of pracWiceJ “Of courVeH ÜX “WU” iV VWill noW perfecWH buW I will
Üake efforWV Wo iÜprove iW. I Uope WUaW Voon I will pronounce iW clearlX”; “I
can’W waiW Will no one recogniYeV WUaW I’Ü an NaVW-Nuropean girl ;)”.

8. MiVcuVVion
TUe TiarieV encourageT WUe parWicipanWV Wo reflecW on nuÜerouV areaV of
WUeir pronunciaWion learning experience. TUeX TevelopeTH or aW leaVWH UaT a
cUance Wo TeÜonVWraWeH WUe Vkill of relaWing knowleTge gaineT in claVVeV wiWU
wUaW WUeX learneT Turing WUeir perVonalH anT ofWen UigUlX inforÜalH learning
ViWuaWionV ouW of claVV.
Muring Velf-VWuTXH wUicU in ÜoVW inVWanceV waV baVeT on WecUnologXbaVeT ÜaWerialVH WUe learnerV criWicallX re-evaluaWeT WUeir expliciW knowleTge
of WUe NngliVU pUonological VXVWeÜ aV well aV WUe uVefulneVV of cerWain kinTV
of inpuW anT waXV of exploiWing WUeÜ for pronunciaWion pracWice. TUe new
knowleTge abouW WUe pUonological VXVWeÜ of NngliVU WUaW WUeX gaineT in
WUeir claVVeVH WogeWUer wiWU WUe experience of liVWening Wo auWUenWic naWiveVpeaker L2 perforÜance WUrougU WUe InWerneW-baVeT ÜeTiaH can be VaiT Wo
Uave VWiÜulaWeT a UigU Tegree of reflecWion in WUe parWicipanWVH aV waV viVible
in WUeir TiarieV. IW iV clear froÜ WUe TaWa WUaW WUe VWuTenWV approacUeT WUe
VounTV WUeX were pracWicing wiWU UigU levelV of awareneVV. TUeX reflecWeT
upon WUeir percepWionV of TifferenW VounTVH anT on WUe varieWieV of NngliVU
WUeX UearTH aV well aV on TifferenceV beWween ÖoliVU anT NngliVU VounTV. A
few of WUe VWuTenWV voiceT inWereVW in naWive VpeakerV’ accenWV anT a willingneVV Wo learn Üore abouW WUeÜ. TUiV inWereVW waV apparenWlX VWiÜulaWeT bX
WUe expliciW knowleTge WUaW WUe VWuTenWV UaT gaineT in WUe proceVV of learn-
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ing pronunciaWion. IW can be concluTeT WUaW WecUnologX-baVeT reVourceV
WurneT ouW Wo be valuable VourceV of expoVure Wo relevanWH auWUenWic inpuWH
wUicU generaWeT WUe learnerV’ inWereVWH VWiÜulaWeT reflecWion abouW WUe pUonological VXVWeÜ of NngliVUH anT ÜoWivaWeT WUeÜ Wo explore iW furWUer.
TUrougUouW WUe TiarieV VoÜe VWuTenWV expreVVeT conViVWenW ToubWV
evokeT in a ViÜulWaneouV proceVVing of Üeaningful auWUenWic inpuW anT expliciWlX concenWraWing on iWV pUonological feaWureV. TUeVe ToubWV ÜaX be generaWing reflecWionV on WUe poVVible cauVeV of TifferenceV in pronunciaWion paWWernV
in VoÜe worTVH orH Üore generallXH on variabiliWX in WUe pronunciaWion of
VounTV in auWUenWic naWive-Vpeaker VpeecU. MoubWV abouW WUe appropriaWe
percepWion or proTucWion of VounTVH Vo frequenWlX expreVVeT in WUe TiarX enWrieVH ÜaX be inWerpreWeT aV inTicaWing reflecWive WUinking. ReflecWive learning
involveV WrXing TifferenW waXV Wo unTerVWanT WUe ÜaWerialH orH aV expreVVeT bX
HineWW (2002)H Üaking “WUe new piece of WUe jigVaw ‘fiWG inWo WUe exiVWing picWure WUaW we Uave”H in VpiWe of WUe ToubWV anT uncerWainWieV WUiV evokeV.
