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PPROPAMRNNIN 
 
 

NuÜer Trugi Neofilologa 42 konWXnuuje roYważania ToWXcYące roli reflekVji  
w proceVie ucYenia Vię jęYXka obcego. RawarWe w nicU arWXkułX prYXwołują 
TokuÜenWX i TYiałania proÜujące poVWawX reflekVXjne oraY preYenWują wXni-
ki baTań ToWXcYącXcU reflekVji oVób ucYącXcU Vię jęYXków obcXcU w różnXÜ 
wieku i w różnXcU konWekVWacU eTukacXjnXcU. PnioVki wXciągnięWe Y prYe-
prowaTYonXcU baTań poYwoliłX auWoroÜ na VforÜułowanie VYeregu prak-
WXcYnXcU wVkaYówekH kWóre Üogą poÜóc naucYXcieloÜ i eTukaWoroÜ na-
ucYXcieli w planowaniu TYiałań ÜającXcU na celu roYwijanie poVWaw reflek-
VXjnXcU wśróT ucYniów jęYXków obcXcU.  

NuÜer oWwiera arWXkuł IwonX JanowVkiej poświęconX NuropejVkieÜu 
VyVWeÜowi opiVu kVYWałcenia jęYykowegoH kWórego poVWulaWX poTkreślają po-
WrYebę roYwijania reflekVXjności Yarówno wśróT naucYXcieliH jak i oVób ucYą-
cXcU Vię jęYXków obcXcU. Obok poTania Tefinicji reflekVXjności oraY reflek-
VXjnego użXWkownikaH arWXkuł oTnoVi Vię Wakże To WakicU pojęć jak koÜpeWen-
cjeH VWraWegieH YaTaniaH poYioÜX biegłości i icU roli w naucYaniuIucYeniu Vię 
jęYXków. AuWorka YauważaH iż wTrażanie w prakWXce proÜującXcU oTnowę 
ÜeWoTologicYną Yaleceń Wego TokuÜenWu RaTX NuropX wXÜaga uÜiejęWności 
krXWXcYnej analiYX oraY poTejścia reflekVXjnego. 

Mwa naVWępne arWXkułX oTnoVYą Vię To naucYania jęYXków Vpecjali-
VWXcYnXcU. PrYeTÜioWeÜ roYważań arWXkułu NlżbieWX GajewVkiej i MagTalenX 
SowX jeVW reflekVXjne planowanie kurVu jęYXka VpecjaliVWXcYnego. AuWorki 
prYeTVWawiają eWapX planowania kurVu oraY narYęTYia poÜagające w okre-
śleniu poWrYeb grupX VYkoleniowej. RaVugerowane w arWXkule paraÜeWrX 
określające profil kurVu YawoTowego VWanowią liVWę wVkaYówek Tla naucYX-
cieli pragnącXcU określić jaVne cele naucYania oraY Tobrać Wreści oTpowiaTa-
jące poWrYeboÜ ucYącXcU Vię.   

R kolei arWXkuł MagTalenX ŁęVkiej i JolanWX Łąckiej-ŁaTurX Vkupia Vię na 
auWonoÜiYacji VWuTenWów w naucYaniu jęYXka VpecjaliVWXcYnego. P celu uVWa-
lenia w jakiÜ VWopniu VWuTenci Vą wVpółoTpowieTYialni Ya efekWX kVYWałcenia 
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jęYXkowegoH auWorki prYeprowaTYiłX baTanie ankieWowe wśróT VWuTenWów 
VWuTiów I i II VWopnia oraY abVolwenWów. Rauważono Yależność ÜięTYX wie-
kieÜ i roVnącXÜ ToświaTcYenieÜH a prYXjęcieÜ poVWawX wVpółoTpowie-
TYialności Ya proceV kVYWałcenia i jego efekWX.  

NaVWępne arWXkułX oTnoVYą Vię To WecUnik roYwijania poVWaw reflek-
VXjnXcU. Maciej MackiewicY w VwoiÜ arWXkule pokaYuje w jaki VpoVób biogra-
fia jęYXkowa Üoże prYXcYXnić Vię To reflekVji naT ÜoWXwacją To nauki jęYXka 
nieÜieckiego. PXniki baTania jakościowego prYeprowaTYonego prYeY AuWo-
ra wśróT VWuTenWów ucYącXcU Vię jęYXka nieÜieckiego wVkaYują na TXna-
ÜicYnX cUarakWer ÜoWXwacji. Co więcejH ÜeWareflekVje baTanXcU świaTcYą  
o roVnącej Y wiekieÜ reflekVXjności na WeÜaW ToWXcUcYaVowej nauki jęYXka 
nieÜieckiego i jej uwarunkowań wewnęWrYnXcU i YewnęWrYnXcU. AuWor 
VWwierTYaH iż u polVkicU VWuTenWów ucYącXcU Vię Wego jęYXka prYeważają Üo-
WXwX inVWruÜenWalneH a ÜoWXwX inWerkulWurowe nie oTgrXwają więkVYej roli.  

Iwona Mokwa-TarnowVka prYXbliża naÜ w VwoiÜ arWXkule YagaTnienie 
reflekVji w konWekście naucYania jęYXka piVanego w śroTowiVku e-learningowXÜ. 
Jak Yauważa AuWorkaH VWuTenci w klaVie wirWualnej ćwicYą nie WXlko koÜpeWencje 
jęYXkoweH ale Wakże roYwijają uÜiejęWność ocenianiaH ÜXślenia analiWXcYnego  
i krXWXcYnegoH poVWrYegania probleÜów Y wielu punkWów wiTYenia oraY ToVko-
nalą uÜiejęWność pracX w YeVpole. AuWorka preYenWuje VYereg ciekawXcU VpoVo-
bów VWXÜulującXcU reflekVję VWuTenWówH wXkorYXVWującXcU ÜaWeriałX inforÜa-
cXjne oraY inWerakWXwneH Wakie jak warVYWaWX cYX blogi. 

Ciekawe VpojrYenie na reflekVję w koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej na 
lekcji jęYXka roVXjVkiego prYeTVWawiła MarYanna OarolcYuk. AuWorka oTnoVi Vię 
To jakościowXcU wXników Vwojego wcYeśniejVYego baTaniaH w kWórXÜ prYe-
analiYowała poVWawX afekWXwne ucYniów wobec RoVji i RoVjan. RiTenWXfikowa-
ne poVWawX ucYniów TeWerÜinują weTług auWorki VkuWecYność werbalnego 
poroYuÜienia. ArWXkuł preYenWuje również ÜeWoTX pracX i WecUnikiH kWóre roY-
wijają uÜiejęWność YroYuÜienia YjawiVk kulWurowXcU.  

ParWo Wakże YaVWanowić Vię naT YnacYenieÜ reflekVji w różnXcU konWek-
VWacU eTukacXjnXcU. ArWXkuł MoroWX PuTo koncenWruje Vię na roli reflekVji w na-
ucYaniu ToroVłXcU VłucUacYX koÜercXjnXcU kurVów jęYXkowXcU. Jego auWorka 
VWwierTYaH że reflekVja roYuÜiana jako YwroW ku właVnej wXpowieTYi obcoję-
YXcYnej barTYo cYęVWo wXVWępuje u ToroVłXcUH co nie YawVYe jeVW korYXVWne  
Y punkWu wiTYenia opanowXwania jęYXkaH gTXż wiąże Vię Y prYeVaTnXÜ perfek-
cjoniYÜeÜ i WenTencją To Uiperpoprawności. AuWorka YauważaH że Wa grupa 
ucYniów cUarakWerXYuje Vię również reflekVXjnXÜ YwroWeÜ ku VXVWeÜowi jęYXko-
weÜuH co Üoże uWruTniać pracę naT kVYWałcenieÜ koÜpeWencji koÜunikacXjnej.  

ArWXkuł NwX PiecUurVkiej-Ouciel prYXbliża YagaTnienie goWowości koÜu-
nikacXjnej w jęYXku obcXÜ. P VwoiÜ baTaniu oparWXÜ o reflekVje ucYniów na 



 

141 

WeÜaW proceVu ucYenia Vię jęYXkaH auWorka Tokonuje próbX prYeTVWawienia 
profilu ucYniów Ye VkrajnXÜi poYioÜaÜi goWowości koÜunikacXjnej. AuWorka 
YauważaH że proceV reflekVji poświęconej nauce jęYXka obcego wYÜacnia Üo-
WXwację ucYnia To TalVYej naukiH TYięki Üożliwości oTnajTowania poYXWXwnXcU 
ToświaTcYeń YwiąYanXcU Y ucYenieÜ Vię owego jęYXka. R kolei poYXWXwne na-
VWawienie To jęYXka łącYX Vię Y pocYucieÜ beYpiecYeńVWwa i prYXcYXnia Vię To 
wXVokiej goWowości koÜunikacXjnej. 

MaÜX naTYiejęH że wVYXVWkie WekVWX YaÜieVYcYone w obecnXÜ nuÜe-
rYe prYXcYXnią Vię To lepVYego roYuÜienia roli i YnacYenia reflekVji i roYwija-
nia poVWaw reflekVXjnXcU u oVób ucYącXcU Vię jęYXków obcXcU. 

 
Anna CYura 

MałgorYaWa JeTynak
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Iwona JanowVka 

UniwerVyWeW JagiellońVki 

RNFLNOSYJNOŚĆ P ŚPINTLN TNOSTÓP NUROPNJSOINGO 
SYSTNMU OPISU OSRTAŁCNNIA JĘRYOOPNGO 

ReflexiviWy in WUe ligUW of WUe CoÜÜon Nuropean FraÜework  
of Reference for LanguageV 

TUe CoÜÜon Nuropean FraÜework of Reference for LanguageV iV  a  
TocuÜenW cUaracWeriYeT bX a UigU level of generaliWXH aTTreVVeT Wo a 
wiTe range of reaTerV. TUe concepWual paraTigÜ incluTeT in WUe Toc-
uÜenW coulT conVWiWuWe WUe baViV for a new WrenT in language TiTac-
WicV; UoweverH a loW of furWUer work anT reVearcU VUoulT be carrieT ouW 
for WUe new approacU Wo acUieve WUe VWaWuV of inTepenTenW anT effi-
cienW ÜeWUoTologX. TUe firVW prerequiViWe for inWroTucing neceVVarX 
ÜoTificaWionV iV a reflexive approacU Wo WUe recoÜÜenTaWionV of CNŃRH 
eVpeciallX WUoVe wUicU are ÜeWUoTological in cUaracWer. TUe lack of 
anX ruleV or proceTureV VUowing Uow Wo faciliWaWe WUe acUieveÜenW of 
learning objecWiveV iV WUe ÜoVW frequenW objecWion ÜaTe againVW WUe 
CNŃR. TUe focuV on wUaW UaV Wo be WaugUW VUoulT go along wiWU Uow Wo 
WeacU anT wUy. ReflexiviWX wUicU occupieV a Üarginal poViWion in WUe 
CNŃR UaV Wo becoÜe a prioriWX for iWV uVerV if WUe ÜeWUoTologX ouW-
lineT WUere iV Wo conVWiWuWe WUe new era in language TiTacWicV. 

OeyworTVJ reflexiviWXH CoÜÜon Nuropean FraÜework of Reference for Lan-
guageV (CNŃR)H acWion-orienWeT approacUH general coÜpeWenceVH coÜÜuni-
caWive language coÜpeWenceVH VWraWegieVH language acWiviWieVH WaVkV 

Słowa klucYoweJ reflekVXjnośćH NuropejVki VyVWeÜ opiVu kVYWałcenia ję-
Yykowego (NSOOJ)H poTejście ukierunkowane na TYiałanieH koÜpeWen-
cje ogólneH jęYXkowe koÜpeWencje koÜunikacXjneH VWraWegieH TYiałania 
jęYXkoweH YaTania 
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1. PprowaTYenie 
 
ProbleÜ reflekVXjności YnalaYł Vię w oVWaWnicU laWacU w cenWruÜ uwagi gloW-
WoTXTakWXków. Mówi Vię o reflekVXjności w kVYWałceniu i ToVkonaleniu na-
ucYXcieliH o poTejściu reflekVXjnXÜ To naucYania i ucYenia Vię jęYXków ob-
cXcUH o reflekVji w prakWXcYnXÜ użXciu jęYXkaH o reflekVXjnXcU poVWawacU 
ucYniów i naucYXcieli iWp. PXÜienione kweVWieH To kWórXcU proponuje Vię 
poTejście reflekVXjne VWanowią WrYon proceVu naucYaniaIucYenia Vię jęYXka. 
RagaTnienia We poTejÜowane Vą również w opublikowanXÜ prYeY RaTę Nu-
ropX NuropejVkiÜ VyVWeÜie opiVu kVYWałcenia jęYykowego1.  Minęło już 12 laW 
oT publikacji Wego TokuÜenWu i Y całą VWanowcYością należX VWwierTYićH że 
wTrażanie jego Yaleceń powinno bXć reflekVXjne. 

OkreV prYXgoWowXwania NSOOJH jego opublikowania i roYpowVYecUnia-
niaH a naVWępnie wTrażania To prakWXki poVWulaWów RaTX NuropX prYXcYXnił 
Vię To YwroWu w kierunku reflekVXjności w gloWWoTXTakWXce w VYerokiÜ Vłowa 
Wego YnacYeniu. CUronologicYnie rYecY ujÜującH reflekVXjność jeVW poTVWawą  
i równocYeśnie wXÜogieÜ NuropejVkiego VyVWeÜu. MokuÜenW powVWał  
w wXniku reflekVji i analiY ekVperWów RaTX NuropX kWórYXH ToVWrYegając Vła-
bości ÜeWoTologii koÜunikacXjnejH poTjęli próbę uToVkonalenia VXVWeÜu 
kVYWałcenia jęYXkowego i ToVWoVowania go To nowXcU poWrYeb jeTnocYącej 
Vię NuropX. JeVW on owoceÜ naukowej reflekVji prowaTYonej prYeY TYieVięć 
laWH reflekVji VXVWeÜaWXcYnie poTWrYXÜXwanej cUęcią uYXVkania prYejrYXVWości 
i koUerencji jęYXkowejH Yagubionej w olbrYXÜiej różnoroTności VXVWeÜów 
ewaluacji i cerWXfikacji w Nuropie (RoVenH 2006J 11). 

NSOOJH kWórX VaÜ w Vobie jeVW TYiełeÜ reflekVji ekVperWów RaTX Nuro-
pXH po upowVYecUnieniu wXÜaga oT VwoicU użXWkowników reflekVXjnego 
oTbioru YaÜieVYcYonXcU w niÜ Wreści. JeTnXÜ Y celów NuropejVkiego VyVWe-
Üu opiVu jeVW pobuTYenie To reflekVji oVób oTpowieTYialnXcU Ya kVYWałcenie 
jęYXkowe oraY naucYXcieli prakWXków. PoVługując Vię Wą VaÜą WerÜinologiąH 
naucYXciele różnXcU jęYXków i kulWurH pocUoTYącX Y różnXcU krajówH Üogą Vię 
poroYuÜieć i porównXwać Vwoje TecXYje peTagogicYne. Ten wVpólnX jęYXk 
naucYXcieli i oVób oTpowieTYialnXcU Ya icU prYXgoWowanie YawoTowe uła-
Wwia wYajeÜne YroYuÜienie i wYbogacenie ToświaTcYeń.  

P niniejVYXÜ arWXkule roYważXÜX pokróWceH cYXÜ jeVW reflekVXjność  
i poVWaraÜX Vię oTpowieTYieć na pXWanieH TlacYego WekVWX NSOOJ wXÜagają 
reflekVXjnego oTbioruH VYcYegółowej analiYXH krXWXcYnego cYXWaniaH YTXVWan-
                                                             
1 RaTa NuropX. 2003. NuropejVki VyVWeÜ opiVu kVYWałcenia jęYykowegoJ ucYenie VięH 
naucYanieH ocenianie. ParVYawaJ PXTawnicWwa COMN; użXwane VkróWX w arWXkule 
WoJ NSOOJH NuropejVki VyVWeÜ opiVuH NuropejVki VyVWeÜH SyVWeÜ opiVu. 
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Vowania Vię wobec proponowanXcU roYwiąYań. Nie analiYujeÜX VYcYegółowo 
całego TokuÜenWuH lecY wVkaYujeÜX na kilka probleÜówH kWóre najcYęściej 
buTYą wąWpliwości użXWkowników i wXÜagają prYeÜXśleń i reflekVXjnego 
VpojrYenia. Mówiąc o poWrYebie reflekVji w cYXWaniu WekVWów SyVWeÜu opiVu 
oraY w realiYacji jego poVWulaWów w kVYWałceniu jęYXkowXÜH ÜaÜX na uwa-
TYe Twie poTVWawowe kweVWieJ raTYenie Vobie Y nowościaÜi Wu i WeraYH 
wTrażanie To prakWXki jego Yaleceń oraY wVpoÜaganie proceVu YÜierYające-
go To ukonVWXWuowania Vię nowej ÜeWoTologii. 
 
2. Pojęcie reflekVyjności 
 
ReflekVXjność jeVW pojęcieÜ WruTnXÜ To YTefiniowaniaH a jej Tefinicja YależX 
beYpośreTnio oT TYieTYinXH w YakreVie kWórej TYiała Tana jeTnoVWka. R Tefini-
cji YaÜieVYcYonXcU w liWeraWurYe (np. Le ŁoWerfH 2010) wXnikaH iż reflekVXj-
ność jeVW najcYęściej roYuÜiana jako YTXVWanVowanie Vię wobec Tanej rYe-
cYXwiVWościH cYX probleÜówH prYXjęcie krXWXcYnej poVWawX i goWowość To 
wVYecUVWronnej analiYX YagaTnień lub VXWuacji. PoVWawa reflekVXjna Wo VYuka-
nie koÜproÜiVuH ToVkonalVYXcU roYwiąYańH nieakcepWowanie fakWów i TecX-
YjiH YaVWanej VXWuacji iWT. beY YaVWanowienia Vię naT icU racją bXWuH beY roYwa-
żenia ÜocnXcU i VłabXcU VWron właVnej lub cYXjejś propoYXcji.  

ReflekVja naT wXkonanXÜi TYiałaniaÜiH YTolność krXWXcYnego YTXVWan-
Vowania Vię To Vwego TYiałaniaH Vą WrakWowane w świecie pracX jako oYnaki 
profeVjonaliYÜu i wXVokicU koÜpeWencji pracownika. UÜiejęWność analiYo-
wania cYerpieÜX Y uÜiejęWności prakWXcYnXcU (Vavoir-faire) i uwarunkowań 
oVobowościowXcU (Vavoir-êWre)H kWóre Wo VWale wYbogacają naVYe koÜpeWen-
cje i prYXcYXniają Vię To icU roYwoju. SWąT Weż ÜożeÜX uVXWuować pojęcie 
reflekVXjności w konWekście koÜpeWencji.  

PeTług G. Le ŁoWerfa (2010J 168)H „koÜpeWenWnX profeVjonaliVWa Wo 
nie WXlko WenH kWórX poWrafi koÜpeWenWnie TYiałaćH ale również WenH kWórX po-
Wrafi opiVać TlacYego i w jaki VpoVób TYiała oraY TlacYego TYiała w WakiH a nie 
innX VpoVóbH abX TYiałanie VWało Vię VkuWecYne. ReflekVXjność Wo poTVWawa  
w WworYeniu profeVjonaliYÜu”. ProfeVjonalnX pracownik uÜie prYekVYWałcić 
Vwoje TYiałanie na ToświaTcYenie oraY wXciągać lekcję Y ToświaTcYenia. Nie 
YaTawala Vię VaÜXÜ TYiałanieÜ lub wXkonanieÜ cYegoś. CYXni Ye Vwej prak-
WXki YawoTowej VpoVobność To WworYenia nowej wieTYX i nowXcU uÜiejęW-
ności. PXcUoTYąc Y YałożeniaH iż wXÜiar reflekVXjnX leżX w VaÜXÜ Vercu 
koÜpeWencji YawoTowXcU oraY jeVW eleÜenWeÜ nieYbęTnXÜ To icU funkcjo-
nowania i roYwojuH reflekVXjność Üoże bXć pojÜowana jako nieYależna 
koÜpeWencja Yłożona Y wieTYXH uÜiejęWności i poVWaw. OoÜpeWencjaH kWóra 
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powinna bXć beYVprYecYnie kVYWałWowana u prYXVYłXcU i już cYXnnXcU Yawo-
Towo naucYXcieliH cUociażbX po WoH abX poWrafili inWerpreWować klucYowe 
pojęcia Y YakreVu gloWWoTXTakWXki.  
 
3. Ogólny cUarakWer NSOOJ 
 
NuropejVki VyVWeÜ opiVu Wo narYęTYie ogólne w Vwej koncepcji i aTreVowane 
To VYerokiego kręgu oTbiorców. JeTnXÜ Y poTVWawowXcU Yałożeń Wwórców 
TokuÜenWu bXł jego uniwerValnX cUarakWer. Skoro jeVW ogólnXH prYeYnacYonX 
To VWoVowania w różnXcU konWekVWacU i VXVWeÜacU eTukacXjnXcUH oYnacYa WoH 
iż wXÜaga reflekVXjnego i krXWXcYnego poTejściaJ właściwego YroYuÜienia  
i Velekcji WreściH uYupełnienia luk iWT. w perVpekWXwie YaVWoVowania w każTXÜ 
Y obVYarów kVYWałcenia jęYXkowego.  

P poTroYTYiale 1.6. SyVWeÜu opiVu WwórcX TokuÜenWu inforÜująH że 
jeVW on wVYecUVWronnXH prYejrYXVWX i VpójnXH a więc nie Üoże narYucać „jeTX-
nXcUH powVYecUnie obowiąYującXcU reguł”H lecY powinien „bXć na WXle oWwar-
WX i elaVWXcYnXH bX w raYie poWrYebX Üógł ulec ÜoTXfikacji poTXkWowanej 
konkreWną VXWuacją” (NSOOJH 2003J 19). PVYecUVWronnXH YnacYX równieżJ 
uniwerValnX – cYXli ÜożliwX To wXkorYXVWania w planowaniu i organiYowaniu 
kVYWałcenia jęYXkowego; elaVWXcYnX – TającX Vię YaVWoVować w różnXcU oko-
licYnościacU; oWwarWX – TopuVYcYającX Üożliwość TalVYego uToVkonalania  
i ÜoTXfikacji; TXnaÜicYnX – uwYglęTniającX YÜianX YaiVWniałe w VXVWeÜie 
kVYWałcenia w Wrakcie jego użXWkowania; prYXjaYnX Tla użXWkownika – cYXWelnX 
i YroYuÜiałX; nieTogÜaWXcYnX – nieYwiąYanX Y żaTnXÜ konkreWnXÜ poTej-
ścieÜ WeoreWXcYnXÜ (NSOOJH 2003J 19). 

Pnikając w VYcYegółX powXżVYej cUarakWerXVWXki WruTno nie YauważyćH 
iż TokuÜenW poYoVWawia VwoiÜ oTbiorcoÜ nie WXlko VYeroki ÜargineV Vwo-
boTXH ale równocYeśnie cYXni icU oTpowieTYialnXÜi Ya prawiTłową inWerpre-
Wację i VWoVowanie jego Yaleceń w Yależności oT poWrYeb eTukacXjnXcU i wa-
runków kVYWałcenia. PowWarYająca Vię forÜuła ...Üożliwy To... jeVW poWwier-
TYenieÜ jego nieTogÜaWXcYnego poTejścia To naucYania jęYXkaJ proponuje 
Wakie cYX inne roYwiąYanieH ale go nie narYuca. 

R jeTnej VWronX ogólnX cUarakWer NSOOJ VWanowi nieYaprYecYalną warWość 
TokuÜenWuJ Wo pierwVYX w UiVWorii TXTakWXki VXVWeÜ opiVu Tla wVYXVWkicU jęYX-
kówH  VWąT  jego  VYeroki  YaVięg  i  YaVWoVowanie  w  różnXcU  VXVWeÜacU  eTukacXj-
nXcU. R Trugiej YaśH w Wej poYornie urYekającej VwoboTYie Yawiera Vię ogroÜna 
WruTnośćH rXYXko nieprawiTłowego oTbioruH inWerpreWacji i YaVWoVowania jego 
TXrekWXw. NarYuca Vię więc wnioVekH iż iÜ więkVYX VWopień ogólnościH WXÜ więk-
VYX wXÜóg reflekVXjnościH krXWXcYnego poTejścia To YawarWXcU w niÜ Yaleceń. 
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4. ReflekVyjni użyWkownicy 
 

OonWXnuując roYważania na WeÜaW uniwerValnego i oWwarWego cUarakWeru roY-
wiąYań YaproponowanXcU prYeY NuropejVki VyVWeÜH  warWo  wVkaYać na  innX  
aVpekW TokuÜenWuH na fragÜenWXH gTYie auWorYX w VpoVób ekVplicXWnX Ywraca-
ją Vię To użXWkownikówH prYenoVYąc na nicU ciężar oTpowieTYialności Ya po-
TejÜowane TecXYjeH apelując niejako o poTejście reflekVXjne. TwórcX YacUęca-
ją ucYącXcU VięIużXWkowników jęYXka To określania celów inTXwiTualnXcUH To 
kWórXcU TążąH na poTVWawie opiVów YawarWXcU w TokuÜencie. AbX oVobX Yain-
WereVowane ÜogłX prawiTłowo TokonXwać wXborówH pocYąwVYX oT roYTYiału 
4.H po każTej parWii nowego ÜaWeriału uÜieVYcYono w SyVWeÜie opiVu YeVWawX 
pXWań w VYarXcU WabelkacU. PoYwalają one YorienWować Vię „w jakiÜ VWopniu Wa 
cYęść oTnoVi Vię To poWrYeb i YagaTnień nurWującXcU Tanego cYXWelnika” 
(NSOOJH 2003J 8). Jeżeli Tana cYęść ÜaWeriału nie jeVW Tla niego iVWoWnaH WYn. nie 
oTnoVi Vię To VXWuacjiH w kWórej Vię YnalaYłH Üoże ją poÜinąć. AuWorYX poTkre-
ślająH „że ani YeVWaw kaWegorii opiVuH ani icU prYXkłaTowe roYwinięcia nie VWa-
nowią YaÜknięWejH VkońcYonej całości [...]. PoTawane prYeY naV prYXkłaTX Vą 
WXlko pewną VugeVWią. Można je prYXjąć lub oTrYucićH Üożna uYupełnić wła-
VnXÜi.  CYXWelnik  Üa  Wu  wVYelką VwoboTęH  gTXż Wo  on  wie  najlepiejH  jakie  Vą 
jego cele i o jaki proTukW Üu cUoTYi” (NSOOJH 2003J 8-9).  

P całXÜ TokuÜencie YnajTują Vię aż 62 VYare raÜkiH a w nicU uwagi 
WXpuJ „UżXWkownicX NuropejVkiego VyVWeÜu opiVu kVYWałcenia jęYykowego 
Üogą roYważyć i – jeśli uYnają Ya VWoVowne – określić...”. Mla prYXkłaTuH na 
VWronie 59. WwórcX TokuÜenWu apelują To oVób (użXWkowników) poTejÜują-
cXcU TecXYje oTnośnie Wreści naucYania (To auWorów prograÜów i poTręcYni-
kówH To naucYXcieli)H kWórYXH po YbaTaniu poWrYeb ucYącXcU VięH Yaplanują 
Verie YaTań różnego WXpuH w YakreVie cYWerecU wXÜienionXcU Vfer żXcia  
i prYXgoWują ucYącXcU Vię To icU wXkonania.  

 

UżXWkownicX NuropejVkiego VyVWeÜu opiVu kVYWałcenia jęYykowego Üogą roYważyć  
i – jeśli uYnają Ya VWoVowne – określićJ 
§ YaTania koÜunikacXjne w VferYe prXwaWnejH publicYnejH YawoTowej iIlub 

eTukacXjnejH kWóre ucYącX Vię będą wXkonXwać I To kWórXcU wXkonXwania 
powinni YoVWać prYXgoWowani I kWóre powinni uÜieć wXkonXwać; 

§ VpoVób ocenX poWrYeb ucYącXcU VięH na poTVWawie kWórXcU Tokonuje Vię wX-
boru YaTań. 

(NSOOJH 2003J 59) 
 

OrXWXcYna analiYa poWrYeb VWaje Vię klucYeÜH weTług kWórego Tobiera 
Vię Wreści naucYania i proponuje oTpowieTnie WXpX YaTań w poVYcYególnXcU 
VferacU żXcia. Łrak recepW i goWowXcU roYwiąYań Wo Tla użXWkowników WruTna 
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Troga Velekcji ÜaWeriałów i Toboru WeÜaWów oTpowiaTającXcU konkreWnej 
grupie ucYącXcU Vię. Nie Üoże bXć jeTnak inacYejH Vkoro TokuÜenW nie ToWX-
cYX żaTnego konkreWnego jęYXkaH lecY jeVW VXVWeÜeÜ opiVu wVYXVWkicU jęYX-
ków. Taką koncepcję prYXjęli jego WwórcXH Waka jeVW jego filoYofia.  

 
5. Nowy paraTygmaW pojęciowy 

 
NuropejVki VyVWeÜ opiVu Üożna WrakWować jako konWXnuację poTejścia koÜuni-
kacXjnego lub jako YapowieTź nowego kierunku w TXTakWXce jęYXkowejJ po-
Tejścia ukierunkowanego na TYiałanie (Yob. JanowVkaH 2011). JeTnakH abX Wak 
Vię VWało ÜuVi on YoVWać poTTanX VYcYegółowej analiYieH kWóra poYwoli wXeli-
Üinować wVYelkie waUaniaH niepewnościH nieściVłości. MiÜo prYekonania  
o roTYącej Vię nowej ÜeWoTologiiH J.-J. RicUer VWwierTYaH że ToWXcUcYaV „nie 
weVYliśÜX  jeVYcYe  w  nową erę ÜeWoTologicYnąH  WYn.  w  „perVpekWXwę TYiała-
niową”H naVWępującą po poTejściu koÜunikacXjnXÜH ale YnajTujeÜX Vię  
w okreVie waUańH niepewności i niejaVnościH kWórX poprYeTYa ewenWualne po-
jawienie Vię nowej konfiguracji ÜeWoTologicYnej” (2012J 5). RwłaVYcYa na pla-
nie ÜeWoTologicYnXÜ poYoVWajeÜX w YawieVYeniu poÜięTYX nowXÜ WXpeÜ 
poTejścia koÜunikacXjnego o wXraźnXcU WenTencjacU eklekWXcYnXcU a kVYWał-
WowanieÜ Vię perVpekWXwX ukierunkowanej na TYiałanieH kWóra poYoVWaje 
wciąż na eWapie prograÜowXÜ. NuropejVki VyVWeÜ opiVu Yawiera YeVpół pojęćH 
kWórX Üoże Y powoTYenieÜ VWanowić poTVWawę nowej ÜeWoTologii. NieYbęT-
ne Vą jeTnak baTania wXjaśniające i proVWujące nieToVkonałości NSOOJH abX 
nowe poTejście ukierunkowane na TYiałanie Üogło Vię w pełni ukonVWXWuować 
i bX nie poYoVWawało WXlko eWXkieWką Vłużącą To proÜowania nowXcU poTręcY-
ników To nauki jęYXka (RicUerH 2012J 5). Główne YarYuWX poT aTreVeÜ VXVWeÜu 
opiVu  WoJ  nieprecXYXjność w  Tefiniowaniu  wielu  poTVWawowXcU  pojęćH  WakicU  
jak np. koÜpeWencjaH YaTanieH VWraWegie cYX WrakWowanie roTYącej Vię perVpek-
WXwX jako YwXkłej konWXnuacji poTejścia koÜunikacXjnego. 

 
6. OompeWencja – brak konVenVuVu  

 
Piele TXVkuVji WocYX Vię wokół pojęcia koÜpeWencjiH a auWorYX opracowań 
(ŁeaccoH 2007; CaVWelloWWiH  2002; PerrnouTH 2011) i  ucYeVWnicX TebaW VWwier-
TYają jeTnogłośnie brak jaVnej i powVYecUnie prYXjęWej Tefinicji koÜpeWencji. 
Pojęcie Wo jeVW poVWrYegane jako nieVWabilneH niewXraźneH poliVeÜicYne; wi-
TocYnX jeVW brak konVenVuVu oTnośnie jego YnacYenia. JeVW ono cYęVWo użX-
wane na wVYXVWkicU poYioÜacU reflekVji na WeÜaW naucYania i ucYenia Vię 
jęYXkówH ÜiÜo iż nigTX nie YoVWało w VpoVób jeTnoYnacYnX YTefiniowane. 
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PerrenouT (2011J 11) VłuVYnie YauważaH iż jak Tługo pojęcie koÜpeWencji 
bęTYie nieprecXYXjneH labilneH YTefiniowane prYeY każTego Y TXTakWXków na 
właVnX VpoVóbH Wak Tługo nie bęTYie wiaToÜoH cYX VYkoła roYwija koÜpeWen-
cje. Nic Weż TYiwnegoH iż TXTakWXcX (np. ŁronckarW i ŁuelaH 2005) poVWulują 
pilną poWrYebę wXjaśnienia VWaWuVu pojęcia koÜpeWencji.  

Pojęcie „koÜpeWencji” YajÜuje cenWralną poYXcję w NSOOJ i poÜiÜo 
WegoH że pojawia Vię Wu (w różnXcU forÜacU) 343 raYXH nie YoVWało precXYXjnie 
YTefiniowaneJ „PoVługiwanie Vię jęYXkieÜH w WXÜ Wakże ucYenie Vię jęYXkaH 
obejÜuje TYiałania poTejÜowane prYeY ucYeVWników żXcia VpołecYnegoH 
kWórYX – jako oVobX inTXwiTualne – poViaTają i VWale roYwijają Vwoje koÜpe-
Wencje Yarówno ogólneH jak i jęYXkowe koÜpeWencje koÜunikacXjne” (NSOOJH 
2003J 20). JęYXkowa koÜpeWencja koÜunikacXjna Wo koÜpeWencja lingwi-
VWXcYnaH VocjolingwiVWXcYna i pragÜaWXcYna. Na koÜpeWencje ogólne użXW-
kownikaIucYącego Vię VkłaTają VięJ wieTYaH uÜiejęWnościH uwarunkowania 
oVobowościowe oraY uÜiejęWność ucYenia Vię.  

I właśnie pojęcie koÜpeWencji ogólnXcU buTYi najwiękVYe konWrowerVje. 
Grupując wewnąWrY Wej VaÜej kaWegoriiH określanej jako „koÜpeWencje ogólne 
użXWkownika”H różne roTYaje poTkaWegoriiH na kWórXcU opiera Vię koÜpeWencja 
koÜunikacXjnaH NSOOJ uÜieVYcYa poVługiwanie Vię jęYXkieÜ w VYerVYXÜ konWek-
ście niż Wo cYXniło poTejście koÜunikacXjneH co YÜuVYa naucYXcieli To YajÜowa-
nia  Vię nie  WXlko  wXÜiareÜ  jęYXkowXÜ  i  VocjokulWurowXÜH  ale  To  włącYenia   
w Vwoją prakWXkę peTagogicYną WXcU paraÜeWrów kogniWXwnXcUH proceTural-
nXcUH pVXcUologicYnXcU i prakWXcYnXcU (wXnikającXcU Y ToświaTcYenia)H kWóre 
oTgrXwają ważną rolę w akwiYXcji jęYXka obcego (RicUerH 2012J 54). ProbleÜ 
jeTnak w WXÜH w jaki VpoVób należX Wo robić w coTYiennej prakWXce peTagogicYnej. 

Ra probleÜaWXcYne Üożna również uYnać VkłaTowe koÜpeWencji ogól-
nXcU i icU roYuÜienie. PXVWarcYX wVpoÜnieć koÜpeWencję naYXwaną Vavoir-êWre 
(uwarunkowania oVobowościowe)H kWóre jeVW pojęcieÜ barTYo nieprecXYXjnXÜ. 
TruTno oTgaTnąćH na cYXÜ opierają Vię koÜpeWencje wcUoTYące w VkłaT Vavoir-
êWreH na poTVWawie cYego YoVWałX ukonVWXWuowaneH jaka jeVW icU racja bXWu. JeVW 
Wo pojęcie ÜęWneH nieprYejrYXVWeH ponieważ Vavoir-êWreH kWóre obejÜuje warWości 
ÜoralneH cecUX cUarakWerologicYneH uYTolnieniaH cecUX oVobowościH YainWereVo-
waniaH YacUowania eWc.H oTVXła To różnoroTnXcU TYieTYin wieTYX.  

Jak już wVpoÜnianoH jeśli Tefinicja koÜpeWencji bęTYie niejaVnaH jak 
określićH co naVY ucYeń powinien uÜieć? Tak więc wiTYiÜX Wu koniecYność 
głębokiej reflekVji i analiYX Wego poTVWawowego pojęcia użXwanego w NSOOJH 
a buTYącego wąWpliwości.  
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7. Luki meWoTologicYneJ koncenWracja na reYulWaWacUH brak meWoT oViągania 
celów  

 
P powVYecUnej opiniiH NSOOJ Wo prYeTe wVYXVWkiÜ narYęTYie ewaluacjiH co 
oTnoWowano już w jego poTWXWuleJ ucYenie VięH naucYanieH ocenianie. JeTnXÜ 
Y jego YaVaTnicYXcU celów jeVW ułaWwienie określania VWopnia YnajoÜości 
jęYXka. Ńunkcję Wę Vpełniają wVkaźniki biegłości jęYXkowej opracowane Tla 
VYeściu poYioÜów (A1-C2). Mrugi aVpekW Wej funkcji Wo uYnawalność cerWXfika-
cji  i  TXploÜów.  „PrYXjęcie  wVpólnej  poTVWawX  opiVu  celówH  Wreści  i  ÜeWoT  
kVYWałcenia poYwoli Yapewnić prYejrYXVWość ocenX kurVówH planów i progra-
Üów  naucYaniaH  a  Wakże  świaTecWw  i  TXploÜów.  [...]  Określenie  obiekWXw-
nXcU krXWeriów opiVu poYioÜów biegłości jęYXkowejH ułaWwi porównXwanie  
i wYajeÜne uYnawanie kwalifikacji uYXVkiwanXcU w raÜacU różnXcU VXVWe-
Üów eTukacXjnXcU” (NSOOJH 2003J 13). 

PVkaźniki biegłości jęYXkowej Wo nieYaprYecYalnie YaVaTnicYa warWość  
i główna oś TokuÜenWu. To one YoVWałX YaakcepWowane w pierwVYej kolejno-
ści prYeY oTbiorców i YaVWoVowane w prakWXce. SWanowią wVpólną płaVYcYX-
Ynę oTnieVienia w proceVie ewaluacji TokonXwanej weTług różnXcU krXWe-
riów w różnXcU VXVWeÜacU eTukacXjnXcU. JeTnakżeH poYa pełnXÜ uYnanieÜ 
icU prYXTaWnościH Trugi aVpekW Wego bogaWego reperWuaru TeVkrXpWorów wX-
Taje Vię Üniej korYXVWnX Tla TXTakWXki jęYXkowej. RbXWnia koncenWracja na 
WXÜH co ucYeń powinien uÜieć na TanXÜ poYioÜie Üoże prYXcYXnić Vię To 
ukierunkowania całego proceVu naucYania na oViągnięcia i wXniki Ye VYkoTą 
Tla jakości Wego proceVu. PoYioÜX biegłości Vugerują YÜierYanie proVWo To 
celu Y poÜinięcieÜ wielu eWapów właściwXcU prYXVwajaniu jęYXka. PXekV-
ponowanie oViągnięć na poVYcYególnXcU poYioÜacU łącYX Vię Y konVWaWacją 
YanieTbań aVpekWów ÜeWoTologicYnXcU proceVu. NaTÜierna koncenWracja na 
wVkaźnikacU biegłości nie WXlko nie ułaWwia roYwijaniaH ToVkonalenia Yabie-
gów ÜeWoTXcYnXcUH lecY je wręcY UaÜuje. MeVkrXpWorX opracowane Tla po-
VYcYególnXcU koÜpeWencji i poYioÜów Vą Y pewnością barTYo prYXTaWne jako 
punkWX oTnieVieniaH jako Vłupki granicYne na TroTYeH kWórą należX prYebXćH 
ale nie Üówią nic na WeÜaW prYebiegu proceVu naucYaniaH na WeÜaW VpoVo-
bów oViągania YakłaTanXcU celów. PoTVuÜowującH w TokuÜencie nie YoVWał 
TopracowanX aVpekW ÜeWoTologicYnX; nie Üówi Vię w jaki VpoVób należX 
naucYaćIucYXć VięH bX VkuWecYnie pokonXwać WruTności i piąć Vię w górę po 
Vkali wXYnacYonXcU poYioÜów biegłości w YakreVie poTVWawowXcU TYiałań 
jęYXkowXcU (recepcjiH proTukcjiH inWerakcji i ÜeTiacji). 

P konWekście aVpekWu ÜeWoTologicYnego pojawia Vię jeVYcYe jeTen 
probleÜ. Nieobecność wXraźnie nakreślonej ÜeWoTologii w NSOOJ VprawiaH iż 
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najwiękVYe Yagrożenie Tla TXTakWXki jęYXkowej VWanowi eklekWXYÜ. TeoreWXcX 
i prakWXcX prYeVWrYegają prYeT TeVWrukWXwnXÜ oTTYiałXwanieÜ Wej WenTencji 
cYX ÜoTXH polegającXÜ na braku koUerencji w kVYWałceniu jęYXkowXÜ. ŁeY-
krXWXcYnX eklekWXYÜ prakWXkowanX w iÜię rYekoÜej VkuWecYności i ToVWoVo-
wania naucYania To poWrYeb ucYącXcU VięH uwYglęTnienia icU YainWereVowań  
i priorXWeWówH VWanowi Tuże Yagrożenie Tla TXTakWXki jęYXkowej. OażTa Üe-
WoTaH w WXÜ również eklekWXcYnaH ÜuVi bXć Vpójna i ToVWoVowana To celówH 
kWóre VWawiają Vobie jej auWorYX. R punkWu wiTYenia naucYXcielaH wXpracowa-
nie właściwej poVWawX i uÜiejęWności nieYbęTnXcU To prakWXkowania w kla-
Vie eklekWXYÜu jeVW VkoÜplikowanXÜ i TługoWrwałXÜ proceVeÜH oparWXÜ na 
wieTYX i ToświaTcYeniu peTagogicYnXÜ. JeTXnie wnikliwa analiYa i reflekVja 
użXWkowników TokuÜenWu VWanowić będą barierę beYpiecYeńVWwaH poYwala-
jącą na pełne wXkorYXVWanie YaVobów proponowanXcU prYeY NSOOJ beY rXYX-
ka popaTania w niebeYpiecYne Vkrajności. 

 
8. O VWraWegiacU naucYania i ucYenia Vię  

 
NSOOJ proÜuje naucYanie oparWe na realiYacji YaTań ukierunkowanXcU na roY-
wiąYXwanie probleÜów VpołecYnXcU w prYXVYłej pracX YawoTowej w krajacU 
poVługującXcU Vię TanXÜ jęYXkieÜ. MYiałania ucYenia Vię prYXgoWowują ucYniów 
To raTYenia Vobie w różnXcU VXWuacjacU żXcia coTYiennego. RealiYacja YaTańH 
Yarówno WXcU o cUarakWerYe jęYXkowXÜH jak i YaTań auWenWXcYnXcUH wXÜaga 
użXcia VWraWegii. Pojęcie VWraWegii YajÜuje ważną poYXcję w TokuÜencie w per-
VpekWXwie ucYenia Vię prYeY całe żXcie. SWraWegie WrakWowane Vą nie jako VkłaTo-
wa koÜpeWencji koÜunikacXjnejH lecY jako oTrębna właściwośćH połącYona WXÜ 
raYeÜ Y TYiałaniaÜi jęYXkowXÜi. RoYwijanie koÜpeWencji VWraWegicYnej Wo kolej-
nX obVYarH kWórX beY Tużej ToYX reflekVXjności nie YnajTYie właściwego YaVWoVo-
wania w proceVie kVYWałcenia jęYXkowego. Jakie VWraWegie VWoVować i TlacYego? 
P jaki VpoVób icU naucYać realiYując prograÜ? Te i poTobne kweVWie wXÜagają 
głębokiej reflekVji i inTXwiTualnego poTejścia To ucYnia. 