ManX of WUe reflecWionV VWiÜulaWeT bX Velf-VWuTX were abouW WUe
learnerV’ WrXing ouW TifferenW pronunciaWion learning VWraWegieV. IW waV eviTenW WUaW wUen WUe VWuTenWV felW free Wo cUooVe WUeir own ÜaWerialV for VelfVWuTXH WUeX TiVcovereT new waXV of learning. TUiV waV largelX faciliWaWeT bX
InWerneW reVourceVH VucU aV VongVH ÜovieVH WeleviVion VerieV anT auTiobookVH
aV WUeVe WurneT ouW Wo be WUe ÜoVW appealing anT ÜoWivaWing Wo WUe VWuTenWV. IW VeeÜV iÜporWanW Wo noWe Uere WUaW ÜucU of wUaW WUe VWuTenWV TiT
Turing Velf-VWuTX reflecWeT VWraWegieV WUeX were encourageT Wo uVe in claVVH
eVpeciallX wUen Üaking uVe of auWUenWic ÜaWerialV. TUeX UaT a cUance Wo
experiÜenW wiWU anT reflecW on WUeVe VWraWegieV on WUeir own. TUiV iV worWU
UigUligUWingH becauVeH aV VWaWeT bX ÜanX reVearcUerV (PreÜbelH 2008;
ÖawlakH 2011)H WUe recogniWion of learning VWraWegieV anT WUeir effecWive uVe
are iÜporWanW facWorV influencing VucceVV in learning.
ŃinallXH WUe VWuTX revealeT WUe greaW iÜporWance of WUe affecWive ViTe
of learning pronunciaWionH a facWor wUicU iVH accorTing Wo ViWanova anT Miller
(2002)H largelX neglecWeT in VWuTieV on L2 pronunciaWion learning anT WeacUing. TUe Velf-evaluaWion coÜÜenWV expreVVeT boWU poViWive anT negaWive
feelingV aVVociaWeT wiWU learningH aV well aV giving exaÜpleV of waXV of conWrolling WUeVe eÜoWionV. IW iV eviTenW froÜ WUe quoWaWionV WUaW inWereVW in WUe
ÜaWerialV waV WUe Üain facWor WUaW ÜoWivaWeT WUe VWuTenWV anTH noW VurpriVinglXH WUe Üain criWerion WUeX applieT Wo VelecW inpuW for Velf-VWuTX. TUe abiliWX Wo coÜpreUenT naWuralH naWive-Vpeaker VpeecU waV conViTereT bX WUe
VWuTenWV aV eviTence of progreVVH anT waV a Vource of poViWive VelfevaluaWion wUicU gave WUeÜ a feeling of accoÜpliVUÜenW. CoÜÜenWV UigUligUWing WUeVe kinTV of poViWive feelingV were frequenW in WUe TiarieVH anT
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concerneT boWU liVWening Wo InWerneW ÜaWerialV anT conWacWV wiWU naWive
VpeakerV. NegaWive eÜoWionV were WriggereT bX a lack of involveÜenW wiWU
VoÜe of WUe ÜaWerialVH WUe TifficulWX of WUe ÜaWerial WUeX UaT Wo pracWiceH anT
WUeir fruVWraWion wiWU VounTing non-naWive.

9. Final concluVionV anT implicaWionV
TUe Üain concluVion WUaW can be forÜulaWeT on WUe baViV of WUe reVearcU iV
WUaW boWU Velf-VWuTX baVeT on WecUnologX-ÜeTiaWeT ÜaWerialV anT WUe WecUnique of wriWing TiarieV were founT Wo VWiÜulaWe VWuTenW reflecWionV on WUeir
pronunciaWion learning proceVVeV. TUe ÜaWerialV eÜploXeT bX WUe VWuTenWV for
Velf-VWuTX VWiÜulaWeT reflecWionV abouW TifferenW pronunciaWion paWWernVH ViÜilariWieV anT TifferenceV beWween NngliVU anT ÖoliVU VounTVH WUe accuracX of
WUe learnerV’ own pronunciaWionH anT WUe efficiencX of WUe VWraWegieV WUeX
uVeT. AlWUougU WUe obligaWorX claVV ÜaWerialV were evaluaWeT bX WUe VWuTenWV
aV uVefulH a Teeper involveÜenW waV VWiÜulaWeT bX auWUenWic ÜaWerialVH VucU
aV ÜovieVH WeleviVion VerieVH anT VongVH VelecWeT bX WUe VWuTenWV WUeÜVelveV.
TUe finTingV obWaineT in WUiV VWuTX leaT Wo a forÜulaWion of Wwo TiTacWic
iÜplicaWionV. TUe Üain iÜplicaWion VWreVVeV WUe role of WecUnologX-ÜeTiaWeT
ÜaWerialV for learnerV’ Velf-VWuTX. NowaTaXVH wUen acceVV Wo valuableH gooT
qualiWX inpuW iV relaWivelX eaVX Tue Wo WUe aTvanceÜenWV in WecUnologXH VWuTenWV neeT Wo be encourageT Wo look for appropriaWe ÜaWerialVH anT WraineT in
Uow Wo exploiW WUeÜ for Velf-VWuTXH aV WUiV ÜaX VWiÜulaWe experienWial learning
in a ÜoWivaWing waX. TUe oWUer iÜplicaWion concernV WUe beneficial effecWV of
WUe TiarX wriWing WecUnique for foVWering reflecWionV in learnerV. AlWUougU reflecWive WUinking iV a cUallenge for learnerVH opporWuniWieV for iWV TevelopÜenW
ÜuVW be creaWeT in orTer Wo faciliWaWe iÜproveT learning anT unTerVWanTing.
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ÓiecYysław Gajos

UniwerVXWeW ŁóTYki

OaWarYyna OarpińVka-SYaj
NAUCRANIN JĘRYOÓP OŁCYCH
UCRNIÓP R NINPNŁNOSPRAPNOŚCIĄ
P SROOŁACH OGÓLNOMOSTĘPNYCH

ÖORNAŃJ PQMAPNICTPO UNIPNRSQTNTU IM. AMAMA MICOINPICRAH
2013H STR. 240.

NajnowVYa Üonografia OaWarYXnX OarpińVkiej-SYaj NaucYanie jęYXków obcXcU
ucYniów Y niepełnoVprawnością w VYkołacU ogólnoToVWępnXcU ToWXcYX iVWoWnXcU
naukowo-VpołecYnXcU kweVWii YwiąYanXcU Y niepełnoVprawnością ucYnia w konWekście gloWWoTXTakWXcYnXÜ. ÖrobleÜaWXka WXWułowa Üonografii nie bXła
prYeTÜioWeÜ wcYeśniejVYXcU koÜplekVowXcU opracowań ani Ye VWronX peTagogówH ani Ye VWronX gloWWoTXTakWXków cYX jęYXkoYnawców. TXÜ VaÜXÜH publikacja OaWarYXnX OarpińVkiej-SYaj VWanowi całościoweH całkieÜ nowe i orXginalne
VpojrYenie na YagaTnienia ToWXcYące proceVu prYXVwajania jęYXków obcXcU (JO)
prYeY ucYniów Y określonXÜiH YTiagnoYowanXÜi TeficXWaÜi YTrowoWnXÜi.
OViążka NaucYanie jęYXków obcXcU ucYniów Y niepełnoVprawnością
w VYkołacU ogólnoToVWępnXcU wXcUoTYi naprYeciw YÜianoÜH kWóre YacUoTYą
w polVkiÜ VXVWeÜie oświaWowXÜ w YakreVie kVYWałcenia ucYniów Ye VpecjalnXÜi
poWrYebaÜi. MoVWrYeżenie WXcU poWrYeb prYeY właTYe reVorWu eTukacji i poTejÜowanie TYiałań na rYecY ToVWoVowXwania Vię placówek oświaWowXcU ogólnoToVWępnXcU Tla poWrYeb ucYniów Y niepełnoVprawnościąH proponowanie nowXcU
prograÜów kVYWałceniaH poVYukiwanie opWXÜalnXcU forÜ pracX Y ucYniaÜiH cYX
Weż opracowanie Yaleceń w YakreVie ToVWoVowXwania VYeroko roYuÜianej organiYacji żXcia w VYkole To różnoroTnXcU poWrYeb ucYniówH Wakże WXcU WYw. „VpecjalnXcU” jeVW ważnXÜ VXgnałeÜ uÜożliwiającXÜ realne wTrożenie iTei inWegracji w polVkiÜ VXVWeÜie eTukacXjnXÜ na różnXcU VYcYeblacU kVYWałcenia.
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InWegracjaH o kWórej Üowa nieVie Ya Vobą koniecYność nowego VpojrYenia na klaVę jako śroTowiVko ucYniowVkieH w kWórXÜ Üogą prYebXwać
ucYniowie o różnXÜ VWopniu niepełnoVprawnościH różnXcU poWrYebacUH ale
Wakże różnXcU ÜożliwościacU icU YaVpakajania cYX realiYacji. SWąT całkieÜ
ocYXwiVWe wXTaje Vię poVWulowanie inTXwiTualiYacji proceVu TXTakWXcYnego
w grupacUH w kWórXcU YnajTują Vię TYieci Y niepełnoVprawnością.