JęYXkowa koÜpeWencja koÜunikacXjna prYejawia Vię w TYiałaniacU ję-
YXkowXcU proTukcjiH recepcjiH inWerakcji i ÜeTiacji. „MYiałanie jęYXkowe Wo 
YaVWoVowanie jęYXkowXcU koÜpeWencji koÜunikacXjnXcU w konkreWnej VferYe 
żXcia To VWworYenia bądź YroYuÜienia jeTnego lub więcej WekVWów w celu 
wXkonania Tanego YaTania” (NSOOJH 2003J 20). To uakWXwnienie Vię koÜpe-
Wencji w TYiałaniacU jęYXkowXcU oTbXwa Vię poprYeY ÜobiliYację VWraWegiiH już 
nie w icU funkcji koÜpenVacXjnejH jak Wo Üiało ÜiejVce w ÜoTelu M. Canale  
i M. Swain (1983). P TokuÜencie VforÜułowano Wo w naVWępującX VpoVóbJ 
„SWraWegie Wo śroTki wXkorYXVWXwane prYeY użXWkownika jęYXka w celu Üobi-
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liYacji i konWroli właVnXcU YaVobów jęYXkowXcU oraY uakWXwnienia właVnXcU 
uÜiejęWności i VpoVobów TYiałaniaH bX w najpełniejVYX lub najbarTYiej eko-
noÜicYnX VpoVóbH YgoTnie Y YałożonXÜ celeÜ i TanXÜ konWekVWeÜ koÜuni-
kacXjnXÜH VkuWecYnie wXkonać Tane YaTanie” (NSOOJH 2003J 61). 

MiÜo oTejścia oT WrakWowania VWraWegii jako VkłaTowej koÜpeWencji 
koÜunikacXjnejH WwórcX SyVWeÜu opiVu nie naTali jej oTrębnego VWaWuVuH nie 
naYwali jej wproVW „koÜpeWencją VWraWegicYną”H ale połącYXli Y TYiałaniaÜi 
jęYXkowXÜi (4.4.1. MYiałania i VWraWegie proTukWXwne; 4.4.2. MYiałania i VWra-
Wegie recepWXwne; 4.4.3. MYiałania i VWraWegie inWerakcXjneH 4.4.4. MYiałania  
i VWraWegie ÜeTiacXjne). P NSOOJ poTYielono VWraWegie koÜunikacXjne na  
4 kaWegorieJ „OorYXVWanie Ye VWraWegii koÜunikacXjnXcU Üożna poVWrYegać 
jako VWoVowanie wobec różnXcU roTYajów TYiałań koÜunikacXjnXcU – oTbio-
ruH inWerakcjiH proTukcji właVnej i ÜeTiacji – cYWerecU YaVaT ÜeWakogniWXw-
nXcUJ planowaniaH wykonaniaH oceny oraY korekWy” (NSOOJH 2003J 61). 

P opinii J.-J. RicUera (2012J 116) Wakie pogrupowanie jeVW nieoTpo-
wieTnieH wręcY niebeYpiecYneH ponieważH po pierwVYeH Üoże ToprowaTYić 
To YreTukowania różnoroTnXcU WXpów VWraWegii WXlko To wXÜienionXcU WuWaj 
cYWerecU klaV; po TrugieH VWraWegie YoVWałX prYeTVWawione WakH jak gTXbX oT-
TYiałXwałX w VpoVób linearnXH poTcYaV gTX Wak naprawTę wXVWępują w Vpo-
Vób nieuporYąTkowanX i Üają cUarakWer iWeraWXwnX. 

PoT wpłXweÜ NSOOJ YacYęWo włącYać VWraWegie To poTręcYników jęYX-
ków obcXcUH ale WraTXcXjnie YnajTujeÜX w nicU prYeÜieVYanie VWraWegii jęYX-
kowXcU i VWraWegii ucYenia Vię. AuWorYX jeTnak w więkVYości prYXpaTków Tają 
pierwVYeńVWwo VWraWegioÜ ucYenia VięH rYaTYiej prYXwołują VWraWegie kogni-
WXwneH naWoÜiaVW prawie Yupełnie poÜijają WeÜaW VWraWegii ÜeWakogniWXw-
nXcU TYiałania jęYXkowego w faYie realiYacji YaTań. A Wo wXTaje Vię nieVWo-
VowneH TlaWego żeH po pierwVYeH YaTanie YajÜuje cenWralne ÜiejVce w poTej-
ściu ukierunkowanXÜ na TYiałanieH po TrugieH YaTanie cUarakWerXYuje Vię 
WXÜH że Üoże bXć wXkonane prYX YaVWoVowaniu różnXcU VWraWegii. 

 
9. RaTania i icU realiYacja 
 
Pojęcie koÜpeWencji w NSOOJ jeVW nieroYerwalnie YwiąYane Y TYiałanieÜ 
prYebiegającXÜ w pewnXÜ konWekście (jęYXkowXÜH inWelekWualnXÜ cYX fi-
YXcYnXÜ)H barTYiej lub Üniej YłożonXÜH barTYiej lub Üniej kolekWXwnXÜ. 
PrYXwołując Tefinicję użXcia jęYXka należX poTkreślićH że jęYXkowa koÜpe-
Wencja koÜunikacXjna poYoVWaje w YwiąYku Y realiYacją YaTańH kWóre Vą TYia-
łaniaÜi inWencjonalnXÜiH inTXwiTualnXÜi lub kolekWXwnXÜiH wpiVanXÜi  
w określoną Vferę żXciaH ukierunkowanXÜi na realiYację jeTnego lub więcej 
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celów i YakońcYone ToVWrYegalnXÜ reYulWaWeÜ; Üogą łącYXć w Vobie jęYXk  
i TYiałanie oraYH w celu realiYacjiH wXÜagają uakWXwnienia wraY Ye VWraWegia-
Üi licYnXcU koÜpeWencji (Yob. NSOOJ 2003J 20). 

OTnowa ÜeWoTologicYna Yaproponowana w NSOOJ powinna opierać 
Vię na ToVWrYeganiu ściVłej więYi ÜięTYX koÜpeWencjaÜi użXWkownika jęYXka 
a YaTaniaÜiH a Wak nie jeVW. PropoYXcja YaTań w wXÜiarYe YaproponowanXÜ 
prYeY auWorów SyVWeÜu opiVu jeVW jeVYcYe wciąż niewXVWracYająco powVYecU-
na we wVpółcYeVnXcU ÜaWeriałacU To naucYaniaIucYenia Vię jęYXków obcXcU. 
„Jeśli nie ToVWrYega Vię Wej więYiH prYecUoTYi Vię obok poWencjału oTnowX 
ÜeWoTologicYnej Yaproponowanej prYeY NSOOJH kWórX wXVuwa na plan pierw-
VYX YaTania” (RicUerH 2012J 98).  

Jak już wVpoÜnianoH prakWXkowanie reflekVji jeVW Viłą napęTową pro-
ceVu naucYania i ucYenia VięH poYwala ewoluować TYiałanioÜ prakWXcYnXÜ 
poprYeY wXłącYenie oTpowieTYi auWoÜaWXcYnXcUH ruWXnowXcU. ReflekVja Wo 
VpojrYenie wVWecYH oTwołanie Vię To poViaTanej wieTYX i uÜiejęWności w celu 
konVWruowania ToVkonalVYXcU narYęTYiH poYwalającXcU YwiękVYXć VkuWecY-
ność TYiałań naucYXcielVkicU. 

PerVpekWXwa ukierunkowana na TYiałanie Yaproponowana w NuropejVkiÜ 
VyVWeÜie opiVu narYuca koniecYność prYeorienWowania roli naucYXciela YTefinio-
wanej w poTejściu koÜunikacXjnXÜ. NaucYXciel reflekVXjnX w świeWle WekVWów 
NSOOJ ToVkonale roYpoYnaje Vwój Weren pracXH poWrafi właściwie inWerpreWować 
wXWXcYne TokuÜenWu proÜującego wVpółcYeVne WenTencje w naucYaniu jęYX-
ków i kulWur. ReflekVXjność nie ogranicYa Vię To analiYX właVnego TYiałania po WoH 
abX Üóc je ucYXnić barTYiej efekWXwnXÜH abX wXprowaTYić je poYa ogranicYenia 
ruWXnX. PXcUoTYąc poYa proVWą akuÜulacjęH nakłaTanie Vię ToświaTcYeńH reflek-
VXjność ułaWwia WworYenie świaToÜości i WożVaÜości YawoTowej. 

ReaVuÜującH NSOOJ wXÜaga naucYXciela koÜpeWenWnegoH YTolnego To 
prYekaYXwania wieTYX i wXrabiania uÜiejęWności w konWekVWacUH wXpoVażonego  
w Vavoir-faire i Vavoir-êWre oraY reflekVXjność i eWXkę. NaTVYeTł cYaV na naucYXciela 
facUowcaH kWórX poWrafi YÜobiliYować całokVYWałW YaVobówH kWórXÜi TXVponuje 
jego oVobowość w celu roYwiąYania probleÜu lub VWawienia cYoła WruTnościoÜ. 
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NlżbieWa GajewVka 
UniwerVyWeW PeTagogicYnyH Oraków 

MagTalena Sowa 
OaWolicki UniwerVyWeW LubelVki Jana Pawła II 

RNFLNOSYJNA PRAOTYOA P NAUCRANIU  
JĘRYOA SPNCJALISTYCRNNGO 

ReflecWive pracWice in WeacUing Language for Specific PurpoVeV (LSP) 

CoÜpareT Wo colleagueV WeacUing foreign languageV for general purpoVeVH 
wUo can uVe reaTX-ÜaTe VXllabuVeV or prograÜVH WUe LSP WeacUer UaV Wo 
reflecW on ÜeWUoTologX aW WUe level of courVe planning. TUe Vcope anT na-
Wure of WUe propoVeT courVe conWenW iV WailoreT Wo WUe Vpecific neeTV of a 
VWuTenW. TUe analXViV of WUeVe neeTV iV baVeT on inWerviewV anT queVWion-
naireV. TUere are ÜanX exaÜpleV of VucU WoolVH buW none of WUeÜ are uni-
verVal or exUauVWiveH nor can WUeX be. TUe purpoVe of WUiV arWicle iV Wo pro-
poVe a VeW of paraÜeWerV Wo faciliWaWe inveVWigaWion of WUe eTucaWional con-
WexWH wUicU coulT be a VWarWing poinW for WUe TevelopÜenW of queVWion-
naireV WailoreT Wo Vpecific eTucaWion neeTV. 

OeyworTVJ language for Vpecific purpoVeVH VXllabuVH language neeTVH 
neeTV analXViVH neeTV analXViV WoolV 

Słowa klucYoweJ jęYXk VpecjaliVWXcYnXH prograÜ naucYaniaH poWrYebX 
jęYXkoweH analiYa poWrYebH narYęTYia iTenWXfikacji poWrYeb 

 
 
1. PVWęp 
 
PrakWXka naucYania pokaYujeH że naucYXciel jęYXka VpecjaliVWXcYnego (JS) cYę-
ściej niż jego koleTYX ucYącX jęYXka obcego (JO) poT kąWeÜ ogólnXÜ wXkaYuje 
reflekVXjną poVWawę w wXkonXwaniu Vwojego YawoTu. P prYXpaTku iVWnienia 
goWowego prograÜu naucYania oraY poÜagającXcU w jego realiYacji ÜaWeria-
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łów (poTręcYnikówH ToTaWkowXcU ćwicYeń iWp.) naucYXciel Üoże po proVWu 
realiYować Wen prograÜ. OieTX WakicU poÜocX brakH naucYXciel VaÜ ÜuVi po-
TejÜować iVWoWne TecXYje w YakreVie kVYWałWu kurVuH jego celów i Wreści. Oon-
WekVW TXTakWXcYnX wXÜuVYa YaWeÜH abX VWał Vię on naucYXcieleÜ reflekVXjnXÜ. 

SaÜoTYielne YiTenWXfikowanie poWrYeb eTukacXjnXcU ucYącXcU Vię oraY 
opracowanie operacXjnXcU TYiałań i ÜaWeriałów naucYaniaH aTekwaWnXcU To okre-
ślonXcU uprYeTnio poWrYebH nie jeVW rYecYą łaWwą. ParWo Vię YaWeÜ YaVWanowićH cYX 
i  w  jaki  VpoVób  Üożna  prYXjść Y  poÜocą naucYXcielowi  JSH  VWająceÜu  prYeT  ko-
niecYnością prYXgoWowania oferWX naucYania Tla grupX o profilu YawoTowXÜ.  
P niniejVYXÜ arWXkule poTejÜieÜX próbę ułaWwienia pracX Wej grupie naucYXcieliH 
Vkupiając Vię YaVaTnicYo na wVWępnej faYie opracowania kurVu Tla poWrYeb Yawo-
TowXcUH Wj. na analiYie poWrYeb. P pierwVYej kolejności prYXjrYXÜX Vię iVWniejącXÜ 
narYęTYioÜ w YakreVie iTenWXfikacji poWrYebH opracowanXÜ prYeY różnXcU auWo-
rów. NaVWępnieH YaVWanowiÜX VięH cYX i na ile We goWowe narYęTYia Vą uniwerValne  
i wXcYerpujące Tla wVYelkicU VpecjaliVWXcYnXcU konWekVWów eTukacXjnXcUH abX 
wreVYcieH w oVWaWniej cYęściH Yaproponować właVne uToVkonalenia w WXÜ YakreVie. 
 
2. Programowanie kurVu JS 
 
Planowanie kurVu JS YacYXna Vię każToraYowo oT VWworYenia obraYu oTbiorcX 
kVYWałcenia oraY jego poWrYeb koÜunikacXjnXcU w poYnawanXÜ jęYXku.  
P  prYXpaTku  JS  Üożna  wXoTrębnić Twa  WXpX  VXWuacjiH  w  kWórXcU  ucYącX  Vię 
roYpocYXna naukę JOJ ucYenie Vię Tla celów YawoTowXcU oraY ucYenie Vię Tla 
poWrYeb YawoTowXcU (GajewVka i SowaH 2014). P pierwVYXÜ prYXpaTku cUo-
TYi o naukę jęYXków YawoTowXcU lub branżowXcU To wXkorYXVWania icU  
w późniejVYej karierYeH Yaś kurVX Wego WXpu aTreVowane Vą To VYerYej profilo-
wanXcU grup TocelowXcU. P TrugiÜ prYXpaTku nauka Tokonuje Vię poT ką-
WeÜ poWrYeb konkreWnej grupX oTbiorców (a naweW pojeTXncYego oTbiorcX)  
i ÜaÜX To cYXnienia Y WXpowXÜi kurVaÜi „VYXWXÜi na Üiarę”. OlaVXcYne kurVX 
Tla pojeTXncYego oTbiorcX Vą WXpowe Tla gloWWoTXTakWXki VpecjaliVWXcYnejH nie 
są bXnajÜniej jeTXną forÜą kVYWałcenia jęYXkowego To celów YawoTowXcU.  

NiekWóre Y cYXnników wpłXwającXcU na profil kurVu JS Vą na WXle WXpo-
weH że poYwalają WworYXć oferWę aTreVowaną To VYerVYego kręgu YainWere-
VowanXcU. RalicYXć To nicU Üożna Ü.in. TYieTYinęH To kWórej oTnoVi Vię TanX 
TXVkurV VpecjaliVWXcYnXH konWekVW korYXVWania Y Tanego jęYXka (VpecjaliVWXcY-
nego lub ogólnego)H VWopień profeVjonaliYacji oTbiorców kVYWałcenia oraY 
VpoVób poświaTcYenia YTobXWXcU uÜiejęWności.  

PowXżVYą liVWę Üożna bXłobX uYupełnić jeVYcYe o kilka aVpekWów – Wa-
kicU jak cYaV Wrwania kurVuH Tobrowolność lub prYXÜuVowość poTjęWego 
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kVYWałcenia bądź Weż (nie)jeTnoroTność grupX – cUoć Yawierają Vię one po-
śreTnio w oÜówionXcU krXWeriacU. PXÜienione paraÜeWrX krYXżują Vię Ye 
VobąH w ÜniejVYX lub więkVYX VpoVób Tefiniując oVWaWecYnX profil Yapropo-
nowanego kVYWałcenia. OoÜplekVowość cYXnników wpłXwającXcU na plano-
wanie kurVu JS obraYuje poniżVYX VcUeÜaW. 
 

 
 

ScUeÜaW 1J OpiV planowania kurVu jęYXkowego Tla oTbiorców o VpecXficYnXcU poWrYebacU 
koÜunikacXjnXcU (wg Nurin ŁalÜeW i Henao Te LeggeH 1992J 76). 

 
CUcąc Ynaleźć oTbiorców Tla projekWowanego prYeY Viebie VYkoleniaH 

naucYXciel YaWruTnionX w koÜercXjnej VYkole jęYXkowej bęTYie ÜuViał Toko-
nać innXcU wXborów niż lekWor kVYWałcącX VWuTenWów poliWecUniki lub naucYX-
ciel w VYkole profilowanej YawoTowo. OYnacYa WoH że naucYanie JS nie YawVYe 
obowiąYkowo ÜuVi roYpocYXnać Vię oT VYcYegółowej analiYX poWrYeb. Pewne 
paraÜeWrX poÜagają VcUarakWerXYować więkVYe kręgi ucYącXcU VięH określając 
YaraYeÜ VpecXficYne aVpekWX icU kVYWałcenia. OoÜbinacja wielu ogólnXcU cYXn-
ników Taje w reYulWacie opiV YawężonegoH ale ciągle Tość VYerokiego grona 
aTreVaWówH poYwalając prYXgoWować Tla nicU oTpowieTnio VprofilowanX kurV. 
PrYXnależność To Wakiej cYX innej grupX nie WXlko TeWerÜinuje poWrYebX jęYX-
koweH ale Wakże rYuWuje na VpoVób icU YaVpokajaniaH cYXli TecXTuje o forÜacU 
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poTejÜowanej nauki. ParWo YaWeÜ Tokonać prYegląTu narYęTYi VWoVowanXcU 
To określania profilu grupX VpecjaliVWXcYnej w celu TopaVowania oTpowieT-
niego prograÜu VpecjaliVWXcYnego kVYWałcenia jęYXkowego. 
 
3. NarYęTYia pomagające w określeniu profilu grupy VpecjaliVWycYnej 

 
JeTnXÜ Y inVWruÜenWówH jakiÜ Üożna poVłużyć Vię To określenia profilu oT-
biorców kVYWałcenia jeVW analiYa VXVWeÜicYna. Polega ona na VpiVaniu wVYXVW-
kicU paraÜeWrów oTnoVYącXcU Vię To określonej VXWuacji eTukacXjnejH kWóre 
Üogą oTegrać rolę w prograÜowaniu kurVu. LiVWa cYWernaVWu WakicU paraÜe-
Wrów YoVWała opracowana prYeY Nurin ŁalÜeW i Henao Te Legge (1992J 11). 
RTefiniowanie Wreści kVYWałcenia powinno bXć poprYeTYone roYpaWrYenieÜ  
i uwYglęTnienieÜ WakicU eleÜenWówH jak YapoWrYebowanie inVWXWucjonalne  
i VpołecYne ucYącXcU VięH VpołecYno-kulWurowX profil ucYącXcU Vię i naucYXcielaH 
jęYXkowe oraY poYajęYXkowe poWrYebX ucYącXcU VięH VXWuacje koÜunikacXjne 
To opanowania w jęYXku TocelowXÜH TYieTYinX naukoweH YaVobX i ogranicYe-
nia finanVoweH cYaVoweH luTYkieH oWocYenie eTukacXjne i VpołecYno-kulWurowe.  

ReflekVja naT ÜoWXwaÜi powVWawania kurVu TowoTYiH że nieYwXkle 
iVWoWna w jego opracowaniu jeVW oVoba ucYącego Vię (rYecYXwiVWego oTbiorcX 
kurVu)H kWórX jeTnak Y regułX nie jeVW YlecenioTawcą. PrYeT określenieÜ VYcYe-
gółowego prograÜu kVYWałcenia warWo YaVWanowić VięH To kogo kierowana jeVW 
oferWa eTukacXjna w YakreVie JS. P celu określenia profilu oTbiorców Üożna 
poVłużyć Vię goWowXÜi YeVWawaÜi pXWańH kWórXcU Tużą ilość ToVWarcYa liWeraWu-
ra  prYeTÜioWu (Tla  jęYXka francuVkiego Ü.in.  CarraV  eW  al.H  2007J  25-26;  LeU-
ÜannH 1993J 47-48). OorYXVWanie Y nicU wXÜaga jeTnak krXWXcYnej ocenX.  

AnaliYa profilu ucYącXcU Vię w ściVłXÜ Wego Vłowa YnacYeniu oTbXwa 
Vię YaVaTnicYo w oparciu o Twa główne paraÜeWrX. Po pierwVYeH bierYe poT 
uwagę poYioÜ YnajoÜości jęYXka obcegoH najcYęściej baTanX Vkalą biegłości 
proponowaną prYeY NSOOJ. Na ogół WowarYXVYą Üu pXWania o prYeVYłość 
eTukacXjną ucYącXcU Vię. Po TrugieH uwYglęTnia VWopień profeVjonaliYacji 
ucYącXcU VięH kWórX poYwala ocenić poYioÜ uÜiejęWności YawoTowXcU i oT-
różnia pocYąWkującXcU w YawoTYie oT ToświaTcYonXcU VpecjaliVWów.  
 
4. NarYęTYia prYyTaWne w iTenWyfikacji VpecjaliVWycYnycU poWrYeb jęYykowycU 

 
PoYa określenieÜ profilu oTbiorcX kVYWałceniaH naucYXciel JS powinien YiTen-
WXfikować poWrYebX jęYXkowe TocelowXcU oTbiorców kurVuH kWórYX poVługi-
wać Vię będą jęYXkieÜ na różne VpoVobXH w różnXcU okolicYnościacU i w róż-
nXcU VXWuacjacU koÜunikacXjnXcU (cf. MelUaXeH 2006). PrYXTaWna Üu w WXÜ 
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bęTYie analiYa poWrYebH kWórą WrakWuje Vię jako główną poÜoc prYX określaniu 
prograÜu kurVu Tla poWrYeb YawoTowXcU.  

AnaliYa poWrYeb polega na TokłaTnXÜ Yakreśleniu VXWuacji koÜunikacXj-
nXcUH  w  kWórXcU  ucYącX  Vię bęTYie  poVługiwał Vię jęYXkieÜ  obcXÜ  w  Vwojej  
TYiałalności YawoTowejH jak również na określeniu wieTYX i uÜiejęWności jęYX-
kowXcU oraY YawoTowXcUH kWóre bęTYie ÜuViał YTobXć w ciągu Yaplanowane-
go kVYWałcenia (MangianWe i ParpeWWeH 2004). Łiorąc poT uwagęH że kurV po-
wVWaje na YaÜówienie i oTpowiaTa pilnej poWrYebie ucYącego VięH nie Üoże 
bXć ÜowX o YajÜowaniu Vię VYeroką gaÜą WeÜaWówH różnicowanieÜ koÜpe-
Wencji i VprawnościH lecY należX Vkupić Vię wXłącYnie na WXcU YagaTnieniacU  
i uÜiejęWnościacUH kWóre w pierwVYej kolejności będą prYXTaWne ucYąceÜu Vię 
w jego żXciu YawoTowXÜ. OYnacYa Wo YnaleYienie oTpowieTYi na VYereg pXWań 
WXpuJ GTYie i w jakicU VyWuacjacU ucYący Vię bęTYie poVługiwał Vię jęYykieÜ 
obcyÜ w VferYe  YawoTowej?  R  kiÜ bęTYie  Üiał To cYynienia? O cYyÜ bęTYie  
ÜówiłIpiVał?  P  jaki  VpoVób  bęTYie  Vię koÜunikował?  CYy  i  co  bęTYie  cYy-
WałIpiVał? Jakie YaTania w jęYyku obcyÜ bęTYie ÜuViał wykonywać? iWp.  

P pewnXcU VXWuacjacU naucYXciel bęTYie VaÜ Üógł uTYielić oTpowie-
TYi na We pXWaniaH opierając Vię na właVnXÜ ToświaTcYeniu lub ToświaTcYe-
niu grupH Y kWórXÜi wcYeśniej YTarYXło Üu Vię pracować. CYaVaÜi jeTnakH gTX 
Ylecenia ToWXcYą obVYarów Üało YnanXcU bądź Yupełnie Üu nieYnanXcUH 
koniecYnX bęTYie konWakW Ye śroTowiVkieÜ YawoTowXÜH cYXli Y VaÜXÜi 
ucYącXÜi Vię lub Ye YlecenioTawcą. SYcYegółowX wXwiaT lub ankieWa poÜoże 
naucYXcielowi JS określić Ü.in. ogólnX konWekVW koÜunikacji (śroTowiVkoH 
VekWorH branżaH roTYaj VWanowiVka iWp.)H rolę i rangę koÜunikacji oraY para-
ÜeWrX inWerakcji (VWoVunki VXÜeWrXcYne iIlub aVXÜeWrXcYne)H roTYaje konWak-
Wów (WwarYą w WwarYH prYeT Tużą publicYnościąH prYewoTnicYenie YebranioÜH 
uTYiał w konferencjacU iWp.)H roTYaje użXWXcU śroTków koÜunikacji (roYÜo-
wa WwarYą w WwarYH prYeY WelefonH na piśÜieH prYeY inWerneW iWp.)H roTYaj wa-
rianWu jęYXka ToÜinującego w koÜunikacji (poWocYnXH VWarannXH akaTeÜickiH 
regionalnX iWp.) cYX wreVYcie roTYaj koTu jęYXka (Üowa cYX piVÜo). 

Określenie jęYXkowXcU poWrYeb ucYącXcU Vię bęTYie Tużo proVWVYe  
w cUwili opracowXwania kurVu na konkreWne Ylecenie niż w raÜacU YinVWXWu-
cjonaliYowanej oferWX kVYWałcenia. P WXÜ TrugiÜ prYXpaTkuH nie Üogąc pre-
cXYXjnie określić VXWuacji koÜunikacXjnXcUH naucYXciel barTYiej Vkupi Vię na 
ToborYe WeÜaWów właściwXcU Tanej TXVcXplinie i Yróżnicuje YakreV YagaT-
nieńH wYbogacając WXÜ VaÜXÜ prograÜ kurVu.  

Mówiąc o analiYie poWrYebH należX paÜięWaćH że nie Üoże bXć ona To-
konana prYeY naucYXciela raY na YawVYe. PeTług MangianWe i ParpeWWe 
(2004J 24) iVWnieją prYXnajÜniej Twa powoTXH Tla kWórXcU powinna bXć ona 
WrakWowana w VpoVób roYwojowX i ewolucXjnX. PierwVYX ToWXcYX cYaVu Wrwa-
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nia kurVuH kWórX prYeważnie jeVW barTYo króWki w VWoVunku To YiTenWXfikowa-
nXcU poWrYeb. OgranicYonX cYaV YÜuVYa naucYXciela To nieuVWannego korX-
gowania wXborów oTnośnie WegoH co powinno pojawić Vię w Wrakcie VYkole-
nia. PXborX We Üogą bXć YaraYeÜ kweVWionowane prYeY ucYącXcU VięH kWórYX 
będą Üieć innX pogląT na Wę kweVWię i będą woleli pracować naT cYXÜś in-
nXÜ. MoTaWkowoH niekWóre oÜawiane YagaTnienia Üogą bXć prYXcYXną po-
jawienia Vię nowXcU poWrYeb cYX ocYekiwań Ye VWronX ucYącXcU Vię.  

Mruga prYXcYXna jeVW naWurX WecUnicYnej. Ponieważ kurV JS jeVW prYXgo-
WowXwanX prYeY inVWXWucję kVYWałcącąH rYaTkie Vą prYXpaTkiH kieTX naucYXciel 
VpoWXka i poYnaje VwoicU ucYniów prYeT roYpocYęcieÜ kurVu. PrograÜ Wego 
oVWaWniego YoVWanie prYXgoWowanX głównie w oparciu o Üniej lub barTYiej 
Wrafne YałożeniaH a ucYniowie będą Üogli wXpowieTYieć Vię na jego WeÜaW 
Topiero po pierwVYXcU YajęciacU. Może Vię więc YTarYXćH że ocYekiwania 
oTbiorców nie będą w pełni oTpowiaTałX YałożenioÜ auWora kurVuH a Wo 
wXÜagać bęTYie reorganiYacji pewnXcU Yałożeń kVYWałcenia. 

Można wreVYcie wXobraYić Vobie VXWuacjęH kieTX w raÜacU jeTnoroT-
nej na pierwVYX rYuW oka grupX będą uwiTacYniałX Vię różne poWrYebX po-
VYcYególnXcU jej cYłonków. PśróT ucYęVYcYającXcU na Wen VaÜ kurV inżXnie-
rów ÜecUaników Üogą pojawić Vię WacXH kWórYX będą cUcieli opanować jęYXk 
w celu cYXWania liWeraWurX facUowej; WacXH kWórXcU inWereVować bęTYie cYXnnX 
uTYiał w ÜięTYXnaroTowXÜ projekcie ÜającXÜ na celu buTowę inVWalacji 
WerÜicYnego prYekVYWałcania oTpaTów koÜunalnXcUH lub wreVYcie WacXH kWó-
rXcU celeÜ bęTYie YaWruTnienie Vię w ÜuYeuÜ WecUniki i opowiaTanie Ywie-
TYającXÜ o wXnalaYkacU inżXnierXjnXcU. NaucYXciel JS bęTYie Wu Üieć To 
cYXnienia Y oVobaÜi o iTenWXcYnXÜ profiluH repreYenWującXcU Wę VaÜą TXVcX-
plinęH jeTnak każTa Y nicU bęTYie cUciała opanować oTÜienne koÜpeWencje 
Tocelowe. PoWrYebX pierwVYej grupX oTbiorców ToWXcYXć będą roYwijania 
koÜpeWencji cYXWania piVÜ VpecjaliVWXcYnXcUH Y poÜinięcieÜ Vprawności 
Üówienia cYX piVania. P TrugiÜ prYXpaTku akcenW YoVWanie położonX na 
inWerakcję Vłowną (roYuÜienie i wXkonXwanie poleceńH forÜułowanie pXWańH 
wXÜiana pogląTówH koleżeńVkie VWoVunki w pracX). Praca w ÜuYeuÜ WecUni-
ki wXÜaga naWoÜiaVW uÜiejęWności jaVnej preYenWacji i opiVuH a więc koÜpe-
Wencji YwiąYanXcU Y wXpowieTYią uVWnąH co ToTaWkowo Üoże bXć poVYerYone 
o uÜiejęWność YroYuÜiałego prYekłaTu jęYXka WecUnicYnego na jęYXk barTYiej 
poWocYnX. PiTać więcH że każTX Y prYeTVWawionXcU powXżej prYXpaTków 
poWrYebuje oTÜiennego VcenariuVYa TYiałań Ye VWronX naucYXciela JS.  

P celu YTobXcia inforÜacji na WeÜaW poWrYeb oTbiorców kurVu na-
ucYXciel Üoże poVłużyć Vię roYÜaiWXÜi narYęTYiaÜiH WakiÜi jak kweVWionariu-
VYeH konWakWX Ye śroTowiVkieÜ YawoTowXÜ (w WXÜ obVerwacjeH nagraniaH 
wXwiaTX)H poTręcYniki iWp.  
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NajproVWVYXÜ VpoVobeÜ określenia jęYXkowXcU poWrYeb oTbiorców 
kurVu jeVW VWworYenie liVWX pXWań w forÜie kweVWionariuVYX lub ankieW (paWrY 
np. forÜularY opracowanX na poWrYebX kurVu jęYXka UiVYpańVkiego prowa-
TYonego w nieÜieckiÜ prYeTViębiorVWwie branżX elekWronicYnej; cf. VeláV-
queY-ŁelloWH 2004; MangianWeH 2007J 139). Takie narYęTYia Vą prYXTaWne 
również w VXWuacji beYpośreTniego wXwiaTu Y poWencjalnXÜ ucYącXÜ Vię. 
PXWania ToWXcYące konWekVWu koÜunikacjiH jej roliH naWurX konWakWówH śroT-
ków koÜunikacji iWp. Üożna uYupełnić o kolejneH np. CYy ucYący Vię będą 
poVługiwali  Vię jęYykieÜ  obcyÜ  w  kraju  jęYyka  obcego  cYy  w  icU  roTYiÜyÜ  
kraju? Jakie Üogą być prYewiTywalne różnice kulWurowe? iWp. 

PoTVWawową YaleWą kweVWionariuVYX jeVW ToVWarcYenie naucYXcielowi in-
forÜacji na WeÜaW eTukacXjnej prYeVYłości ucYącXcU VięH a Wakże poYnanie icU 
pogląTów na właVną koÜpeWencję w jęYXku obcXÜ i ocYekiwań wobec kurVu. 
 
5. OryWeria pomagające w opracowaniu właVnycU narYęTYi iTenWyfikacji 

poWrYeb 
 
Jak łaWwo Üożna YauważyćH wielorakość paraÜeWrówH kWóre należX wYiąć poT 
uwagę w ocenie poWrYeb ucYącego VięH powoTujeH że iVWniejące narYęTYia będą 
różnić Vię oT ViebieH Üniej lub barTYiej uwXpuklając Wakie cYX inne eleÜenWX 
profilu. Re wYglęTu na wieloaVpekWowX cUarakWer analiYX poWrYeb nie jeVW Üoż-
liwe VWworYenie uniwerValnego forÜularYaH uwYglęTniającego wVYelkie poWen-
cjalne paraÜeWrX Wej analiYX. P Wrakcie poYXVkiwania TanXcU na WeÜaW oTbior-
ców kVYWałcenia należX Wakże Üieć na uwaTYeH abX baTania nie bXłX uciążliwe 
Tla ankieWowanXcU. MlaWego kweVWionariuVY najcYęściej uwYglęTnia jeTXnie 
aVpekWX najbarTYiej inWereVujące Tla organiYaWorów kurVu.  

Łiorąc poT uwagę powXżVYe VWwierTYeniaH celeÜ niniejVYego arWXkułu 
jeVW Yaproponowanie liVWX paraÜeWrów użXWecYnXcU To VWworYenia narYęTYia 
oTpowieTniego Tla pojeTXncYXcU VXWuacji kVYWałceniaH kWóre ÜogłobX YaVWąpić 
ÜiejVce uniwerValnejH ale barTYo obVYernej ankieWX. Jak już powieTYiano wcYe-
śniejH iVWniejące narYęTYia nie YawVYe wXcYerpująco uwYglęTniają wVYXVWkie 
cYXnniki warunkujące profil kurVu. P WXÜ celu Üożna YaWeÜH na poTVWawie 
właVnXcU krXWeriówH opracować ankieWX Yawierające Üniej lub barTYiej roYbu-
Towane kaWegorie WeÜaWXcYne ToVWarcYające poWrYebnXcU inforÜacji.  

PrYeTVWawiona niżej Wabela YeVWawia najiVWoWniejVYe paraÜeWrXH Üające 
wpłXw na oVWaWecYnX kVYWałW kurVu. MoWXcYą one prYeTe wVYXVWkiÜJ VXWuacji eTu-
kacXjnejH ogólnej cUarakWerXVWXki ucYącXcU VięH poWrYeb jęYXkowXcUH poWrYeb 
ToWXcYącXcU VpoVobu ucYenia VięH aVpekWów kulWurowXcU oraY inWerkulWurowXcU. 
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AVpekWy organiYacji kurVu JS ParameWry kVYWałceniaH na kWóre mają wpływ 
SyWuacja eTukacyjna 

OonWekVW kVYWałceniaJ naucYanie JS To celów Yawo-
TowXcU (naucYanie jęYXków branżowXcU i Yawo-
TowXcU) a naucYanie JS Tla poWrYeb YawoTowXcU 

Mniej lub barTYiej precXYXjne TopaVowanie Wreści 
To profilu oTbiorców kVYWałcenia (poWrYebX i Üo-
WXwacje prYewiTXwane lub rYecYXwiVWe) 

IVWniejące prograÜX Mobór celów i Wreści kVYWałcenia 

IVWniejące poTręcYniki (ÜaWeriałX) Opracowanie ÜaWeriałów oraY ćwicYeń 

ŚroTki WecUnicYne ToVWępne w Wrakcie kurVu  
(w WXÜ ToVWęp To inWerneWu) 

Mobór ÜeWoT oraY WecUnik (praca w klaVieH  
e-learning) 

ŚroTki WecUnicYne ToVWępne Tla ucYącXcU Vię  
(w WXÜ ToVWęp To inWerneWu) 

Mobór ÜeWoT oraY WecUnik (praca właVnaH  
e-learning) 

Ogólna cUarakWeryVWyka ucYącycU Vię 
LicYebność grupX Mobór ÜeWoT oraY WecUnik 

OonWakW Ye śroTowiVkieÜ YawoTowXÜ  MoVWęp To ÜaWeriałów auWenWXcYnXcUH Üożliwość 
prowaTYenia ćwicYeń oraY TokonXwania ewaluacji 
w Werenie 

Piek i płeć ucYącego Vię SWXle YacUowań oraY inWerakcji (naucYXciel-ucYeńH 
ucYeń-ucYeń) 

SWanowiVko w firÜie SWXle YacUowań oraY inWerakcji  

PXkVYWałcenie i ToświaTcYenie YawoTowe SWopień profeVjonaliYacji (Üożliwość oTwołania Vię To 
wieTYX YawoTowej poViaTanej prYeY ucYącXcU Vię) 

Łiegłość w YakreVie Tanego jęYXka obcego (baYo-
wego Tla poYnawanego JS) 

InTXwiTualiYacja naucYania (koniecYność prYXgo-
Wowania ToTaWkowXcU ćwicYeń) 

RnajoÜość innXcU jęYXków obcXcU  TranVfer poYXWXwnX i negaWXwnX 

Łiegłość w YakreVie jęYXka ojcYXVWego NwenWualna koniecYność TYiałań naprawcYXcU  
w obrębie VWwierTYonXcU TeficXWów 

MXVpoYXcXjność oraY VWopień obciążenia obowiąY-
kaÜi (YawoTowXÜiH roTYinnXÜi iWT.) 

ŃorÜa kVYWałcenia (koniecYność wprowaTYania 
eleÜenWów naucYania YTalnego i pracX auWono-
ÜicYnej); WeÜpo kVYWałcenia (cYęVWoWliwość YajęćH 
realiVWXcYne ocYekiwania wobec ucYącXcU Vię) 

OVYWałcenie poTjęWe Tobrowolnie lub prYXÜuVowo OoniecYność buTYenia lub wYÜacniania ÜoWXwacji 
w Wrakcie kVYWałcenia 

SpoVób i YakreV wVpierania kVYWałcenia prYeY 
inVWXWucję YaÜawiającą kurV 

ŃorÜX kVYWałcenia; ÜniejVYa lub więkVYa koniecY-
ność wYÜacniania ÜoWXwacji; ocYekiwania wobec 
ucYącXcU Vię 

PoWrYeby ToWycYące VpoVobu ucYenia Vię 
MoTalność i inne cecUX oVobowościowe Mobór ÜeWoT oraY WecUnik oTpowiaTającXcU 

preferencjoÜ ucYącXcU Vię 
SWXle i VWraWegie ToWXcYące VpoVobu ucYenia Vię Mobór ÜeWoT oraY WecUnik oTpowiaTającXcU VWXloÜ 

i VWraWegioÜ oraY preferencjoÜ ucYącXcU Vię 
PXobrażenia na WeÜaW Viebie VaÜego jako ucYnia 
(YTolnXInieYTolnX) i w konVekwencji VWopnia 
WruTności poTjęWXcU YaÜierYeń 

NwenWualna korekWa poVWaw i wXobrażeń 
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MoświaTcYenia eTukacXjne (w WXÜ VaÜokVYWałce-
nie) 

Preferencje ToWXcYące VpoVobu ucYenia Vię; Üoż-
liwość pracX auWonoÜicYnej lub VeÜi-
auWonoÜicYnej 

SpoVób poświaTcYenia efekWów kVYWałcenia (ewa-
luacja w WerenieH egYaÜin wewnęWrYnXH cerWXfika-
cja YewnęWrYna) 

Mobór celówH Wreści oraY WecUnik kVYWałcenia 

PoWrYeby jęYykowe 
PoWrYebX Teklarowane prYeY inVWXWucję YaÜawia-
jącą 

SYeroki YakreV paraÜeWrów warunkującXcU Tobór 
celów oraY Wreści kVYWałceniaJ wVkaYana werXfika-
cja w Woku TalVYej analiYX poWrYeb rYecYXwiVWXcU 

PoWrYebX Teklarowane prYeY poTÜioW kVYWałcenia 
(ucYeVWników kurVu) 

PXoTrębnienie oraY precXYXjne VforÜułowanie 
WXcU poWrYeb Üoże niekieTX wXÜagać poÜocX Ye 
VWronX organiYaWorów kurVu (YaVaTnicYe krXWeriuÜ 
warunkujące Tobór celów oraY Wreści kVYWałcenia) 

MYieTYina oTnieVienia OgólnX Tobór celów i Wreści kVYWałcenia (jęYXko-
wXcU oraY YawoTowXcU) 

SXWuacje YawoToweH w kWórXcU ucYącX Vię poVłu-
guje Vię (lub bęTYie Vię poVługiwał) JO 

Mobór celów i Wreści kVYWałcenia (nieYbęTne uÜie-
jęWności jęYXkowe i YawoToweJ VkrXpWX i Vcenariu-
VYe koÜunikacXjne) 

RaTania YawoTowe wiążące Vię Y Taną profeVjąH 
VWanowiVkieÜ lub ÜiejVceÜ pracX 

Mobór celów i Wreści kVYWałcenia (nieYbęTne uÜie-
jęWności jęYXkowe i YawoToweJ VcenariuVYe koÜu-
nikacXjne YgoTne Y Taną logiką YawoTową) 

TeÜaWXka konWakWów YawoTowXcU Y użXWkowni-
kaÜi JO 

Mobór celów i Wreści kVYWałcenia (jeTnoVWki lekVX-
kalneH ÜorfologicYne i VXnWakWXcYne); nieYbęTna 
wieTYa YawoTowa 

Ńunkcje jęYXkowe Mobór celów i Wreści kVYWałcenia  

Sprawności YawoTowe Mobór celów i Wreści kVYWałcenia 

SWaWuV roYÜówców Mobór celów i Wreści kVYWałcenia 

UżXwane rejeVWrX jęYXka  Mobór celów i Wreści kVYWałcenia 

Oanał koÜunikacji (roYÜowX WwarYą w WwarYH 
YapośreTnicYone elekWronicYnieH koreVponTencja 
WraTXcXjna) 

TXpX TXVkurVu oraY preferowane gaWunki; niekieTX 
Tobór Wreści (roYÜowX Te viVu VprYXjające roYVYe-
rYeniu WeÜaWXki koÜunikacji o kweVWie nieforÜal-
ne – VÜall Walk); VpecXficYna wieTYa YawoTowa 
(YwiąYana np. Y uÜiejęWnością VkuWecYnego pro-
waTYenia negocjacji WelefonicYnXcU) 

MiejVce wXkorYXVWania YTobXWej wieTYX i uÜiejęWno-
ści (w kraju ojcYXVWXÜ lub kraju jęYXka Tocelowego) 

Mobór celów i Wreści kVYWałcenia (YakreV uwYglęTnia-
nia Wreści ogólnXcU ToWXcYącXcU żXcia coTYiennego) 

MiejVce kVYWałcenia (w kraju ojcYXVWXÜ lub kraju 
jęYXka Tocelowego) 

Mobór celów i Wreści kVYWałcenia (YakreV uwYglęTnia-
nia Wreści ogólnXcU ToWXcYącXcU żXcia coTYiennego); 
WeÜpo kVYWałcenia (ekVpoYXcja na JO ułaWwiająca 
akwiYXcję); ToVWęp To TanXcU auWenWXcYnXcU 

PoWrYebX jęYXkowe YwiąYane Y koÜunikacją w klaVie Mobór celów i Wreści kVYWałcenia  
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AVpekWy kulWurowe oraY inWerkulWurowe 
RnajoÜość kulWurX ogólnej i YawoTowej Mobór celów i Wreści kVYWałcenia 

PobXW w kraju Tocelowego JO  Nwaluacja uÜiejęWności jęYXkowXcU w Werenie; 
beYpośreTnie ToświaTcYenie kulWurX obcej  

Praca w kraju Tocelowego JO (JS) Nwaluacja YawoTowXcU uÜiejęWności jęYXkowXcU 
w Werenie; beYpośreTnie ToświaTcYenie obcej 
kulWurX organiYacXjnej i logiki YawoTuIVWanowiVka 

OonWakWX YawoTowe iIlub prXwaWne Y roTYiÜXÜi 
użXWkownikaÜi jęYXka 

RakreV nieYbęTnej wieTYX VocjokulWurowej oraY 
koÜpeWencji VocjolingwiVWXcYnej  

OonWakWX YawoTowe iIlub prXwaWne Y nieroTYi-
ÜXÜi użXWkownikaÜi jęYXka 

OVYWałWowanie wrażliwości i uÜiejęWności inWerkul-
WurowXcU 

Uwarunkowania kulWurowe eTukacji SWXle YacUowań oraY inWerakcji (naucYXciel-ucYeńH 
ucYeń-ucYeń) 

 

Tabela 1J ParaÜeWrX prYXTaWne w określaniu profilu kurVu YawoTowego (opracowanie właVne). 
 

CUociaż każTX Ye wVkaYanXcU w Wabeli paraÜeWrów rYuWuje w pewien Vpo-
Vób na kVYWałW i  profil  kurVuH Topiero koÜbinacja kilku Y nicU precXYXjniej określa 
poWrYebX kVYWałcenia. Pracownik branżX ubeYpiecYeniowej (TYieTYina oTnieVienia) 
Üoże Üieć wpiVane w YakreV VwoicU obowiąYków VłużbowXcU TokuÜenWowanie 
VYkoTX (YaTania YawoTowe) pocYWą elekWronicYną lub WraTXcXjną (cecUX forÜalne 
TXVkurVów oraY gaWunków)H prYX cYXÜ koreVponTencja w jęYXku obcXÜ obejÜuje 
YaVaTnicYo likwiTowanie VYkóT powXpaTkowXcU (WeÜaWXka). 

NiekWóre Y paraÜeWrów ToVWarcYają Ybliżonej wieTYXH różniąc Vię jeTnak 
perVpekWXwą i YaVWoVowanXÜ aparaWeÜ pojęciowXÜ (paWrY np. VXWuacje ko-
ÜunikacXjne oraY YaTania YawoTowe). OonVWruując ankieWęH organiYaWor kurVu 
Üoże YaWeÜ wXbrać paraÜeWrX ToVWarcYające prYXTaWnXcU Üu TanXcUH Yaś 
poÜinąć WeH kWórXcU nie bęTYie poWrafił prYełożyć na prakWXkę TXTakWXcYną.  

Raproponowane prYeY naV YeVWawienie aVpekWów kurVu iIlub grupX 
Tocelowej oraY powiąYanXcU Y niÜi paraÜeWrów kVYWałcenia Üoże bXć roY-
VYerYane. PXbrane YagaTnienia ÜuVYą YoVWać naVWępnie prYekVYWałcone na 
operacXjne pXWania. InVpirację w WXÜ wYglęTYie Üogą VWanowić Ü.in. ankieWX 
prYeTVWawione w niniejVYXÜ arWXkule.   
 
5. PoTVumowanie 
 
Jak wielokroWnie okaYuje Vię w prakWXce naucYaniaH naweW najlepiej poÜXślane  
i ToVkonałe na pierwVYX rYuW oka narYęTYia YawoTYą lub Üają Vwoje ogranicYe-
nia. RóżnoroTność oTbiorców kVYWałcenia oraY icU poWrYeb nie poYwala naucYX-
cielowi JS YaTowalać Vię Üniej lub barTYiej uniwerValnXÜi i goWowXÜi roYwiąYa-
niaÜiH ale YÜuVYa To poVYukiwania VpoVobów TYiałań aTekwaWnXcU To pojeTXn-
cYXcU VXWuacji  i  oVób. P konWekście poTjęWego prYeY naV WeÜaWu łaWwo wXVnuć 
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wnioVekH że w VkuWecYnXÜ i poÜXślnXÜ wXkonXwaniu YawoTu naucYXciela JS 
nieYÜiernie ważna jeVW uÜiejęWność VaÜoTYielnego WworYenia operacXjnXcU 
narYęTYiH ToVWoVowanXcU To konkreWnXcU oTbiorców kVYWałcenia oraY jeTnoVW-
kowXcU VXWuacji eTukacXjnXcU. RaprojekWowanie i wTrożenie w prakWXce wła-
VnXcU roYwiąYań nie jeVW Üożliwe beY Togłębnej analiYX VXWuacji eTukacXjnejH 
Tokonanej cUociażbX w oparciu o Yaproponowane krXWeria (paWrY Tabela 1).  

NależX jeTnak YauważyćH że inforÜacje ToVWarcYane prYeY poVYcYegól-
ne paraÜeWrX nie Tla każTego auWora kurVu będą ÜiałX Wakie VaÜo YnacYenie 
i będą w równXÜ VWopniu prYXTaWne. ParWo WuWaj poTkreślićH że reflekVja na 
wVWępnXÜ eWapie planowania kurVuH Wj. analiYX poWrYebH oTnoVi Vię Wakże To 
uÜiejęWności ocenX użXWecYności i operaWXwności inforÜacji poYXVkiwanXcU 
na WeÜaW naucYanej grupX. ReflekVXjnX wXwiaT powinien oTnoVić Vię nie To 
wVYXVWkicU cecU ucYącXcU VięH lecY racYej WXcU Y nicUH kWóre naucYXciel JS po-
Wrafi rYecYXwiście uwYglęTnić w planowanXÜ kVYWałceniuJ jeżeli nie bęTYie 
poWrafił właściwie poVłużyć Vię inforÜacjaÜi na WeÜaW preferowanXcU prYeY 
ucYącXcU Vię repreYenWacji YÜXVłowXcU cYX VWXlów naukiH lepiejH abX poÜinął 
pXWania o We aVpekWXH a Vkupił Vię wXłącYnie na WXcUH kWóre poWrafi w VpoVób 
operacXjnX wXkorYXVWać na poWrYebX WworYonego prYeY Viebie kurVu JS. 
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JolanWa Łącka-ŁaTura 
UniwerVyWeW NkonoÜicYny w OaWowicacU 

MagTalena ŁęVka 
UniwerVyWeW NkonoÜicYny w OaWowicacU 

PSPÓŁOMPOPINMRIALNOŚĆ RA NFNOTY OSRTAŁCNNIA  
JAOO PYRNACRNIO POSTĘPU AUTONOÓIRACJI  

STUMNNTÓP P NAUCRANIU JĘRYOA  
SPNCJALISTYCRNNGO 

Co-reVponVibiliWy for learning ouWcomeV aV a TeWerminanW of WUe  
TevelopmenW of VWuTenW auWonomy in LSP WeacUing 

ŁuilTing learner auWonoÜX requireV effecWive coÜÜunicaWion anT coop-
eraWion beWween WeacUerV anT VWuTenWV wiWU regarT Wo WeacUingIlearning 
goalV anT ÜeWUoTV. In aTTiWionH criWical reflecWion on WUe progreVV being 
ÜaTe iV neeTeT. TUiV paper aiÜV Wo repreVenW WUe voiceV on one ViTe of 
WUiV TialogueH bX inveVWigaWing WUe percepWionV WUaW ŁuVineVV NngliVU VWu-
TenWV aW WUe UniverViWX of NconoÜicV in OaWowice Uave of WUe roleV wUicU 
NSP WeacUerV VUoulT Wake. TUiV VWuTX inWo learner auWonoÜX VeeV WUe co-
reVponVibiliWX of learnerV for WUe ouWcoÜeV of WUe WeacUingIlearning pro-
ceVV aV a VignificanW TeWerÜinanW of WUe TevelopÜenW of auWonoÜX. Łe-
ViTeV proviTing an inWereVWing inVigUW inWo WUe neeTV anT expecWaWionV of 
ŁuVineVV NngliVU VWuTenWVH WUe reVulWV ÜaX conWribuWe Wo WUe TiVcuVVion 
on WUe benefiWV of anT probleÜV relaWeT Wo WUe TevelopÜenW of auWon-
oÜX aÜong Xoung aTulWV in WerWiarX eTucaWion. 

OeyworTVJ NSPH NSP WeacUerH aTulW eTucaWionH learner auWonoÜXH learner’V 
co-reVponVibiliWX 

Słowa klucYoweJ jęYXki VpecjaliVWXcYneH naucYXciel jęYXka VpecjaliVWXcYnegoH 
kVYWałcenie ToroVłXcUH auWonoÜia ucYniaH wVpółoTpowieTYialność ucYnia 
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1. PVWęp 
 
Pojęcie auWonoÜii cieVYX Vię roVnącXÜ YainWereVowanieÜ wśróT baTacYX  
i prakWXków Y YakreVu naucYania jęYXków obcXcU (PilcYXńVkaH 1999H 2002; 
ŁenVonH 1997; ŁenVonH 2001; MicUońVka-SWaTnikH 2004). CUoć VaÜa YaVaT-
ność kVYWałWowania auWonoÜii nie buTYi wąWpliwości wśróT naucYXcieli i eTu-
kaWorówH prakWXka pokaYujeH że prYekonanie o koniecYności proÜowania 
poVWaw auWonoÜicYnXcU cYęVWo nie YnajTuje oTYwiercieTlenia w rYecYXwi-
VWości. PXnikać Wo Üoże ÜięTYX innXÜi Y pewnXcU VprYecYności ÜięTYX Tą-
żenieÜ To auWonoÜii ucYnia a ocYekiwaniaÜi VaÜXcU VWuTenWów oraY icU 
prYXYwXcYajeniaÜi nabXWXÜi na wcYeśniejVYXcU eWapacU nauki. 

R probleÜeÜ WXÜ borXkają Vię naucYXciele wVYXVWkicU VYcYebli eTukacji 
w PolVceH również wXkłaTowcX jęYXków VpecjaliVWXcYnXcU na ucYelniacU wXż-
VYXcU. OVYWałWowanie poVWaw auWonoÜicYnXcU wXÜaga ÜięTYX innXÜi wVpół-
pracX i koÜunikacji ÜięTYX naucYXcieleÜ a ucYnieÜ w YakreVie celów i VpoVo-
bów kVYWałcenia oraY krXWXcYnej reflekVji naT cYXnionXÜi poVWępaÜi. P arWXku-
le  poTejÜujeÜX  próbę prYeTVWawienia  opinii  jeTnej  Ye  VWron  Wego  Tialogu   
i preYenWujeÜX wXniki baTań prYeprowaTYonXcU wśróT VWuTenWów UniwerVX-
WeWu NkonoÜicYnego w OaWowicacU na WeÜaW icU wXobrażeń o roli naucYXciela 
jęYXka VpecjaliVWXcYnego na Wle koncepcji auWonoÜicYnego ucYnia jęYXka obce-
goH Ye VYcYególnXÜ uwYglęTnienieÜ kweVWii wVpółoTpowieTYialności VWuTen-
Wów Ya proceV i efekWX kVYWałcenia roYuÜianej jako iVWoWnX wXYnacYnik auWo-
noÜiYacji. PnioVki Üogą poVłużyć w TXVkuVji na WeÜaW relacji ÜięTYX Tąże-
nieÜ To auWonoÜicYności oraY poWrYebaÜi jęYXkowXÜi naVYXcU VWuTenWów. 
 
2. PoVWawa auWonomicYna w TyTakWyce jęYyków obcycU 
 
P oTnieVieniu To całokVYWałWu luTYkiej egYXVWencji auWonoÜia oYnacYa „rYecYX-
wiVWą YTolność oVobX To VaÜoTYielnego kierowania poVYcYególnXÜi aVpekWaÜi 
Vwojego  żXcia”  (PilcYXńVkaH  2002J  54).  SWanowiH  obok  poTÜioWowościH jeTną  
Y TwócU cenWralnXcUH wYajeÜnie warunkującXcU Vię WXpów poVWaw (ibiT.).  

P konWekście  TXTakWXki  jęYXków obcXcUH  auWonoÜia roYuÜiana jeVW  nie  
WXle jako określonX VpoVób cYX Weż VWXl naucYania i ucYenia VięH co racYej jako 
poTejście To proceVu naucYania i ucYenia Vię (ŁenVonH 2001J 1)H a naweW VYerYej 
– jako poVWawa wobec życia (MicUońVka-SWaTnikH  2004J  18).  Nieco  barTYiej  
VYcYegółowo Üożna YTefiniować auWonoÜię jako roTYaj YTolnościIuÜiejęWnościH 
kWóre poYwalają oVobie ucYącej Vię jęYXka na VaÜoTYielne konVWruowanie wie-
TYXH Vprawowanie konWroli naT właVnXÜ proceVeÜ ucYenia Vię oraY wYięcie oT-
powieTYialności Ya Wen proceV (ŁenVonH 2001J 2; LiWWleH 1991J 4).  
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Na poTVWawie opiVu cecU auWonoÜicYnego ucYnia prYeTVWawionXcU  
w pracacU baTacYX YajÜującXcU Vię YjawiVkieÜ auWonoÜiiH WakicU jak LiWWle 
(1991)H MickinVon (1995)H Holec (1981)H OoÜorowVka (2002)H Üożna prYXjąćH 
że ucYeń auWonoÜicYnX Wo oVobaH kWóraJ  

- w proceVie kVYWałcenia prYXjÜuje poVWawę akWXwną i VaÜoTYielnąH  
- poWrafi iTenWXfikować i forÜułować cele oraY VaÜoTYielnie kierować 

icU realiYacjąH 
- poWrafi ÜoTXfikować wcYeśniej wXWXcYone (np. prYeY naucYXciela) cele 

WakH abX oTpowiaTałX jego właVnXÜ poWrYeboÜ i YainWereVowanioÜH 
- poWrafi wXbrać i YaVWoVować oTpowieTnie Tla Viebie VWraWegie ucYenia VięH  
- poWrafi VaÜoTYielnie kierować właVnXÜ proceVeÜ ucYenia Vię oraY 

Vprawować konWrolę naT WXÜ proceVeÜH 
- regularnie ocenia Vwoje poVWępXH wXkorYXVWując prYX WXÜ YTolność 

krXWXcYnej reflekVjiH 
- bierYe oTpowieTYialność Ya właVną naukę. 

Ten oVWaWni cYXnnik jeVW cYęVWo poTkreślanX prYeY baTacYX YajÜującXcU 
Vię auWonoÜią ucYnia. MicUońVka-SWaTnik (2004J 18) WwierTYiH że oTpowie-
TYialność VWanowi poTVWawowX warunek YÜiany w poVWawie ucYnia prowa-
TYącej To roYwoju auWonoÜii.  

AuWonoÜia ucYnia poYoVWaje w ściVłXÜ YwiąYku Y auWonoÜią naucYy-
ciela. LiWWle (1995) VugerujeH że naucYXcielH kWórX VaÜ nie preYenWuje poVWawX 
auWonoÜicYnej w proceVie prYXVwajania wieTYX nie jeVW w VWanie roYwijać 
Wakiej poVWawX wśróT ucYniów. PoTobnie MicUońVka-SWaTnik (2004J 18) 
uważaH że " beY auWonoÜii naucYXciela nigTX nie bęTYie auWonoÜicYnego 
ucYnia i należX YacYąć oT kVYWałWowania poVWaw auWonoÜicYnXcU wśróT 
cYłonków Wej grupX YawoTowej". 

Pawlak (2004J 175) wXoTrębnia VYereg aWrXbuWów auWonoÜicYnego 
naucYXcielaH obejÜującXcU prYeTe wVYXVWkiÜ świaToÜość VaÜego Viebie 
jako oVobX ucYącej VięH uÜiejęWność reflekVXjnego VpojrYenia na właVne TYia-
łaniaH wiarę w WoH że każTX ucYeń poViaTa YTolność ucYenia Vię oraY uÜiejęW-
ność poTejÜowania TYiałań o cUarakWerYe auWonoÜicYnXÜH cUęć roYwijania 
auWonoÜii ucYnia i goWowość To YaakcepWowania konVekwencji Wego fakWu Tla 
właVnej pracX TXTakWXcYnej.1  

ŁaTacYe wXÜieniają licYne korYXści jakie prYXnieść Üoże auWonoÜicYne 
poTejście To proceVu naucYania i ucYenia Vię jęYXka obcego. ŁenVon (2001J 2) 
jeVW YTaniaH że auWonoÜicYne naucYanieIucYenie Vię jeVW barTYiej efekWXwne; 
roYwijanie auWonoÜii ucYnia prowaTYi YaWeÜ To uYXVkania lepVYXcU efekWów 
kVYWałcenia jęYXkowego. AuWonoÜicYne ucYenie Vię Taje ucYniowi pocYucie 
                                                             
1 Por. Weż VollerH 1997. 
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celuH a Üożliwość VaÜoTYielnego poTejÜowania TecXYji YwiękVYa ÜoWXwację  
i enWuYjaYÜ To nauki (CUanH 2001; LiWWlejoUnH 1985; LiWWleH 1991).  

R wprowaTYanieÜ auWonoÜii wiążą Vię jeTnak również różnorakie 
probleÜX i wąWpliwości. ŁaTacYe YauważająH że VWoVunkowo Tuża licYba 
ucYniów (w różnXcU grupacU wiekowXcU) racYej niecUęWnie bierYe oTpowie-
TYialność Ya właVnX proceV ucYenia Vię; ocYekują oni racYejH że YoVWaną na-
ucYeni prYeY naucYXciela (MicUońVka-SWaTnikH 2004J 16; PawlakH 2004J 174; 
TurulaH 2004J 287). SWopień auWonoÜii VaÜXcU naucYXcieliH a co Ya WXÜ iTYie 
icU uÜiejęWności YwiąYane Y roYwijanieÜ auWonoÜii ucYniówH również nie Vą 
wXVWarcYające i wXÜagają YÜianX Tługofalowej poliWXki kVYWałcenia prYX-
VYłXcU peTagogów (PawlakH 2004J 190). ŃakWH iż prYekonanie o koniecYności 
roYwijania YacUowań auWonoÜicYnXcU YnajTuje racYej niewielkie oTYwiercie-
Tlanie w prakWXce TXTakWXcYnejH wXnika Wakże Y wcYeśniejVYXcU ToświaTcYeń 
eTukacXjnXcU naucYXcieli i ucYniów (uWrwalającXcU WraTXcXjne pojÜowanie 
relacji ucYeń-naucYXciel)H jak również Y różnego roTYaju ogranicYeń organiYa-
cXjno-inVWXWucjonalnXcU (OiercYak i SiWkoH 2004; PawlakH 2004; TurulaH 2004). 

Jak wXnika Y powXżVYXcU roYważańH iVWoWnXÜ wXYnacYnikieÜ proceVu 
auWonoÜiYacji jeVW goWowość oVobX ucYącej Vię To poTjęcia wVpółoTpowie-
TYialności Ya proceV kVYWałcenia jęYXkowego i prYejęcie prYXnajÜniej cYę-
ściowej konWroli naT WXÜ proceVeÜ (CUanH 2001; NunanH 1996; PawlakH 2004; 
SurTXkH 2005; PilcYXńVkaH 2002). Te właśnie aVpekWX VWanowią głównX obVYar 
baTania prYeprowaTYonego Tla celów niniejVYego arWXkułu.  
 
3. AuWonomia w naucYaniu jęYyka VpecjaliVWycYnego 
 
NaucYanie jęYXka VpecjaliVWXcYnego Üa na celu roYwijanie koÜpeWencji Vłu-
cUacYX w Waki VpoVóbH abX Üogli oni prYXVwoić całokVYWałW wieTYX facUowej  
i naucYXć Vię „prakWXk TXVkurVXwnXcU” WXpowXcU Tla Tanej TYieTYinX (ŁUaWiaH 
2004J  xii).  OurVX  jęYXka VpecjaliVWXcYnego różnią Vię oT kurVów jęYXka ‘ogól-
nego’ w kilku obVYaracUJ 

- planowane Vą Tla konkreWnXcU grup oTbiorców (prYeważnie Tla oVób 
ToroVłXcU)H 

- są naVWawione na realiYację konkreWnXcU celów i YaTańH 
- wXkorYXVWują Wreści i roTYaje YaTań WXpowe Tla Tanej TYieTYinXH 
- kłaTą naciVk na koÜunikacjęH uÜiejęWnościH TXVkurV facUowXH gaWunki 

cUarakWerXVWXcYne Tla Wego TXVkurVuH 
- inWerakcja naucYXciel-ucYeń jeVW Wu inna niż na YajęciacU jęYXka ‘ogólnego’.  

(na poTVW. MuTleX-NvanV i SW JoUnH 1998J 13-14)  
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PXkłaTowca prowaTYącX kurV jęYXka VpecjaliVWXcYnego (LSPH WYn. Lan-
guageV for SpecificISpecial PurpoVeV) Wo racYej prakWyk LSP niż naucYyciel  
w  WraTXcXjnXÜ  roYuÜieniu  Wego  VłowaH  kWórX  nie  WXle  naucYaH co racYej po-
Üaga VWuTenWoÜ w prYXVwojeniu całokVYWałWu wieTYX i profeVjonalnXcU 
uÜiejęWności poWrYebnXcU w Tanej TYieTYinie (ibiT.). JeVW Wo YaWeÜ oVoba 
pełniąca funkcję konVulWanWaIÜeTiaWoraH elaVWXcYnegoH oWwarWegoH goWowe-
go To prYXjęcia poYXcji ucYącego Vię. MoTelowX prakWXk LSP nie wXVWępuje  
Y poYXcji WegoH kWórX ‘wie najlepiej’H a cYerpanie Y wieTYX facUowej VłucUacYX 
nie buTYi w niÜ TXVkoÜforWu; analiYuje poWrYebX VłucUacYXH ToVWoVowując 
prograÜ kurVu i ToVWarcYane ÜaWeriałX To WXcU poWrYebH w kVYWałceniu VWu-
TenWów cYęVWo wVpółpracuje Y lub ucYX w Tuecie Y naucYXcieleÜ prYeTÜioWu 
kierunkowegoH na bieżąco ocenia Yarówno wXniki pracX VłucUacYXH jak rów-
nież efekWXwność VaÜego kurVu (MuTleX-NvanV i SW JoUnH 1998; HuWcUinVon  
i PaWerVH 1987). TakaH nieco oTÜienna oT WraTXcXjnejH rola naucYXciela Te-
WerÜinuje cUarakWer roli ucYniaIVłucUacYaH kWórX nie Üoże poYoVWać biernXÜ 
oTbiorcą Wreści naucYanycU prYeY naucYXcielaH ale powinien prYXjąć poVWawę 
akWywną i auWonoÜicYną abX oViągnąć cele kurVu.  

NkVperci w TYieTYinie TXTakWXki jęYXków VpecjaliVWXcYnXcU poTkreślają 
więkVYą efekWXwność proceVu naucYania proÜującego auWonoÜię ucYniaH oraY 
– co Ya WXÜ iTYie – poWrYebę roYwijania poVWaw auWonoÜicYnXcU wśróT VłucUa-
cYX kurVów LSP (np. LiH 2012; SobkowiakH 2003H 2008). CUarakWerXYując relację 
naucYXciel-ucYeń na kurVacU jęYXka VpecjaliVWXcYnegoH Sobkowiak (2003J 9) 
YauważaH że „[w] cenWruÜ YainWereVowania YnajTuje Vię ucYeńH on VaÜ bierYe 
w YnacYnej ÜierYe oTpowieTYialność Ya WoH co TYieje Vię w klaVie”. 

SłucUacY kurVu LSP powinien Ü.in. wXkaYXwać wXVoki VWopień VaÜo-
świaToÜościH TojrYałe poTejście To relacji Y naucYXcieleÜH pewność ViebieH 
poYXWXwnX VWoVunek To VaÜokVYWałceniaH uÜiejęWność logicYnego i krXWXcY-
nego ÜXśleniaH jak również VaÜoTYielnego kierowania proceVeÜ ucYenia Vię 
(PaWerV i PaWerVH 1995H cXW. wJ SobkowiakH 2008J 84).  

Jak już wVpoÜnianoH na kurVie jęYXka VpecjaliVWXcYnego Wo VłucUacY 
wXVWępuje cYęVWo w roli ekVperWa (na prYXkłaT w określonej TYieTYinie biYne-
Vu)H naucYXciel pełni naWoÜiaVW rolę ToraTcX w kweVWiacU jęYXka i koÜunika-
cji. PrYX WakiÜ ukłaTYie ról WruTno wXobraYić Vobie efekWXwnX proceV kVYWał-
cenia prYX YacUowaniu WraTXcXjnXcU relacji naucYXciel-ucYeń; proÜowanie – 
prYXnajÜniej w pewnXÜ VWopniu – poVWaw auWonoÜicYnXcU wXTaje Vię Ya-
WeÜ nieYbęTne w naucYaniu jęYXka VpecjaliVWXcYnego. RaVaTność roYwijania 
auWonoÜii na WakicU kurVacU wXTaje Vię bXć również TeWerÜinowana fakWeÜH 
iż Vą one Vkierowane prYeTe wVYXVWkiÜ To ToroVłycU VłucUacYX (VWuTenWów 
lubIi oVób cYXnnXcU YawoTowo). Ponieważ auWonoÜia iTYie w parYe Y wXVo-
ką VaÜoświaToÜościąH TojrYałością i oTpowieTYialnościąH w VpoVób naWural-
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nX Üożna – WeoreWXcYnie – prYXpiVać ją oVoboÜ ToroVłXÜH jakoH że „cYłowiek 
ToroVłX jeVW Y Tefinicji jeTnoVWką auWonoÜicYną” (HolVWerH 1986H cXW wJ Turu-
laH 2004J 286). ŁaTania naT opWXÜalnXÜi warunkaÜi naucYania oVób Toro-
słXcU poWwierTYająH że Torośli ucYą Vię VkuWecYniej w śroTowiVku VprYXjają-
cXÜ auWonoÜii (ŁillingWonH 2000). Co więcejH pVXcUologicYnX obraY cYłowieka 
ToroVłego w Tużej ÜierYe pokrXwa Vię Y obraYeÜ ucYnia auWonoÜicYnego 
(jak również ucYnia Tobrego) (TurulaH 2004J 286). PoTejście auWonoÜicYne 
wXTaje Vię bXć YaWeÜ iTealnXÜ roYwiąYanieÜ w TXTakWXce jęYXków Vpecjali-
VWXcYnXcU. Ra WakiÜ poTejścieÜ prYeÜawia jeVYcYe jeTen cYXnnikJ kVYWałce-
nie ToroVłXcU jeVW nieoTłącYnie YwiąYane Y proceVeÜ ucYenia Vię prYeY całe 
żXcieH  w  kWórXÜ  auWonoÜia  ucYącego  Vię jeVW  warunkieÜ  koniecYnXÜ  (Mi-
cUońVka-SWaTnikH 2004J 18). 
 
4. ŁaTanie ankieWowe „ŁuVineVV NngliVU w programie VWuTiów wyżVYycU” 
 
Rola naucYXciela jęYXka VpecjaliVWXcYnego i poVWawa VWuTenWa w proceVie 
kVYWałcenia VWałX Vię punkWeÜ wXjścia To ankieWX prYeprowaTYonej w 2012 r. 
wśróT VWuTenWów i abVolwenWów UniwerVXWeWu NkonoÜicYnego w OaWowicacU. 
Jej  celeÜ bXło YbaTanieH  cYX  i  w jakiÜ VWopniu VWuTenci  –  ucYeVWnicX  kurVów 
jęYXka VpecjaliVWXcYnego prowaTYonXcU w raÜacU prograÜu VWuTiów uniwer-
VXWeckicU – wXrażają goWowość prYXjęcia wVpółoTpowieTYialności Ya efekWX 
kVYWałcenia. Mając na uwaTYe TXnaÜicYnX cUarakWer auWonoÜiiH  ankieWę Vkie-
rowano To WrYecU grup reVponTenWówJ VWuTenWów VWuTiów I i II VWopnia oraY 
abVolwenWów. PoTYiał Wen Üiał pokaYaćH cYX i jak YÜienia Vię poVWawa VWuTenWa 
jęYXka VpecjaliVWXcYnego poT wpłXweÜ roVnącego VWażu akaTeÜickiego i Ya-
woTowego oraY nabXwanXcU ToświaTcYeń i wieTYX. P baTaniu wYięłX uTYiał 
233  oVobXH  w  WXÜ  118  VWuTenWów  VWuTiów  I  VWopniaH  48  VWuTenWów  VWuTiów   
II VWopnia oraY 67 abVolwenWówH kWórYX ukońcYXli UniwerVXWeW NkonoÜicYnX  
w OaWowicacU w ciągu oVWaWnicU 10 laW. 

P ankiecie prYeanaliYowano Twa obVYarX YwiąYane Y kurVaÜi jęYXka 
VpecjaliVWXcYnego na ucYelni wXżVYej. PierwVYX obejÜował YagaTnienia ToWX-
cYące VpoVobu poVWrYegania roli naucYXciela LSP prYeY VWuTenWówH a Trugi – 
VWopień auWonoÜiYacji icU YacUowań. 
 
4.1. Rola naucYyciela jęYyka VpecjaliVWycYnego – perVpekWywa VWuTenWa 
 
CYęść ankieWXH kWóra ToWXcYXła roli naucYXciela LSPH Yawierała pXWania na We-
ÜaW koÜpeWencjiH uÜiejęWności i YaTań naucYXciela oraY koncenWrowała Vię 
na wXÜiarYe forÜalnXÜ kurVu i YwiąYanXÜi Y niÜ obowiąYkaÜi wXkłaTowcX. 
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4.1.1. OompeWencjeH umiejęWności i YaTania naucYyciela 
 
PXWania na WeÜaW koÜpeWencjiH uÜiejęWności oraY YaTań naucYXciela obej-
ÜowałX naVWępujące obVYarX jego pracX TXTakWXcYnejJ 

- wieTYę Y YakreVu WerÜinologii i WeÜaWXki ekonoÜicYnej i biYneVowejH 
- prYXgoWowanieH prowaTYenie i ocenę VXÜulacji i YaTań o WeÜaWXce 

ekonoÜicYnej i biYneVowejH  
- prYXgoWowanieH prowaTYenie i ocenę Wreningu koÜpeWencji ÜiękkicU 

(koÜunikacja inWerperVonalnaH preYenWacjeH negocjacjeH niewerbalne 
eleÜenWX koÜunikacji iWp.)H 

- funkcje naucYXciela jęYXka VpecjaliVWXcYnego Vprawowane poTcYaV YajęćH 
- opracowXwanie ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcU.    

ReVponTenWów poproVYono o wXbór jeTnego Y WrYecU warianWów opiVującXcU 
powXżVYe obVYarXH w icU opinii najWrafniej oTYwiercieTlającego YaTania na-
ucYXciela jęYXka VpecjaliVWXcYnegoJ   

- naucYanie Wreści prYeTÜioWowXcU powinno poYoVWawać naTrYęTnXÜ 
celeÜ proceVu TXTakWXcYnegoH 

- naucYanie Wreści prYeTÜioWowXcU powinno bXć powiąYane Y naucYa-
nieÜ Wreści jęYXkowXcUH  

- naucYanie powinno koncenWrować Vię na WreściacU jęYXkowXcU. 
MeWoTXka naucYania LSP prYXkłaTa ogroÜną wagę To koÜpeWencji prYeTÜio-
WowXcU naucYXcielaH poTkreślając prYX WXÜH że jego obowiąYkieÜ jeVW VWałe 
pogłębianie wieTYX i wXkaYXwanie YainWereVowania naucYanXÜi WreściaÜi. 
OTpowieTYi uYXVkane w pierwVYej cYęści ankieWX wVkaYująH że VWuTenci i ab-
Volwenci w Tużej ÜierYe poTYielają Wen pogląT (Tabela 1). PXniki ToWXcYące 
wXboru opcji 1 („Treści prYeTÜioWowe jako cel naTrYęTnX”) i opcji 2 („Połą-
cYenie Wreści prYeTÜioWowXcU Y WreściaÜi jęYXkowXÜi”) pokaYują równieżH że 
wraY Ye wYroVWeÜ poYioÜu wieTYX i ToświaTcYenia nieYnacYnie Üaleje po-
WrYeba poYXVkiwania wieTYX prYeTÜioWowejH rośnie naWoÜiaVW uYnanie Tla 
VpoVobuH w jaki naucYXciel Üoże prYXcYXnić Vię To poprawX koÜpeWencji jęYX-
kowXcU i koÜunikacXjnXcU VWuTenWa. Pe wVYXVWkicU WrYecU grupacU reVpon-
TenWów YTecXTowana ÜniejVYość uYnaje Wreści jęYXkowe Ya cel naTrYęTnX. 
 

Opcja SWuTenci 
I VWopnia 

SWuTenci 
II VWopnia AbVolwenci 

Treści prYeTÜioWowe jako cel naTrYęTnX 46% 45% 39% 
PołącYenie Wreści prYeTÜioWowXcU  
Y WreściaÜi jęYXkowXÜi 35% 38% 43% 

Treści jęYXkowe jako cel naTrYęTnX 18% 13% 17% 
 

Tabela 1J Rola Wreści prYeTÜioWowXcU i jęYXkowXcU w naucYaniu jęYXka VpecjaliVWXcYnego. 
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4.1.2. SWoVunek VWuTenWów To formalnego wymiaru Yajęć 
 
PXWania ToWXcYące Vprawowania konWroli naT proceVeÜ naucYaniaIucYenia 
Vię w jego forÜalnXÜ wXÜiarYe oTnoViłX Vię To WakicU kweVWii jak rejeVWracja 
obecności na YajęciacU cYX oTnoWowXwanie fakWu oTrobienia YaTania ToÜo-
wego (Tabela 2). MokuÜenWacja Yapewnia naucYXcielowi konWrolę naT po-
VWępaÜi i YaangażowanieÜ VWuTenWówH powVWaje jeTnak pXWanieH cYX VWuTen-
ci również Üogą poVWrYegać Wen cYXnnik jako iVWoWnX. Pe wVYXVWkicU grupacU 
YnacYącX oTVeWek reVponTenWów TeklarujeH że forÜalnX wXÜiar kurVu jeVW 
Tla nicU ważnX lub barTYo ważnX. Piek i ToświaTcYenie nie wpłXwają na 
obniżenie ocYekiwań wobec naucYXciela w kweVWii Vprawowania konWroli 
forÜalnej naT prYebiegieÜ kurVu – w grupie VWuTenWów II VWopnia i abVol-
wenWów oTVeWek Wen jeVW nieco wXżVYX niż w grupie VWuTenWów I VWopnia.  
 

 
PXWanie 

 
Opcja 

SWuTenci 
I VWopnia 

SWuTenci 
II VWopnia AbVolwenci 

1.  NaucYXciel prowaTYi VYcYegółowX 
YapiV ToWXcYącX ucYeVWnicWwa VWuTen-
Wów w YajęciacUH wXwiąYXwania Vię  
Y powierYonXcU YaTańH prYXgoWowania 
To ćwicYeń i akWXwnego w nicU uTYia-
łu. 

Yupełnie nie-
ważne I nieważ-
ne 

27H8% 17H4% 26H6% 

nie ÜaÜ YTania 28H7% 10H9% 18H8% 

ważne I 
barTYo ważne 40H2% 67H4% 51H6% 

2. NaucYXciel YawVYe oTnoWowuje nie-
prYXgoWowanie To Yajęć i brak YaTania 
ToÜowego. 

 

Yupełnie nie-
ważne I  
nieważne 

46H1% 28H3% 37H5% 

nie ÜaÜ YTania 23H5% 19H6% 25H0% 

ważne I  
barTYo ważne 29H6% 50H0% 36H0% 

 

Tabela 2J SWoVunek To konWroli naT forÜalnXÜ wXÜiareÜ proceVu naucYania. 
 
OTpowieTYi reVponTenWów na pXWania ToWXcYące wXkłaTowcX jęYXka Vpecja-
liVWXcYnego VugerująH że VWuTenci Vą świaToÜi jego nieco oTÜiennej roli  
i ocYekują włącYania Wreści prYeTÜioWowXcU To prograÜu kVYWałcenia. Re-
VponTenci Ywracają również uwagę na koniecYność prowaTYenia TokuÜen-
Wacji prYebiegu kurVu i oViągnięć poVYcYególnXcU VWuTenWów. 
 
 
 



PVpółoTpowieTYialność Ya efekWX kVYWałcenia jako wXYnacYnik poVWępu… 

175 

4.2. PVpółoTpowieTYialność VWuTenWa Ya proceV i efekWy kVYWałcenia 
 
Mruga  cYęść ankieWX  Üiała  na  celu  VprawTYenieH  cYX  świaToÜość oTÜiennej  
roli naucYXciela prYekłaTa Vię na YÜianę poVWawX VWuTenWa jako oVobX wVpół-
oTpowieTYialnej Ya prYebieg proceVu naucYaniaIucYenia Vię. PXWania ToWXcYXłX 
prakWXcYnXcU i forÜalnXcU aVpekWów uTYiału w kurVie jęYXka VpecjaliVWXcYnego 
na wXżVYej ucYelni. RTefiniowano Twa poTVWawowe obVYarXH kWóre poYwalają 
oTnieść Vię To auWonoÜiYacji i wVpółoTpowieTYialności VWuTenWaJ pracę wła-
Vną oraY Yaangażowanie i akWXwne ucYeVWnicWwo w YajęciacU. 
 
4.2.1. Praca właVna VWuTenWa 
 
Mane procenWowe prYeTVWawione w Tabeli 3 obraYują VWoVunek VWuTenWów 
To VaÜoTYielnej pracX w ToÜu.  
 

Treść pyWaniaJ 
OTrabiaÜ YaTanie ToÜoweH … 

SWuTenci 
I VWopnia 

SWuTenci 
II VWopnia AbVolwenci 

 naweW jeśli wieÜH że naucYXciel nie karYe Ya jego 
brak. 42H4% 45H8% 64H2% 

 jeśli ÜaÜ cYaV. 39H0% 29H2% 23H9% 
 bo Wo ważna cYęść kurVu. 23H7% 20H8% 31H3% 
 bo Wo koniecYneH jeśli cUcę robić poVWępX. 43H2% 45H8% 52H2% 
 jeśli wieÜH że naucYXciel VprawTYa i koÜenWuje 

YaTane ćwicYenia. 39H8% 33H3% 25H4% 

 jeśli naucYXciel oTnoWowuje jego brak. 31H4% 16H7% 9H0% 
 bo nie cUcę roYcYarować naucYXciela. 14H4% 12H5% 13H4% 
 jeśli jeVW naprawTę ciekawe. 22H9% 20H8% 11H9% 
 WXlko jeśli Üa VenV i prYXcYXni Vię To Üojego 

poVWępu w nauce jęYXka. 33H9% 22H9% 19H4% 
 

Tabela 3J SWoVunek To YaTania ToÜowego. 
 
PXWania 2H 3 i 4 oTYwiercieTlają (najogólniej rYecY ujÜując) VWopień pocYucia 
oTpowieTYialności VWuTenWa Ya proceV kVYWałcenia. PXniki pokaYująH że wraY  
Y wiekieÜ i YTobXwanXÜ ToświaTcYenieÜ Üaleje licYba oVóbH Tla kWórXcU brak 
cYaVu VWanowi ważną prYXcYXnę reYXgnacji Y oTrabiania YaTań ToÜowXcUH 
rośnie naWoÜiaVW oTVeWek reVponTenWów TeklarującXcU goWowość To pracX 
właVnej ÜoWXwowaną YroYuÜienieÜ jej roli w roYwoju koÜpeWencji jęYXko-
wXcU. PXWania 1H 5 i 6 ToWXcYą VWoVunku VWuTenWów To konWroli prac ToÜowXcU 
prYeY naucYXcielaH jak również ewenWualnXcU VankcjiH jakie Üogą bXć VWoVowa-
ne w prYXpaTkuH gTX ucYeVWnik kurVu nie wXwiąYuje Vię Y YaTań prYeYnacYo-
nXcU To VaÜoTYielnego wXkonania w ToÜu. Mane procenWowe wVkaYująH że 
VWuTenci (VYcYególnie I VWopnia) w YnacYnie więkVYXÜ VWopniu niż abVolwenci 
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uYależniają pracę właVną oT konWroli Vprawowanej prYeY wXkłaTowcę. R pew-
nością iVWoWną rolę oTgrXwają Wu wXÜogi forÜalne YwiąYane Y YalicYenieÜ 
prYeTÜioWuH jeTnak oTpowieTYi na pXWanie 1 (ToWXcYące oTrabiania YaTania 
ToÜowego naweW jeśli wiaToÜoH że naucYXciel nie karYe Ya jego brak) wXTają 
Vię poWwierTYać TXnaÜicYnX cUarakWer auWonoÜii jako poVWawX roYwijającej Vię 
poT wpłXweÜ ToświaTcYeń i wieku. PXżVYą świaToÜośćH ÜoWXwację i wVpół-
oTpowieTYialność Ya proceV kVYWałcenia wśróT abVolwenWów Vugerują Wakże 
wXniki uYXVkane w pXWaniacU 8 i 9J oVobXH kWóre już ukońcYXłX VWuTia w Üniej-
VYXÜ VWopniu niż VWuTenci uYależniają VaÜoTYielną pracę w ToÜu oT Vubiek-
WXwnego pocYucia prYXTaWności i aWrakcXjności prYXTYielonXcU YaTań. 

RÜianę w cYaVie na korYXść poVWawX auWonoÜicYnej obraYują również 
oTpowieTYi na pXWanie o VWoVunek VWuTenWów To regularnXcU powWórek  
w cYaVie właVnXÜ (Tabela 4).  
 

Treść pyWaniaJ 
PowWarYaÜ ÜaWeriał w ToÜu 

SWuTenci 
I VWopnia 

SWuTenci 
II VWopnia AbVolwenci 

prYeT YapowieTYianXÜ prYeY naucYXciela 
powWórYenieÜ lub WeVWeÜ. 

79H7% 75H0% 58H2% 

regularnieH bX w jak najwiękVYXÜ VWopniu 
korYXVWać Y Yajęć. 

17H8% 25H0% 34H3% 

bo Wak Vię ucYę na wVYXVWkie prYeTÜioWX. 17H8% 12H5% 11H9% 
 

Tabela 4J SWoVunek To regularnXcU powWórek w raÜacU pracX właVnej. 
 
GrupX objęWe baTanieÜ różnią Vię co To licYbX reVponTenWówH kWórYX Tekla-
rują powWarYanie ÜaWeriału w ToÜu prYeT YapowieTYianXÜ prYeY naucYXcie-
la WeVWeÜ. OTVeWek Wen najwXżVYX jeVW w grupie VWuTenWów VWuTiów I VWopnia 
(79H7%). PśróT VWuTenWów VWuTiów II VWopnia wXnoVi już WXlko 75H0%H naWo-
ÜiaVW najniżVYą warWość oViąga w grupie abVolwenWów (58H2%). R Trugiej 
VWronXH wraY Ye wYroVWeÜ ToświaTcYenia rośnie licYba oVób TeklarującXcU 
regularną pracę właVnąH kWóra nie YawVYe poTlega werXfikacji naucYXciela; 
oWrYXÜane warWości wXnoVYą Wu oTpowieTnioJ 17H8%H 25H0% i 34H3%H co YTa-
je Vię poWwierTYać wYroVW pocYucia oTpowieTYialności Ya efekWX kVYWałcenia. 
 
4.2.2. Raangażowanie VWuTenWa w proceV naucYaniaIucYenia Vię  
 
MrugiÜ aVpekWeÜ poYwalającXÜ oTnieść Vię To kweVWii auWonoÜii jeVW Yaan-
gażowanie VWuTenWów w proceV naucYaniaIucYenia Vię (Tabela 5). P Wej cYę-
ści ankieWX reVponTenci cUęWnie korYXVWali Y Üożliwości ToTania koÜenWarYa 
To wXbranej oTpowieTYiH co wYbogaciło obraY VWuTenWa jęYXka VpecjaliVWXcY-
nego o ToTaWkowX wXÜiar. 
 



PVpółoTpowieTYialność Ya efekWX kVYWałcenia jako wXYnacYnik poVWępu… 

177 

Treść pyWaniaJ 
OTpowieTźJ „RgaTYam Vię” 

SWuTenci 
I VWopnia 

SWuTenci 
II VWopnia 

AbVolwenci 

 RaTania i ćwicYenia ÜuVYą YawVYe bXć 
ciekawe i abVorbująceH bXÜ Vię w nie Yaan-
gażowałIa.  