P konWekście realiYowanego w VXVWeÜie klaVowXÜ proceVu naucYaniaIucYenia Vię jęYXków obcXcUH nieYbęTne wXTaje Vię oTpowieTnie prYXgoWowanie naucYXcieli JOH kWóre poYwoli iÜ na YTobXcie ToTaWkowej wieTYXH
określonXcU uÜiejęWnościH Wak abX VproVWać wXYwanioÜ jakie VWawia prYeT
peTagogieÜ obecność w VYkole ogólnoToVWępnej ucYniaIucYniów Y różnoroTnXÜi TeficXWaÜi YTrowoWnXÜi.
Öonieważ opracowanie OaWarYXnX OarpińVkiej-SYaj wnoVi wiele iVWoWnXcU
Wreści w oÜawiane YagaTnienie Y punkWu wiTYenia gloWWoTXTakWXcYnegoH ToVWarcYając cYXWelnikowi ciekawXcU i orXginalnXcU wnioVków ÜającXcU niepoTważalną warWość WeoreWXcYną i prakWXcYnąH recenYowana kViążka powinna YainWereVować VYerokie grono oTbiorców oT VWuTenWów neofilologii po cYXnnXcU
naucYXcieli jęYXków obcXcUH oVobX oTpowieTYialne Ya kVYWałcenie i ToVkonalenie YawoTowe naucYXcieli JOH a Wakże TecXTenWów ÜającXcU wpłXw na organiYację proceVu kVYWałcenia w polVkiej VYkole. UważaÜH że lekWura kViążki ÜogłabX bXć również poÜocna Tla roTYicówH cUcącXcU lepiej YroYuÜieć uwarunkowania i konVekwencje płXnące Y proponowanXcU roYwiąYań inWegracXjnXcU.
Monografia NaucYanie jęYXków obcXcU ucYniów Y niepełnoVprawnością w VYkołacU ogólnoToVWępnXcU YoVWała poTYielona na cYWerX roYTYiałXJ
1. InWegracja ucYniów Y niepełnoVprawnością w VYkołacU ogólnoToVWępnXcU.
2. NTukacja jęYXkowa w VYkolnej inWegracji inTXwiTualnej.
3. NaucYanie jęYXków obcXcUH a TYiałania WerapeuWXcYne.
4. SkuWecYność naucYania jęYXków obcXcU ucYniów Y niepełnoVprawnością.
AuWorka oÜawia w nicU kolejno arguÜenWX prYeÜawiające Ya inWegracją
ucYniów Y niepełnoVprawnością w VYkołacU ogólnoToVWępnXcUH cUarakWerXYuje wXYwania jakie prYeT VYkołą VWawia obecność ucYniaIucYniów Ye VpecjalnXÜi poWrYebaÜiH ale Wakże ToVWrYega pewne ogranicYenia i uWruTnienia
jakie Üoże napoWXkać iTea inWegracji eTukacXjnej w polVkiÜ VXVWeÜie oświaWX. MlaWego Weż Ya w pełni uYaVaTnione i cenne należX uYnać prYXWocYenie
prYeY OaWarYXnę OarpińVką-SYaj w pierwVYXÜ roYTYiale Vwojej kViążki prac
uVWawoTawcYXcU regulującXcU organiYację kVYWałcenia inWegracXjnegoH ToVWoVowXwania VYkół i realiYowanXcU w nicU prograÜów To rYecYXwiVWXcU
poWrYeb ucYniówH VprYXjającXcU wXrównXwaniu VYanV eTukacXjnXcU TYieci
i ÜłoTYieżX Y niepełnoVprawnością.
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Öo YarXVowaniu VXWuacji ucYniów Y niepełnoVprawnością w konWekście
organiYacji proceVu TXTakWXcYno-wXcUowawcYego w polVkiÜ VXVWeÜie
oświaWowXÜ oraY wTrażanXcU VXVWeÜowo uregulowań prawnXcUH AuWorka
Vkupia Vwoją uwagę w roYTYiałacU oT Trugiego To cYwarWego na YagaTnieniacU ToWXcYącXcU proceVu gloWWoTXTakWXcYnego ucYniów Y niepełnoVprawnością. Re YnawVWweÜ prYeTÜioWuH baYując na wieloleWnicU VwoicU wcYeśniejVYXcU baTaniacU oraY ToświaTcYeniacU prYXbliża cYXWelnikowi iVWoWne
YagaTnienia ToWXcYące organiYacji proceVu naucYaniaIucYenia Vię jęYXka
w YinWegrowanXcU YeVpołacU ucYniowVkicUJ Tefiniuje cele naucYania JO
ucYniów Y niepełnoVprawnościąH oÜawia YaVaTX inTXwiTualiYacjiH wVkaYując
prYX WXÜ na koniecYność YinWegrowanego poTejścia To proceVu naucYaniaIucYenia Vię jęYXków obcXcU TYieci i ÜłoTYieżX Ye VpecjalnXÜi poWrYebaÜi
eTukacXjnXÜi. ÖiVYąc o koniecYności roYwijania koÜpeWencji jęYXkowXcU
ucYniówH AuWorka poTkreśla płXnące Y fakWu ucYenia Vię jęYXka prYeY TYieci
Y niepełnoVprawnością inneH ToTaWkoweH wXÜierne korYXści o cUarakWerYe
poYnawcYo-eÜocjonalnXÜH kWóre WowarYXVYą właściwie YorganiYowaneÜu
proceVowi gloWWoTXTakWXcYneÜu.