67H0% 58H7% 56H3% 

 ProjekWX wXÜagające Tużego wkłaTu właVnej 
pracX i inicjaWXwX Wo warWościowa i VYXbka 
forÜa nauki. 

53H0% 54H3% 64H1% 

 PoVWęp bierYe Vię Y Üojej VXVWeÜaWXcYnej 
pracX i poświęconego nauce cYaVu.  53H0% 67H4% 65H6% 
 

Tabela 5J Raangażowanie VWuTenWów w proceV naucYaniaIucYenia Vię. 
 

Jak wXnika Y Tabeli 5H Tla więkVYości reVponTenWów w każTej grupie 
poTVWawowXÜ warunkieÜ Yaangażowania Vię w Yajęcia jeVW icU aWrakcXjność 
(PXWanie 1). JeTnak w TołącYonXcU koÜenWarYacU ucYeVWnicX ankieWX forÜułują 
również inne wXÜagania – prYXTaWność w prYXVYłej pracX Wo krXWeriuÜ wVka-
Yane prYeTe wVYXVWkiÜ prYeY VWuTenWów VWuTiów I VWopnia. SWuTenci VWuTiów  
II VWopnia poTkreślają rolę naucYXciela w ÜoWXwowaniu icU To pracX na Yaję-
ciacUH naWoÜiaVW abVolwenci ocYekują pocYucia celowości VwoicU wXViłków.  

ProjekWX YeVpołowe jako forÜa Yajęć wXÜagająca najwiękVYego Yaanga-
żowania i oTpowieTYialnej poVWawX (PXWanie 2) YnajTują uYnanie u więkVYości 
VWuTenWów. Pe wVYXVWkicU baTanXcU grupacU więkVYość reVponTenWów uTYie-
liła poYXWXwnXcU oTpowieTYiH a VWopień akcepWacji nieYnacYnie wYraVWał wraY  
Y nabXwanXÜ ToświaTcYenieÜ. JeTnak ciekawVYe wXTają Vię Wu opinie wXra-
żane w koÜenWarYacU właVnXcUH kWóre uYależniają warWość eTukacXjną projek-
Wu oT różnXcU cYXnników. SWuTenci VWuTiów I VWopnia wXÜieniają eleÜenW 
roYrXwki  jako  cecUę pożąTaną.  R  Trugiej  VWronX  Ywracają oni  uwagę na  pro-
bleÜX wXnikające Y nieobecności na YajęciacU innXcU ucYeVWników projekWuH 
kWóra wVkaYXwać Üoże na niecUęć To poTjęcia wVpółoTpowieTYialności Ya 
proceV naucYaniaIucYenia Vię. Oolejne YaVWrYeżenie pojawia Vię w opiniacU 
VWuTenWów VWuTiów II VWopniaH kWórYX poTkreślają cYaVocUłonność i TużX nakłaT 
pracX koniecYne prYX realiYacji projekWu. NaWoÜiaVW poVWawę auWonoÜicYną 
poWwierTYają koÜenWarYe ToTaWkowe wXrażane prYeY abVolwenWówH wśróT 
kWórXcU VaÜa praca YeVpołowa uYnawana jeVW Ya warWość. 

P oTpowieTYi na pXWanie o źróTła poVWępu w roYwijaniu koÜpeWencji 
jęYXkowXcU (PXWanie 3) reVponTenci w beYwYglęTnej więkVYości TeklarująH że 
wkłaT pracX właVnej jeVW warunkieÜ poTVWawowXÜ oViągania YaÜierYonXcU 
celów. R Trugiej VWronX koÜenWarYe w równie YgoTnX i jeTnoYnacYnX VpoVób 
wVkaYują na innX iVWoWnX cYXnnik – naucYXcielaH jego YaangażowanieH uÜie-
jęWność ÜoWXwacji oraY wVparcieH jakiego uTYielać bęTYie VWuTenWowi. 
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5. PnioVki 
 
Opinie uYXVkane w ankiecie prYeprowaTYonej Tla poWrYeb niniejVYego arWXkułu 
wVkaYująH że VWuTenci roYwijają YacUowania auWonoÜicYne wraY Y nabXwa-
nieÜ nowXcU ToświaTcYeń. PoVWęp auWonoÜii prYejawia Vię Yarówno w Yro-
YuÜieniu koniecYności poTjęcia wVpółoTpowieTYialności Ya poVWępX w nauceH 
jak również w barTYo konkreWnXcU ocYekiwaniacU wobec naucYXciela.  

PXniki poWwierTYająH że w opinii VWuTenWów iVWoWnXÜ aVpekWeÜ roli 
wXkłaTowcX jęYXka VpecjaliVWXcYnego jeVW wieTYa prYeTÜioWowa i uÜiejęW-
ność jej prYekaYania. R Trugiej VWronXH wraY Ye wYroVWeÜ poYioÜu koÜpe-
Wencji i ToświaTcYeń reVponTenWówH poWrYeba poYXVkiwania Wakiej wieTYX  
w raÜacU kurVu jęYXka VpecjaliVWXcYnego na wXżVYej ucYelni Üaleje na rYecY 
roYwijania koÜpeWencji koÜunikacXjnXcU i jęYXkowXcU. 

PrYeTÜioWeÜ baTania bXło również Vprawowanie konWroli prYeY na-
ucYXciela naT forÜalnXÜ wXÜiareÜ kurVu. OTpowieTYi reVponTenWów wX-
Tają Vię wVkaYXwać na prYekonanie więkVYości o TużXÜ YnacYeniu Wakiej 
konWroli. PXkłaTowca powinien również angażować Vię w WworYenie warun-
kówH w kWórXcU VWuTenW bęTYie Üiał świaToÜość celowości i prYXTaWności 
poTejÜowanXcU TYiałań. 

Porównanie wXników w WrYecU baTanXcU grupacU – VWuTenWów VWuTiów  
I  i  II  VWopnia  oraY  abVolwenWów – poYwala  ToVWrYec  Yależność ÜięTYX wiekieÜ  
i roVnącXÜ ToświaTcYenieÜ a prYXjęcieÜ poVWawX wVpółoTpowieTYialności Ya 
proceV kVYWałcenia i jego efekWX. SWarVi i barTYiej ToświaTcYeni reVponTenci  
w wXraźnie więkVYXÜ VWopniu wXrażają goWowość To VaÜoTYielnej pracX w To-
ÜuH regularnego powWarYania ÜaWeriału i angażowania Vię w YajęciaH nie uYależ-
niając Vwojego YacUowania oT WakicU cYXnników jak cYaV wolnXH ewenWualne 
Vankcje naucYXciela cYX VubiekWXwne pocYucie aWrakcXjności prYXTYielonXcU YaTań. 

P VYerVYej perVpekWXwieH auWonoÜiYacja poVWawX VWuTenWa nie oYnacYa 
oVłabienia relacji ÜięTYX niÜ a naucYXcieleÜH poYwala naWoÜiaVW WworYXć 
nowe forÜX wVpółpracX i wXÜaga oT obu VWron VkuWecYnego poroYuÜiewania 
VięH precXYXjnego Tefiniowania celów i ÜeWoT kVYWałcenia oraY wVpólnXcU wX-
Viłków YÜierYającXcU w kierunku roYwijania auWonoÜii i wVpółoTpowieTYial-
ności VWuTenWa.  
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ŁIOGRAFIA JĘRYOOPA JAOO PRRYCRYNNO MO RNFLNOSJI 
NAM ÓOTYPACJĄ MO NAUOI JĘRYOA NINÓINCOINGO 

Language biograpUy – ConViTeraWionV on WUe moWivaWion  
of German language learning 

A language biograpUX iV ÜoVW ofWen a reflecWion on one’V own linguiVWic 
TevelopÜenW anT WUerefore can be WerÜeT “language auWobiograpUX”. 
In iWV a broaT VenVeH a language biograpUX ÜaX incluTe ÜoWUer Wongue 
acquiViWionH XeW WUiV arWicle focuVeV VolelX on foreign language learningH 
wiWU a Vpecial eÜpUaViV on WUe GerÜan language. TUe arWicle proviTeV 
inVigUWV inWo facWorV WUaW ÜoWivaWe learnerV of GerÜan anT inWo cUangeV 
in WUeVe facWorV over a perioT of WiÜeH incluTing WUe role of inWerculWural 
ÜoWivaWorV. A WUeoreWical anT ÜeWUoTological inWroTucWion iV followeT 
bX WUe reVulWV of a qualiWaWive VWuTX conTucWeT in five PoliVU inVWiWuWionV 
of WerWiarX eTucaWion on a group of 73 VWuTenWV learning GerÜan. TUe 
excerpWV of biograpUieV quoWeT proviTe a picWure of ÜoWivaWion aV a TX-
naÜic proceVV anT Üoreover inTicaWe WUaW aV preVenW-TaX VWuTenWV geW 
olTerH WUeX are increaVinglX Üore WUougUWful abouW WUeir learning. 

OeyworTVJ  GerÜan  aV  foreign  languageH  UiVWorX  of  GerÜan  WeacUingH  
GerÜan WeacUing in PolanTH PoliVU-GerÜan culWural relaWionV  

Słowa klucYoweJ nieÜiecki jako jęYXk obcXH UiVWoria naucYania jęYXka nie-
ÜieckiegoH naucYanie jęYXka nieÜieckiego w PolVceH polVko-nieÜieckie re-
lacje kulWurowe 

 
 
1. PprowaTYenie 
 
MoWXwX VWanowią funTaÜenW ÜoWXwacji w proceVie ucYenia Vię jęYXków ob-
cXcU. P baTaniu ÜoWXwacji uwYglęTnia Vię poYa iTenWXfikacją ÜoWXwów Wakże 
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inne cYXnnikiH Wakie jak inWenVXwność wXViłkówH cYX różne naVWawienia wobec 
jęYXka obcego i konWekVWu eTukacXjnego. Pg NTÜonVona (1997J 89) ÜoWXwa-
cję Üożna roYuÜieć jako goWowość poświęcania cYaVuH energii oraY innXcU 
oVobiVWXcU YaVobów w celu oViągnięcia określonego celuH w WXÜ prYXpaTku 
opanowania jęYXka obcego. GarTner (1985J 10) ujÜuje Y kolei ÜoWXwację jako 
koÜbinację wXViłków (inWenVXwność ÜoWXwacXjna)H pragnienia oViągnięcia 
celu i poYXWXwnXcU naVWawień To nauki jęYXka obcego. JeTnocYeśnie w roYwa-
żaniacU WeoreWXcYnXcU coraY Üocniej poTkreśla Vię TXnaÜicYnX i proceVowX 
cUarakWer ÜoWXwacji  (por. MörnXei i  OWWóH 1998; PawlakH 2012). P określaniu 
VWopnia TXnaÜiki ÜoWXwacji VYcYególnie efekWXwne Vą baTania longiWuTinalne 
(poTłużne). P prYXpaTku baTań poprYecYnXcUH ilościowXcU cYX jakościowXcUH 
Wo reflekVXjność ucYącXcU Vię jęYXka obcego Üoże VWanowić poTVWawę To poYX-
Vkania TanXcU na WeÜaW proceVów ÜoWXwacXjnXcU w ujęciu reWroVpekWXwnXÜ. 

NiniejVYX arWXkuł poświęconX jeVW ÜoWXwacji polVkicU VWuTenWów To na-
uki jęYXka nieÜieckiego w świeWle VporYąTYanXcU na poWrYebX baTania jako-
ściowego biografii jęYXkowXcU. ReflekVje oVób baTanXcU VWanowią prYXcYXnek 
To analiYX ÜoWXwacjiH jej wewnęWrYnego i YewnęWrYnego cUarakWeru oraY 
YÜian w perVpekWXwie TługoWerÜinowej. Łiografie jęYXkowe poYwoliłXH TYięki 
oTpowieTniej VWrukWurYe forÜularYaH uwYglęTnić YnacYenie nie WXlko ÜoWXwa-
cji inVWruÜenWalnejH ale Wakże ewenWualnej ÜoWXwacji inWerkulWurowej. Ooncep-
cja ÜoWXwacji inWerkulWurowej wXraVWa po cYęści Y propoYXcji GarTnera i LaÜ-
berWa (1972) oraY GarTnera (1985) i ÜoTelu VocjopeTagogicYnego prYewiTują-
cego Ü.in. WYw. „orienWację inWegracXjną” ucYącXcU Vię jęYXka obcego. Mla na-
VYej koncepcji ważne bXło jeTnak Wakże uwYglęTnienie innXcU aVpekWów Vocjo-
kulWurowXcU ucYenia Vię jęYXków obcXcUH prYeTe wVYXVWkiÜ WXcU YwiąYanXcU  
Y poVWulaWaÜi poTejścia inWerkulWurowego w TXTakWXce jęYXków obcXcU. Ra 
VYcYególnie iVWoWnX uYnano prYX WXÜ poVWulaW kVYWałWowania koÜpeWencji inWer-
kulWurowej. MoWXwX inWerkulWurowe Üogą Üieć więc cUarakWer kogniWXwnXH 
afekWXwnX lub konaWXwnX i nawiąYXwać To jeTnego Y WrYecU głównXcU Yakre-
Vów koÜpeWencji inWerkulWurowejJ wieTYXH poVWaw i naVWawień oraY uÜiejęWno-
ści. Łiografie jęYXkowe wXTają Vię bXć oTpowieTniÜ narYęTYieÜ Tla wXcUwX-
cenia WakicU ÜoWXwów lub VWwierTYenia icU braku. 
 
2. Łiografia jęYykowa jako inVWrumenW baTań jakościowycU 
 
Łiografia jęYXkowa (auWobiografia) jako narYęTYie baTań eÜpirXcYnXcU  
w gloWWoTXTakWXce poYwala ucUwXcić We aVpekWX akwiYXcji jęYXka obcegoH 
kWóre Üogą poTlegać YÜianoÜ w TłużVYej perVpekWXwie. OprócY TokuÜen-
Wowania roYwoju poVYcYególnXcU Vprawności jęYXkowXcUH VporYąTYane prYeY 
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ucYącXcU Vię jęYXka obcego biografie rejeVWrują np. YÜianX w VferYe świaTo-
Üości jęYXkowej (language awareneV)H świaToÜości kulWurowej (culWure 
awareneVV)H iluVWrują ewenWualne YÜianX w naVWawieniu To jęYXka i jego 
ucYenia VięH cYX VWopień VaWXVfakcji (VaÜoocenę) w różnXcU faYacU proceVu 
ucYenia Vię jęYXka. Mla niniejVYXcU roYważań nie beY YnacYenia jeVW fakWH iż 
biografia jęYXkowaH roYuÜiana jako inVWruÜenW baTania jakościowegoH po-
Ywala Wakże ucUwXcić proceVowXH TXnaÜicYnX cUarakWer ÜoWXwacji. 

Pojęcie „biografii jęYXkowej” obejÜuje w iVWocie różneH YwiąYane Ye Vobą 
koncepcje ToWXcYące Yarówno akwiYXcji jęYXka pierwVYegoH jak i jęYXka Trugiego 
cYX jęYXka obcego. Mla naVYXcU baTań iVWoWne jeVW VpoVWrYeżenieH iż konVWrukcja 
biografii jęYXkowej w paÜięci jeVW warunkieÜ Tla opiVu biograficYnego (TopUin-
keH 2002J 7). Łiografie jęYXkowe Vą naTe wVYXVWko reflekVją naT „prYeżXcieÜ 
VferX  jęYXkowej”  (ŃranceVcUiniH  2002J  20)  i  Üożna  je  określić jako  „jęYXkowe  
auWobiografie” (ibiTeÜ). RekonVWrukcja biografii jęYXkowej nie jeVW powiąYana  
Y żaTną VpecXficYną forÜą WekVWuH Wak więc Üoże ona VWanowić Yarówno TłużVYX 
WekVW narracXjnX na WeÜaW właVnej UiVWorii akwiYXcji jęYXka lub jego ucYenia VięH 
jak Weż króWVYe Vekwencje WekVWoweH kWóre Vą forÜułowane piVeÜnie lub uVWnie 
(TopUinkeH 2002J 8). P WXÜ oVWaWniÜ prYXpaTku wXpowieTYi Üogą Vię koncen-
Wrować na VWoVunku i naVWawieniu To jęYXkaH opanowaniu jęYXka Üówionego  
i piVanegoH koÜpeWencjacU jęYXkowXcUH iWp. (ibiTeÜ). P niniejVYXÜ baTaniu 
poYXVkiwano właśnie Wakie króWVYe wXpowieTYiH kWóre VkupiałX Vię na określo-
nXcUH prYeTe wVYXVWkiÜ ÜoWXwacXjnXcU aVpekWacU ucYenia Vię jęYXka nieÜiec-
kiegoH oraY na poVWrYeganiu kulWurX jęYXka Tocelowego.  

Łiografie jęYXkoweH kWóre wXkorYXVWXwane Vą w VpoVób nieco ograni-
cYonX i Vłużą To groÜaTYenia TanXcU oTnoVYącXcU Vię To ucYenia Vię jęYXka 
obcego (wraY Y wąWkieÜ ÜoWXwacXjnXÜ) określa Vię Wakże „biografiaÜi ÜoWX-
wacji  w  nauce  jęYXka”  (SpracUlernÜoWivaWionVbiograpUien – por. RieÜerH 
2003J 79). P. J. NTÜonTVonH kWórX baTał Ü.in. świaToÜość jęYXkową i ÜoWX-
wację wśróT ucYącXcU Vię jęYXka angielVkiegoH naYXwa Vwój inVWruÜenW baTań 
jakościowXcU „auWobiografią ucYenia Vię jęYXka obcego” (FreÜTVpracUenler-
nauWobiograpUie – por. NTÜonTVonH 1997J 92). C. RieÜerH barTYo YaVłużona na 
nieÜieckiÜ polu baTań ÜoWXwacji i naTająca kierunek kolejnXÜ VWuTioÜ eÜ-
pirXcYnXÜ (Ü.in. poprYeY VYcYegółowe wVkaYówki ÜeWoTologicYneH por. Rie-
ÜerH 2010)H wXkorYXVWała w VYeregu VwoicU baTań (RieÜerH 2003; 2004; 2005; 
2006)  forÜaW  ankieWowX  oparWX  na  propoYXcjacU  NTÜonTVona  (1996;  1997;  
2000) i oTpowieTnio YÜoTXfikowanX. ŁiografieH kWóre VkupiałX Vię na akwiYXcji 
Yarówno jęYXka angielVkiegoH jak i nieÜieckiegoH VporYąTYane bXłX piVeÜnie  
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i  ÜiałX forÜę oWwarWą.  ŁaTani oWrYXÜXwali jeTXnie iÜpulV1H kWórX wprawTYie 
kłaTł naciVk na iVWoWne Tla baTacYa aVpekWX i werbaliYował jego ocYekiwaniaH 
jeTnakże Waka forÜa poYoVWawiała naTal Tuże pole Üanewru.  

RieÜer (2004J 55) w VwoicU roYważaniacU ÜeWoTologicYnXcU wVkaYuje 
na rXYXkoH iż poprYeY YbXW oWwarWe forÜX baTań oWrYXÜuje Vię YbXW Üało wX-
Üowne TaneH a poprYeY poTkreślanie różnXcU aVpekWów Tane We Vą WruTno 
porównXwalne. Także jakość poYXVkanXcU TanXcU nie Üoże bXć YagwaranWo-
wana prYeY wXkorYXVWanie inVWruÜenWu piVeÜnej biografii (ibiTeÜ). PrYewi-
TXwalne Vłabości Wego forÜaWu leżą paraTokValnie w jego Tużej oWwarWościH 
kWóra Topiero wWeTX prYXcYXnia Vię To wXVokiej jakości wXnikówH jeżeli jeVW 
prYeY baTanXcU WrakWowana poważnie i prowaTYi To głębVYXcU reflekVjiH a nie 
WXlko To powierYcUownXcU i nieprYeÜXślanXcU oTpowieTYi. JeTnocYeśnie Wa 
oWwarWość w baTaniacU jakościowXcU ÜuVi bXć roYuÜiana jako oWwarWość „na-
ukowo obuTowana i konWrolowana” (ŃuUVH 2007J 49). PrYX Üożliwie najwięk-
VYej oWwarWości na „nowe i nieocYekiwane”H proceV baTawcYX ÜuVi bXć ciągle 
VWrukWurXYowanXH YroYuÜiałX i YorienWowanX na pXWania baTawcYe (por. ibi-
TeÜ). ProponowanX WuWaj forÜaW biografii jęYXkowej kieruje Vię Wą YaVaTą. 
 
3. OpiV baTania 
 
ŁaTanie ÜoWXwów i ÜoWXwacji ucYącXcU Vię jęYXka nieÜieckiego Y uwYglęT-
nienieÜ reflekVji baTanXcU naT całXÜ okreVeÜH pocYąwVYX oT TecXYji poTjęcia 
nauki po akWualnX lekWoraW na ucYelniH Üiało na celu prYeśleTYenie Yarówno 
ÜożliwXcU YÜian w VaÜej ÜoWXwacjiH jak i VprawTYenie poYioÜu reflekVXjno-
ści VWuTenWów w oTnieVieniu To poVYcYególnXcU eWapów nauki. P forÜularYu 
biograficYnXÜ VYcYególnX naciVk położono na WYw. „ÜoWXwX inWerkulWurowe”H 
kWóre należX roYuÜieć jako poWencjalną cYęść koÜplekVu ÜoWXwacXjnegoH 
cYerpiącą Y VYerYej roYuÜianXcU kulWurowXcUH a nie WXlko jęYXkowXcUH różnic 
poÜięTYX kulWurą roTYiÜą (kulWura J1) a kulWurą kraju jęYXka Tocelowego (kul-
Wura J2). IVWoWną rolę w ÜoWXwacji inWerkulWurowej oTgrXwająJ kulWurowe „Ya-
prograÜowanie” ucYącego VięH jego właVne śroTowiVko VocjokulWuroweH kulWu-
rowa VpecXfika (pocYąWkowo) obcej kulWurX i jej poVWrYeganie prYeY ucYącego 

                                                             
1 I Wak np. baTani VWuTenci gerÜaniVWXki oWrYXÜali naVWępującX iÜpulVJ „ŁiWWe bericUWen 
Sie über IUre biVUerigen NrfaUrungen beiÜ Lernen unT GebraucU von ŃreÜTVpracUen 
unT Tabei inVbeVonTere über Tie TaÜiW verbunTenen MoWive (ParuÜ lernen Sie 
MeuWVcU? ParuÜ Uaben Sie MeuWVcU gelernW?) unT MoWivaWionenH ÄngVWe unT (MiVV-) 
NrfolgVerlebniVVe. ŁerückVicUWigen Sie Tabei inVbeVonTere Tie ŃreÜTVpracUen NngliVcU 
unT MeuWVcU – oUne anTere ŃreÜTVpracUen Tabei Yu vergeVVen. ScUreiben Sie alleVH 
waV Sie wicUWig finTen. VorgeVcUlagener UÜfangJ 1-3 SeiWen.“ (RieÜer 2005J 61) 
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Vię (por. MackiewicYH 2013J 161). PYajeÜne oTTYiałXwanie kulWurX J1 i kulWurX 
J2 (i  uświaToÜienie Vobie Wej relacji  prYeY ucYącego Vię) jeVW WXÜ VaÜXÜ fun-
TaÜenWalne Tla ÜoWXwacji inWerkulWurowej. TYw. świaToÜość kulWurowa jawi 
Vię w WXÜ konWekście  jako nieYbęTnX cYXnnik  ÜoWXwacji  inWerkulWurowej.  Mla  
pełniejVYego YroYuÜienia kulWurowego koÜponenWu ÜoWXwacji iVWoWne jeVW 
Wakże ujęcie w baTaniacU eÜpirXcYnXcU obraYu grupX eWnicYnej jęYXka Tocelo-
wegoH jak i naVWawienia To niej. Łiografie VporYąTYone na poWrYebX niniejVYego 
baTania poruVYają Wakże Wen wąWekH jeTnak Y racji ogranicYonego ÜiejVca nie 
YoVWanie on w arWXkule uwYglęTnionX.  

LiVWa pXWań baTawcYXcU YoVWała na poWrYebX arWXkułu Wakże ogranicYo-
na i obejÜuje naVWępujące kweVWieJ 

– CYX i jak forÜuła biografii jęYXkowej pobuTYa reflekVXjność polVkicU 
VWuTenWów ucYącXcU Vię jęYXka nieÜieckiego? 

– Jak TXnaÜicYna jeVW ÜoWXwacja w TłużVYej perVpekWXwie cYaVowej? 
– CYX i ewenWualnie jakie ÜoWXwX inWerkulWurowe oTgrXwają iVWoWną 

rolę w poVYcYególnXcU faYacU nauki jęYXka nieÜieckiego? 
– Jaką rolę oTgrXwa orienWacja inVWruÜenWalna? (por. GarTnerH 1985) 
– CYX VilniejVYa ÜoWXwacja inWerkulWurowa wpłXwa poYXWXwnie na uYX-

Vkiwane wXniki? 
 

Jak każTe baTanie jakościoweH biografie jęYXkowe nie VłużyłX To okre-
ślenia paraÜeWrów licYbowXcU. PXWania baTawcYe prowaTYić ÜiałX To po-
głębionej analiYX ÜoWXwacji ucYącXcU Vię jęYXka nieÜieckiego w oparciu  
o ÜniejVYąH niż w prYXpaTku baTań ilościowXcUH grupę baTawcYą. ŁaTania 
ilościowe na Tużej próbie (1009 oVób) poprYeTYiłX niniejVYe baTania jako-
ściowe (por. cYęściowe wXniki baTań ilościowXcU wJ MackiewicYH 2013)H WXÜ 
VaÜXÜ poVłużono Vię w prYebiegu całego proceVu eÜpirXcYnego WYw. 
„MixeT MeWUoT MeVign“ (por. ŁrakeH 2011J 47; ŃlickH 2011J 20). OoÜbinacja 
ÜeWoT ilościowXcU i jakościowXcUH jako jeTen Y warianWów Wriangulacji (por. 
OelleH  2008J  40)H  Taje  Üożliwość wielowXÜiarowego  ujęcia  probleÜu.   
P  konWekście  Wriangulacji  Üówi  Vię o  WYw.  „VłabXÜ”  i  „VilnXÜ”  prograÜie  
(ŃlickH 2011J 22-23). UwYglęTnienie biografii jako inVWruÜenWu baTania jako-
ściowego roYuÜieć WuWaj należX jako „VilnX prograÜ”H ponieważ poprYeY Wo 
baTanie nie werXfikuje Vię wXników baTań ilościowXcUH lecY poVYerYa Üożli-
wości poYnawcYe (ibiTeÜJ 23). MYięki WakieÜu poTejściuH nieuwYglęTnienie 
wXników baTań ilościowXcU w niniejVYXÜ arWXkule nie wpłXwa negaWXwnie 
na Üożliwość oTpowieTYi na powXżej poVWawione pXWania baTawcYe.  
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3.1. UcYeVWnicy baTania 
 
ŁaTanie prYeprowaTYono w Wrakcie VeÜeVWru leWniego 2011I2012. P baTa-
niu wYięło uTYiał 73 VWuTenWów i VWuTenWek Y pięciu polVkicU ucYelni2J 

1. PańVWwowa PXżVYa SYkoła RawoTowa – RaÜość (PPSR3) – n=10 
2. PoliWecUnika ŚląVka – Gliwice (PS) – n=13 
3. SYkoła Główna HanTlowa – ParVYawa (SGH) – n=27 
4. UniwerVXWeW iÜ. ATaÜa MickiewicYa – PoYnań (UAM) – n=15 
5. PXżVYa SYkoła Łankowa w PoYnaniu – PoYnań (PSŁ) – n=8 

 
ŁaTanXÜiH a więc „biografaÜi”H bXli VWuTenci ucYeVWnicYącX akWualnie w lekWora-
WacU jęYXka nieÜieckiego i repreYenWującX różne kierunki VWuTiówJ ekonoÜiaH 
geografiaH WurXVWXka i rekreacjaH kierunki WecUnicYneH ÜaWeÜaWXkaH VWoVunki Üię-
TYXnaroToweH YarYąTYanieH filologia angielVkaH aTÜiniVWracjaH logiVWXka. 

WśróT baTanXcU bXło 41 kobieW i 32 ÜężcYXYnH kWórXcU wiek waUał Vię 
w  prYeTYiale  19-25  laW  (śreTnia  wieku  ok.  21H5  laW).  PierwVYXÜ  jęYXkieÜ  
wVYXVWkicU baTanXcU jeVW jęYXk polVki. Mla 33 biografów pierwVYXÜ jęYXkieÜ 
obcXÜ bXł jęYXk nieÜieckiH naWoÜiaVW Tla 40 – jęYXk angielVki. Inne jęYXki 
obceH kWórXcU baTani Vię ucYXliH bądź naTal Vię ucYąH WoJ UiVYpańVki (3)H roVXj-
Vki (3)H francuVkiH włoVki oraY VYweTYki. PonaT połowa baTanXcU (41) Tekla-
rowała YnajoÜość jęYXka nieÜieckiego na poYioÜie A2H poYoVWałe poYioÜX 
Wo oTpowieTnioJ A1 – 4H Ł1 – 8H Ł2 – 20. 
 
3.2. NarYęTYie baTawcYe i prYebieg baTania  
 
RXYXko Üałej kooperaWXwności baTanXcUH a w VkrajnXcU prYXpaTkacU naweW 
niecUęć wobec ÜeWoT ankieWowXcUH ToWXcYX VYcYególnie baTań jakościo-
wXcU. Pewna goWowość To wVpółpracX jeVW nieYbęTnaH jeżeli jeTnak jeVW ona 
niewielkaH Wo wXTaje VięH że oWwarWX forÜaW biografii i jej narracXjna forÜaH 
Üogą TYiałać ToTaWkowo TeÜoWXwująco i VkuWkować nieprYeÜXślanXÜi  
i barTYo króWkiÜi oTpowieTYiaÜi. IVWoWne Tla baTania kweVWie Üogą w Wen 
VpoVób nie YoVWać uwYglęTnione. R Wego powoTuH To niniejVYego baTania 
wXkorYXVWano uVWrukWurXYowaną biografięH kWóra Üa półoWwarWą forÜę  
i uwYglęTnia WXÜ VaÜXÜ wVYXVWkie iVWoWne Tla baTania aVpekWX. Taki forÜaW 

                                                             
2 Ra poÜoc w prYeprowaTYeniu baTania barTYo TYiękuję AgnieVYce SYarYXńVkiej 
(PPSR RaÜość)H Gabrieli SYewioli (PoliWecUnika ŚląVka)H SXlwii ŁocUenek-Roik (SGH)H 
oraY Nwie SWroik (UAM). 
3 SkróWX naYw ucYelni poVłużą To koTowania wXpowieTYi prYXWacYanXcU w TalVYej 
cYęści arWXkułu. 
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gwaranWuje Y jeTnej VWronX uYXVkanie TanXcU jakościowXcUH Y Trugiej YaśH Wok 
ÜXślowX biografów jeVW To pewnego VWopnia VWerowanXH WakH abX iVWoWne Tla 
baTania kweVWie nie YoVWałX poÜinięWe. Skrajnie uVWrukWurXYowaną forÜę 
wXkaYuje np. biografia jęYXkowaH kWórą uwYglęTniono w „NuropejVkiÜ PorW-
folio JęYXkowXÜ” (COMNH 2005). PXVoki VWopień uVWrukWurXYowania forÜaWu 
YawarWego w „PorWfolio”H jak Weż uwYglęTnienie ilościowXcU inVWruÜenWów 
ankieWowXcU (pXWania wielokroWnego wXboru)H Üa na celu wVpieranie VaÜo-
reflekVji ucYnia i uYXVkanie wieloaVpekWowego obraYu proceVu ucYenia Vię 
jęYXka obcego. NaVY forÜaW jeVW w WXÜ porównaniu barTYiej oWwarWX. Rapro-
ponowanX WuWaj forÜaW biografii jęYXkowej nie poTajeH YgoTnie Y ÜeWoTXką 
jakościowąH goWowXcU oTpowieTYi To wXboruH lecY YaTaje biografoÜ jeTXnie 
licYne pXWania. R „PorWfolio” YoVWała YaaTapWowana To naVYXcU poWrYeb wX-
łącYnie rubrXka „Moje ToświaTcYenia” (ibiTeÜJ 16-18)H ToWXcYąca ToWXcU-
cYaVowej nauki jęYXków obcXcU i konWakWów Y oVobaÜi obcojęYXcYnXÜi. 

IÜpulVeÜ To reflekVji naT ÜoWXwacją i naVWawieniaÜi To nauki jęYXka 
nieÜieckiego bXł króWki wVWęp To arkuVYa biograficYnegoJ 
ProVYę VpojrYeć wVWecY na cały okreVH w kWóryÜ ucYyliście Vię PańVWwo jęYyka 
nieÜieckiego i VkoncenWrować Vię na WrYecU ÜoÜenWacUJ pocYąWku PańVWwa 
naukiH  jej  śroTkowej  faYie  i  na  VWanie  obecnyÜ.  ProVYę Ywrócić uwagę na  
pyWania poÜocnicYe! 
 

RaVaTnicYa cYęść arkuVYa obejÜowała naVWępujące punkWXJ 
I. Mane oVobowe 

II. PoTVWawowe inforÜacje – (1) nauka jęYXków obcXcU; (2) PanaIPani ToWXcUcYa-
Vowe konWakWX Y krajaÜi nieÜieckojęYXcYnXÜi iIlub Y NieÜcaÜiH AuVWria-
kaÜiH SYwajcaraÜi 

III. MoWXwacja inWerkulWurowa kieTXś i obecnie 
1. PocYąWek 

1.1. MecXYja poTjęcia nauki j. nieÜieckiego 
1.2. MoWXwacja 
1.3. MoWXwowanie 
1.4. PieTYa i ToświaTcYenia kulWurowe 
1.5. RnacYenie kulWurX krajów nieÜieckojęYXcYnXcU i koÜpeWencja inWer-

kulWurowa 
1.6. ObraY NieÜiec 
1.7. PierwVYe oViągnięciaIocenX 

2. FaYa śroTkowa 
2.1. MoWXwacja 
2.2. MoWXwowanie 
2.3. PieTYa i ToświaTcYenia kulWurowe 
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2.4. RnacYenie kulWurX krajów nieÜieckojęYXcYnXcU i koÜpeWencja inWer-
kulWurowa 

2.5. ObraY NieÜiec 
2.6. OViągnięciaIocenX 

3. SWan obecny 
3.1. Cele ucYenia Vię j. nieÜieckiego 
3.2. MoWXwacja – ogólne reflekVje 
3.3. MoWXwowanie 
3.4. ŚwiaToÜość kulWurowa a ÜoWXwacja i cele ucYenia Vię 
3.5. PieTYa kulWurowa i koÜpeWencja inWerkulWurowa 
3.6. MoświaTcYenia Y krajaÜi nieÜieckojęYXcYnXÜi i icU ÜieVYkańcaÜi  

a nauka j. nieÜieckiego 
3.7. OoÜunikacja w j. nieÜieckiÜ a ÜoWXwacja 
3.8. ObraY NieÜiec 
3.9. NaVWawienie To NieÜiec i NieÜców a ÜoWXwacja i uÜiejęWności ję-

YXkowe 
3.10. OViągnięciaIocenX 

 
NiniejVYa VWrukWura ToWXcYX całej biografiiH kWóra każToraYowo VporYą-

TYana bXła prYeY baTanXcU VWuTenWów. Jak YaYnacYono wcYeśniejH poniżVYa 
analiYa obejÜuje jeTXnie fragÜenWX oTnoVYące Vię To aVpekWów ściśle ÜoWX-
wacXjnXcUH oraY iluVWrujące YnacYenie kulWurX krajów nieÜieckojęYXcYnXcU  
i ÜiejVce koÜpeWencji inWerkulWurowej w proceVie ucYenia Vię JO. 
 
4. AnaliYa biografii 
 
ŁeYpośreTnie ToświaTcYenia Y kulWurą i VpołecYeńVWweÜ jęYXka Tocelowego Ya-
Teklarowało 47 baTanXcU. PrYeTe wVYXVWkiÜ bXła Wo wXÜiana VYkolna Y NieÜca-
ÜiH rYaTYiej Yaś wiYXWX u YnajoÜXcU i krewnXcU w NieÜcYecU. 26 VWuTenWów nie 
Üiało żaTnXcU beYpośreTnicU konWakWów Y oVobaÜi nieÜieckojęYXcYnXÜi. 
 
4.1. ÓoWywacja w faYie pocYąWkowej 
 
NajcYęściej TecXYja YwiąYana bXła ściśle Y obowiąYkieÜ poTjęcia nauki jęYXka 
obcego w VYkole poTVWawowej lub giÜnaYjuÜH preferencje TYiecka bXłX na 
WXÜ eWapie rYaTko brane poT uwagę. 
 

Re wYglęTu na fakWH że jęYXka nieÜieckiego YacYęłaÜ Vię ucYXć w piąWej klaVie 
VYkołX poTVWawowejH TecXYja o roYpocYęciu nauki nie bXła Üoją właVną. PoT-
jęli ją Ya Ünie Üoi roTYice. MXślęH że wówcYaV nie bXłaÜ To końca świaToÜa 
celów ucYenia Vię jęYXka nieÜieckiego. (SGHI01) 
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P prYXpaTku VWuTenWaH kWórX naukę j. nieÜieckiego poTjął świaToÜie 
Topiero w liceuÜH VXWuacja wXgląTa Ygoła inacYejJ 
 

Na pocYąWku nauki Üoja ÜoWXwacja bXła barTYo Vina i wkłaTałeÜ barTYo Tu-
żo pracX  w naukę.  MoWXwacją bXła  cUęć YTawania  ÜaWurX  Y  Wego  jęYXka.  Na  
pocYąWku Vilnie ÜoWXwowałX Ünie ciekawe Yajęcia oraY Yaangażowanie na-
ucYXcieli. (PPSRI01) 

 
SporaTXcYne pojawiają Vię reflekVje wVkaYujące na barTYiej wewnęWrYne 

ÜoWXwX poTjęcia TecXYjiH naweW prYeY giÜnaYjaliVWów (prYeTe wVYXVWkiÜ Üo-
WXw koÜunikacXjnX). I WakH w biografii PSI06 Üowa jeVW o właVnej TecXYjiH gTYie 
najważniejVYXÜ celeÜ bXło Vpełnienie YawoTowe i koÜunikacja Y innXÜi  
w prYXVYłości. Co w WXÜ prYXpaTku iVWoWneH ÜoWXwX Wakie nie ÜiałX prYełożenia 
na ÜoWXwacjęH kWóra w Wrakcie nauki barTYo VYXbko oVłabła. 

Łiografowie wVpoÜinają Wakże o Vłabej ÜoWXwacji lub o braku ÜoWX-
wacji. JęYXk nieÜiecki jawi Vię wówcYaV jako „prYXÜuV” a biografowieH Y TYi-
ViejVYej perVpekWXwXH piVYą o Vłabej reflekVji naT prYXTaWnością jęYXka obcego 
u ÜłoTVYXcU ucYniów [ByłeÜ Ya ÜłoTy żeby YroYuÜieć iVWoWę nauki jęYyków 
obcycU (PSI06)]. 

U VWarVYXcU ucYniówH roYpocYXnającXcU naukę np. w liceuÜH reflekVja 
naT cYXnnikaÜi TeÜoWXwacXjnXÜi bXła barTYiej świaToÜaJ 
 

Można powieTYiećH że gTX YacYXnałeÜ naukę w liceuÜH nie bXło żaTnego cYXn-
nikaH kWórX VYcYególnie ÜoWXwował Ünie To nauki. PoTręcYniki Wo Veria „AlleV 
klar – poYioÜ roYVYerYonX”H ale prYeY barTYo powolne WeÜpo Y jakiÜ pracowa-
liśÜX i prYerwa w nauceH VpowoTowana brakieÜ lekWorki prYeY 6 ÜieVięcXH To-
VYliśÜX YaleTwie To poYioÜu 2a. Rajęcia YwXkle prYebiegałX VcUeÜaWXcYnie. 
MianowicieH polegałX na prYerabianiu kolejnXcU roYTYiałów. MoTaWkowo na-
VWawienie ucYniów VprawiałoH że Üiało Vię wrażenieH że jeVW Wo rYecYXwiście ję-
YXk ToTaWkowX. P ÜoiÜ oTcYuciu jęYXk nieÜiecki w liceuÜ jeVW WrakWowanX po 
ÜacoVYeÜuH jako Wen gorVYX (bXć Üoże wXnika Wo Weż Y glorXfikacji jęYXka an-
gielVkiego jako Wego ÜięTYXnaroTowego oraY po cYęści Y wciąż iVWniejącXcU 
uprYeTYeń Polaków wobec NieÜców). JeVW Wo niewąWpliwie błąTH że ÜłoTYi Po-
lacX faworXYują angielVkiH YaÜiaVW WrakWować We jęYXki równorYęTnie. (SGHI13) 

 
CYXnniki negaWXwnie wpłXwające na ÜoWXwację w Wej faYie Wo w świe-

Wle biografiiJ Tuża roWacja naucYXcieliH YbXW VcUeÜaWXcYne YajęciaH poVWrYega-
nie nieÜieckiego jako Üniej warWościowego i nieprYXTaWnego jęYXkaH Uege-
Üonia (Wakże ÜenWalna) j. angielVkiego wXpierającego inne jęYXki. 

SYereg biografii poWwierTYa iVWoWną rolę ÜoWXwacji YewnęWrYnej w pocYąW-
kowej faYie VYkolnejH gTYie Wo ocenX Vą głównXÜ cYXnnikieÜ ÜoWXwacXjnXÜ. 
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PrYeTe wVYXVWkiÜ świaTecWwo [ÜoWXwowało Ünie]. Rajęcia i naucYXciele na 
pocYąWku Üojej Trogi w kVYWałceniu Y jęYXka nie bXli YainWereVowani prYekaYa-
nieÜ wieTYX i YÜoWXwowanieÜ. PrYXcUoTYiliH „Yrobili Vwoje”H Yarobili VwojeH  
a ucYeń bXł na planie TrugiÜH o ile nie na jeVYcYe TalVYXÜ. (PSŁI05) 
MoWXwowała jeTXnie Üożliwość uYXVkania Tobrej ocenXH nie Üiało YnacYenia 
rYecYXwiVWe opanowanie jęYXka. Nauka nie wXÜagała Tużego wXViłkuH gTXż 
ÜaWeriał bXł Üało obVYernXH a poTVWawX jęYXka łaWwo prYXVwajalne. (SGHI24) 
Na pocYąWku nauki jęYXka nieÜieckiego w VYkole głównXÜ cYXnnikieÜ ÜoWXwują-
cXÜ bXłX ocenX Y różnego roTYaju karWkówekH klaVówek iWp. Re wYglęTu na fakWH 
że roYpocYęłaÜ naukę będąc jeVYcYe TYieckieÜH nie ÜuViałaÜ wkłaTać Vpecjalnie 
Tużo wXViłku w prYXVwajanie nowXcU Wreści (nauka oTbXwała Vię w YnacYnej Üie-
rYe prYeY Yabawę np. poprYeY YapaÜięWXwanie pioVenek iWT.). (SGHI01) 

 
MoWXwacja YewnęWrYna YwiąYana Y ocenaÜi Üogła bXć jeTnak wVparWa 

innXÜi ÜoWXwaÜiH np. ÜoWXweÜ „roTYicielVkiÜ” cYX „naucYXcielVkiÜ”H jak  
w poniżVYXcU TwócU prYXkłaTacUJ 
 

Na pocYąWku nauki ÜoWXwacja bXła Tość Tuża. PażnXÜi cYXnnikaÜi bXłXJ Yali-
cYenie poVYcYególnXcU VprawTYianów Y TobrXÜ wXnikieÜH pocUwałX Ye VWro-
nX naucYXciela i innXcUH cUęć YTobXcia wieTYX. (PSI08) 
MoWXwacja bXła Tuża. CUęć YTobXcia TobrXcU VWopni. UTowoTnienia roTYi-
coÜH że poWrafię. (PSI10) 

 
P prYXpaTkuH gTX pocYąWek nauki j. nieÜieckiego prYXpaTł na okreV 

VWuTiówH ocenX VWawałX Vię Üniej iVWoWneH naWoÜiaVW ÜoWXwacja wewnęWrYna 
wYÜacniała VięJ 
 

Nie bXło ÜoWXwacji w poVWaci ocenX licYonej To śreTniejH bXł Wo prYeTÜioW To-
TaWkowXH bXła auWoÜoWXwacja pluV ÜoWXwująca To nauki naucYXcielka. (PSI04) 

 
Muża ÜoWXwacja pocYąWkowa wśróT ucYniów wXnikała Y prYeżXcia cYe-

goś „nowego” i prYeY Wo aWrakcXjnego. MoWXwX Wakie Y VaÜej Vwojej naWurX 
bXłX barTYo nieWrwałe a ogólna ÜoWXwacja Üalała w YwiąYku Y pojawienieÜ 
Vię cYXnników TeÜoWXwującXcUJ 

 
Na pocYąWku ÜoWXwacja bXła Tuża Y powoTu poYnania nowego jęYXkaH lecY po 
TalVYXÜ konWXnuowaniu nauki VWopniowo opaTała. (UAMI08) 
Jak każTX ucYeń pocYąWkowo bXłeÜ barTYo YainWereVowanX nauką nowego ję-
YXka. JeTnakże niewłaściwa ÜoWXwacja Ye VWronX naucYXcieli (a właściwie jej 
brak)H ÜonoWonne YajęciaH a Üoże prYeTe wVYXVWkiÜ brak perVpekWXw To Ya-
VWoVowania nauki w żXciuH VprawiłXH że YlekceważyłeÜ Wen jęYXk i nie włożX-
łeÜ ToVWaWecYnego wXViłku w jego naukę. TeraY Topiero YauważaÜ jak wielki 
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Wo bXł błąT i jak wiele ÜogłabX YÜienić praca naT jęYXkieÜ oT poTVWawH prYX 
oTpowieTniej ÜoWXwacji. (SGHI13) 

 
RarejeVWrowano Wakże prYXpaTki oTwroWneJ ÜoWXwująca nowość jęYX-

ka YoVWaje Y cYaVeÜ YaVWąpiona innXÜi cYXnnikaÜi ÜoWXwującXÜi (np. ocenX 
albo cUęć wXróżnienia Vię wśróT ucYniów)J 
 

UcYXłeÜ Vię cUęWnie. PrYXcUoTYiło Üi Wo łaWwo. PocYąWkowo ÜiałeÜ Tużą Üo-
WXwacjęH w końcu ucYXłeÜ Vię cYegoś innego niż angielVkiego (poTobnie rYecY 
Vię Üiała Y łaciną). PoYioÜ bXł poTVWawowX więc ÜiałeÜ Tobre VWopnie co 
ÜoWXwowało Ünie To TalVYej nauki. Nie poświęcałeÜ Tużo cYaVuH na pewno 
więcej j angielVkieÜuH na kWórXÜ ÜiałeÜ wXżVYX poYioÜ i kWórX YTawałeÜ na 
ÜaWurYe na poYioÜie roYVYerYonXÜ. (PSI11) 
ŁXłaÜ TYieckieÜ ciekawXÜ świaWa i cUęWnXÜ To naukiH naukę jęYXka WrakWo-
wałaÜ jako Yabawę. P giÜnaYjuÜ niewiele oVób ucYXło Vię nieÜieckiegoH 
głównie angielVkiegoH TlaWego ÜiałaÜ aÜbicjęH żebX Vię wXróżnić i bXć jak naj-
lepVYa. SpęTYałaÜ Tużo cYaVu naT nauką nieÜieckiegoH rYeWelnie oTrabiałaÜ 
wVYXVWkie prace ToÜoweH cUęWnie ucYeVWnicYXłaÜ w YajęciacUH cYęVWo ucYX-
łaÜ Vię ToTaWkowXcU Vłówek w ToÜu. (SGHI12) 

 
GeneralnX wnioVek wXnikającX Y analiYX pierwVYXcU cYęści biografii ję-

YXkowej wVkaYuje na fakWH iż żaTen biograf nie poTkreśla kulWurowXcUH inWer-
kulWurowXcUH cYX inWegracXjnXcU aVpekWów pocYąWkowej ÜoWXwacji To nauki 
j.  nieÜieckiego. Także reflekVje w reakcji  na pXWanie o YnacYenie kulWurX ję-
YXka Tocelowego iIlub koÜpeWencji inWerkulWurowej w Wej faYie poWwierTYają 
najcYęściej ToÜinację ÜoWXwów inVWruÜenWalnXcU i Üało YnacYącą rolę Üo-
WXwów inWerkulWurowXcU. 
 
4.2. ÓoWywacja w faYie śroTkowej 
 
SWała ÜoWXwacja w kolejnej faYie ToWXcYX prYeTe wVYXVWkiÜ ucYniów oT po-
cYąWku Vłabo YÜoWXwowanXcUH lub YÜoWXwowanXcU wXłącYnie ocenaÜiJ 
 

SYcYególnie ÜoWXwowało Ünie WoH abX prYecUoTYić Y klaVX To klaVX. (UAMI06) 
2-3 klaVa liceuÜ weźÜX poT uwagę. PąWpięH że cokolwiek uległo YÜianie. MaWe-
riał bXł Y pewnością WrocUę WruTniejVYX ale nie na WXle żebX nie Tało Vię ‘ogarnąć’H 
więc uważaÜ że ÜoWXwacja nie uległa YÜianie. Możliwe że WrocUę enWuYjaYÜ 
opaTłH gTXż poYioÜ jak YaYnacYaÜ nie bXł wXVokiH naucYXciel nie wXÜagał oT naV 
cuTów nie WrYeba bXło Vię YbXWnio prYXgoWowXwać żebX YalicYać wVYXVWko. MXślęH 
że wcUoTYił auWoÜaWXYÜ ‘bXle YalicYXć Wen nieÜiecki na 5 i Üieć Vpokój’. (PSI11) 
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Łiografowie TeklarującX więkVYą ÜoWXwację w Wej faYieH wVkaYują 
prYeTe wVYXVWkiÜ na wYroVW YnacYenia ÜoWXwów pragÜaWXcYnXcUH np. ko-
ÜunikacXjnXcU i YwiąYanXcU Y prYXVYłą pracą YawoTowąJ 
 

SYcYególnie ważnXÜ cYXnnikieÜ ÜoWXwującXÜ bXł VYXbki poVWęp w koÜuni-
kowaniu Vię w jęYXku nieÜieckiÜH na kWórX ogroÜnX wpłXw Üiała lekWorka  
Y  SGH.  MoWXwującX  bXł również wXVoki  poYioÜ  naucYania  i  ciągłX  konWakW   
Y jęYXkieÜH Üożliwość roYwoju. (SGHI14) 
Re  wYglęTu na  fakWH  że poTcYaV  śroTkowej  faYX  Üojej  nauki  jęYXka  nieÜiec-
kiego bXłaÜ w TalVYXÜ ciągu ucYnieÜH ÜoWXwacją bXłX Tla Ünie głównie 
ocenX. RÜieniła Vię Wakże Üoja świaToÜośćH gTXż YTałaÜ Vobie VprawęH że 
nauka jęYXka nieÜieckiego Üoże prYXnieść profiWX w prYXVYłości. R każTXÜ 
rokieÜ wkłaTałaÜ coraY więcej wXViłku w naukę jęYXka obcego. (SGHI01) 
RacYąłeÜ  ÜXśleć prakWXcYniej-  że  jęYXk  Üoże  Üi  Vię prYXTać nie  WXlko  To  
cYerwonego paVka na świaTecWwieH ale Weż bXć Üoże To prYXVYłej pracXH Ya-
cYąłeÜ Weż bXć w pewnXÜ VenVie TuÜnXH że YnaÜ Wen jęYXk ToVXć TobrYe. 
RacYąłeÜ również ÜXśleć o ÜaWurYe Y Wego jęYXkaH i Wo najpewniej właśnie 
ÜoWXwowało Ünie To nauki j. nieÜieckiego. (UAMI11) 

 
NiekWóre biografieH kWóre Wakże wVkaYują na ÜoWXwację roVnącą w Wej 

faYieH nie wXVuwają ÜoWXwów pragÜaWXcYnXcU na pierwVYX planH lecY poT-
kreślają cYXnniki aÜbicjonalneJ 
 

TrafiłeÜ To YnacYnie lepVYej VYkołX i To nowego ÜiaVWa (SYcYecin)H więc VaÜo Wo bX-
ło ważną ÜoWXwacją To nauki właściwie wVYXVWkiegoH poÜogło na pewno WoH że 
okaYałeÜ Vię lepVYX Y nieÜieckiego niż Üoi prYecięWni koleTYX Ye VYkołX (SGHI10) 
ŚroTkowa faYa nauki prYXpaTa w ÜoiÜ prYXpaTku na cYaV liceuÜH kieTX 
świaToÜie wXbrałaÜ klaVę Y obowiąYkowXÜ jęYXkieÜ nieÜieckiÜ i YTecX-
TowałaÜ Vię prYXłożyć To jego nauki. PłożyłaÜ Tużo wXViłku w naTrobienie 
Yaległości Y giÜnaYjuÜH kieTX YanieTbałaÜ naukę nieÜieckiego. Moja ÜoWX-
wacja YTecXTowanie wYroVła. (SGHI11) 
MoWXwacją w WXÜ okreVie (uważaÜ go Ya 1 rok VWuTiów) kieTX WrafiłeÜ na ucYelni 
na wXÜagającą lekWorkęH acYkolwiek Weż barTYo Tobrą ÜoWXwaWorkę. NiebXwałX 
wYroVW poYioÜu jęYXkowego (właściwie prYepaść ÜięTYX liceuÜ a VWuTiaÜi) prYe-
łożyłX Vię na ÜoWXwacjęH jako że YawVYe lubiłeÜ wXYwania. (SGHI13) 

 
MoWXwacja Üalejąca w śroTkowej faYie YwiąYana jeVW Ü.in. Y konku-

rencXjną poYXcją Yajęć jęYXka angielVkiegoJ 
 

Moja ÜoWXwacja To nauki Vię YÜniejVYXła w porównaniu To faYX pocYąWkowej 
Üojej nauki. P naukę wkłaTałaÜ Üniej wXViłkuH gTXż więcej cYaVu VpęTYałaÜ 
na nauce jęYXka angielVkiego. (PSI08) 
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UcYXłaÜ Vię Üniej pilnieH barTYiej faVcXnował Ünie angielVki – bXł łaTniejVYX  
i łaWwiejVYX. CUoć TYięki nieÜieckieÜu ÜogłaÜ Vię wXróżnić. (SGHI12) 

 
Inną prYXcYXną Üalejącej ÜoWXwacji VąH paraTokValnieH pocYąWkowe 

VukceVX prowaTYące To „VpocYęcia na lauracU”. OolejnX prYXkłaT iluVWruje 
Waki właśnie prYXpaTekH cUoć jeTnocYeśnie wVkaYuje na Üożliwość prYeła-
Üania VWagnacji ÜoWXwacXjnejJ  
 

Na WXÜ eWapie  już Vię wXTawałoH  że Vię Tużo wie  i  prYXcUoTYi  Wakie  roYleni-
wienie. Tak bXło w ÜoiÜ prYXpaTku. PierwVYe YTania kWóre wXpowiaTałeÜ 
buTYiło YaTowolenie wokół w roTYinie. No i w WXÜ ÜoÜencie WrocUę Üniej 
Vię prYXkłaTałeÜ ale pokonałeÜ Wen krXYXV i już lepiej Üi iTYie. (PSŁI03) 

 
SYcYególne ÜiejVceH YgoTnie Y ocYekiwaniaÜiH YajÜuje w analiYowa-

nXcU biografiacU ÜoWXwująca lub TeÜoWXwująca rola naucYXciela i ÜaWeria-
łów TXTakWXcYnXcU. Te Twa iVWoWne cYXnniki jawią Vię w reflekVjacU biogra-
fów jako racYej TeÜoWXwująceJ 
 

NowX naucYXciel nie poWrafił wpłXnąć na Ünie Wak bXÜ YwiękVYXła ÜoWXwację 
To nauki. Moje ocenX Vię pogorVYXłX. (PSI08) 
MoWXwował jeTXnie wXścig o Tobre VWopnie i śreTnią. SaÜe YajęciaH naucYXcielH 
poTręcYniki TYiałałX TeÜoWXwująco. RoTYice nie wpłXwali na ÜoWXwację. (SGHI24) 
MoWXwowała Ünie właVna wieTYa i roYVąTek. NaucYXciele i poTręcYniki Wo 
główne poTÜioWX TeÜoWXwujące. (PSŁI05) 

 
R Trugiej VWronX pojawia Vię jeTnak VYereg wVpoÜnień wVkaYującXcU 

na ÜoWXwującą rolę naucYXciela i ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcUJ 
 

OVobąH kWóra ÜoWXwowała Ünie w najwiękVYXÜ VWopniu poTcYaV Wej faYX bXła 
Üoja naucYXcielka nieÜieckiego Y liceuÜH kWóra wkłaTała ogroÜną energię  
i Yaangażowanie w naucYanie jęYXka nieÜieckiego. ŁXła barTYo wXÜagającaH 
ale ToVkonale YorganiYowana. PonaTWo VWoVowała inWereVującX YeVWaw poT-
ręcYników i poÜocX naukowXcU. (SGHI11) 
TuWaj ÜoWXwowałX Ünie każTe Yajęcia (barTYo wXÜagające)H lekWorkaH kWóra 
kłaTła TużX naciVk na pokaYanie naÜ jak ważnX jeVW jęYXk nieÜieckiH jak wiele 
płXnie korYXści Y jego nauki. PoTręcYnik Wo „ŁlickpunkW PirWVcUafW” oraY różne 
filÜX o Wreści ekonoÜicYnejH wiaToÜości po nieÜiecku iWT. To VprawiłoH że 
YacYąłeÜ więcej uwagi poświęcać nieÜieckieÜu. (SGHI13) 
MoWXwował Ünie ToVWęp To ekonoÜicYnej praVX nieÜieckiejH lekWorkiH Üul-
WiÜeTia. (SGHI14) 
MiłX naucYXcielH cUęć uYXVkiwania TobrXcU ocenH roYuÜienia Ye VłucUuH oglą-
Tanie filÜów nieÜieckicU. (SGHI26) 
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OażTX konWakW Y każTXÜ innXÜ naucYXcieleÜ jęYXka nieÜieckiego cYX Wo  
w poTVWawówce cYX giÜnaYjuÜIliceuÜ VWawiał nowe YaTania To wXkonaniaH 
nowe poTręcYnikiH oferujące nowe VłownicWwo iWp. (UAMI05) 

 
PoTobnie jak na pocYąWkuH Wakże w Wej faYie (inWer)kulWurowe cYXnniki 

racYej nie wVpierają ÜoWXwacji. TXlko jeTna biografia wVkaYuje na YwiąYek 
poÜięTYX YainWereVowaniaÜi kulWurowXÜi a ÜoWXwacją. ŁiografeÜ jeVW WuWaj 
VWuTenWH kWórX jeVYcYe jako naVWoleWni ucYeń w pełni uświaToÜił Vobie nie-
Üieckie TYieTYicWwo Vwojego roTYinnego ÜiaVWaJ 
 

SYkoła bXła pierwVYXÜ punkWeÜ ÜoWXwacjiH ale powoli pojawiał Vię naVWępnX. Hi-
VWoria Üojego regionuH ÜiaVWa bXła UiVWorią NieÜców i roVła we Ünie cUęć jej po-
Ynania w źróTłacU nieÜieckicU. NaweW w ToÜu babci cYekała VkrYXnia oTnaleYio-
nXcUH porYuconXcU w 1945 r. TokuÜenWówH kWóre cYekałX na WłuÜacYa. (SGHI10) 

 
MoWXwacja nie jeVW wVpierana prYeY ÜoWXwX inWerkulWuroweH a wg WX-

powej reflekVji wielu VWuTenWówH nie prYXwiąYXwali oni wagi „To Wakiego 
YagaTnienia” (PSI11). U niekWórXcU biografów aVpekWX kulWurowe YXVkują 
wprawTYie na YnacYeniuH ale WXlko w ogranicYonXÜ YakreVieJ 
 

PrYeTe wVYXVWkiÜ Üiała YnacYenie YnajoÜość obXcYajów nieÜieckicU. (SGHI12) 
P Wrakcie nauki nieÜieckiego YaciekawiłaÜ Vię kulWurą nieÜiecką i wYroVło jej 
YnacYenie. (SGHI14) 
SaÜe YagaTnienia na WeÜaW kulWurX krajów nieÜieckojęYXcYnXcU nabrałX Yna-
cYeniaH wXTawałX Vię bXć inWereVująceH ale nie na WXleH abX VaÜeÜu Ygłębiać 
icU Wajniki. TrakWowało Vię je jako ciekawVYą cYęść poTVWawX prograÜowejH 
kWóra wWeTX nie wXTawała Vię Üieć prakWXcYnego YaVWoVowania. (SGHI24) 
RTobXcie Wej wieTYX i uÜiejęWności bXłX YTecXTowanie ważniejVYe niż na po-
cYąWku. MogłeÜ porównać kulWurę nieÜiecką i polVką. (PSŁI06) 

 
4.3. ÓoWywacja – VWan obecny 
 
AnaliYując reflekVje na WeÜaW akWualnej ÜoWXwacji i bieżącej nauki j. nieÜiec-
kiego w raÜacU lekWoraWówH Yauważa Vię generalnie więkVYą świaToÜość 
celów ucYenia Vię (lub icU braku) i barTYiej świaToÜą reflekVję naT właVną 
ÜoWXwacją lub TeÜoWXwacją. 

Łrak celów i całkowiWa TeÜoWXwacja ÜanifeVWowane Vą np. w prYX-
paTkuH gTX inneH barTYiej iVWoWne Y perVpekWXwX VWuTenWa wXYwaniaH Tewa-
luują YaVaTność ucYenia Vię j. nieÜieckiegoJ 
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Łrak celów. OoÜpleWnX brak cYaVu YwiąYanX Y pracą Ügr. JęYXk nieÜiecki Üę-
cYarnią. Obecnie nie ÜaÜ ÜoWXwacji. Nic Ünie nie ÜoWXwuje. (PSI06) 

 
P kolejnXÜ prYXkłaTYie cele naTal Vą klarowne a ÜoWXwacja we-

wnęWrYnaH lecY Wakże WuWaj lekWoraW w raÜacU VWuTiów nie jeVW priorXWeWeÜJ 
 

MoiÜ celeÜ jeVW płXnnaH VwoboTna koÜunikacja Y ÜieVYkańcaÜi krajów nieÜiec-
kojęYXcYnXcU. MoWXwacja nie jeVW już Waka Vilna Y powoTu naWłoku nauki. MiÜo WoH 
ucYę Vię Y wewnęWrYnej poWrYebXH VWaraÜ Vię na WXleH na ile Üogę. (PPSRI01) 

 
Inna biografia wVkaYuje na nieco ÜniejVYą ÜoWXwację Ye wYglęTu na 

roYcYarowujące efekWX Tużego wXViłku włożonego w naukę jęYXka. P poniż-
VYXÜ prYXkłaTYie wXraźnX jeVW negaWXwnX wpłXw VłabVYXcU niż ocYekiwano 
efekWówH kWóre konWraVWują Y Teklarowaną wewnęWrYną ÜoWXwacją i VporXÜ 
wXViłkieÜ włożonXÜ w naukę j. nieÜieckiego. NaTal obecne ÜoWXwX we-
wnęWrYne oraY ÜoWXwowanie Ye VWronX lekWorów nie TopuVYcYają jeTnak 
WenTencji To całkowiWej TeÜoWXwacji.  
 

CeleÜ jeVW naucYXć Vię jęYXka nieÜieckiego jak najlepiej i poVługiwać Vię niÜ 
beY probleÜów. NajważniejVYe jeVW abX Üówić beYbłęTnie po nieÜiecku. 
UcYę Vię ocYXwiście Y wewnęWrYnej poWrYebX ale ocYXwiście Üiło jeVW YawVYe 
bXć nagroTYonXÜ. PrYXgoWowania na Yajęcia pocUłaniają Vporo cYaVu i Vą Tość 
inWenVXwne. AkWualna ÜoWXwacja jeVW ciuW ÜniejVYa Ye wYglęTów na Üałe 
prYełożenie nakłaTu pracX na ogólne uÜiejęWności. MoWXwują Ünie perVpek-
WXwX w prYXVYłościH lekWorki. (SGHI07) 

 
U generalnie Üocno YÜoWXwowanXcU VWuTenWówH pewien VpaTek po-

YioÜu ÜoWXwacji w porównaniu Y wcYeśniejVYą faYą YwiąYanX jeVW Y obiek-
WXwnXÜi cYXnnikaÜi YÜniejVYającXÜi inWenVXwność ÜoWXwacjiH prYeTe 
wVYXVWkiÜ Y UierarcUią obowiąYków i YaTań na ucYelni. 
 

ŁeYpośreTniÜ celeÜ jeVW w cUwili obecnej poÜXślne YTanie egYaÜinu. P faYie 
długofalowejH wXkorYXVWanie w żXciu YawoTowXÜ i prXwaWnXÜ (np. Ya cel VWawiaÜ 
Vobie ogląTanie filÜów w jęYXku nieÜieckiÜ). MoWXwacja VilnaH acYkolwiek oTrobi-
nę VłabVYa niż w śroTkowej faYie. UcYę Vię Y wewnęWrYnej poWrYebXH ale nieVWeWX  
Y braku cYaVu nie poświęcaÜ nauce WXle cYaVuH co kieTXś (kieTX WoH np. regularnie 
powWarYałaÜ Vłówka Ya pośreTnicWweÜ prograÜu koÜpuWerowego). (SGHI15) 
 
SYereg biografówH kWórYX VWwierTYają w oVWaWniÜ cYaVie ÜoWXwację ro-

VnącąH wVkaYuje na coraY ważniejVYe cele i ÜoWXwX koÜunikacXjneJ 
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CelJ abX naucYXć Vię VwoboTnie koÜunikować w jęYXku nieÜieckiÜH prYełaÜać 
pewną barierę YwiąYaną Y ÜówienieÜ. NajważniejVYa jeVW Tla Ünie YTolność ła-
Wwego wXpowiaTania Vię. Moja ÜoWXwacja jeVW obecnie ToVXć Tuża. JęYXka nie-
Üieckiego ucYę Vię Y właVnej poWrYebX. UcYęVYcYaÜ na Tobrowolne Yajęcia Y Wego 
jęYXka na VWuTiacU. Moje VWarania Vą inWenVXwneH gTXż YTaje Vobie VprawęH że Yna-
joÜość nieÜieckiego Üoże bXć w prYXVYłości aWuWeÜ na rXnku pracX. (SGHI01) 
Obecnie nauka j. nieÜieckiego jeVW Tla Ünie ważna w konWekście prYXVYłego po-
VYukiwania pracXH Tobra jego YnajoÜość Üoże Üi w WXÜ poÜóc. MXślęH że naj-
ważniejVYa Tla Ünie jeVW prYeTe wVYXVWkiÜ koÜunikaWXwność w WXÜ jęYXku oraY 
YnajoÜość jak najwiękVYego YaVobu VłownicWwa. Obecnie Üoja ÜoWXwacja jeVW 
Tość TużaH VWaraÜ Vię korYXVWać Y każTej okaYji abX poprawić Vwoją YnajoÜość ję-
YXka. OcenX Vą ważnXÜ cYXnnikieÜ Tla ÜnieH ponieważ pokaYują w pewnXÜ 
VWopniu poYioÜ opanowania ÜaWeriału poTcYaV Yajęć. PażniejVYe jeVW jeTnak abX 
poWrafić VwoboTnie poroYuÜiewać Vię w jęYXkuH nie opierając Vię WXlko na Weorii. 
NajbarTYiej ÜoWXwuje Ünie WoH że beY YnajoÜości jęYXków obcXcU WruTno jeVW 
obecnie o YnaleYienie Tobrej pracX i perVpekWXw na prYXVYłość. (PSŁI06) 

 
P kilku innXcU biografiacU wXraźnX jeVW niewielki wpłXw ocen na ak-

Wualną ÜoWXwacjęH poTkreślana jeVW prYX WXÜ Vilna ÜoWXwacja wewnęWrYna. 
JeTnocYeśnieH prYeTe wVYXVWkiÜ w TrugiÜ poniżej cXWowanXÜ fragÜencieH 
VXÜpWoÜaWXcYnX jeVW wXVoki VWopień reflekVXjności biografa. 
 

Malej jeVW Wo Üożliwość poroYuÜiewania Vię w jęYXku nieÜieckiÜ. OprócY Wego 
ucYę Vię nieÜieckiegoH abX wXkorYXVWXwać go w żXciu YawoTowXÜ. SXVWeÜ 
ucYenia Vię jęYXka nieÜieckiego na Üojej ucYelni VkuWecYnie YniecUęca To na-
uki. UcYę Vię YTecXTowanie Tla ViebieH abX poVYerYXć właVną wieTYę. Ocena nie 
jeVW cYXnnikieÜ ÜoWXwującXÜ. SWarania Vą nieVWeWX coraY ÜniejVYe. (SGHI18) 
MoWXwację obecnie ÜaÜ Tużą. MXślę YreVYWąH że Y cYaVeÜ każTX ÜłoTX cYło-
wiek YauważaH że „CYłowiek ucYX Vię nie Tla VYkołXH lecY Tla Viebie”H co  
w prYXpaTku jęYXków jeVW w 100% prawTą. MXślęH że już barTYiej niż ocenX na 
Üoją ÜoWXwację wpłXwa Weż naYXwana w pVXcUologii „cUęć oTwYajeÜnienia 
poświęcenia i Yaufania”. OieTX naucYXciele WrakWują ucYniów właściwie (Tbają 
o icU ÜoWXwacjęH cYaVeÜ cUwaląH cYaVeÜ wVkaYują naT cYXÜ popracowaćH  
w WruTnXcU ÜoÜenWacUH kWórXcU w Wrakcie TługoleWniej nauki jęYXka nie bra-
kujeH pokaYująH jak wiele już Vię prYeVYło i jak TobrYe już właTaÜX jęYXkieÜ)H  
Y cYaVeÜ ucYniowie VWarają Vię Vpłacić Wen Tług Vwoją pracą i Yaangażowa-
nieÜ. ŁXć Üoże gTXbXÜ VpoWkał w liceuÜ naucYXcieli WakicU jak WuH bXłbXÜ 
WeraY Twa raYX lepVYXH jeśli cUoTYi o VWopień YaawanVowania. (SGHI13) 

 
P Weorii ÜoWXwacji pocYeVną rolę YajÜuje WYw. „ÜoWXw niepowoTYe-

nia” (por. RuTolpUH 2007J 96; PeinerH 1994J 154). P jeTnej Y biografii obawX 
YwiąYane Y ToświaTcYenieÜ VwoiVWego „wVWXTu” VpowoTowanego ewenWu-
alną porażkąH Vą głównXÜ ÜoWoreÜ napęTYającXÜ Yaangażowanie Vię  
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w naukę j. nieÜieckiego. „TenTencja To uniknięcia niepowoTYenia” (RuTol-
pUH 2007J 94) jeVW w naVWępującXÜ prYXkłaTYie aż naTWo wiTocYnaJ 
 

CeleÜ jeVW cUęć prYXpoÜnieniaH YapoÜnianego już prYeY Ünie jęYXka i ew. 
poTwXżVYenie poYioÜu na kWórXÜ bXłeÜ w liceuÜ. CUęć YroYuÜienia cUo-
ciażbX w piśÜie nieÜieckiego w VWopniu poTVWawowXÜH żebXÜ wieTYiał cUo-
ciaż o co cUoTYi. MoWXwuje racYej cUęć nieVkoÜproÜiWowania Vię na całej linii 
na Wle grupXH kWóra jeVW na TużoH Tużo wXżVYXÜ poYioÜie niż ja. MiÜo WegoH iż 
wieÜ że nie ÜaÜ VYanV Togonić icU poYioÜu. PerVpekWXwa na prYXVYłość Weż 
po cYęściH lecY ÜoWXwacja ÜoWXwacją a wXcUoTYi co innego. (PSI11) 

 
Łiografie poWwierTYają Yarówno Üożliwość iVWnieniaH jak i braku świa-

ToÜości kulWurowej ucYącXcU Vię j. nieÜieckiegoH prYX cYXÜ jeTno i Trugie 
nie ÜuVi wpłXwać na ÜoWXwację. SYereg prYXkłaTów poWwierTYa naWoÜiaVWH 
iż Teklarowana świaToÜość kulWurowa Üoże wYÜacniać ÜoWXwację.  

SWuTenciH kWórYX nie ToVWrYegają powiąYań kulWurowXcU i jęYXkowXcU 
nie wiTYą WakżeH wg poniżVYXcU reflekVjiH YwiąYku poÜięTYX kulWurowXÜ 
ucYenieÜ Vię a ÜoWXwacją To nauki jęYXka nieÜieckiegoJ 
 

UważaÜH że kulWurowe ucYenie nie wVpiera nauki. (UAMI07) 
RacYej nie ÜaÜ więkVYej świaToÜości powiąYań jęYXkowXcU i kulWurowXcU. 
OulWurowe ucYenie Vię jeVW WeraY Tla Ünie ÜiniÜalnie ważniejVYe niż kieTXśH 
cUoć wciąż Üało ważne. RacYej nie wVpiera ono nauki jęYXka. (UAMI09) 
Na pewno wieÜ więcej o kulWurYe NieÜiec niż Üiało Wo ÜiejVce w liceuÜ. 
PieTYę Wę cYerpię jeTXnie Y Yajęć jęYXka nieÜieckiegoH na kWórXcU pani pro-
waTYąca cYęVWo opowiaTa o WXÜ kraju. JeTnakże nie Üogę powieTYiećH że 
wXwarło Wo na Ünie jakiś wpłXwH WrakWuje Wo racYej jako ciekawoVWkę. (PSI11) 

 
R kolei cYęść baTanXcU TeklarującXcU świaToÜość kulWurowąH nie wi-

TYi jej wpłXwu na ogólną ÜoWXwację To ucYenia Vię j. nieÜieckiego. U innXcU 
naWoÜiaVWH w icU VubiekWXwnej opiniiH roVnąca świaToÜość kulWurowa wpłX-
wa poYXWXwnie na ÜoWXwację. Pe fragÜencie prYXWocYonXÜ poniżej Ywraca 
Wakże uwagę VYcYególnie wXVoki poYioÜ reflekVXjnościJ 
 

MYiś śÜiało Üogę powieTYiećH że ÜaÜ Waką świaToÜość. Mogę również 
VWwierTYićH  że  Yajęcia  Üają na  nią TużX  wpłXwH  co  Y  kolei  prYekłaTa  Vię na  
ogólną ÜoWXwację To jęYXków. Na Üoją ÜoWXwację TużX wpłXw Üa świaTo-
ÜośćH że w nieTalekiej prYXVYłości będę Vię niÜ (bXć Üoże) regularnie poVłu-
giwał. To kulWurowe ucYenie jeVW barTYo ciekawe i Yabawne. Rabawne jeVW Wo 
jak barTYoH ÜiÜo niewielkiej oTległości)H różnią Vię YwXcYaje NieÜców. 
OcYXwiście jeVW Wo w pewnXÜ VWopniu ÜoWXwaWoreÜ. JeTnak jak już wVpoÜi-
nałeÜH najważniejVi Vą naucYXciele i właVna ÜoWXwacja. NaucYXciele ÜuVYą 
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„YaraYić” ucYnia jęYXkieÜ i pokaYaćH żeJ „Mie GrenYen Üeiner SpracUe beTeu-
Wen Tie GrenYen Üeiner PelW” (cXW. PiWWgenVWein). PiękVYą świaToÜość kul-
Wurową Üożna prYXpiVać lekcjoÜ jak również jeVW YwiąYana Y VaÜoTYielnXÜ 
śleTYenieÜ praVX nieÜieckiej na bieżąco. ŚwiaToÜość Wa na pewno YwiękVYa 
ÜoWXwację i kulWurowe ucYenie wVpiera naukę j. nieÜieckiego. (SGHI14) 

 
5. PnioVki 
 
NawiąYując To pXWań baTawcYXcU wXłącYnie w oTnieVieniu To biografii jęYX-
kowXcU jako inVWruÜenWu baTań jakościowXcUH należX VforÜułować naVWępu-
jące poTVWawowe wnioVkiJ  

– SporYąTYenie biografii wXYwoliło u wielu VWuTenWów Vilną reflekVXj-
ność na WeÜaW ToWXcUcYaVowej nauki j. nieÜieckiego i jej uwarun-
kowań wewnęWrYnXcU i YewnęWrYnXcU. 

– TworYenie biografii Vkłoniło baTanXcU To (ewenWualnie reWroVpek-
WXwnXcU) prYeÜXśleń naT VwoiÜi ÜoWXwaÜiH naVWawieniaÜi cYX 
priorXWeWaÜi w różnXcU faYacU nauki j. nieÜieckiego. Te VwoiVWe Üe-
WareflekVje biografów świaTcYą o roVnącej Y wiekieÜ reflekVXjności 
ToWXcYącej WXcUże aVpekWów ucYenia Vię jęYXków obcXcU. PXraźne 
jeVW wVkaYanie na racYej beYreflekVXjne ucYenie Vię j. nieÜieckiego  
w okreVie VYkolnXÜH VYcYególnie w VYkole poTVWawowej. 

– Łiografie poWwierTYają u wielu baTanXcU TXnaÜicYnX cUarakWer Üo-
WXwacji w TłużVYej perVpekWXwie – kierunki YÜianH icU inWenVXwność  
i uwarunkowania Üają cUarakWer barTYo inTXwiTualnX.  

ŁaTania jakościowe nie poYwalają Y regułX na YbXW uogólniające wnio-
VkiH Üają one na celu prYeTe wVYXVWkiÜ ekVplorowanie probleÜu i poYwalają 
naświeWlić go Y wieluH cYaVeÜ nieocYekiwanXcU VWron. AnaliYa biografii  
w YeVWawieniu Y wXnikaÜi VYeroko YakrojonXcU baTań ilościowXcU (Mackie-
wicYH 2013) poYwala jeTnak na pewną generaliYację. NależX więc VWwierTYićH 
że ÜoWXwX inWerkulWurowe nie oTgrXwają więkVYej roli u polVkicU VWuTenWów 
ucYącXcU Vię j. nieÜieckiego. P icU prYXpaTku prYeważają ÜoWXwX inVWru-
ÜenWalne. JeTnocYeśnie nie Üożna jeTnoYnacYnie VWwierTYićH iż VWuTenci 
Vilniej YÜoWXwowani inWerkulWurowo oViągają lepVYe wXnikiH cUoć Üożna  
w Wej grupie Üówić o więkVYej VaWXVfakcji Y nauki j. nieÜieckiego. 
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Iwona Mokwa-TarnowVka 
PoliWecUnika GTańVka 

AOTYPNOŚCI STYÓULUJĄCN RNFLNOSJĘ P NAUCRANIU  
JĘRYOA PISANNGO P PIRTUALNNJ OLASIN 

AcWiviWieV VWimulaWing reflecWion in WeacUing wriWing in a virWual  
learning environmenW 

TUe paper aiÜV Wo VUow Uow Wo engage VWuTenWV aWWenTing an online 
language courVe in variouV acWiviWieV wUicU bX VWiÜulaWing reflecWion en-
Uance WUe learning proceVV anT reVulW in beWWer learning ouWcoÜeV. ŁX 
blenTing cogniWiviVWH conVWrucWiviVWH conVWrucWioniVW anT beUavioural iTe-
aVH courVe TeveloperV anT WuWorV can proTuce ÜaWerialV anT uVe ÜeWU-
oTV wUicU VaWiVfX WUe varieT neeTV of aTulWV wUo wanW Wo iÜprove WUeir 
wriWing  VkillV.  SucU  a  blenT  leaTV  Wo  a  unique  TeVignH  wUicU  can  be  
acUieveT bX WoolV available in a virWual learning environÜenW. CourVe 
parWicipanWV will be Üore aTequaWelX prepareT for wriWing genuine WexWV 
in WUe fuWure WUrougU uVe of VucU acWiviWieV aV working wiWU auWUenWic re-
VourceV inWegraWeT wiWU TifferenW WaVkV anT aVVignÜenWV Wo VWiÜulaWe re-
flecWion; VWuTXing unTer WUe VuperviVion anT guiTance of WUe WuWor; par-
WicipaWing in collaboraWive projecWV Wo proÜoWe learner auWonoÜX; Tevel-
oping new knowleTge WUrougU Üeaning-Üaking TiVcuVVionV; Toing peer 
review aV well aV VuÜÜaWiveH forÜaWive aVVeVVÜenWH anT Velf-
aVVeVVÜenW. Nxperience of WUeVe waXV of working will Uelp WUe parWici-
panWV Wo evenWuallX becoÜe Velf-regulaWeTH lifelong learnerV. 

OeyworTVJ VLNH reflecWionH conVWrucWiviVÜH ŃLTH wriWing Vkill 

Słowa klucYoweJ VLNH reflekVjaH konVWrukWXwiYÜH naucYanie jęYXków ob-
cXcUH jęYXk piVanX 
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1. PprowaTYenie 
 
IVWoWnXÜ aVpekWeÜ ucYenia Vię jęYXka obcego prYeY oVobX ToroVłe jeVW To-
VWoVowXwanie nowej wieTYX To już poViaTanejH wXWworYonej w wXniku ku-
Üulacji ToświaTcYeń żXciowXcU. PiękVYość VWuTenWówH VYcYególnie VWarVYXcU 
laWH na ogół TobrYe roYuÜie Vwoje prYXVYłe YawoTowe poWrYebX i żXciowe 
pragnieniaH kWóre już w cYaVie VWuTiów VWXÜulują icU YainWereVowania. PoVia-
Tają oni Wakże właVne nawXki ucYenia VięH co Üoże powoTowaćH że będą 
oTnoVić Vię Y reYerwą To nieYnanXcU iÜ wcYeśniej ÜeWoT ucYenia Vię jęYXka 
obcego. PonaTWo w żXciu coTYiennXÜ oWacYają Vię różnXÜi WecUnologiaÜiH 
kWóre wXkorYXVWują ÜięTYX innXÜi To koÜunikacjiH YTobXwania inforÜacjiH 
auWopreYenWacjiH wXÜianX pogląTówH Yawierania YnajoÜości i uprYXjeÜnie-
nia Vobie cYaVu wolnego. Piele narYęTYi inWerneWowXcU i aplikacji wciąga 
młoTXcU luTYi w wirWualnX świaW pełen aWrakcjiH w kWórXÜ poWrafią lepiej 
funkcjonować niż w rYecYXwiVWości realnej (CaVWronovaH 2010; ŁarWleH 2010; 
ŁoellVWorffH 2010). SpoVobX YTobXwania wieTYX i polepVYania uÜiejęWnościH 
kWóre preferują ÜłoTYi luTYieH oraY narYęTYia wXkorYXVWXwane prYeY nicU  
w WXÜ celuH powinnX więc bXć wYięWe poT uwagę prYX opracowXwaniu efek-
WXwnego kurVu nauki piVania WekVWów w jęYXku obcXÜH a VYcYególnie w jęYXku 
angielVkiÜH bowieÜ jeVW on głównXÜ ÜeTiuÜ koÜunikacXjnXÜ poYwalają-
cXÜ na Vprawne wXkorYXVWXwanie YaVobów inWerneWowXcU. 

CeleÜ niniejVYego arWXkułu jeVW oTpowieTź na pXWanieH jak prYX poÜo-
cX różnoroTnXcU akWXwności pobuTYić VWuTenWów To reflekVji na kurVie in-
WerneWowXÜH TYięki kWórej będą w VWanie efekWXwniej ucYXć Vię jęYXka obcego 
i YTobXć uÜiejęWności TalVYego VaÜokVYWałcenia. AnaliYa Üożliwości VWwa-
rYanXcU prYeY VWrukWurę kurVów online i narYęTYia ToVWępne w oprograÜo-
waniacU To YarYąTYania niÜi YoVWała Tokonana na poTVWawie roYważań Weo-
reWXcYnXcU YawarWXcU w liWeraWurYe prYeTÜioWu oraY na baYie ToświaTcYeń 
YebranXcU prYeY auWorkę w cYaVie prowaTYenia VeÜeVWralnXcU inWerneWo-
wXcU kurVów nauki jęYXka angielVkiego piVanego w laWacU 2008-2013. 

 
2. PoTVWawy WeoreWycYne WworYenia kurVu e-learningowego Tla ToroVłycU 
 
TrYX Weorie – anTragogikaH ucYenie WranVforÜacXjne oraY Weoria krXWXcYnego 
ÜXślenia – poYwalają na YroYuÜienie WegoH jak ucYą Vię Torośli. PierwVYa Y nicU 
poTkreśla iVWoWną rolę VaÜoświaToÜościH ToświaTcYeniaH goWowościH ÜoWXwa-
cji i cUęci To nauki oraY To roYwiąYXwania probleÜów. PeTług TrugiejH Torośli 
ucYąc Vię reVWrukWurXYują Vwoją ToWXcUcYaVową wieTYę. MocUoTYą To nowXcU 
YnacYeń analiYując Vwoje ToświaTcYenia i prYeWwarYając je w celu YaaTapWo-
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wania nowXcU Wreści. OrXWXcYne ÜXślenie poYwala ToroVłXÜ VaÜoTYielnie 
roYwijać Vwoje uÜiejęWności i kierować proceVeÜ eTukacXjnXÜ. MaWeriałX 
kurVowe powinnX więc proÜować i ułaWwiać VaÜoregulację (ScUrawH Crippen  
i HarWleXH 2006J 111-139; SUuXH OVAN i TNALH 2010)H Wo YnacYX uÜożliwiać  
i VWXÜulować VaÜoreflekVjęH VaÜoucYenie VięH YwiękVYać ÜoWXwację i YacUęcać 
To reflekVjiH Yarówno naT VWroną ÜerXWorXcYnąH jak i jęYXkowąH oraY akWXwiYo-
wać ucYniów poprYeY kooperację i kolaborację (MonelanH Oear i RaÜageH 
2010). PażnXÜ celeÜ kurVu jęYXkowego powinno bXć wXpoVażenie ucYnia  
w narYęTYia poYwalające Üu ucYXć Vię prYeY całe żXcie. PrograÜX VYkoleniowe 
VWworYone w śroTowiVku e-learningowXÜH wXkorYXVWujące ÜXślenie Tialek-
WXcYneH logikę prakWXcYnąH roYuÜienie poViaTanej wieTYX i krXWXcYną reflekVjęH 
cYXli YTolnościH kWóre poViaTa ToroVłX i prYXgoWowane w oparciu o auWenWXcYne 
źróTłaH będą barTYiej VkuWecYne w roYwijaniu uÜiejęWności jęYXkowXcUH  
a VYcYególnie uÜiejęWności piVania WekVWów. PonaTWo uÜożliwią ucYniowi YTo-
bXcie wieTYX prYXTaWnej w późniejVYXÜ żXciu YawoTowXÜ. 