Ra VYcYególnie cennX uważaÜ roYTYiał III oÜawianej ÜonografiiH w kWórXÜ AuWorka w VpoVób barTYo prYejrYXVWX i prYekonXwującX oÜawia korYXści
WerapeuWXcYne płXnące Y fakWu ucYenia Vię JO prYeY ucYniów Y niepełnoVprawnościąH cUoć jak VaÜa YauważaJ „nie w każTej VXWuacji niepełnoVprawnościITeficXWów oViągnięcie wXVokicU koÜpeWencji jęYXkowo-koÜunikacXjnXcU
jeVW Üożliwe”. ŁarTYo prYXTaWne Tla naucYXcieli Üogą okaYać Vię uwagi na
WeÜaW WXpowXcU WruTności jęYXkowXcU obVerwowanXcU na poYioÜie poVYcYególnXcU poTVXVWeÜów jęYXkaH prYXVwajania pojęć cYX Weż VkuWecYności koÜunikacXjnej. OaWarYXna OarpińVka-SYajH na łaÜacU Vwojej Üonografii nie ogranicYa Vię WXlko To cUarakWerXVWXk wXbranXcU WruTności jęYXkowXcU ucYniówH ale
oÜawia również VpoVobX koÜpenVowania icU TeficXWów jęYXkowXcUH koÜunikacXjnXcU cYX poYnawcYXcU poprYeY właściwie YorganiYowanX proceV naucYaniaIucYenia Vię jęYXka obcego.
ÖoÜiÜo braku wXraźnego prYXroVWu efekWów w VferYe jęYXkowokoÜunikacXjnejH AuWorka wVkaYuje na inne korYXści płXnące Y fakWu ucYenia
Vię jęYXka obcego prYeY oVobX Y niepełnoVprawnościąJ pVXcUologicYneH TXTakWXcYne cYX Weż WerapeuWXcYne. RagaTnienie VkuWecYności naucYania jęYXków obcXcU ucYniów Y niepełnoVprawnością YoVWało roYwinięWe i VYcYegółowo oÜówione w oVWaWniÜ roYTYiale recenYowanej Üonografii. OTnajTYieÜX
WuWaj również cenne uwagi ToWXcYące ewaluacji VWopnia prYXVwojenia Vobie
wieTYX i uÜiejęWności jęYXkowXcUH ÜięTYX innXÜi WeH kWóre ToWXcYą wXÜagań egYaÜinacXjnXcU (Üowa o WYw. egYaÜinacU YewnęWrYnXcU) i Üożliwości
icU ToVWoVowXwania To poVYcYególnXcU ucYniów.
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MYięki baTanioÜ i YainWereVowanioÜ naukowXÜ OaWarYXnX OarpińVkiej-SYajH oWrYXÜaliśÜX barTYo cennąH orXginalną publikacjęH kWóra wnoVi
wiele nowXcUH iVWoWnXcU inforÜacji ToWXcYącXcU TXTakWXki jęYXkowej
ucYniów Y niepełnoVprawnością. ÖoprYeY Vwoją ÜonografięH AuWorka w VpoVób barTYo rYecYowX i oTważnX Yabiera głoV w Tebacie naukowejH kWóra ToWXcYX iVWoWnXcU probleÜów YwiąYanXcU Ye VpecXfiką organiYacji proceVu TXTakWXcYnego w wXjąWkowXÜ śroTowiVku ucYniowVkiÜ. NacecUowana akWualnością poTnoVYonXcU i oÜawianXcU kweVWiiH najnowVYa kViążka auWorVWwa
OaWarYXnX OarpińVkiej-SYaj jeVW barTYo cenna nie WXlko w wXÜiarYe ÜerXWorXcYno-ÜeWoTologicYnXÜH ale również w Vwojej wXÜowie VpołecYnej.
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