P naucYaniu ToroVłXcU jęYXka obcegoH w WXÜ jęYXka piVanegoH w śro-
TowiVku e-learningowXÜ wiTać Yarówno wpłXw konVWrukWXwiYÜu (PiageWH 
1969; VXgoWVkXH 1978) i konVWrukcjoniYÜu (PaperW i HarelH 1991)H jak i kogniWX-
wiYÜuH cYX naweW beUawiorXYÜu. PXkorYXVWanie pewnXcU eleÜenWów WXcU 
Weorii prowaTYi To VWworYenia efekWXwnego kurVu YaVpokajającego poWrYebX 
jęYXkowe ToroVłego ucYnia. PoTejście eklekWXcYne wYÜacnia proceV eTukacXj-
nXH a połącYenie różnXcU iTeiH pocUoTYącXcU Ye wVpoÜnianXcU paraTXgÜa-
WówH WworYX aÜalgaÜaW VkuWecYnX w naucYaniu Yarówno w śroTowiVku WraTX-
cXjnXÜH jak i w e-learningowXÜ oraY w WYw. blenTeT learningowXÜ. PołącYe-
nie Wo jeVW najbarTYiej efekWXwneH gTX wXkorYXVWane Vą naVWępujące eleÜenWXJ  
Ø beUawiorXVWXcYnX VpoVób forÜułowania celów ogólnXcU i VYcYegó-

łowXcU kurVuH wYÜocnienie poYXWXwne oViągnięWe prYeY VWXÜulację  
i wVparcie Ye VWronX naucYXciela oraY poprYeY ocenę forÜaWXwną;  

Ø analiYX prYeprowaTYane prYeY jęYXkoYnawVWwo kogniWXwne oTno-
VYące Vię To kaWegorXYacji naWuralnejH ÜoTeli kogniWXwnXcUH poTo-
bieńVWwa roTYinnego i ekVWenVji ÜeWaforXcYnXcUH poYwalające Yro-
YuÜieć VXVWeÜ koncepWualnX rTYennXcU użXWkowników jęYXka an-
gielVkiego i lepiej go VWoVować w piVaniu WekVWów;  

Ø konVWrukWXwiVWXcYne poTejście To wXkorYXVWania auWenWXcYnXcU Üa-
Weriałów i icU analiYa Y różnXcU punkWów wiTYeniaH akWXwna rola 
ucYnia w roYwiąYXwaniu probleÜów w raÜacU wVpółpracX projek-
Wowej i TXVkuVjiH ocenianie na poTVWawie YaTań YÜuVYającXcU ucYnia 
To reflekVji i pracX WwórcYej preYenWującej YinTXwiTualiYowanX punkW 
wiTYenia i WeVWX Yawierające pXWania oWwarWe;  
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Ø konVWrukcjoniVWXcYne inTXwiTualne poTejście To ucYniaH naciVk na 
konWekVWualiYację i WworYenie YnacYeń w cYaVie wVpólnego piVania 
WekVWuH kWórX bęTYie później wXkorYXVWanX na kurVieH oraY na reflek-
Vję VWXÜulującą proceV WworYenia. 
 

3. ÓaWeriały VWaWycYne i inWerakWywne pobuTYające reflekVję w wirWualnej 
klaVie 

 
ProjekWanci Yajęć e-learningowXcU WXpu online i blenTeT wXkorYXVWują różne 
oprograÜowania To YarYąTYania kurVaÜi inWerneWowXÜi. Obecnie najpopu-
larniejVYą plaWforÜą eTukacXjną na ucYelniacU polVkicU i YacUoTnicUH cYXli wir-
WualnXÜ śroTowiVkieÜ ucYenia Vię (VLN)H jeVW oprograÜowanie WXpu open Vo-
urce – MooTle. UÜożliwia ono prYXgoWowanie różnego WXpu YaVobów i akWXw-
ności. PierwVYe obejÜują VWronX inWerneWowe Y ÜaWeriałaÜi kurVowXÜiH VWwo-
rYone prYeY naucYXciela prYX poÜocX narYęTYi ToVWępnXcU w VXVWeÜieH linki To 
VWron www oraY YałącYone To VWronX kurVu plikiH  np. w forÜacie TocH pTf lub  
w poVWaci preYenWacji prYXgoWowanXcU w prograÜie PowerPoinW. P VkłaT ak-
WXwności wcUoTYą prace uÜieVYcYane prYeY VWuTenWów na VWronie kurVu  
i VprawTYane prYeY naucYXciela; YaTania oceniane prYeY VXVWeÜH opracowane 
w forÜie quiYów eTukacXjnXcU i WeVWów; cUaWX i fora TXVkuVXjne poYwalające 
na VXncUronicYną oraY aVXncUronicYną wVpółpracę; ankieWX i YapXWaniaH uÜoż-
liwiające naucYXcielowi uYXVkanie VYXbkiej inforÜacji YwroWnej Y opiniaÜi VWu-
TenWów w każTXÜ ÜoÜencie Wrwania kurVu; wikiH VWwarYające warunki To 
prowaTYenia Yajęć oparWXcU na kooperacji i kolaboracji oraY warVYWaWXH poYwa-
lające VWuTenWoÜ na wVpółocenianie VwoicU prac. OprograÜowanie WoH Ywane 
Wakże wirWualną klaVąH Yapewnia naucYXcielowi wVYecUVWronnX ÜoniWoring 
pracX VWuTenWów na kurVieH TYięki kWóreÜu Üa on VYXbki wgląT w logi inforÜu-
jące o WXÜH kieTX każTX VWuTenW łącYXł Vię Ye VWroną kurVuH jakie YaVobX oWwie-
rał i kWóre YaTania wXkonXwał. NaucYXciel Üoże Weż VprawTYić wXniki ćwicYeń  
i WeVWówH kWóre YoVWałX auWoÜaWXcYnie ocenione prYeY VXVWeÜH VkorXgować jeH 
jeśli YacUoTYi Waka poWrYebaH a Wakże wXVłać inforÜacje To poVYcYególnXcU 
VWuTenWówH grupX lub wVYXVWkicU VWuTenWów jeTnocYeśnie.  

AbX ÜoWXwować VWuTenWów To pracXH kurV jęYXka piVanego prowaTYonX 
całkowicie online lub w WrXbie blenTeT powinien Yawierać Wakie YaTaniaH jakJ 

- króWkie pXWania poYwalające na VYXbką VaÜoocenę (SAQ) i na reflek-
VjęH prYX cYXÜ obu WXpoÜ nie powinnX WowarYXVYXć oTpowieTYi 
prYXgoWowane wcYeśniej prYeY naucYXciela;  

- YaTania inWerakWXwneH reflekVXjneH kooperacXjneH kolaboracXjneH VaÜo-
oceniające i wVpółoceniająceH jak również baYujące na TXVkuVjacU lub 
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VYXbkiej wXÜianie pogląTówH wXkonXwane poT naTYoreÜ naucYXciela  
i prYeY niego VprawTYane lub ÜoniWorowane oraY oceniane prYeY VXVWeÜH 
na poTVWawie oTpowieTYi wprowaTYonXcU prYeY Wwórcę ÜaWeriałów. 

Nie WXlko pXWania nakierowane Vpecjalnie na pobuTYenie naWXcUÜiaVWowej 
reflekVji i oYnacYone w Wen VpoVóbH ale wVYXVWkie wXÜienione wXżej akWXw-
ności Üają YacUęcać VWuTenWów To krXWXcYnej reflekVji. Polega ona na anali-
Yie pogląTów wXrażonXcU w YaÜieVYcYonXcU w kurVie WekVWacU i YroYuÜieniu 
icU UiVWorXcYno-kulWurowXcU konWekVWów oraY na próbie YnaleYienia alWerna-
WXwnXcU poTejść To YaproponowanXcU wcYeśniej roYwiąYań YaTań Weore-
WXcYnXcU i prakWXcYnXcU. Ra Vprawą reflekVXjnego VcepWXcXYÜuH kWórX jeVW 
oVWaWniÜ eleÜenWeÜ krXWXcYnej reflekVjiH Torośli ucYniowie Üogą Tojść To 
ÜoTXfikacji wcYeśniejVYXcU uVWaleń lub To WwórcYego prYeWworYenia YaVWanej 
wieTYX w baTanXcU prYeY Viebie YjawiVkacU (ŁrookfielTH 1988J 325-327).  

MYięki VwoiÜ funkcjonalnościoÜ narYęTYia inWerneWowe ToVWępne  
w wirWualnXÜ śroTowiVku ucYenia Vię oferują aforTancje (GibVonH 1979J 127) 
YwiękVYające różnego WXpu uÜiejęWnościH kWórXcU brak w WraTXcXjnXÜ na-
ucYaniu jęYXka obcego w Vali wXkłaTowej (PellerH 2007J 120-123)H gTYie 
wXkorYXVWuje Vie głównie ÜaWeriałX TrukowaneH Wakie jak WekVWXH iluVWracjeH 
TiagraÜXH wXkreVXH WabeleH VcUeÜaWX i YaTania na nicU oparWeH prYXgoWowane 
w forÜie piVeÜnej lub uVWnejH oraY ćwicYenia YaprojekWowane na baYie ścież-
ki Tźwiękowej i obraYu filÜowego. TraTXcXjne ÜaWeriałX eTukacXjne Üogą 
YagwaranWować oViągnięcie YałożonXcU celów kVYWałceniaH jeśli VWuTenci wX-
konają wVYXVWkie YaTania – Yarówno We wprowaTYone prYeY naucYXciela  
w cYaVie VpoWkania w klaVieH jak i We prYeYnacYone To Yrobienia późniejH kWóre 
Üają wYÜocnić i roYwinąć uÜiejęWności ćwicYone poTcYaV Yajęć. Ponieważ 
oprograÜowanie To YarYąTYania kurVaÜi online uÜożliwia wVYecUVWronnX 
ÜoniWoring i wprowaTYenie YaTań o różnXÜ poYioÜie inWerakWXwnościH Wo 
akWXwnościH w kWórXcU VWuTenci ÜuVYą brać uTYiałH Vą barTYiej ÜoWXwujące  
i VWXÜulujące To pracX. UcYącX Vię wieTYąc bowieÜH że VXVWeÜ pokaYuje 
naucYXcielowiH co i kieTX wXkonująH cYują Vię YobowiąYani To oTrobienia 
wVYXVWkicU prac i wYięcia uTYiału we wVYelkicU obowiąYkowXcU YaTaniacU 
inWerakWXwnXcU. MlaWego Weż koÜponenWX e-learningoweH Yawierające Yróż-
nicowane YaVobX i akWXwnościH YwiękVYają nakłaT pracX VWuTenWaH kWórą ÜuVi 
wXkonać VaÜoTYielnie lub w grupieH a więc pobuTYają go cYęściej To reflekVji 
naT WreściaÜi eTukacXjnXÜiH ÜeWoTaÜi roYwiąYXwania YaTań uÜieVYcYonXcU 
w WXÜ śroTowiVku i naT VaÜXÜ ucYenieÜ Vię. ReflekVja jeVW bowieÜ nie-
YbęTnXÜ aVpekWeÜ ucYenia VięH poWrYebnXÜ To oViągnięcia VaÜoregulacji  
i prowaTYącXÜ To roYwoju uÜiejęWności YTobXwania wieTYX prYeY całe żX-
cie. PrakWXka reflekVXjna (ScUönH 1983J 128-167) poÜoże VWuTenWoÜ wXko-
nXwać YaTania w VpoVób barTYiej efekWXwnX i facUowXH YwiękVYX icU VaÜo-
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świaToÜośćH ToprowaTYi To poVYerYenia nabXWej wieTYX i roYwoju profeVjo-
nalnego oraY To więkVYej efekWXwności organiYacXjnej (OVWerÜanH 1990J 
133-152; OVWerÜan i OoWWkaÜpH 1993J 18-42).  

 
3.1. ÓaWeriały informacyjneH cYyli YaVoby 

 
SWronX www Y ÜaWeriałaÜi kurVowXÜi należące To YaVobówH cYXli barTYiej 
VWaWXcYnXcU forÜ prYekaYXwania Wreści eTukacXjnXcUH powinnX Yawierać 
YaTania To reflekVjiH kWóre ÜuVYą TYielić liWX WekVW inforÜacXjnX. IcU celeÜ 
jeVWH po pierwVYeH Vkupienie uwagi ucYnia na wXkonXwanej pracX; po TrugieH 
pokaYanie ÜuH co powinien wieTYieć Y ÜaWeriałuH kWórX VaÜ prYecYXWałH jak 
WrYeba inWerpreWować oÜówione YagaTnienia i jak roYuÜieć konWekVWH w ja-
kiÜ one Vię pojawiają; po WrYecieH YacUęcanie VWuTenWa To ÜoTXfikowania 
YTobXWej wieTYX i wXciągania właVnXcU wnioVkówH kWóre Üogą prYXcYXnić Vię 
To VWworYenia prYeY niego właVnej inWerpreWacji i Tojścia To innXcU YnacYeń. 
Nie wprowaTYa Vię WXcU YaTańH bX prYeWeVWować uÜiejęWności YTobXWe prYeY 
ucYnia wcYeśniej lub w cYaVie Wrwania kurVuH TlaWego nie powinno Vię Tołą-
cYać To nicU oTpowieTYi VugerującXcU poprawnX Wok ÜXślenia.  

TrYeba je Wak VforÜułowaćH bX ucYącX Vię wXkonując jeH pocYuł Vię Ya-
cUęconX To głębVYXcU prYeÜXśleńH kWóre barTYiej go Yaangażują w proceV 
eTukacXjnX. Mobrą prakWXką jeVWH gTX WekVW inforÜacXjnXH wiTocYnX na ekra-
nieH poTYielonX jeVW jeTnXÜ YaTanieÜ To VaÜoreflekVjiH kWóre jeVW wprowa-
TYone inną cYcionką lub koloreÜ Ya poÜocą Vpecjalnie YaprojekWowanego 
VYablonuH Yawierającego YawVYe Wen VaÜ Ynak graficYnXH prYXciągającego 
uwagę cYXWającego. Rarówno VWrukWura WekVWów Y akWXwnościaÜi Wego WXpuH 
jak i forÜa WXcU akWXwności ÜuVYą bXć TokłaTnie prYeÜXślaneH bowieÜ jeśli 
VWuTenW uYnaH że TanX ÜaWeriał jeVW prYełaTowanX YaTaniaÜi To reflekVji lub 
że Vą one nieYroYuÜiałeH nieaTekwaWne albo nuTneH Yapewne nie wXkona 
icUH uYnającH że poświęcenie iÜ uwagi bęTYie VWraWą cYaVu. P Wen VpoVób 
jeTen Y celów jeTnoVWkowXcUH polegającX na akWXwiYacji VWuTenWówH YacUę-
ceniu icU To pogłębionej analiYXH kWórej efekWeÜ Üa bXć WworYenie nowXcU 
YnacYeńH nie YoVWanie YrealiYowanX. 

P kurVie inWerneWowXÜ poświęconXÜ roYwojowi uÜiejęWności piVania 
WekVWów w jęYXku obcXÜ YaTania To reflekVji Üogą pojawić Vię w ÜaWeriałacU 
WeoreWXcYnXcU ToWXcYącXcU użXwania jęYXka obcego piVanegoH poruVYającXcU 
Wakie YagaTnienia jak np. cecUX gaWunkoweH VWXlH koUerencjaH koUeYja i rejeVWrH 
użXwanie ÜeWaforH piVanie VpójnXcU logicYnie paragrafówH wplaWanie w nie Ta-
nXcUH TokuÜenWowanie obcXcU źróTeł. PowinnX one bXć YawarWe Wakże w ÜaWe-
riałacU analiYującXcU prYXkłaTowe WekVWXH ucYącXcU YnajTowania arguÜenWówH 
WworYenia opiVówH buTowania narracji lub YarXVowującXcU WeÜaWXkę pracH kWóre 
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VWuTenW bęTYie ÜuViał prYeVłać To ocenX. ŃorÜa jęYXkowa YaTań To reflekVji 
Üoże bXć Yróżnicowana i powinna ocYXwiście Yależeć oT WXpu inforÜacjiH Y kWórą 
VWuTenW właśnie YapoYnał Vię na Vpecjalnie YaprojekWowanej VWronie kurVu 
wprowaTYającej YagaTnienia WeoreWXcYne. PrYX WworYeniu YaTań To VaÜoreflek-
VjiH beY wYglęTu na Wreść ÜaWeriałuH kWórego ToWXcYąH naucYXciel ÜuVi wYiąć poT 
uwagę uÜiejęWności jęYXkowe ucYącego Vię i poYioÜ jego roYwoju inWelekWual-
nego oraY VforÜułować je w VpoVób jaVnXH proVWX i YwięzłX. TXlko Wak Yaprojek-
Wowane YaTania będą VWXÜulowałX go To głębVYXcU prYeÜXśleń. 

 
3.2. ÓaWeriały inWerakWywneH cYyli akWywności 
 
MaWeriałX eTukacXjne YaprojekWowane na poWrYebX koÜponenWu e-learningo-
wego i uÜieVYcYone w inWerneWowXÜ VXVWeÜie To YarYąTYania kurVaÜiH WakiÜ 
jak  MooTleH  powinnX  Yawierać różnego  WXpu  akWXwnościH  Wj.  TłużVYe  i  króWVYe  
YaTania inWerakWXwneH kWóre YwiękVYają Yaangażowanie VWuTenWów w wXkonX-
waną pracę. PoYwolą iÜ one oViągnąć YaÜierYone efekWX kVYWałcenia poprYeY 
YrealiYowanie  celów  Yarówno  ogólnXcU  Tla  Tanego  kurVu  i  ÜoTułuH  jak  i  jeT-
noVWkowXcUH wXYnacYonXcU Tla poVYcYególnXcU jego eleÜenWów. IVWnieje wiele 
WXpów YaTańH kWóre poÜogą VWuTenWoÜ roYwinąć uÜiejęWność poprawnego 
piVania w jęYXku obcXÜ i WworYenia WekVWów auWenWXcYnXcU (PenYelH 2001J 96-
108). ObejÜują one YaTania reflekVXjneH akWXwneH TialogicYneH oparWe na kola-
boracji i kooperacji (HerioW-PaWW UniverViWXH 1999H ÜoTule 2aJ 27). PVYXVWkie 
Üogą bXć wXkonXwane Trogą VXncUronicYną lub aVXncUronicYną. 

RaTania oYnacYone prYX poÜocX wXbranego VXVWeÜu graficYnego jako re-
flekVXjne Üożna wprowaTYać poprYeY ankieWXH YapXWaniaH inforÜacje YwroWne 
na różnXcU eWapacU kurVu nauki piVania w JO – w Wrakcie Wrwania ÜoTułów jako 
ćwicYenia prYXgoWowujące To precXYowania arguÜenWów poWrYebnXcU To napi-
Vania WekVWów YalicYeniowXcU oraY po YakońcYeniu ÜoTułu lub kurVu jako ćwi-
cYenia analiWXcYneH kWórXcU celeÜ jeVW reflekVja naT wXkonanXÜi pracaÜi i oce-
naÜi forÜaWXwnXÜi prYeVłanXÜi prYeY naucYXciela. Jeśli WekVW YalicYającX TanX 
ÜoTuł nie Vpełnia YałożonXcU krXWeriów jakościH w inforÜacji YwroWnej naucYX-
ciel Üoże YaVugerować np. roYważenie innXcU aVpekWów opiVXwanego YagaT-
nienia lub prYeanaliYowanie WeÜaWu w oTÜiennX VpoVób albo prYeÜXślenie 
YÜianX VWrukWurX arguÜenWów lub całego WekVWu. RacUęcenie ucYącego Vię To 
reflekVji naT pracaÜiH kWóre napiVałH i wVkaYanie Üu WXlko probleÜówH kWóre 
powinien roYważyćH beY poTania poprawnXcU oTpowieTYiH VYcYególnie gTX Wa-
kicU jeVW wiele i Vą one Yależne oT punkWu wiTYeniaH bęTYie barTYiej VWXÜulujące 
To pracX i  wXWrwania  na kurVie  inWerneWowXÜ. NiekWóre oTpowieTYi  To YaTań 
reflekVXjnXcUH kWóre należą To akWXwnościH cYXli To barTYiej inWerakWXwnej cYęści 
kurVuH a nie To YaVobówH VYcYególnie na WeH kWóre ucYą VWuTenWówH jak popraw-
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nie logicYnieH VWXliVWXcYnie i jęYXkowo konVWruować WekVWH Üogą bXć wcYeśniej 
opracowane prYeY naucYXciela. Jeśli YoVWałX prYXgoWowaneH Wo powinnX bXć Yałą-
cYone w oTpowieTniÜ ÜiejVcu na VWronie kurVu – albo obok pXWańH albo w Vpe-
cjalnXÜ pliku uÜieVYcYonXÜ w innXÜ ÜiejVcuH np. na VWronie głównejH o iVWnie-
niu kWórego VWuTenci ÜuVYą YoVWać poinforÜowani. 

PoYoVWałe WXpX YaTańH Wj. YTania akWXwneH TialogicYne oraY oparWe na ko-
laboracji i kooperacjiH To kWórXcU prYXgoWowania użXwa Vię w śroTowiVku Mo-
oTle narYęTYi Y grupX akWXwnościH Weż Üogą Yawierać punkWX To reflekVji. IcU 
głównXÜ celeÜ jeVW wciągnięcie VWuTenWów w różnego WXpu inWerakcjeH Üające 
na celu YakWXwiYowanie icU poprYeY wXÜianę pogląTówH wVpółpracęH wVpóło-
cenianie i reflekVję Yarówno naT wXkonXwanXÜi pracaÜiH jak i naT właVnXÜi 
uÜiejęWnościaÜiH oViągnięciaÜiH brakaÜi lub poWrYebaÜi. Tego WXpu reflekVja 
poYwoli iÜ VWać Vię ucYniaÜi VaÜoregulacXjnXÜiH poWrafiącXÜi VaÜoTYielnie 
roYwijać Vwój  warVYWaW  w TalVYXÜ żXciu  YawoTowXÜ. Mo VWworYenia  wXÜie-
nionXcU powXżej YaTań wXkorYXVWuje Vię cUaWXH fora TXVkuVXjneH wiTeokonfe-
rencjeH blogiH wiki i warVYWaWXH cYXli narYęTYia ToVWępne np. w oprograÜowaniu 
MooTleH poÜagające VWuTenWoÜ ucYeVWnicYXć w YajęciacU grupowXcUH TYięki 
kWórXÜ pracując na kurVie online lub wXkonując koÜponenW e-learningowX 
kurVu WXpu blenTeT nie cYują Vię oVaÜoWnieni i wXiYolowani1.  

 
3.2.1. CUaW 
 
NarYęTYieH TYięki kWóreÜu VWuTenci Üogą prowaTYić VXncUronicYne roYÜowX  
i TXVkuVje Wo cUaW. MoVkonale naTaje Vię To wprowaTYenia YaTań TialogicYnXcU. 
NaucYXciel Üoże YaTać paroÜ ucYniów różnego WXpu ćwicYenia polegające na 
wXÜianie pogląTówH opinii i prYXgoWowaniu planu YaTania piVeÜnego. Ponieważ 
koÜunikacja VXncUronicYnaH w kWórą VWuTenci w Wen VpoVób YoVWaną Yaangażo-
waniH bęTYie VkuWkowała proTukcją WekVWów piVanXcU VWXleÜ nieforÜalnXÜH 
prYXpoÜinać ona bęTYie nieforÜalne roYÜowX w cYaVie lekcjiH Üające ÜiejVce 
                                                             
1 AnaliYX ankieW ucYeVWników kurVów e-learningowXcUH prYeTVWawiane w liWeraWurYe facUo-
wej (Pillging i JoUnVonH 2004) pokaYująH że jeTną Y prYXcYXn niecUęci To Wego WXpu Yajęć  
i wXVokiego oTVeWka reYXgnacji Y nicU jeVW WoH iż ucYącXÜ Vię brakuje konWakWu Y rówieśni-
kaÜi. CYują Vię wXiYolowani i oVaÜoWnieni wXkonując YaTania kurVoweH kWórXcU jeVW więcej 
i Vą barTYiej Yróżnicowane w porównaniu Y pracaÜi YaTawanXÜi To wXkonania po Yaję-
ciacU WraTXcXjnXcU. OurVX online poświęcone naucYaniu jęYXka obcego piVanegoH w kWórXcU 
kłaTYie Vię naciVk jeTXnie na pracę inTXwiTualnąH będą VkuWecYne WXlko w prYXpaTku barTYo 
YÜoWXwowanXcU VWuTenWówH poViaTającXcU uÜiejęWność VaÜoregulacji. UcYnioÜH u kWó-
rXcU Waka YTolność jeVYcYe nie wXkVYWałciła VięH WrYeba VWworYXć warunki prYXpoÜinające To 
pewnego VWopnia WeH kWóre panują w WraTXcXjnej Vali wXkłaTowejH gTYie Üożliwe Vą wVYel-
kiego WXpu inWerakcje poÜięTYX ucYeVWnikaÜi Yajęć. 
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w Wrakcie np. opracowXwania WeÜaWów YaTań piVeÜnXcUH wXÜXślania UiVWorX-
jekH inWerpreWacji YTarYeń cYX YnajTowania arguÜenWów Ya i prYeciw.  

Na kurVie e-learningowXÜ koÜunikacja VXncUronicYna cUarakWerXYuje Vię 
pewną warWością ToTaną – w cYaVie jej Wrwania VWuTenci poroYuÜiewają Vię  
w jęYXku obcXÜH a nie w ojcYXVWXÜH jak Wo cYęVWo bXwa w klaVieH gTX naucYXciel 
YaTaje YaTania TialogicYneH oraY piVYą Vwoje wXpowieTYiH a więc ćwicYą jęYXk piVa-
nX. Robiąc WoH ÜuVYą ÜXśleć o regułacU orWograficYnXcUH poprawnXÜ buTowaniu 
YTańH oTpowieTniÜ Tobieraniu VłownicWwa i konVWrukcji oraY aTekwaWnXÜ wXra-
żaniu pogląTówH bowieÜ naucYXciel Üoże VprawTYićH jak YaTanieH kWóre YaTał jeVW 
wXkonXwane i je VkoÜenWować. AkWXwności Wej powinna WowarYXVYXć reflekVja 
polegająca na reagowaniu na Wreść YaTania i jego oÜówieniuH cYXli prYeTVWawieniu 
ucYućH YwerXfikowaniu VpoVobów ÜXśleniaH Yrobieniu oTnieVień To innXcU VXWuacji 
i Tawaniu prYXkłaTów (SurbeckH Han i MoXerH 1991J 21-27). 

 
3.2.2. Forum TyVkuVyjne 

 
Ńora TXVkuVXjne Vłużą To prowaTYenia koÜunikacji aVXncUronicYnejH kWóra Üa 
ÜiejVce TYięki wprowaTYaniu YaTań reflekVXjnXcUH TialogicYnXcUH akWXwnXcU  
i wXÜagającXcU wVpółpracX w raÜacU projekWów YeVpołowXcU. NaucYXciel Üoże 
YacUęcić VWuTenWów To publikowania na nicU efekWów VwoicU poVYukiwań lub 
baTańH kWóre później Üogą bXć wXkorYXVWane To piVania różnXcU WekVWówH WakicU 
jak arWXkułX cYX raporWXH lub To użXwania icU jako narYęTYi To YaTań TialogicYnXcU  
i akWXwnXcUH cYXli To koÜunikacji i wVpółoceniania prac koleżanek i kolegów 
(ŁenTerH 2012J 191-193). MXVkuVje prowaTYone w Wen VpoVób Vą baYą WekVWów 
auWenWXcYnXcU i auWenWXcYnXcU inWerakcjiH w kWórXcU VWuTenci preYenWują Vwoje 
pogląTXH prYeÜXśleniaH reflekVje i wieTYę oraY TYielą Vię Y innXÜi ToświaTcYeniaÜi 
YTobXWXÜi np. w cYaVie poVYukiwania wiaToÜości lub roYwiąYań probleÜów 
YwiąYanXcU Y YagaTnieniaÜi poruVYonXÜi wcYeśniej prYeY naucYXciela lub innXcU 
ucYeVWników kurVu. Ńora Üogą Weż bXć wXkorYXVWane To groÜaTYenia TanXcU 
YebranXcU prYeY VWuTenWów w cYaVie prac grupowXcUH kWóre poVłużą później To 
głębVYej reflekVji poWrYebnej To piVania analiY cYX innXcU prac akaTeÜickicU.  

NaucYXciel naTYorującX YaTania na foruÜ Wo ÜoTeraWor2H kWórX uVWala 
WeÜpo pracXH wVpiera VWuTenWówH YwłaVYcYa WXcU VłabVYXcUH kWórYX nie Vą 

                                                             
2 PeTług wielu Wwórców kurVów inWerneWowXcU (JorTanH Carlile i SWackH 2008J 194)H 
naucYXciel powinien Tawać wVkaYówki ucYnioÜH jak ucYeVWnicYXć w YaTaniacU ko-
ÜunikacXjnXcUH uVWalać WeÜaWXkę TXVkuVjiH YacUęcać VWuTenWów To reflekVji naT 
VwoiÜi oTkrXciaÜi i oViągnięciaÜiH poÜagać iÜ w roYwiąYXwani probleÜówH poko-
nXwaniu WruTnościH Tefiniować obVYarX probleÜaWXcYne oraY pokaYXwać różne 
punkWX wiTYenia na oÜawiane na foruÜ kweVWieH a Wakże pogłębiać icU roYuÜienie.  
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VYcYególnie akWXwni i kWórYX wXÜagają ciągłej YacUęWX i TYiałań ÜoWXwują-
cXcU. Jeśli WacX ucYniowie prYXYwXcYają Vię To użXwania forów To prYeTVWa-
wiania efekWów Vwojej pracX lub prYeÜXśleńH będą barTYiej Vkłonni To brania 
uTYiału w VponWanicYnXcU TXVkuVjacU i YTaniacU TialogicYnXcU nie baYującXcU 
na koÜenWowaniu wcYeśniej prYXgoWowanXcU ÜaWeriałów lub wXrażaniu 
wcYeśniej VforÜułowanXcU opinii. P Wen VpoVób poprYeY YaTania piVeÜne 
Üogą poprawić Vwoje uÜiejęWności koÜunikacXjne. 

 
3.2.3. Piki 

 
Mwa WXpX YaTańH Wj. kolaboracXjneH oparWe na ściVłej wVpółpracX na każTXÜ eWa-
pie i wVpólnXÜ wXkorYXVWXwaniu ÜaWeriałów YgroÜaTYonXcU prYeY poVYcYegól-
nXcU cYłonków YeVpołu już w cYaVie pracX eWapowejH oraY kooperacXjneH w kWó-
rXcU ucYeVWnicX wXkonują powierYone iÜ YTania i na koniec łącYą efekWX VwoicU 
baTańH poVYukiwań oraY Vwoje reflekVje w celu prYXgoWowania wVpólnej pracXH 
Üogą bXć realiYowane nie WXlko poprYeY fora TXVkuVXjneH ale Wakże TYięki wiki 
(CanH 2009). NarYęTYie Wo uÜożliwia wVpółreTagowanie WekVWuH a więc VWwarYa 
warunki To wVpółpracX i wVpólnej nauki. UcYniowie Üogą Vię wYajeÜnie VWXÜu-
lować To reflekVji i pogłębionej analiYXH bowieÜ Üają okaYję WwórcYo roYwijać 
poÜXVłXH wcYeśniej prYeTVWawione prYeY Vwoje koleżanki i kolegów.  

MYięki wVpółWworYeniu WekVWu VWuTenci ucYą Vię Weż uważnie cYXWać 
wprowaTYone już fragÜenWXH wXciągać wnioVki i aplikować nowe roYwiąYa-
nia. ŁeY VWałej prakWXki reflekVXjnej oViągnięcie YaTawalającego efekWu koń-
cowego nie bęTYie Üożliwe. NaucYXciel YaTając pracęH kWóra Üa YoVWać napi-
Vana prYX poÜocX wikiH Üa okaYję ÜoniWorować poVWępX wVYXVWkicU ucYeVW-
ników. R łaWwością YauważX więc WXcUH kWórXcU uÜiejęWności jęYXkowe Vą 
niewXVWarcYające lub WXcUH kWórYX nie poWrafią analiYować i koÜponować 
WekVW aTekwaWnX To WeÜaWu YaTania. Mla nicU bęTYie Üógł VWworYXć ToTaW-
kowe VWrukWurX wVparcia reakWXwnego (Mokwa-TarnowVkaH 2008). 

 
3.2.4. Łlog 

 
PrYX poÜocX narYęTYi ToVWępnXcU w wirWualnej klaVie VWuTenci Üogą WworYXć 
blogi i wXkorYXVWXwać je To opracowXwania e-porWfoliów (JISCH 2007J 32)H 
kWóre Tają VYanVę YapreYenWowania wieTYXH kWórą YXVkaliH uÜiejęWnościH kWóre 
YTobXli i YTolności To VaÜoreflekVjiH kWórą roYwinęli w Vobie (ŁranTeV i Ło-
VkicH 2008; Anglia RuVkin UniverViWXH 2010). PiVanie WakicU Ybiorów WekVWów 
YacUęca ucYniów Weż To reflekVji naT WXÜH To cYego poVłużą iÜ one w prYX-
VYłości i jak powinnX bXć VkonVWruowaneH bX uwXpuklać wVYXVWkie YaleWX 
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WwórcX. Łlogi VWXÜulują również To reflekVji WXcU ucYniówH kWórYX je cYXWająH 
koÜenWują i oceniają. RoYwijają więc u nicU ÜXślenie krXWXcYne i analiWXcYne.  

PiVYąc e-porWfolia VWuTenci Ywracają więkVYą uwagę na poprawność ję-
YXkową i VWXlH VYcYególnie wWeTXH kieTX wieTYąH że będą Üogli je wXkorYXVWać 
w prYXVYłości To celów profeVjonalnXcUH publikując je na ogólnie ToVWępnXcU 
VWronacU. TworYenie Wego WXpu blogów Üoże więc bXć YaTanieÜ barTYiej 
ÜoWXwującXÜ niż piVanie WekVWu na YaTanX WeÜaWH Üoże bXć pracą wYÜac-
niającą pocYucie właVnej warWości.  

P cYaVie Wrwania kurVu jęYXka obcego piVanego opracowXwanie e-porW-
foliów prYXnieVie poYXWXwne efekWXH jeśli naucYXciel YacUęci ucYeVWników To 
uÜieVYcYania w nicU regularnXcU wpiVów. PowinnX one bXć wXnikieÜ np. 
prYeÜXśleń ToWXcYącXcU YaTań reflekVXjnXcU uÜieVYcYonXcU w YaVobacUH kWó-
re Üają na celu ÜięTYX innXÜi YwiękVYenie Yaangażowania i koncenWracji. 

 
3.2.5. ParVYWaW 

 
ParVYWaWH narYęTYie oprograÜowania MooTleH uÜożliwia wprowaTYenie 
YaTańH kWóre polegają na VaÜoocenianiu i wVpółocenianiu prac (LaÜX i HaÜ-
pelH 2007J 96). PoÜagają one VWuTenWoÜ poVYerYXć i lepiej prYXVwoić wieTYęH 
kWórą ÜuVYą wXkorYXVWaćH bX poprawnie ocenić Vwoje właVne prace i YaTania 
napiVane prYeY innXcU ucYeVWników kurVu. AkWXwność Wego WXpu roYwija 
uÜiejęWność ÜXślenia reflekVXjnegoH analiWXcYnego i krXWXcYnego.  

RÜiana proceTur oceniającXcU Y WXcUH w kWórXcU auWorVWwo wVYXVWkicU 
ocen forÜaWXwnXcU i VuÜaWXwnXcU należX wXłącYnie To naucYXcielaH na WeH 
w kWórXcU cYęść ocen VWawiają VaÜi VWuTenciH powoTujeH że YwiękVYa Vię Ya-
angażowanie ucYącego VięH co prowaTYi To lepVYXcU efekWów kVYWałcenia.  

 
4. PnioVki 

 
PVYXVWkie opiVane wXżej akWXwności wXÜagają nie WXlko oT VWuTenWówH ale 
Wakże oT naucYXciela naTYorującego pracę kurVanWówH Tużego Yaangażowania 
w proceV eTukacXjnX. PirWualna klaVa uÜożliwia wVYecUVWronną koÜunikację  
i inWerakcję ÜięTYX wVYXVWkiÜi VkłaTnikaÜi proceVu eTukacXjnegoJ ucYniaÜiH 
naucYXcieleÜH WecUnologią oraY YaVobaÜi i YaTaniaÜi. MlaWego TYięki inforÜa-
cjoÜ na WeÜaW WruTnościH kWóre napoWXkają ucYącX VięH pocUoTYącXÜ oT użXWe-
go oprograÜowaniaH naucYXciel Üoże VYXbko YÜoTXfikować ÜaWeriałX kurVo-
we – wprowaTYić ToTaWkowe wXjaśnienia i ćwicYeniaH jeśli Vą one nieYroYuÜia-
łe lub YbXW WruTneH roYVYerYXć Wreści i ToTać YaTaniaH jeśli Vą Üało ÜoWXwujące  



Iwona Mokwa-TarnowVka 

212 

i akWXwiYujące. OcYXwiścieH każTa YÜiana ÜuVi bXć VpowoTowana reflekVją 
naT VkuWkaÜiH kWóre ona wXwoła i WXÜ jak wpłXnie na efekWX kVYWałcenia.  

Ocenianie w VpoVób forÜaWXwnX pXWań i YaTań oWwarWXcUH kWóre  
Y punkWu wiTYenia konVWrukWXwiYÜu i konVWrukcjoniYÜu poYwalają lepiej 
roYwinąć uÜiejęWności jęYXkowe ucYniaH Vkłania naucYXciela To ciągłej reflek-
Vji naT wieloÜa aVpekWaÜi VprawTYanXcU prYeY niego prac. MYięki prYeÜX-
ślenioÜH To kWórXcU naucYXciel TocUoTYi w Wrakcie Wrwania kurVuH inforÜacje 
YwroWneH YapiVXwane prYeY niego w VXVWeÜieH Üogą bXć Weż wXkorYXVWane To 
pracX Y innXÜi ucYniaÜi na innXcU kurVacUH Üogą one VWanowić baYę TanXcUH 
np. na WeÜaW wYorcowXcU prac piVeÜnXcU. 

UcYąc Vię piVania WekVWów w jęYXku obcXÜ w śroTowiVku e-learningowXÜH 
VWuTenci ćwicYą nie WXlko koÜpeWencje jęYXkoweH ale Wakże roYwijają uÜiejęW-
ność ocenianiaH YTolność To reflekVji i VaÜoreflekVji oraY To roYpaWrXwania pro-
bleÜów Y wielu punkWów wiTYeniaH kVYWałcą ÜXślenie analiWXcYne i krXWXcYneH  
a Wakże ToVkonalą uÜiejęWność pracX w YeVpole. OurVX inWerneWowe Y powoTu 
konVWrukcjiH wXgląTu VWronH WXpu ÜaWeriałów i YaTań oraY nawigacji Üogą YacUę-
cać ucYniów To nauki i inWerakcji lub icU YniecUęcać. TXlko właściwa równowaga 
ÜięTYX wVYXVWkiÜi koÜponenWaÜi – Wj. ÜięTYX YaVobaÜi wprowaTYającXÜi 
Wreści WeoreWXcYne i WeÜaWXkę prac piVeÜnXcUH w kWóre włącYono różnego WXpu 
pXWania i YaTania oWwarWe YacUęcające To reflekVjiH oraY akWXwnościaÜiH kWóre 
VkonVWruowano Ya poÜocą narYęTYi poYwalającXcU na uÜieVYcYenie w kurVie 
YaTań oparWXcU na koÜunikacji i inWerakcji i roYwijającXcU wXżej wVpoÜniane 
Vprawności – ToprowaTYi To poYXWXwnXcU efekWów eTukacXjnXcU.  

SWworYenie właściwego śroTowiVkaH wciągającego ucYeVWników w róż-
nego WXpu inWerakcjeH jeVW VYcYególnie ważne w prYXpaTku kurVów e-learnin-
gowXcUH gTXż nieakWXwność kurVanWówH cYęVWo VpowoTowana brakieÜ YainWe-
reVowania oraY Üało angażującXÜi i ÜoWXwującXÜi YaTaniaÜi kurVowXÜiH 
prowaTYi  To wXkonania  pracH  kWóre nie  Vpełniają wXÜogów jakościH  bądź To 
niewXkonania icU wcale lub reYXgnacji Y kurVu.  

PVYXVWkie opiVane wXżej VpoVobX akWXwiYowania VWuTenWów poYwalają na 
YwiękVYenie icU Yaangażowania i na oViągnięcie YałożonXcU efekWów kVYWałcenia. 
SWXÜulują one Yarówno ucYącXcU VięH jak i naucYXciela To reflekVji. IcU prYXTaWność 
w  roYwijaniu  reflekVXjnego  poTejścia  To  Vprawności  piVania  YależX  oT  WeÜaWXki  
kurVuH uÜiejęWności jęYXkowXcU kurVanWówH icU wiekuH preferencji w YakreVie wX-
boru narYęTYi inWerneWowXcUH uÜiejęWności koÜpuWerowXcU a Wakże Vprawności 
inWelekWualnej. O ToborYe oTpowieTnicU YaTań pobuTYającXcU reflekVję powinni 
TecXTować WwórcX kurVów e-learningowXcU i naucYXciele naTYorującX je. Oni 
bowieÜ wieTYą najlepiejH kWóre Y oÜówionXcU prakWXk reflekVXjnXcU najbarTYiej 
prYXcYXnią Vię To roYwoju uÜiejęWności jęYXkowXcU VwoicU kurVanWów. 
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PirWualne śroTowiVko naucYania Taje projekWanWowi i naucYXcielowi 
prowaTYąceÜu Yajęcia Üożliwość VperVonaliYowania Wreści kVYWałceniaH Yin-
TXwiTualiYowania ścieżek eTukacXjnXcUH VWworYenia Yajęć oparWXcU na kon-
VWrukWXwiVWXcYnXÜ buTowaniu YnacYeń w cYaVie auWenWXcYnXcU TXVkuVjiH  
w kWórXcU biorą uTYiał ucYniowie i naucYXciele reVWrukWurXYującX Vwoją wcYe-
śniejVYą wieTYę poprYeY YaVWoVowanie prakWXk reflekVXjnXcU i oceniającXcU. 
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MarYanna OarolcYuk 
UniwerVyWeW w BiałyÜVWoku 

ROLA RNFLNOSJI P PRRYGOTOPANIU UCRNIA  
MO OOÓUNIOACJI ÓIĘMRYOULTUROPNJ  

NA LNOCJI JĘRYOA ROSYJSOINGO 

TUe role of reflecWion in preparing learnerV for inWerculWural  
communicaWion Turing leVVonV of RuVVian 

TUiV arWicle aWWeÜpWV Wo iTenWifX ÜeaVureV for WeacUing anT learning a 
foreign language wiWU focuV on WUe reflecWive anT conVciouV approacU. 
TUe objecWive iV Wo Tevelop appropriaWe aWWiWuTeV on WUe parW of learnerV 
WowarTV RuVVia anT RuVVianV anT WUuV Wo prepare WUeÜ for inWerculWural 
coÜÜunicaWion Turing leVVonV of RuVVian aV a VeconT foreign language 
in VcUool. Muring WUeVe leVVonV work on VWuTenW aWWiWuTeV requireV WUe 
WeacUer Wo uVe ÜulWi-faceWeT WecUniqueV anT forÜV of WeacUing. AÜong 
WUeVeH worWU ÜenWioning iV WUe uVe of reflecWive viVualiYaWionH coÜpari-
Von of culWureVH anT conVciouV eÜpUaViV of wUaW iV valuable anT inWer-
eVWing in oWUerV. TecUniqueVH wUicU appeal Wo WUe eÜoWionV of VWuTenWVH 
anT Tevelop WUeir eÜpaWUX are uVeT in WUe conWexW of RuVVian aV a Ve-
conT foreign language in VcUool. 

OeyworTVJ RuVVian languageH VeconT foreign language in VcUoolH aWWi-
WuTeVH inWerculWural coÜÜunicaWionH reflecWion 

Słowa klucYoweJ JęYXk roVXjVkiH Trugi jęYXk obcX w VYkoleH poVWawXH ko-
Üunikacja ÜięTYXkulWurowaH reflekVja 

 
 

1. PVWęp 
 

SWepUen R. CoveX (2007J 248) poTkreślaH że YTolność koÜunikacji Wo najważ-
niejVYa uÜiejęWność żXciowa. ParunkieÜ VkuWecYnego wVpółTYiałania jeVW 
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YroYuÜienie Trugiej oVobX. Ocenianie wVpółroYÜówcX prYeT prYXVWąpienieÜ 
To Tialogu powoTujeH że nigTX nie YroYuÜie Vię go naprawTę w konWakWacU 
inWerperVonalnXcU. Na gruncie eTukacji VYkolnej również Ywraca Vię uwagę na 
tę ważną uÜiejęWność. NajważniejVYXÜ celeÜ nauki jęYXków obcXcUH weTług 
nowej PoTVWawX PrograÜowej (PP 2010)H jeVW uÜiejęWność VkuWecYnego poro-
YuÜiewania Vię. NależX więc koniecYnie uwrażliwić ucYącXcU Vię na inne kulWu-
rXH jęYXki i naroTowościH abX nie oceniali YbXW pocUopnie parWnera koÜunika-
cXjnego repreYenWującego inną naroTowość oraY jego YacUowań werbalnXcU  
i niewerbalnXcU. Uwarunkowania oVobowościowe (Vavoir-êWre)H wieTYa (Vavo-
ir)  i  uÜiejęWności  (Vavoir-faire) VWanowią YaVobX jeTnoVWki wpłXwające na ja-
kość TYiałań koÜunikacXjnXcU i VkuWecYność poroYuÜienia Y prYeTVWawicieleÜ 
innej kulWurX. JeTnXÜ Y eleÜenWów wcUoTYącXcU w VkłaT cYXnników inTXwi-
TualnXcU YwiąYanXcU Y oVobą ucYącego Vię Vą poVWawX wobec jęYXka obcego 
(JO) oraY luTYi repreYenWującXcU określonX obVYar kulWurowX. 

P niniejVYXÜ arWXkule YiTenWXfikowano YroYuÜienie YnacYenia poVWaw 
ucYniów w prYXgoWowaniu To koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej na lekcji jęYXka 
roVXjVkiego. PoTjęWo również próbę określenia VpoVobów naucYania i ucYenia 
VięH ukierunkowanXcU na reflekVXjne i świaToÜe poTejścieH kVYWałWującXcU 
oTpowieTnie poVWawX ucYnia wobec RoVji i RoVjanH a WXÜ VaÜXÜ prYXgoWo-
wującXcU go To koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej na lekcji jęYXka roVXjVkiego 
jako Trugiego obcego.     

 
2. RnacYenie poVWaw w prYygoWowaniu To konWakWów mięTYykulWurowycU 

na lekcji JO 
 

PoVWawX Tefiniowane Vą jako „oWwarWość i YainWereVowanie nowXÜi To-
świaTcYeniaÜiH innXÜi oVobaÜiH koncepcjaÜiH naroTaÜiH VpołecYeńVWweÜ  
i kulWuraÜi; Vkłonność To relaWXwiYacji właVnego kulWurowego punkWu wiTYe-
nia oraY YwiąYanego Y niÜ kulWurowego VXVWeÜu warWości; Vkłonność i uÜie-
jęWność TXVWanVowania Vię wobec konwencjonalnXcU naVWawień To różnic 
kulWurowXcU” (NSOOJH 2003J 97).  

NegaWXwne eÜocje YwiąYane Y wXobrażenieÜ RoVjiH RoVjan i jęYXka 
roVXjVkiegoH brak goWowości i cUęci poYnaniaH YroYuÜienia nie WXlko YaburYają 
prYXVYłe relacje ÜięTYXkulWuroweH ale prYeTe wVYXVWkiÜ uWruTniają proceV 
naucYania i ucYenia Vię Trugiego jęYXka obcego w warunkacU VYkolnXcU. 
Różnice w prYXjęWXcU VXVWeÜacU koÜunikacXjnXcU Üogą poWęgować konflik-
WX na Wle oTÜiennXcU warWości poliWXcYnXcUH iTeologicYnXcU cYX VpołecYnXcU. 
CYęVWo prYXcYXniają Vię To WworYenia i uWrwalania barier VpołecYnXcU i po-
TYiałów na „ÜX” i „oni”. MoroWa MiViejuk (1999J 107) poTkreślaH że „najważ-
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niejVYą barierąH jaka pojawia Vię w konWakWacU Y ‘innXÜ’H Vą naVYe VWereoWXpX 
i uprYeTYenia. To one barTYo cYęVWo Vą poTVWawą Tla TecXYji o konkreWnXcU 
YacUowaniacU wobec ‘InnXcU’. MecXTują o prYXTYieleniu puli praw i obo-
wiąYków wobec świaWaH Tanego kraju cYX VpołecYności lokalnej”.  

MiÜoH że eliÜinacja i ÜoTXfikacja VWereoWXpów i uprYeTYeń Vą wXjąWkowo 
WruTne Ye wYglęTu na icU ogroÜną WrwałośćH Wo „naVWawienia Üożna jeTnak  
i WrYeba kVYWałWować. Rarówno VWereoWXpXH jak Weż uprYeTYenia Üogą YaWeÜH 
poprYeY uświaToÜienie i YaVWoVowanie oTpowieTnicU WecUnikH ulec relaWXwiYa-
cji. UprYeTYenia jako wXnik naVWawień Üogą niekieTX bXć wXeliÜinowane bądź 
YÜiniÜaliYowaneH TYięki cYeÜu YoVWanie ułaWwiona barTYiej obiekWXwna percep-
cjaH  a  jeTnocYeśnie  oViągnięWa  więkVYa  oWwarWość i  Wolerancja  w  VWoVunku  To  
WegoH co inneH nieYnane” (RawaTYkaH 2004J 208; por. CYXkwinH 1999J 120). 

PrYXgoWowanie To koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej na lekcji jęYXka ro-
VXjVkiego powinno również uwYglęTniać We poYXWXwne poVWawX i wXobraże-
nia ucYniów o RoVji i RoVjanacUH kWóre YoVWałX nabXWe prYeT roYpocYęcieÜ 
nauki JO lub ukVYWałWowane w jej Wrakcie. Są one YaYwXcYaj YwiąYane Y wie-
TYą realioYnawcYą i kulWuroYnawcYą określonego obVYaru jęYXkowego. Po-
winnX bXć wYÜacniane jako YjawiVka inWereVująceH ciekaweH kWóre ułaWwiają 
YroYuÜienie Trugiego cYłowieka i świaWa oraY ÜoWXwują jeTnoVWkę To głęb-
VYego poYnawania innej kulWurX i jęYXka obcego. JerYX NikiWorowicY (1995J 
84) poTkreślaH że jeTnXÜ Y celów VYcYegółowXcU Wakiej eTukacji jeVW oTbie-
ranie oTÜienności i „inności” nie jako YagrożeniaH ale jako cYegoś prYXjaYne-
goH co poVYerYa UorXYonWX. ReinUolT UWri (2008J 107) YaYnacYaH że „już prYeT 
VpoWkanieÜ różnXcU kulWur Üożna Vię ucYXć eleÜenWów i jęYXka innej kulWu-
rXH abX ’profilakWXcYnie’ VWworYXć pewien poYioÜ YnajoÜości i poroYuÜie-
nia”. NlżbieWa CYXkwin (1999J120) uważa naWoÜiaVWH iż najlepVYXÜ VpoVobeÜ 
kreowania właściwXcU poVWaw i eliÜinacji negaWXwnXcU jeVW prewencja.  

P buTowaniu TobrXcU poVWaw cUoTYi Weż o WoH abX TYięki poYnaniu 
różnic i YroYuÜieniu prYeTVWawicieli innXcU kulWurH barTYiej ubogacać i oT-
najTXwać Viebie. „Jak bowieÜ poTkreśla PiWkowVkiH YÜaganie Vię Y ‘nieprYej-
rYXVWością innego’ jeVW VpoVobeÜ na ‘właVną nieprYejrYXVWość’. Lepiej poWra-
fiÜX YroYuÜieć ViebieH Vwoją kulWuręH właVne w niej uVXWuowanieH jeżeli wło-
żXÜX wXViłek w YroYuÜienie kulWurX innXcU” (SobeckiH 1999J 92). MoroWa 
MiViejuk (1999J 105) wVkaYujeH że Wo właśnie różnice powoTująH że Tialog 
jeVW inWereVującXH obca kulWura cenna Tla innXcUH a głównXÜ YaTanieÜ w 
proceVie eTukacji VYkolnej „jeVW poÜoc ucYnioÜ YroYuÜieć Wę różnoroTnośćH 
poTłoża konflikWówH uwrażliwić na oTÜienność nie po WoH bX je ToVWrYegaćH 
ale  po WoH  bX  poWrafili  WwórcYo VpojrYeć na  probleÜX Wego świaWa.  ŁX  uÜieli  
wYiąć uTYiał w pokojowXÜ negocjowaniu konflikWów”.  
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P konWekście powXżVYXcU roYważań warWo prYXWocYXć pogląTX Carla 
RogerVa (1957J 95-103 Ya OuVio 2011J 76) na WeÜaW cYXnników uÜożliwiają-
cXcU oVobowe inWerakcje. PXÜienia on WrYX koniecYne i jeTnocYeśnie wX-
VWarcYające warunki Tla YaiVWnienia relacji inWerperVonalnej. Są WoJ VWoVow-
nośćH beYwarunkowo poYXWXwnX VWoVunek oraY pełne eÜpaWii YroYuÜienie.  
 
3. MiagnoYa poVWaw ucYniów wobec RoVji i RoVjan jako warunek 

prYygoWowania młoTYieży To poroYumienia mięTYykulWurowego  
 

PrYeprowaTYone w roku VYkolnXÜ 2012I13 baTanie wśróT 90 ucYniów TwócU 
VYkół śreTnicU w ŁiałXÜVWokuH kWórego celeÜ bXło YTiagnoYowanie poVWaw afek-
WXwnXcU wYglęTeÜ RoVji i RoVjanH wXkaYałoH że Üożna je prYXporYąTkować To 
WrYecU grup1. JeVW Wo obVYar negaWXwnXcU wXobrażeń o RoVji i RoVjanacUH obVYar 
poYXWXwnXcU naVWawień oraY obVYar poVWaw neuWralnXcU (Wabela 1).  
 

RoTYaj poVWawH 
wyobrażeń wobec 
RoVji i RoVjan 

PrYykłaTy obraYów RoVji i RoVjan w wyobrażeniacU ucYniów 

 
 
 
NegaWXwne 

RoVjaJ wXTarYenia UiVWorXcYne (Truga wojna świaWowaH łagrXH OaWXńH SWalinH 
LeninH koÜuniYÜ)H wVpółcYeVna VXWuacja poliWXcYna (nieTeÜokraWXcYnaH PuWin 
– TXkWaWor)H VpecXficYnX kliÜaW (YiÜno)H Tuże Yróżnicowanie VpołecYeńVWwa 
poT wYglęTeÜ VWaWuVu ÜaWerialnegoH kraj Vłabo roYwinięWX; RoVjanieJ YacUo-
wania obXcYajowe (naTużXwanie alkoUolu)H VXWuacja ekonoÜicYno-VpołecYna 
(luTYie barTYo bogaci lub barTYo bieTni); cecUXJ VkąpiH wXwXżVYają VięH okaYu-
ją niecUęć Tla innXcU naroTówH wulgarni;  wXgląTJ luTYie w cYapkacU uVYaW-
kacUH babcie w cUuVWkacUH oVWrX ÜakijażH fuWra i YłoWe YębX  

 
 
PoYXWXwne 

RoVjaJ piękne ÜiaVWaH krajobraYXH YabXWkiH cerkwie; wVpaniała kulWura (ÜuYX-
kaH baleWH CYajkowVkiH Anna Oarenina); warWo YwieTYić; RoVjanieJ prYXjaźniH 
gościnniH YaraTniH Y pocYucieÜ UuÜoruH TuÜni Ye Vwojej ojcYXYnXH wierYącXH 
TobrYX VporWowcXH VoliTarni wobec Vwojego naroTuH proVWoWa w ÜXśleniu 

 
NeuWralne 

RoVjaJ brak określonego VWanowiVkaH wXobrażeniaH wieTYX  
RoVjanieJ licYX Vię cYłowiekH a nie pocUoTYenie 

 

Tabela 1J PoVWawX ucYniów VYkół śreTnicU wobec RoVji i RoVjan (opracowanie właVne).  
 

PejoraWXwne wXobrażenia o RoVji i RoVjanacU prYXcYXniają Vię To nega-
WXwnXcU poVWawH a cYaVaÜi naweW To wrogiego naVWawienia wobec VpołecYeń-
VWwaH kulWurX i jęYXka roVXjVkiegoH co prYejawia Vię w wXpowieTYiacU ÜłoTYieżX 
                                                             
1 SYcYegółowe wXniki baTania YoVWałX oÜówione w arWXkuleJ M. OarolcYukH 2014. „PoVWawX 
ucYniów VYkół śreTnicU wobec RoVji i RoVjan. PnioVki Y baTań”. AcWa Polono-RuWUenica  
(w Truku). Na poWrYebX niniejVYego WekVWu auWorka oTnoVi Vię To wXników jakościowXcU.  
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(TaÜ jeVW paWologia; PrYeTe wVYyVWkiÜ RoVja nie poToba Üi Vię Ye wYglęTów 
kulWuralnycU; Religia jeVW WaÜ barTYo Vurowa i nie licYą Vię Y luTźÜi; Nie cierpię 
brYÜienia Wego jęYyka)2. UcYniowie wXkaYującX prYXcUXlne poVWawX poYXWXw-
nie wXpowiaTają Vię o RoVji jako krajuH kWórX warWo YobacYXćH a RoVjanacU jako 
luTYiacUH kWórXcU cUęWnie poYnają (Byłoby Wo barTYo ciekawe poYnać jego [Ro-
Vjanina – Top. M.O.] kulWurę; Może TYięki WeÜu [TYięki cYęVWVYXÜ konWakWoÜ – 
Top. M.O.] ÜoglibyśÜy icU lepiej poYnać; Cenię icU kulWuręH ale nie Wą oVobiVWą). 
UcYniowieH kWórXcU Üożna Yakwalifikować To obVYaru neuWralnegoH wielokroW-
nie poTkreślaliH że nie Ynają RoVjanH ani RoVji na WXleH abX oceniać kraj i Vpołe-
cYeńVWwo. PonaTWo ÜłoTYież Y WrYeciej grupX Vkupia Vię w VwoicU wXpowie-
TYiacU na cYłowieku (VYefieH VąVieTYieH WurXścieH parWnerYe)H jego kulWurYe oVo-
biVWejH a nie naroTowości (Nie ÜiałaÜ Üożliwości TłużVYej roYÜowy Y RoVja-
naÜiH więc nie Üogę icU ocenić; Co Wo Ya różnica kiÜ bęTYie Üój VąViaT?; Jeśli 
bęTYie TobryÜ prYełożonyÜH Wo naroTowość nie Üa YnacYenia).     

Nie ulega wąWpliwościH że abX uÜiejęWnie kVYWałWować poVWawXH naVWa-
wieniaH wXobrażenia ucYnia naucYXciel powinien je najpierw YiTenWXfikować. 
PoYXWXwne aVocjacje warWo YaWeÜ wYÜacniaćH roYwijaćH negaWXwne Yaś po-
winnX bXć punkWeÜ wXjścia To prYeÜXśleń ucYniów naT ToWXcUcYaVowXÜ 
poVWrYeganieÜ innej kulWurXH To roYwijania uÜiejęWności uświaToÜienia  
i YroYuÜienia YjawiVk kulWurowXcU.  
 
4. ReflekVja jako świaTome oTYwiercieTlenie obiekWywnej rYecYywiVWości 
 
PXTaje VięH że abX YroYuÜieć należX „YaWrYXÜać Vię”H YaWrYXÜać VYXbko płX-
nące ÜXśliH YaVWanowić VięH prYeanaliYować jakieś YjawiVko. ReflekVja jeVW 
nieYbęTnaH abX pogłębić poYXWXwne naVWawienie lub YwerXfikować ToWXcU-
cYaVową opinię o VpołecYnościH kWórej jęYXka ÜłoTYież ucYX VięH a w konVe-
kwencji prYXgoWować To TobrXcU konWakWów Y oVobaÜi Y różnXcU obVYarów 
kulWurowXcU. CUoTYi o WoH abX ucYeń uświaToÜił VobieH że jego wiTYenie 
świaWa jeVW cYęVWo VubiekWXwne; poYnawanieH oWwieranie Vię na nowe To-
świaTcYenia jeVW warWością wYbogacającą jego VaÜegoH a nieuYaVaTnione 
ocenianie negaWXwnie VWXgÜaWXYuje konWakWX ÜięTYXkulWurowe. ReflekVja 
ściśle wiąże Vię Y pojęcieÜ świaToÜościH kWóre Tefiniowane jeVW „jako YTol-
ność uÜXVłu luTYkiego To YTawania Vobie VprawX (Ü.in. To Vłownego opiVa-
nia) Y właVnXcU prYeżyć pVXcUicYnXcUH a więc To oTYwiercieTlania obiekWXw-
nej rYecYXwiVWości” (SYulcH 1997J 213). PanTa PoronowicY (2006J 28) Tefi-
niuje reflekVję jako VWan „głębokiego naÜXVłu prYeT TYiałanieÜ lub wXTa-
nieÜ  ocenX  cYegokolwiek.  ReflekVXjnX  jeVW  YaWeÜ  Waki  cYłowiekH  kWórX  nie  
                                                             
2 OurVXwą YapiVano orXginalne oTpowieTYi ankieWowanXcU. 
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poTejÜuje cYXnnościH ani nie wXgłaVYa pocUopnXcU oVąTówH YaniÜ proble-
Üu TokłaTnie nie prYeÜXśli (…). IVWoWnX jeVW Wu YaWeÜ probleÜ VaÜoświa-
ToÜościH Ywrócenia ÜXśli ku Vobie VaÜej”.   

ŁuTowanie UarÜonijnXcU VWoVunków ÜięTYX oVobaÜi repreYenWującXÜi 
różne kulWurXH prYXgoWowanie To TialogicYnXcU inWerakcji Üożna oViągnąć Trogą 
krXWXcYnej reflekVjiH kWórej YaVaTnicYXÜ punkWeÜ jeVW świaToÜość w nabXwaniu 
wieTYX w obVYarYe poTobieńVWw i różnic ÜięTYX kulWuraÜiH roYpoYnawanie wła-
Vnej WożVaÜości kulWurowejH analiYowanie proceVów koÜunikacXjnXcU (MiViejukH 
1999J 106). PrYXgoWowanie To konWakWów Y prYeTVWawicielaÜi innej kulWurX wX-
Üaga roYwijania u ucYniów uÜiejęWności VaÜoTYielnej reflekVji naT poViaTaną 
wieTYą o innej naroTowościH TokonXwania VXVWeÜaWXcYnej werXfikacji poViaTa-
nej wieTYX i naVWawień poT kierunkieÜ naucYXciela. ŚwiaToÜa analiYa różnXcU 
obVYarów innej kulWurX Üoże VpowoTowaćH że „nauka jęYXków obcXcU bęTYie 
prYeciwTYiałała iVWniejącXÜ negaWXwnXÜ VWereoWXpoÜ i uprYeTYenioÜ” (Ra-
waTYkaH 2004J 215). RuYanna ŁoguÜił (2009J 174)H kWóra oTbXła poTróż To RoVji 
i opowieTYiała o WXÜ ToświaTcYeniu poprYeY Yrobione prYeY Viebie foWografieH 
akcenWuje YnacYenie świaToÜej obVerwacji oWacYającego ją świaWa i Vnuje iVWoWnX 
Tla naVYXcU roYważań wXwóTJ „OieTX jeVYcYe raY prYXgląTaÜ Vię wXbranXÜ 
prYeY Viebie YTjęcioÜH ciekawX wXTaje Üi Vię fakWH że WeH kWóre uYnałaÜ Ya VWe-
reoWXpowX VpoVób paWrYenia na rYecYXwiVWośćH Wo gównie foWografie Yrobione 
wówcYaVH gTX nie koncenWrowałaÜ Vię na baTanXÜ prYeY Viebie YjawiVkuH a po 
proVWu ‘pVWrXkałaÜ YTjęcia’. R kolei wiTokiH kWóreH ÜoiÜ YTanieÜH oTkrXwają 
głębVYe WreściH Wo We wXkonane w VpoVób świaToÜX”.  

Praca na lekcji jęYXka roVXjVkiego naT poVWawaÜi ucYniów wobec 
prYeTVWawicieli innXcU kulWurH pobuTYanie ciekawościH roYwijanie oWwarWości 
na nowe ToświaTcYenia oraY YTolności reflekVXjnej obVerwacji właVnej kulWu-
rX wXÜaga uwYglęTnienia prYeY naucYXciela wieloaVpekWowego wXkorYXVWa-
nia ÜeWoT i forÜ naucYania. NależX Weż YaYnacYXćH że biorąc poT uwagę kon-
WekVW VYkolnXH reflekVja poTejÜowana prYeY ÜłoTYież w Wrakcie lekcjiH naVWę-
puje po YTiagnoYowaniu poVWaw ucYniówH a WXÜ VaÜXÜ uświaToÜieniu 
prYeY nicU naVWawień wobec RoVji i RoVjan. ObejÜuje ona świaToÜą analiYę 
Wreści werbalnXcU oraY wiYualnXcUH poT kierunkieÜ naucYXciela oraY auWo-
analiYę wXpowiaTanXcU prYeY ucYniów VąTówH opiniiH prYekonań. Rapropo-
nowane niżej VpoVobX pracX na lekcji uYupełniają Vię3.  

                                                             
3 PrYeTVWawiona koncepcja Üa cUarakWer raÜowX. OonkreWne YaTania oÜówiono  
w arWXkuleJ M. OarolcYukH 2014. „SpoVobX kVYWałWowania poVWaw ucYniów wobec 
RoVji i RoVjan na lekcji jęYXka roVXjVkiego jako Trugiego obcego” (wJ) P Tialogu jęYy-
ków i kulWurH ParVYawa (w Truku). 
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· SWoVowanie reflekVyjnej wiYualiYacji na lekcji jęYyka roVyjVkiego 
PXkorYXVWanie VYeroko roYuÜianej wiYualiYacji na lekcji jęYXka roVXjVkiego 
jeVW VYcYególnie uYaVaTnione. UÜożliwiaH wXTaje VięH że najVYXbciejH pokaYa-
nie YjawiVk nieToVWępnXcU beYpośreTniej obVerwacji. UłaWwia korXgowanie 
negaWXwnXcU wXobrażeń ucYniów lub pogłębienie YainWereVowania WeÜaWa-
Üi kulWuroYnawcYXÜiH realioYnawcYXÜiH a Wakże Yaciekawienie nowXÜi. Mo-
że Wo bXć wXkorYXVWanie fragÜenWów prograÜów WelewiYXjnXcUH InWerneWuH 
foWografiiH obraYów lub albuÜów foWograficYnXcU. Tego WXpu ÜaWeriałX TX-
TakWXcYne ucYeń Üoże uYnać Ya barTYiej wiarXgoTne niż WekVWX i YTjęcia  
Y poTręcYnikówH ponieważ Vą akWualne. PincenWX Okoń (2003J 289) YauważaH 
że Wakie śroTki TXTakWXcYne Üogą bXć „prYekaźnikieÜ Wak cennXcU warWościH 
Wak wVpaniałXcU wYorów poVWępowaniaH że jako cYXnnik pobuTYającX luTYi 
To wYruVYeń oraY kVYWałWującX icU ÜoWXwacje i poVWawX VWaje Vię cYXÜś nie 
To YaVWąpienia”. Takie poYnanie Üoże iÜplikować głębVYe YroYuÜienie rYe-
cYXwiVWościH barTYiej obiekWXwne VpojrYenie na RoVję i jej ÜieVYkańców. 

R perVpekWXwX kVYWałWowania poVWaw i naVWawień VYcYególną warWość po-
YnawcYą Üają wiaToÜościH ale Wakże prograÜX „na żXwo”H prYXroTnicYeH roY-
rXwkoweH lub poTejÜujące probleÜX VpołecYne. OVoba ucYąca Vię poYnaje re-
alia RoVjiH wXcinki żXcia coTYiennego jej ÜieVYkańcówH icU wXgląTH probleÜXH ale 
również raTościH VpoVób YacUowania werbalnego i niewerbalnego w WXcU VXWu-
acjacU. PrograÜX We inVpirują To prYeÜXśleń naT ToWXcUcYaVowXÜ poVWrYega-
nieÜ Tanej naroTowościH cYęVWo obalają VWereoWXpXH ÜiWX o Tanej VpołecYnościH 
YÜieniają naVWawienie To niej. Muże YnacYenie poYnawcYe Üają również filÜX 
fabularne i TokuÜenWalne. ObcojęYXcYne filÜX pokaYują poVWrYeganie innXcU 
kulWur prYeY Wwórców WXcU filÜów lub icU boUaWerów (na prYXkłaT PolakówH 
AÜerXkanów prYeY RoVjan)H VpoVób roYuÜienia innXcU naroTowościH co Üoże 
bXć prYXcYXnkieÜ To reflekVji i TXVkuVji poTejÜowanej prYeY ucYniów.        

· ReflekVyjne porównywanie kulWur w celu uświaToÜienia prYeY ucYniów różnic 
PrYeTe wVYXVWkiÜ akcenWuje Vię poTejście porównawcYe w YakreVie kulWurX 
właVnej ucYnia oraY kulWurX Tla niego InnejH nieYnanej lub w TanXÜ ÜoÜen-
cie niecUcianej. CeleÜ Wakiego naucYania jeVW „pokaYanie ucYniowiH że właVnX 
VWXl żXcia i poVWępowania nie jeVW ‘naWuralnX’ (cYXli jeTXnX ÜożliwX)H ale ‘kul-
WuralnX’ (cYXli opanowanX poTświaToÜie w efekcie prYebXwania w określo-
nXÜ oWocYeniu). P poTejściu porównawcYXÜ iVWoWne jeVW wVkaYanie TXna-
Üiki YacUowań kulWurowXcUH Üożliwości wprowaTYania YÜianH faÜiliarXYo-
wania WegoH co obce i roYwijanie uÜiejęWności obVerwowania Y TXVWanVeÜ 
WegoH co właVneH Wakże poT kąWeÜ ewenWualnego wprowaTYenia YÜian“ 
(AlekVanTrowicY-PęTicUH 2005J 36). UświaToÜienie różnic ÜięTYX kulWurą 
ucYnia a kulWurą prYeY niego oTkrXwanąH cYaVeÜ Obcą lub InnąH wpłXwa na 
wnikliwe poYnanie i YroYuÜienie Wej TrugiejH ale również na uÜacnianie Woż-
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VaÜości kulWurowej ucYnia. Mbanie o WożVaÜość kulWurową ucYącego Vię jeVW 
nieYbęTnXÜ ogniweÜ w proceVie naucYania i ucYenia Vię JOH ponieważ „uYna-
nie WożVaÜości innXcU jeVW jeTnak ToÜeną oVób poViaTającXcU Vilne pocYucie 
Vwojej właVnej WożVaÜości VpołecYnejH kWóra poTcYaV konWakWu Y innością Yo-
VWaje ToTaWkowo wYÜocniona i wYbogacona” (MikułkaH 2013J 61). 

· ReflekVXjne poTkreślanie poTobieńVWw i poTejÜowanie WeÜaWów WruTnXcU 
JeTnXÜ Ye VpoVobów ÜoTXfikacji uprYeTYeń i VWereoWXpów poVWulowanXcU 
prYeY Ł. Peigla i P. ŁukaVYewVkiego (1992H por. RoTcYenkowaH 2009J 66) 
jeVW akcenWowanie poTobieńVWwH kWóre polega na ukierunkowaniu percepcji 
jeTnoVWki na WoH co naV łącYX. ŁaTania wVkaYująH że Wakie poTejście YwiękVYa 
VXÜpaWię To Trugiej oVobX – poTobnej To JAH YÜniejVYa prawTopoTobień-
VWwo YacUowań agreVXwnXcU. PoTobnX pogląT wXraża AgaWa ŁacUórY (2009J 
127)J „kulWura obca VWaje Vię w prYXjeÜnX VpoVób ‘Üniej obca’H jeśli Üniej 
obcX okaYują Vię jej prYeTVWawiciele (oraY – VXÜeWrXcYnie – jeżeli ÜX jeVWe-
śÜX prYeY nicU WrakWowani jako Vwoi)”. 

Nie należX unikać WeÜaWów WruTnXcUH wXbielać UiVWoriiH ale wręcY 
prYeciwnie uwYglęTniać konWekVW UiVWorXcYnXH ToświaTcYenie VąVieTYWwa 
PolVki i RoVjiH Y iVWniejącXÜ bagażeÜ ÜiWówH VWereoWXpów i VpeWrXfikowanXcU 
w kulWurYe wYajeÜnXcU obraYów. PoTejście Wakie powoTujeH że naucYXciel 
VWaje Vię barTYiej wiarXgoTnX w ocYacU ucYniaH a proceV naucYania i ucYenia 
Vię JO auWenWXcYnXH VYcYerXH nieYakłaÜanX. LucXna AlekVanTrowicY-PęTicU 
(2005J 37) konVWaWujeH że poTVWawową YaVaTą Wakiego kVYWałcenia powinien 
bXć „ VYacunek Tla WożVaÜości kVYWałconego i oTVWępowanie oT prób ‘prYero-
bienia’ go na innX ÜoTel kulWurowX”. 

· ŚwiaToÜe akcenWowanie WegoH co warWościowe i inWereVujące u innycU 
WłaTXVław ŃigarVki (2003J 98) YaYnacYaH że „roYbuTYenie YainWereVowań żXcieÜH 
obXcYajaÜiH kulWurąH oViągnięciaÜi innXcU naroTów prowaTYi To YacUowań wX-
YwalającXcU cUęć poYnania Wakże jęYXków obcXcU i uYXVkiwania w Wej TYieTYinie 
YnacYnXcU VukceVów”. ManuWa MarkowVka (1994J 325-334)H analiYując VpołecY-
ności pogranicYaH poTkreślaH że inneH obce VWaje Vię po proVWu poWrYebne wów-
cYaVH gTX poVWrYegane jeVW jako inWereVująceH faVcXnująceH poWrYebne Tla YroYu-
Üienia świaWaH ÜoWXwów TYiałań luTYi w bliżVYXÜ i TalVYXÜ oWocYeniu.  

PoTkreślanie na lekcji jęYXka roVXjVkiego WegoH co warWościowe i inWere-
Vujące  w  innej  kulWurYe  prYXcYXnia  Vię nie  WXlko  To  YaciekawieniaH  ale  Weż To  
relaWXwiYacji właVnego kulWurowego punkWu wiTYeniaH ponieważ „ToVWrYeganie 
WegoH co warWościowe u innXcUH wiąże Vię Ye YwiękVYonXÜ wXViłkieÜ poYXWXw-
nej walorXYacji właVnej kulWurX” (SobeckiH 1999J 94). UÜiejęWna praca na lekcji 
JO Ye VWereoWXpaÜi oTnoVYącXÜi Vię To innXcU naroTowości Üoże poYXWXwnie 
oTTYiałXwać na auWoVWereoWXp polVkicU ucYniówH kWórX „cYęVWo jeVW niebeY-
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piecYnie niVki. SaÜoocena Polaków Wo YwXkle paVÜo waT naroTowXcUH a niVka 
VaÜoocena nie wpłXwa na uTane konWakWX ÜięTYXkulWurowe. UprYeTYenieH 
połącYone Y pocYucieÜ niżVYościH Y górX upośleTYa jakość konWakWów poÜięTYX 
prYeTVWawicielaÜi różnXcU kulWur” (AlekVanTrowicY-PęTicUH 2005J 27). 

· OTwoływanie Vię To eÜocji ucYniówH roYwijanie icU eÜpaWii 
MarYena ŻXlińVka (2003J 52) Ywraca uwagęH że naucYanie JO wXÜaga 
uwYglęTnienia poWrYeb eÜocjonalnXcU ucYniaH YwłaVYcYa roYwijania eÜpaWii 
oraY YTolności „akcepWowania oTÜiennXcU poVWaw i paWrYenia na świaW Y róż-
nXcU punkWów wiTYenia”. NależX poTkreślićH  że roYwijanie eÜpaWii  jeVW VYcYe-
gólnie WruTneH ponieważH jak TowoTYi SWepUen R. CoveX (2007J 251)H jeTnoVWka 
YwXkle VWara VięH abX Wo ją YroYuÜianoH na świaW paWrYX prYeY prXYÜaW VaÜego 
ViebieH wXpełniona jeVW właVną auWobiografiąH a konWakW Y Trugą oVobą prYXbie-
ra  cYęVWo  poVWać ÜonologuH  a  nie  roYÜowX.  NÜpaWXcYnX  Tialog  jeVW  WruTnX  
ÜięTYX oVobaÜi repreYenWującXÜi Wę VaÜą kulWurę i wXTaje Vię bXć jeVYcYe 
WruTniejVYX poÜięTYX jeTnoVWkaÜi repreYenWującXÜi różne kulWurX. Można bX 
naweW YaVWoVować WerÜin eÜpaWia ÜięTYXkulWurowaH roYuÜiana jako prYXjęcie 
punkWu wiTYenia oVobX innej naroTowościH paWrYenie na nią prYeY jej prXYÜaWH 
roYuÜienieH co cYuje roYÜówcaH wiTYenie świaWaH w Waki VpoVóbH w jaki wiTYi 
Wa oVobaH Ye świaToÜością prYXnależności roYÜówcX To innego kręgu kulWu-
rowego.  MiroVław  Sobecki  (1999J  92-93)H  YauważaH  że  eÜpaWia  polega  „na  
oTnaleYieniu reYonanVu Y WXÜ co inne. Owo wVpółbrYÜienie Üa Üieć cUarak-
Wer nie WXle eÜocjonalnXH co inWelekWualnX i powinno bXć buTowane na VoliTnej 
wieTYX ToWXcYącej różnXcU TXÜenVji oTÜienności”. NależX jeTnak paÜięWaćH 
że ucYenie Vię eÜpaWiiH YroYuÜienia jeVW proceVeÜ TługoWrwałXÜH WrwającXÜ 
niekieTX całe żXcie (por. MikułkaH 2012J 108).  

· AkWywność ucYnia w inWerpreWacji poVWrYeganej prYeY niego rYecYywiVWości 
TXlko inicjaWXwaH inWerakcja i akWXwnX uTYiał w poYnaniuH YroYuÜieniu i TYiała-
niu buTuje poVWawę Tialogu i ÜąTrego oWwarcia na inne kulWurX i jęYXki (So-
beckiH 1999J 92). SaÜo prYebXwanie w YróżnicowanXÜ kulWurowo śroTowiVku 
nie prYXcYXnia Vię To eÜpaWXcYnej percepcji probleÜów innXcU i nie cYXni jeT-
noVWki barTYiej oWwarWą (GórniewicYH 2000J 344). Łierne prYXjęcie prYeY ucYnia 
inforÜacji – nieYgoTnejH na prYXkłaT Ye VWereoWXpeÜ cYX jego wXobrażenieÜ  
o VpołecYnościH kWórej jęYXka Vię ucYX – nie VpowoTuje ÜoTXfikacji poVWaw  
i  naVWawień.  Re  wYglęTu  na  Vilne  powiąYanie  VWereoWXpu  Y  eÜocjaÜi  należX  
YaTbać o WoH abX ucYniowie uświaToÜili Vobie eÜocje YwiąYane Y poVWawą 
wobec innej kulWurX i jej prYeTVWawiciela. MoroWa MiViejuk (1999J 107) YaYna-
cYaH że inWerpreWacja uprYeTYeń i VWereoWXpów wpłXwa na poVWawX jeTnoVWkiH  
a nie inWelekWualne TXVkuVje cYX prYXwołXwanie auWorXWeWówH „YacUowanieÜ 
bowieÜ kieruje percepcja rYecYXwiVWości. ŃorÜa warVYWaWów prYX ÜoTXfikacji 
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VWereoWXpów i uprYeTYeń poYwala YrealiYować Yałożenia poTejścia pVXcUoTX-
naÜicYnegoH gTYie każTe YacUowanie jeVW YnacYące”. 

Na kVYWałWowanie poVWawH naVWawień ucYniówH jak również na ÜoWXwo-
wanie To auWonoÜicYnej pracX Üa wpłXw nie WXle licYba inforÜacjiH co oTpo-
wieTnia preYenWacja i inWerpreWacja. SWanowcYo poTkreśla Vię YnacYenie inTX-
wiTualnego wXViłku ucYnia w YTobXciu wieTYX o innej kulWurYe (AlekVanTro-
wicY-PęTicUH 2005J 36). CUoTYi o WoH abX w pełni Yaangażować ucYnia w poYna-
nie  WegoH  co  jeVW  nieYroYuÜiałeH  nacecUowane  negaWXwnie  cYX  oTbierane  Vu-
biekWXwnieH ale Weż Yaangażowanie w poYnanie WegoH cYXÜ Vię inWereVuje.  

· UwYglęTnienie koncepcji naucYania jęYyka roVyjVkiego jako Trugiego 
obcego w VYkole   

Pażną regułą w proceVie naucYania Trugiego jęYXka obcego jeVW VWoVowanie 
porównań w raÜacU WrYecU jęYXkówJ ojcYXVWegoH pierwVYego i Trugiego jęYX-
ka obcego (CUłopekH 2009; JakowlewaH 2001). CUoTYi Wu o poYnanie różnXcU 
płaVYcYXYn kulWurowXcU poprYeY porównania (eleÜenWów realioYnawcYXcUH 
kulWuroYnawcYXcUH VocjokulWurowXcUH VWXlów koÜunikacXjnXcU). Porównania 
w raÜacU WrYecU kulWur Vą poÜocne w kVYWałWowaniu oTpowieTnicU poVWaw 
ucYniówH uświaTaÜiają ucYącXÜ Vię różne wXÜiarX kulWuroweH poYwalają 
YTXVWanVować Vię To kulWurX TocelowejH ucYą wnikliwej obVerwacji Y punkWu 
wiTYenia prYeTVWawiciela Yupełnie innej kulWurX; roYwijają oWwarWośćH kVYWał-
Wują wrażliwośćH eÜpaWięH uÜiejęWność oceniania beY negaWXwnego warWo-
ściowania. UcYeń uYÜXVławia VobieH że jęYXk roVXjVki Üoże bXć rYecYXwiVWXÜ 
narYęTYieÜH prYX poÜocX kWórego Üożna Üówić o różnoroTnXcU proble-
ÜacU obejÜującXcU nie WXlko polVki lub roVXjVki obVYar jęYXkowX i kulWurowX. 
PoYa WXÜH Wakie poTejście uÜożliwia wXkorYXVWanie wieTYX i uÜiejęWności już 
poViaTanXcU prYeY ucYniaH nabXWXcU również w raÜacU nauki pierwVYego 
jęYXka obcegoH co uświaTaÜia YaVaTność i celowość poTjęWego wcYeśniej 
wXViłku i ToTaWkowo ÜoWXwuje To TalVYej pracX. Ooncepcja naucYania jęYXka 
roVXjVkiego jako Trugiego obcego w VYkole nawiąYuje To poTejścia plurali-
VWXcYnegoH kWórego główną iTeą jeVW Yapewnienie konWakWu Y różnXÜi jęYX-
kaÜi i kulWuraÜiH co Üa „TecXTujące YnacYenie Tla roYwoju poYXWXwnXcU 
prYekonań i poVWaw wobec różnoroTności jęYXkowej i kulWurowejH a Wakże 
wobec nauki jęYXków” (CanTelier i ScUröTer-SuraH 2013J 6). 
 
5. PoTVumowanie 

 
P niniejVYXÜ arWXkule poTjęWo próbę prYeTVWawienia VpoVobów pracX na 
lekcji jęYXka roVXjVkiegoH YorienWowanXcU na reflekVXjne i świaToÜe poTej-
ście. IcU celeÜ jeVW kVYWałWowanie oTpowieTnicU poVWaw ucYnia wobec RoVji  
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i RoVjanH a WXÜ VaÜXÜ prYXgoWowanie go To koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej 
oraY Tialogu w warunkacU poYaVYkolnXcU. Raproponowana raÜowa koncep-
cja uwYglęTnia YiTenWXfikowane poVWawX ucYniówH ponieważ TeWerÜinują 
one VkuWecYność werbalnego poroYuÜienia. Jak VłuVYnie poTkreśla MoroWa 
MiViejuk (1999J 105) „nie należX jeTnak YapoÜinaćH że proceVów poroYu-
Üienia Vię i Tialogu nie Üożna Towolnie prYXVpieVYać. Nie VłużX WeÜu Weż 
poÜijanie WegoH co TYieli różne kulWurX w iÜię niekreowania konflikWu i Yacie-
rania różnic poprYeY wXoTrębnianie cecU wVpólnXcU”. PXÜowna jeVW kon-
VWaWacja MagTalenX OucUarewicY (2009J 183)J  
 

RgaTYaÜ Vię w pełni Ye VłowaÜi RXVYarTa OapuścińVkiego (2007J 10)H kWórX w jeTnej 
Ye VwoicU noWaWek napiVał ‘RoVja bXłaH jeVW i bęTYie. ŁXłaH jeVW i bęTYie wielka – w To-
brXÜ i YłXÜ’. A ja ośÜielaÜ Vię ToTaćH że WXlko oT naV YależXH cYX bęTYieÜX poWrafili 
ToVWrYec jej oba oblicYa. CYX Ya pancerYeÜ VWereoWXpów YaÜknieÜX Vię na jej lepVYą 
VWronę? A Üoże brakuje naÜ oTwagiH bX VpojrYeć w jej kierunku wXcUXlając Vię YYa 
luVWra anWagoniYÜówH w kWórXÜ Vię na co TYień prYegląTaÜX? 
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MoroWa PuTo 
UniwerVyWeW JagiellońVki 

ROLA RNFLNOSJI P NAUCRANIU MOROSŁYCH SŁUCHACRY 
OOÓNRCYJNYCH OURSÓP JĘRYOOPYCH 

TUe role of reflecWion in WeacUing aTulW VWuTenWV on commercial  
language courVeV 

TUiV arWicle exaÜineV variouV levelV of reflecWion in language learning 
anT WeacUingH VucU aV reflecWing on one’V own foreign language proTuc-
WionH on WUe language VXVWeÜ in generalH on one’V learning UabiWV anTH in 
WUe caVe of WUe WeacUerH on WUe WeacUing proceVV. TUe auWUor UXpoWUe-
ViYeV WUaW all of WUeVe are bounT Wo cUange VoÜe of WUeir cUaracWeriVWicV 
TepenTing on feaWureV VucU aV age of WUe learner anT learning conWexW. 
TUe arWicle exaÜineV reflecWion in aTulW VWuTenWV of coÜÜercial lan-
guage courVeVH WrXing Wo poinW ouW WUaW all WUe levelV of reflecWion Üen-
WioneT are VuppoVeT Wo increaVe in WUiV group. Age iV proveT Wo increaVe 
language-focuVeT reflecWiviWX in WUe VubjecWVH wUereaV WUe Vpecific learn-
ing conWexW ÜigUWH for reaVonV of VWrong perVonal ÜoWivaWionH be an aVVeW 
in encouraging learner reflecWionV on WUeir own learning VWraWegieV. TUe-
Ve  concluVionV  are  noneWUeleVV  Wo  be  WreaWeT  wiWU  cauWionH  for  VoÜe  
Vpecific inUibiWorV Wo reflecWion ÜigUW appear in WUiV group aV wellH anT 
furWUer reVearcU iV neeTeT Wo confirÜ WUiV poVVibiliWX. 

OeyworTVJ reflecWionH reflexiviWXH language WeacUingH aTulW learnerV 

Słowa klucYoweJ reflekVjaH reflekVXjnośćH gloWWoTXTakWXkaH Torośli 
ucYniowie 

 
 

1. PprowaTYenie 
 
TerÜin reflekVja nie jeVW jeTnoYnacYnX. NWXÜologicYnieH pocUoTYi on oT łaciń-
VkicU Vłów „reflexio” – oTgięcieH oT „reflecWereH reflecWuÜ” – „Ygiąć wVWecY” lub 
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„oTbijać”. P jęYXku poWocYnXÜH oYnacYa albo cYXnność naÜXVłu naT cYXÜśH 
albo wXpowieTź bądź ÜXśl będącą efekWeÜ Wej cYXnności. R kolei w filoYofiiH 
gTYie reflekVja funkcjonuje jako WerÜin naukowX i Üa barTYiej precXYXjne Yna-
cYenieH roYuÜie Vię ją jako akWXwność poYnawcYą poTÜioWu Vkierowaną na 
niego VaÜegoH na jego właVną akWXwność a nie na świaW YewnęWrYnX (TokarVkiH 
1980J 632). P każTXÜ Ye VwoicU YnacYeńH pojęcie Wo Yawiera eleÜenW YwroW-
nościH YwroWu ku cYeÜuśH a naweW pewnej wWórności. Różne ujęcia reflekVjiH 
jakie Üożna Ynaleźć w liWeraWurYe gloWWoTXTakWXcYnejH Üożna roYuÜieć jako 
różne VWopnie Wej YwroWności. P każTXÜ Y nicU poTÜioW Ywraca VięH Üniej lub 
barTYiej świaToÜieH ku pewnXÜ aVpekWoÜ proceVu opanowXwania jęYXkaJ ku 
właVnej wXpowieTYi (TreviVeH 1996J 3)H ku VaÜeÜu jęYXkowi (OraVUenH 1982J 
10)H ku właVnXÜ proceVoÜ poYnawcYXÜ oTpowieTYialnXÜ Ya opanowXwanie 
jęYXka (MXcYkoH 2004J 24) cYXH w prYXpaTku naucYXcielaH ku (właVnXÜ) cYXnno-
ścioÜ organiYującXÜ proceV opanowXwania jęYXka u innXcU poTÜioWów (Mi-
cUońVka-SWaTnikH 2013J 22-23) (prYegląT różnXcU VWanowiVk ToWXcYącXcU re-
flekVji w gloWWoTXTakWXceH VkoncenWrowanXcU głównie na YwroWnXcU ujęciacU 
jęYXkaH por. TreviVeH 1996). CeleÜ Wego arWXkułu jeVW analiYa każTego Y WXcU 
ujęć na poTVWawie iVWniejącej liWeraWurX WeoreWXcYnej i baTawcYejH abX naVWęp-
nie oTnieść wXnik WXcU analiY To VpecXficYnej VXWuacji eTukacXjnejH jaką jeVW 
kurV koÜercXjnX Tla ToroVłXcU VłucUacYX. 
 
2. CYWery obVYary reflekVji gloWWoTyTakWycYnej 
 
2.1. ReflekVja naT właVną wypowieTYią  
 
CYęVWo YTarYa VięH że ÜówiącX poTÜioW – naweWH kieTX Üówi w jęYXku ojcYX-
VWXÜ – w jakiś VpoVób Ywraca Vię ku właVnej wXpowieTYiH koÜenWując jąH 
poprawiającH objaśniając iWp. TreviVe (1996J 3)H oÜawiając różne roTYaje 
reflekVXjności w ucYeniu Vię jęYXków obcXcUH określa Wen jej poYioÜ jako „le 
ÜéWalinguiVWique” – WoH co ÜeWajęYXkoweH i wiTYi w niÜ pewienH niekoniecY-
nie świaToÜXH TXVWanV Üówiącego To właVnej wXpowieTYi. PonaTWoH niekie-
TX WoH co cUceÜX powieTYiećH jeVW WruTne To wXrażenia i prYeY TłużVYą cUwilę 
ÜuViÜX VYukać właściwXcU Vłów; wówcYaV jęYXk Wraci Vwą WranVparenWność  
i reflekVXjnX YwroW ku jego forÜie VWaje Vię koniecYnX. RTanieÜ niekWórXcU 
auWorówH VYeroko pojęWa reflekVXjność jeVW inWegralną cYęścią wVYelkiej ko-
Üunikacji. Jak piVYą VaVVeur i ArTiWWX (1996J 7)J 
 

InWerakcja iÜplikuje reflekVXjność. NieYależnie oT WegoH cYX Üówi cYX nieH oT-
biorca (kWórX jeVW Wakże naTawcą) oTVXła naTawcX (kWórX jeVW Wakże oTbiorcą) 
jego właVne Vłowa. SaÜą Vwoją obecnością (…) TeWerÜinuje ciągłe prYeÜieVY-
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cYenia naTawcXH kWórXH w celu poprawX jakości inWerakcjiH poWrYebuje poVWawić 
Vię na ÜiejVcu Trugiego. PrYeY Vwą poTwójną funkcjęH  każTX Y inWerlokuWorów 
jeVW poTwojenieÜ i YwierciaTłeÜ Trugiego. P Wen VpoVób powVWaje gra oTbićH 
reflekVówH reflekVjiH kWóre WworYą i arWXkułują wVpólnX TXVkurV. (WłuÜ. właVne) 

 
P VXWuacji koÜunikacji egYolingwalnej Y pewnością cYęściej Üożna 

YaobVerwować reflekVXjne waUania co To lekVXkalnej lub graÜaWXcYnej for-
ÜX wXpowieTYiH wXrażone werbalnie lub niewerbalnie. GloWWoTXTakWXcX 
wielokroWnie baTali ślaTX Wakiej reflekVXjnej TYiałalnościH obecne w koÜuni-
kacji. PXróżniali wiele roTYajów reflekVXjnXcU inWerwencji we właVną wXpo-
wieTźH np. VąTX o graÜaWXcYnej poprawnościH Üanipulacje i forÜułowanie 
reguł (por. VaVVeur i ArTiWWXH 1996J 4). NiekWórYX baTacYe YauważająH że Wo 
VaÜa VXWuacja TXTakWXcYna Üoże w Tużej ÜierYe wXwołXwać Waką akWXw-
nośćH np. ŁerWUouT (1982) prYXpiVuje Ü.in. obecności naucYXciela WenTencję 
poTÜioWu To oTwołXwania Vię To reguł norÜaWXwnXcU. Różne Weż Üogą bXć 
VWopnie świaToÜości prYX akWXwności Wego WXpu. Pe francuVkojęYXcYnej 
liWeraWurYe prYeTÜioWu Üówi Vię o akWXwności ÜeWalingwiVWXcYnejH kieTX 
poTÜioW w pełni świaToÜie pocUXla Vię naT WXÜH co powieTYiałH i epilingwi-
VWXcYnej (WerÜin wprowaTYonX prYeY CulioliH 1968)H gTX korXguje właVną 
wXpowieTź poTświaToÜie (por. ŁerWUouTH 1982; HuoW i ScUÜiTWH 1996). 
 
2.2. ReflekVyjne opiVywanie jęYyka 
 
InnXÜ roTYajeÜ reflekVXjnościH wciąż ToWXcYącXÜ VaÜego jęYXkaH VYcYegól-
nie obcego (lecY Üa Wo ÜiejVce Wakże poTcYaV YinVWXWucjonaliYowanego na-
ucYania jęYXka ojcYXVWego)H jeVW Vkupienie Vię na opanowXwanXÜ cYX VWuTio-
wanXÜ jęYXku poYa VXWuacją koÜunikacji; cUoTYi WuWajH na prYXkłaTH o WXpo-
wą „lekcję graÜaWXki”H kWórej prYeTÜioWeÜ jeVW forÜalna VWrona jęYXkaH po-
Ynawana właśnie poprYeY reflekVjęH a nie prYXVwajana „prYXpaTkowo”  
w Woku koÜunikacji. OraVUen (1982J 10) wXraźnie roYTYiela Twa VpoVobX 
opanowXwania jęYXkaH nabXwanie (acquiViWion) i ucYenie Vię (learning). To 
pierwVYe Tefiniuje jako poTświaToÜX proceV YorienWowanX na koÜunikację  
i VenVH oTpowiaTającX ucYeniu Vię iÜpliciWeH naWuralneÜu i nieforÜalneÜuH 
prowaTYącX To inWuicXjnej YnajoÜości jęYXka obcegoH poTcYaV gTX Wo Trugie 
jeVW proceVeÜ świaToÜXÜH YorienWowanXÜ na forÜęH oparWXÜ na wieTYX 
expliciWe i prowaTYącXÜ To świaToÜejH a więc reflekVXjnej YnajoÜości jęYXka 
obcegoH jego reguł graÜaWXcYnXcU i To uÜiejęWności werbaliYacji WXcU reguł. 
OcYXwiścieH Wen poTYiał jeVW uproVYcYonXJ naWuralneÜu nabXwaniu jęYXka 
WowarYXVYX cYęVWo reflekVjaH a inVWXWucjonalna nauka korYXVWa Weż Y ucYenia 
Vię iÜpliciWe. NaweW TYieci ucYące Vię jęYXka ojcYXVWego nie robią Wego w Vpo-
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Vób całkowicie beYreflekVXjnXJ Torośli opiekunowie nie Tają iÜ wprawTYie 
lekcji graÜaWXki na każTXÜ krokuH jeTnak poprawiają je i uTYielają iÜ wXja-
śnień. CYaVaÜi YTarYa Vię WakżeH że VaÜo TYiecko jeVW YaVkocYone jakąś forÜą 
lub w ogóle nie poWrafi jej uWworYXćJ Vą Wo u niego ÜoÜenWX reflekVji. JeTnak 
poTYiał OraVUena poViaTa pewną UeurXVWXcYną użXWecYnośćH VWąT różne jego 
warianWX Vą w liWeraWurYe barTYo powVYecUne (por. YeVWawienie WerÜinolo-
gicYne w HuoW i ScUÜiTWH 1996J 3-5).  
 
2.3. ReflekVja ucYnia naT właVnym ucYeniem Vię 
 
OprócY YwroWnego Vkupienia Vię poTÜioWu na VaÜXÜ jęYXkuH w gloWWoTXTakWX-
ce WerÜin „reflekVja” VWoVuje VięH bX opiVać YTolność ucYnia To Ywrócenia Vię ku 
właVnXÜ proceVoÜ poYnawcYXÜ. OażTX naÜXVł naT właVnXÜ ucYenieÜ Vię 
poWencjalnie VkuWkuje jego ulepVYenieÜH np. prYeY lepVYą organiYację cYaVu 
nauki cYX wTrożenie VkuWecYniejVYXcU WecUnik prYXVwajania jęYXka. R WXÜi TYia-
łaniaÜi wiąże Vię pojęcie VWraWegii ucYenia VięH roYuÜiane jako wXbór konkreW-
nXcU TYiałań prowaTYącXcU To opanowania pewnego ÜaWeriału cYX Vprawno-
ści jęYXkowejH Tocelowo w VpoVób najVkuWecYniejVYX Tla Tanej jeTnoVWki. Re-
flekVja poWrYebna jeVW właśnie To WegoH żebX uVWalićH kWóra Y WecUnik VprawTYi 
Vię Tla konkreWnej oVobX cYX Weż pewnego WXpu ÜaWeriału. P WXÜ roYuÜieniuH 
reflekVja cYęVWo jeVW Weż analiYowana w świeWle pojęcia auWonoÜii ucYniaH kWó-
rej jeVW jeTnXÜ Y prYejawówH roYuÜianej jako wYięcie prYeY ucYnia oTpowie-
TYialności Ya właVne ucYenie VięH co WruTno Vobie wXobraYić prYX poVWawie 
beYreflekVXjnejH kWóra nie poYwala na YakweVWionowanie VkuWecYności wła-
VnXcU TYiałań. TXÜcYaVeÜ wXTaje VięH że Tuża licYba ucYącXcU Vię jęYXków 
obcXcU woli prYerYucać oTpowieTYialność na naucYXciela i nie poświęca cen-
nego cYaVu na roYważania o WXÜH w jaki VpoVób i jak VkuWecYnie ucYą Vię jęYXka.  
 
2.4. ReflekVja naucYyciela naT proceVem TyTakWycYnym 
 
PreVYcie roYuÜienie reflekVXjności na WXÜ VaÜXÜ poYioÜie Üożna oTnieść nie 
To ucYniaH a To naucYXcielaH kWórX Y YałożeniaH ujÜując w akcie reflekVji właVne 
TYiałaniaH jeTnocYeśnie wiTYi w niÜ całość proceVu TXTakWXcYnego. O naucYXcie-
luH niekoniecYnie jęYXków obcXcUH coraY cYęściej Üówi Vię jako o reflekVXjnXÜ 
prakWXku. Na poTVWawie różnXcU Tefinicji Wego pojęcia YnajTującXcU Vię w liWera-
WurYe Silcock poTaje naVWępującX opiV reflekVXjnego prakWXka (1994J 281)J 
 

ReflekVXjni prakWXcX Üogą bXć WXÜiH kWórYX wXkorYXVWują oVobiVWą wieTYęH 
wXrażoną (…) prYeY ÜeWaforęH opowieśćH auWobiografię lub TXVkurV koopera-
WXwnX. Mogą Üieć właVnX reperWuar uÜiejęWności reflekVXjnXcU lub poTnoVić 
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Vwoje uÜiejęWności poprYeY analiYę w kierunku ÜiVWrYoVWwa alboH barTYiej 
akaTeÜickoH roYważać prakWXkę w świeWle WraTXcXjnXcU warWościH coraY lepiej 
roYuÜiejąc różne YjawiVka TYięki prowaTYonXÜ baTanioÜ. P każTXÜ Y WXcU 
prYXpaTkówH ÜaÜX To cYXnienia Y różnXÜi roTYajaÜi reflekVjiH w Yależności 
oT ToświaTcYeń i celów Tanego prakWXka. (WłuÜ. właVne) 

 
PoTobnie jak ucYącX VięH naucYXciel Üoże poWencjalnie wpłXnąć na aTekwaW-
ność i VkuWecYność VwoicU TYiałańJ w WXÜ celu ÜuVi poTTać je wVYecUVWronnej 
analiYie. SaÜej reflekVXjności Üożna Vię naucYXćH cYXniąc ją wXćwicYonXÜ 
nawXkieÜH  VWąT  cYęVWo  proponuje  Vię prYXVYłXÜ  naucYXcieloÜ  w  raÜacU  icU  
kVYWałcenia YawoTowego kurVX reflekVXjnego naucYania cYX ÜXśleniaH kWóreH 
YTanieÜ projekWującXcU i wTrażającXcU je baTacYXH oTYnacYają Vię Tużą Vku-
WecYnością (por. MinoWWH 2011). Mają one Yapobiec cUoćbX WakiÜ nieroYwojo-
wXÜ poVWawoÜH jak beYreflekVXjne powielanie ToświaTcYeń Y właVnej eTuka-
cjiH Y poÜinięcieÜ wVYelkicU nowXcU roYwiąYań TXTakWXcYnXcU poYnanXcU na 
VWuTiacUH co YTarYa Vię naucYXcieloÜ (por. MaVVierH 2001). 
 
3. ReflekVja u ToroVłycU VłucUacYy kurVów komercyjnycU 
 
3.1. CUarakWeryVWyka omawianej grupy 
 
Jak wiTać Y Wej pobieżnej preYenWacji YjawiVkaH reflekVja we wVYXVWkicU jej 
YnacYeniacU jeVW barTYo ważnXÜ eleÜenWeÜ proceVu ucYenia Vię i naucYania 
jęYXków obcXcUH obecnXÜ oT Tawna w liWeraWurYe gloWWoTXTakWXcYnejH VWąT 
YaVaTne wXTaje Vię YaTanie Vobie pXWaniaH jakie będą różnice w reflekVXjno-
ści w Yależności oT cUarakWerXVWXki oTbiorców. TuWaj VkupiÜX Vię na jeTnejH 
barTYo VYcYególnej grupie ucYniów jęYXków obcXcUH kWórej licYba i YnacYenie 
TXnaÜicYnie wYraVWająH a wciąż rYaTko bXwa wXoTrębniana i baTana właśnie 
w WXÜ kVYWałcie prYeY gloWWoTXTakWXkówJ Torośli VłucUacYe koÜercXjnXcU 
kurVów jęYXkowXcU. Te Twa wXróżniki – wiek i roTYaj proceVu eTukacXjnego 
– YTają Vię wXVWarcYająco Tefiniować i wXoTrębniać Wę grupęH a icU poWen-
cjalnX wpłXw na reflekVXjność YTaje Vię bXć YnacYącX. RTolność To reflekVji 
jeVW jeTnXÜ Y WeoreWXcYnXcU wXYnacYników ToroVłości (por. Tefinicję Toro-
słego w HolVWerH 1986)H Üocno konWraVWującXÜ Ye VponWanicYnością TYiecka. 
PonaTWoH jeśli cUoTYi o VaÜo opanowXwanie jęYXkówH TYiecko i ToroVłX Vą 
paraTXgÜaWXcYnXÜi wYorcaÜi TwócU wcYeśniej opiVanXcU VWXlów ucYenia 
VięJ naWuralnegoH iÜpliciWe i reflekVXjnegoH expliciWe; VWąT Üożna Vię VpoTYie-
waćH że wiek wpłXnie na We poYioÜX reflekVXjnościH kWóre Üają Ya prYeTÜioW 
VaÜ jęYXk. R koleiH jeśli cUoTYi o wXbór koÜercXjnXcU kurVówH Üożna poVWa-
wić UipoWeYęH że bęTYie on VprYXjał reflekVXjności Vkierowanej na właVnX 
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proceV ucYenia VięH Ye wYglęTu na VpecXficYne eleÜenWX ÜoWXwacXjne. PrYXj-
rYXjÜX Vię YaWeÜH jakH w Wej konkreWnej grupie oTbiorcówH wXgląTa reflekVXj-
ność w jej różnXcU wXoTrębnionXcU wcYeśniej YnacYeniacU.  
 
3.2. ReflekVja naT właVną wypowieTYią u ToroVłycU VłucUacYy komercyjnycU 

kurVów jęYykowycU 
 
OażTX użXWkownik jęYXkaH obcego cYX ojcYXVWegoH nieYależnie oT wieku i VWop-
nia YaawanVowaniaH cYaVaÜi reflekVXjnie Ywraca Vię ku właVnej wXpowieTYi 
jęYXkowejH żebX ją ulepVYXćH poprawić jej forÜę bądź ucYXnić ją barTYiej Yro-
YuÜiałą Tla roYÜówcX. ŁaTacYe wXróżniają barTYiej i Üniej świaToÜeH reflek-
VXjne organiYowanie właVnej wXpowieTYi (por. VaVVeur i ArTiWWXH 1996J 6; 
TreviVe 1996J 12). O ile pauYa w wXpowieTYiH waUanie cYX wXpełniacY para-
werbalnX Üogą wXÜknąć Vię ÜówiąceÜu nieświaToÜieH Üoże on „VYukać 
słowa”H nie YTając Vobie naweW VprawXH że właśnie Wo robiH o WXle barTYiej roY-
buTowane koÜunikaWX WXpu „cUciałeÜ prYeY Wo powieTYiećH że...”H „ÜiałeÜ na 
ÜXśli...” albo „jak Vię Wo Üówi?”H YTają Vię świaTcYXć o świaToÜej reflekVji 
ÜeWajęYXkowej poTÜioWu. OcYXwiścieH granica ÜięTYX WXÜi TwieÜa grupaÜi 
jeVW barTYo płXnnaH YwłaVYcYa że nie Ta Vię precXYXjnie YbaTać VWopnia świa-
ToÜościH Y jaką kWoś w TanXÜ ÜoÜencie Tokonuje reflekVji naT Vwoją wXpo-
wieTYiąJ  YwXkłą pauYę Üoże  wXpełniać całkieÜ  świaToÜa  reflekVja  np.  naT  
forÜą cYaVownikaH kWórej należX użyćH a wWrącenia w VWXlu „Wo YnacYX”H „cUcia-
łeÜ powieTYieć” u niekWórXcU oVób Vą proTukowane nawXkowoH jako roTYaj 
Wiku jęYXkowego i nie świaTcYą o żaTnej świaToÜej reflekVji. MeWajęYXkowe 
inWerwencje ToroVłXcU YTają Vię bXć barTYiej świaToÜeH i Wo ÜiÜo fakWuH że  
Y naWurX rYecYX Vą oni barTYiej koÜpeWenWnXÜi użXWkownikaÜi prYXnajÜniej 
jeTnego  jęYXka  niż TYieciH  będące  wciąż w  Wrakcie  opanowXwania  go.  MYieci  
cYęVWo ÜXlą Vię beYWroVkoH prYerYucając więkVYość ciężaru proceVu WworYenia 
YnacYenia na YawVYe żXcYliwego ToroVłego roYÜówcęH kWórX robi wVYXVWkoH 
żebX YroYuÜieć i w raYie poWrYebX naprawić koÜunikaWH poTając TYiecku po-
prawną forÜę i VugerującH żebX ją YapaÜięWało i w prYXVYłości użyło. Morośli 
naWoÜiaVWH naweW Üówiąc w obcXÜ jęYXkuH cYęVWo VWarają VięH żebX icU wXpo-
wieTź bXła oT raYu ÜakVXÜalnie poprawna i YroYuÜiałaH żebX nie uWruTniać 
Trugiej VWronie inWerakcji (wYglęTX eWXcYneH VYacunek To roYÜówcX)H żebX Vię 
nie ośÜieVYXć (Tbałość o właVne ego w koÜunikacji)H żebX nie wXTać Vię nie-
profeVjonalnXÜ (obraYX ViebieH auWopreYenWacja) iWp. Na lekcjacU jęYXka obce-
go Waka YwiękVYona reflekVXjna konWrola naT koÜunikaWeÜ prYejawia Vię cYę-
VWokroć TługiÜ naÜXVłeÜ prYeT wXpowieTYiąH wYglęTnie naweW poWrYebą 
wcYeśniejVYego YapiVania jejH licYnXÜi pauYaÜiH waUaniaÜiH a Wakże auWopo-
prawkaÜi w Wrakcie wXpowieTYiH wreVYcie cYęVWXÜ wXrażanieÜ właVnej nie-
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wieTYX prYeY koÜenWarYe („nie wieÜH jak jeVW...”) lub pXWania To naucYXciela. 
Taka reflekVXjnośćH VWoVunkowo cYęVWa u ToroVłXcU VłucUacYX kurVów koÜer-
cXjnXcUH poYwala iÜ lepiej wXkorYXVWać cYaV kurVuH a w VYcYególności prYe-
VWrYeń właVnej wXpowieTYiH gTXż TopXWują o inforÜacjeH poYnają nowe VłowaH 
uWrwalają poprawne forÜX oTÜianX iWp. OTbXwa Vię Wo jeTnak koVYWeÜ płXn-
ności wXpowieTYiH a niekieTX Wakże koÜunikaWXwnościH gTXż wXpowieTź prYe-
rwana WrYeÜa pXWaniaÜi o forÜę cYaVownika jeVW oVWaWecYnie Üniej YroYuÜia-
ła niż Wa VaÜa wXpowieTź Y WrYeÜa błęTaÜi w oTÜianie. 

R Trugiej VWronXH baTacYe YauważająH że reflekVXjne inWerwencje we wła-
VnX TXVkurVH w VYcYególności w koÜunikacji egYolingwalnejH prYebiegają na 
różnXcU poYioÜacUH Y kWórXcU Wen cYXVWo poprawnościowX jeVW jeTnXÜ Y naj-
barTYiej poTVWawowXcU. ŁoucUarT i Te NucUèYe (1987H cXW. Ya VaVVeur i ArTiW-
WXH  1996)  wXróżniają naVWępujące  poYioÜX  WakicU  inWerwencjiJ  oTnieVione  To  
koTu jęYXkowego (acWiviWéV ÜéWalinguiVWiqueV)H To organiYacji TXVkurVu (Üé-
WaTiVcurViveV)H To fiYXcYnXcU warunków proTukcji i oTbioru prYekaYu (ÜéWal-
ocuWoireV)H To TialogicYnej organiYacji YTarYenia koÜunikacXjnego (ÜéWac-
oÜÜunicaWiveV)H lub To regulacji Wego YTarYenia w wXÜiarYe ściśle jęYXkowXÜ 
(ÜéWa-inWeracWionnelleV). MożeÜX YarXYXkować UipoWeYęH że oVobX ToroVłe 
będą VWarałX Vię konWrolować nie WXlko poprawność graÜaWXcYną lub aTekwaW-
ność lekVXkalną właVnej wXpowieTYiH ale Wakże będą TbałX o jej organiYacjęH 
warunki Tialogu iWp. PiękVYą rolę będą YaWeÜ oTgrXwałX w Wej grupie wVYXVW-
kie We eleÜenWXH kWóre cUarakWerXYują Vię Yarówno więkVYą świaToÜością wła-
VnXcU wXpowieTYi i VXWuacji koÜunikacXjnejH jak i więkVYą YłożonościąH a więc 
koniecYnością jeTnocYeVnego konWrolowania więkVYej ilości cYXnników. 
 
3.3. ReflekVyjne opiVywanie jęYyka na kurVacU komercyjnycU Tla ToroVłycU 
 
Równie inWereVująca jeVW reflekVXjność roYuÜiana w konWekście ÜeWajęYXko-
wego opiVu poVYcYególnXcU poTVXVWeÜów jęYXka. MYiViaj wciąż akWualne jeVW 
poTejście koÜunikacXjneH kWóre nie prYXwiąYuje To wXjaśnień graÜaWXcY-
nXcU wielkiej wagiH a użXwanie graÜaWXcYnego ÜeWajęYXka cYęVWo uważa Ya 
niepoWrYebnX balaVW. MiÜo WoH w powVYecUnej eTukacji YwłaVYcYa pocYąWku-
jącX naucYXciele cUęWnie wprowaTYają Tługie beYpośreTnie inVWrukcje graÜa-
WXcYneH a icU lekcje poświęcone Vą w Tużej cYęści wXkłaTaniu jakiegoś graÜa-
WXcYnego YjawiVkaH kWóre jeVW prYeY nicU preYenWowaneH WłuÜacYoneH a na-
VWępnie ćwicYone na wielu prYXkłaTacUH prYeY co nie VWarcYa cYaVu na ćwicYe-
nie innXcU Vprawności (MicUońVka-SWaTnikH 2013J 58). Co ciekaweH lekcje 
Wakie prowaTYi Vię na każTXÜ eWapie eTukacjiH pocYąwVYX oT VYkołX poTVWa-
wowejH cUoć cYęVWo YakłaTa VięH że TYieci łaWwiej prYXVwajają jęYXk na TroTYe 
nabXwaniaH iÜpliciWeH Ybliżonej To opanowXwania jęYXka ojcYXVWegoH a Toro-
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śli na TroTYe świaToÜegoH reflekVXjnego ucYenia Vię. R baTańH a konkreWnie  
Y porównania WrYecU VWuTiów prYXpaTku (HuoW i ScUÜiTWH 1996) wXnikaH że 
wiek nie jeVW jeTXnXÜ cYXnnikieÜ oTpowieTYialnXÜ Ya Vkłonność To reflekVji  
naT forÜalną VWroną jęYXka obcego w Wrakcie opanowXwania goJ auWorYX po-
równują VWuTia ToWXcYące Twojga ToroVłXcU (jeTen Y nicU Wo japońVki ÜalarYH  
a Trugi jęYXkoYnawcaH jeTen Y auWorów arWXkułu) i VieTÜioleWniej TYiewcYXnki. 
OkaYuje  VięH  że Y  Wej  Wrójki  Wo  ÜalarY  jeVW  najÜniej  reflekVXjnX w oÜawianXÜ 
VenVieH  robi  Weż YnikoÜe  poVWępX  jeśli  cUoTYi  o  graÜaWXkęH  Vkupiając  Vię wX-
łącYnie na YroYuÜieniu i jaVnXÜ prYekaYaniu właVnego koÜunikaWu. MYiew-
cYXnka okaYuje Vię barTYiej TociekliwaH wXpXWując o forÜę wVYęTYie WaÜH gTYie 
jej nieYnajoÜość prYeVYkaTYa jej w oTcYXWaniu Wreści koÜunikaWu. NajbarTYiej 
reflekVXjnX okaYał Vię jęYXkoYnawcaH kWórX ucYXł Vię jęYXka jako VXVWeÜuH  
w Tużej ÜierYe poprYeY wXjaśnienia graÜaWXcYne. CYXnnikaÜiH kWóre YTanieÜ 
auWorów ÜogłX Yaważyć na poTejściu ucYeVWników baTań To wXjaśnień graÜa-
WXcYnXcU bXła ilość YnanXcU już jęYXków obcXcU (jęYXkoYnawca Ynał kilkaH 
TYiewcYXnka i ÜalarY ucYXli Vię pierwVYego jęYXka obcego) i oVobowość 
(TYiewcYXnka i ÜalarY bXli WowarYXVkiÜi ekVWrawerWXkaÜi naVWawionXÜi na 
koÜunikacjęH jęYXkoYnawca bXł reflekVXjnXÜ i logicYnXÜ inWrowerWXkieÜ).  

Na koÜercXjnXcU kurVacU jęYXkowXcUH poTobnie jak w VYkole po-
wVYecUnejH Üożna VpoWkać Vię Y WraTXcXjnXÜi lekcjaÜi graÜaWXkiH cUoć  
Y pewnością jeVW Wo rYaTVYeH bo jeTnXÜ Y wXróżników VYkół jęYXkowXcU ofe-
rującXcU Wego WXpu VYkolenia jeVW innowacXjna TXTakWXkaH To kWórej Vię cUęW-
nie oTwołująH cUoć w prakWXce więkVYość pracuje eklekWXcYnie. TXÜ nieÜniej 
fakWeÜ jeVWH że wielu ToroVłXcU VłucUacYXH nieświaToÜXcU VWoVowania prYeY 
Taną VYkołę WakicU cYX innXcU WecUnik TXTakWXcYnXcU lub nieÜającXcU wpłX-
wu na wXbór oferWXH ToÜaga Vię na kurVie Wakiego naucYaniaH jakie VaÜi Yna-
ją Ye VYkołX i uważają Ya VkuWecYneH YwłaVYcYa jeśli TYięki nieÜu opanowali 
już jeTen jęYXk obcX w VWopniuH kWórX wXTaje iÜ Vię wXVWarcYającX. PiękVYość 
ToroVłXcU bXła ucYona jęYXka w VpoVób barTYiej reflekVXjnX i opiVowXH niż 
próbuje Vię Wo robić obecnieH po WriuÜfie poTejścia koÜunikacXjnegoH VWąT 
wielu Y nicU ToÜaga Vię oT lekWorów VXVWeÜaWXcYnXcU wXjaśnień cYX Wabelek. 
Turula (2004) prYXWacYa prYXkłaT grupX ToroVłXcUH kWórYX oT lekWora VWoVują-
cego WecUniki auWonoÜiYująceH w VYcYególności VaÜoTYielne inTukowanie 
reguł graÜaWXcYnXcUH Yniecierpliwiona YażąTała narXVowania „Wabelki Y cYa-
VaÜi”. AuWorka Wakie YacUowanie uYnała Ya nieauWonoÜicYne i ToVYła To 
wnioVkuH że jeTXnXÜ wXjścieÜ jeVW auWorXWaWXwne naucYanie WakicU oVób 
VkuWecYniejVYXcU i barTYiej auWonoÜicYnXcU WecUnik ucYenia Vię jęYXka. Moż-
na Vię YaVWanawiaćH cYX Wo poTejście nie jeVW jeTnak oTrobinę jeTnoVWronne  
i nie preferuje YbXW jeTnoYnacYnie określonXcU – koÜunikacXjnXcU i kon-
VWrukWXwiVWXcYnXcU – poTejść To nauki jęYXka. GTXbX jeTnak uYnaćH że różne 
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jeTnoVWki VkuWecYnie ucYą Vię w różnX VpoVóbH VaÜoTYielnie oTkrXwając pra-
wiTła graÜaWXcYne lub ucYąc Vię icU Y goWowXcU WabelekH Üożna bX Tojść To 
wnioVkuH że świaToÜość właVnXcU poWrYeb eTukacXjnXcUH jaką wXkaYali Vię 
ucYniowieH świaTcYX właśnie o icU pewnej TojrYałości. 
 
3.4. ReflekVja ToroVłego ucYnia naT właVnym ucYeniem Vię 
 
Ta kweVWia prowaTYi naV To kolejnego YagaTnieniaH jakiÜ jeVW YTolność Toro-
słXcU ucYeVWników koÜercXjnXcU kurVów To reflekVji naT właVnXÜ proceVeÜ 
ucYenia VięH uYnawanej Ya jeTen Y nieYbęTnXcU eleÜenWów auWonoÜii ucYnia 
(por. OiercYak i SiWkoH 2004). Można bX poTejrYewaćH że YTolność Wa bęTYie 
więkVYa niż u ÜłoTYieżX VYkolnejH nie WXlko Y powoTu wiekuH ale Wakże Y racji 
VpoTYiewanej w WakicU warunkacU auWonoÜicYnej ÜoWXwacji. P oTróżnieniu 
oT obowiąYkowej nauki VYkolnejH TecXYja o poTjęciu nauki na kurVie jęYXko-
wXÜ cYęVWo jeVW TobrowolnaH cUoć wXjąWkieÜ bXwają kurVX YaÜówione 
prYeY korporacjeH w kWórXcU uTYiał jeVW niekieTX wXÜuVYonX prYeY praco-
Tawcę jako warunek awanVu lub w ogóle TalVYego YaWruTnienia. NaweW jeT-
nak w Wakiej VXWuacjiH ToroVłX jaVno YTaje Vobie Vprawę Y korYXściH w WXÜ 
wXpaTku YawoTowXcUH jakie Taje opanowanie jęYXkaH poTcYaV gTX ucYnio-
wie VYkół powVYecUnXcU różnXcU VYcYebli nie YawVYe wiTYą TalekoViężne 
prYełożenie poTejÜowanXcU wXViłków na VYanVe w późniejVYXÜ żXciu. Po-
ViaTanie Vilnej ÜoWXwacji To nauki niewąWpliwie VprYXja inweVWowaniu To-
TaWkowego cYaVu i wXViłkuH jakiego wXÜaga reflekVja naT właVnXÜ ucYe-
nieÜ. Można jeTnak YaobVerwowaćH że beY VugeVWii Ye VWronX naucYXciela 
niewielu ucYeVWników bęTYie VkłonnXcU prYXpuVYcYaćH że icU ucYenie VięH 
wXćwicYone prYeY laWa nauki VYkolnejH Üoże wXÜagać prYeÜXślenia lub 
ulepVYenia; wielu WrakWuje VWareH VprawTYone WecUniki (prYepiVXwanie Vłówek 
To YeVYXWu i ucYenie Vię icU na paÜięć) jako jeTXnX ÜożliwX VpoVób na inTX-
wiTualną naukę jęYXka obcego. AuWoreflekVję niejako wXÜuVYają arkuVYe 
ocenX kurVuH kWóre placówki YaYwXcYaj roYTają ucYeVWnikoÜ poT koniec cXklu 
kVYWałcenia (VeÜeVWru lub roku)H a kWóre oprócY ocenX kurVu Yawierają Weż 
niekieTX rubrXkę VaÜoocenXH na kWórej ucYeVWnik Üa określić VWopień YaTo-
wolenia Y właVnXcU poVWępówH Y prYXgoWowania To YajęćH Y oTrabiania prac 
ToÜowXcU iWp. R naVYXcU właVnXcU ToświaTcYeń wXnikaH że ucYeVWnicX cYę-
VWo VWawiają najniżVYe noWX właśnie w Wej cYęściH wXVoko oceniając kurV i lek-
WoraH a niVko właVnX wkłaT pracX. Tak ogólna reflekVja nie poYwala jeTnak 
YTiagnoYować prYXcYXn nieToVWaWecYnego Yaangażowania cYX YbXW niVkiej 
VkuWecYności poTejÜowanXcU TYiałań ucYeniowXcU. RakłaTaÜXH że lekWor 
Üoże próbować nieco YwiękVYXć auWoreflekVję VłucUacYXH YacUęcając To niej 
cYX naweW kierując nią poprYeY YaTawanie oTpowieTnicU pXWań o VWraWegie 
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cYX WecUnikiH VWoVowane prYeY ucYniów poTcYaV pracX właVnejH o icU efekWXw-
ność oraY o YnajoÜość alWernaWXwnXcU WecUnik lub proVYąc o próbę WwórcYego 
wXÜXślenia kilku. Jeśli  poTcYaV Wakiego VeanVu VłucUacYe wXÜXślą cośH  co iÜ 
Vię rYecYXwiście prYXVłużX w prYXVYłościH bęTYie Wo Tla nicU VaÜo w Vobie wiel-
kiÜ YXVkieÜH a bXć Üoże Wakże YacUęci To TalVYegoH auWonoÜicYnego poTej-
Üowania reflekVji o właVnXÜ ucYeniu. InnąH nieco VubWelniejVYą ÜeWoTą Ya-
cUęcenia  ToroVłXcU  To  reflekVjiH  Üoże  bXć YaTanie  iÜ  nieWXpowej  pracX  To-
Üowej. Taka prakWXka naWuralnie wXwołuje pXWania WXpu „po co Wo? Co Üa Üi 
Wo  Tać? MlacYego naucYXciel  uważa Wo  Ya  VenVowne YaTanie?...”H  kWóre Üogą 
prowaTYić Wakże To auWoreflekVjiH a jeśli będą YaTawane cYęściejH naweW To 
wXrobienia pewnego reflekVXjnego nawXkuH kWórX w prYXVYłości Üoże prYeło-
żyć Vię na każTXH naweW WXpowX roTYaj TYiałań ucYeniowXcU.  
 
3.5. ReflekVja lekWora komercyjnego kurVu naT proceVem TyTakWycYnym 
 
Jeśli Yaś cUoTYi o oVWaWni obVYar gloWWoTXTakWXcYnej reflekVjiH kWórX wXróżnili-
śÜX na pocYąWkuH cYXli „reflekVXjną prakWXkę” naucYXcielaH wXTaje VięH że  
w porównaniu Y pracą w VYkole powVYecUnejH rola lekWora na koÜercXjnXcU 
kurVacU Tla ToroVłXcU VYcYególnie VWXÜuluje YTolność To auWoreflekVji. Po 
pierwVYe TlaWegoH że naucYXciel Üa WuWaj Y Tefinicji więkVYą VwoboTęH nie 
ogranicYa go inVWXWucjonalnie narYucona poTVWawa prograÜowaH nie ÜuVi 
realiYować poTręcYnika w YałożonXÜ Y górX WeÜpieH jeVW w Tużej ÜierYe 
projekWanWeÜ Vwojego kurVu. Po TrugieH w więkVYXÜ VWopniu ÜuVi on 
uwYglęTniać inforÜację YwroWną Ye VWronX ucYeVWników kurVu niż naucYXciel 
w VYkoleH gTYie ucYniowie cYęVWo nie Üają oTwagi krXWXkować jego pocYXnańH 
uważają je Ya ocYXwiVWe lubH jeśli już Wo cYXniąH nie poWrafią uYaVaTnić Vwoje-
go VWanowiVka i naucYXcielowi łaWwo jeVW poÜXślećH że w iVWocie nie Üają nic 
ciekawego To powieTYeniaH WXlko krXWXkująH bo „nie cUce iÜ Vię ucYXć” (por. 
wXniki ankieW CUoX i OoH 2012H prYeprowaTYonXcU Y ÜaleYXjVkiÜi naucYXcie-
laÜi). Na koÜercXjnXÜ kurVieH ucYeVWnicX barTYiej oWwarcie wXrażają Vwoje 
konkreWne poWrYebX eTukacXjne i preferencjeH negocjują konkreWne eleÜenWX 
Wreści kurVowXcU cYX Weż WecUniki TXTakWXcYneH co ułaWwia lekWorowi auWore-
flekVjęH WXÜ barTYiej że uwYglęTnianie ocYekiwań VłucUacYX w naWuralnX Vpo-
Vób wpiVuje Vię w jego pracęH a oT icU YaTowolenia w Tużej ÜierYe YależXH 
cYX w kolejnXÜ cXklu lekWor bęTYie Üógł konWXnuować kurVH a WXÜ VaÜXÜH 
cYX ToVWanie kolejne goTYinXH Ya kWórXÜi iTYie wXnagroTYenie. OcYXwiścieH  
w WakiÜ poTejściu pułapką jeVW cUęć TogoTYenia wVYXVWkiÜ i uleganie żąTa-
nioÜ ucYeVWników kurVuH jeśli Üa Vię Wo wiąYać Y obniżenieÜ poYioÜu kurVu 
lub jeżeli cele VłucUacYX Vą VprYecYne Y celaÜi inVWXWucji YaÜawiającej kurVH 
np. korporacjiH kWóra icU YaWruTnia. MlaWego barTYo iVWoWne jeVWH żebX lekWor 
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rYecYXwiście TokonXwał reflekVjiH a nie YaTowalał Vię ÜecUanicYnXÜ Vpełnia-
nieÜ próśb cYX żąTań VłucUacYX. 
 
4. PoTVumowanie 
 
PoTVuÜowującH Üożna powieTYiećH że każTX wXÜiar reflekVji wXTaje Vię bXć  
w pewnXÜ VWopniu VpecXficYnX Tla grupXH jaką Vą Torośli VłucUacYe koÜercXjnXcU 
kurVów jęYXkowXcU. Generalnie Üożna Vię VpoTYiewaćH że we wVYXVWkicU wXÜia-
racU bęTYie ona głębVYa i cYęVWVYa niż w prYXpaTku ÜłoTYieżX VYkolnejH co wXnika 
po cYęści Y VaÜego wiekuH ToświaTcYeniaH więkVYej TojrYałości Wego WXpu ucYniówH 
a Wakże barTYiej auWonoÜicYnej ÜoWXwacji; WrYeba jeTnak uwYglęTnić Wakże VpecX-
ficYne prYeVYkoTXH kWóre Üogą uWruTniać reflekVję w Wej właśnie grupie.  

Jeśli cUoTYi o reflekVję roYuÜianą jako YwroW ku właVnej wXpowieTYi 
obcojęYXcYnejH uTało naÜ Vię YaobVerwowaćH że wXVWępuje ona rYecYXwiście 
barTYo cYęVWo u ToroVłXcUH lecY nie YawVYe jeVW Wo korYXVWne Y punkWu wiTYe-
nia opanowXwania jęYXkaH gTXż wiąże Vię Y prYeVaTnXÜ perfekcjoniYÜeÜ  
i WenTencją To Uiperpoprawności. Rolą naucYXciela Üoże YaWeÜ bXć YacUę-
cenie VłucUacYX To poTejÜowania więkVYego rXYXka koÜunikacXjnegoH kWóre 
poYwoli iÜ nawiąYać YroYuÜiałXH cUoć niekoniecYnie oT raYu VWuprocenWowo 
poprawnX konWakW Y roYÜówcą; reflekVja naT ewenWualnXÜi popełnionXÜi 
błęTaÜi Üoże bXć naVWępnXÜ krokieÜ. 

ReflekVXjnX YwroW ku VXVWeÜowi jęYXkoweÜu jeVW cYęVWo narYucanX 
ucYącXÜ Vię jęYXka na różnXcU VYcYeblacU eTukacjiH w WXÜ na kurVacU ko-
ÜercXjnXcU Tla ToroVłXcU. Ci oVWaWni wXTają Vię bXć VWoVunkowo TobrYe 
prYXgoWowani To Wego WXpu pracXH gTXż wielu Y nicU ucYXło Vię pierwVYego 
jęYXka obcegoH YaniÜ poTejście koÜunikacXjne VWało Vię popularne. Tę uÜie-
jęWność Üożna wXkorYXVWać TXTakWXcYnieH lecY niekieTX VWaje Vię ona prYe-
VYkoTąH gTX nawXk VWuTiowania jęYXka jako abVWrakcXjnego VXVWeÜu uWruTnia 
pracę naT kVYWałcenieÜ koÜpeWencji koÜunikacXjnej. 

Morośli YTają Vię bXćH Y racji Vwojej TojrYałości i więkVYej ilości To-
świaTcYeń eTukacXjnXcUH w lepVYej VXWuacji niż ÜłoTYież jeśli cUoTYi o reflek-
Vję naT właVnXÜ proceVeÜ ucYenia Vię. PrYeVYkoTą Üoże bXć WuWaj ruWXna  
i brak krXWXcYnego VpojrYenia na VWraWegie pracX wXnieVione Y poprYeTnicU 
eWapów eTukacXjnXcU; VWąT rolą naucYXciela jeVW roYwijanieH poprYeY Vpecjal-
ne YaTania lub roYÜowXH auWoreflekVXjnego poWencjału. 

PXTaje Vię wreVYcie prawTopoTobneH że praca na koÜercXjnXÜ kurVie 
Tla ToroVłXcU VprYXja reflekVXjnej prakWXce naucYXciela cYX Weż lekWoraJ Üa on 
więkVYą VwoboTę TYiałania niż w placówce publicYnejH cYęściej oWrYXÜuje infor-
Üacje YwroWneH kWórXcU jakość jeVW YwXkle wXżVYa niż w prYXpaTku VYkół niżVYXcU 
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VYcYebli. Pułapką jeVW WuWaj pokuVa YbXW ToVłownego uwYglęTniania ewenWual-
nXcU poVWulaWów ucYącXcU VięH poWencjalnie Ye VYkoTą Tla jakości naucYania. 

AbX YwerXfikować wVYXVWkie We wnioVkiH warWo bXłobX prYeprowaTYić 
baTania eÜpirXcYneH ankieWowe lub obVerwacXjneH Tążące To uVWaleniaH cYX 
rYecYXwiście Torośli VłucUacYe koÜercXjnXcU kurVów jęYXkowXcU wXkaYują 
Vię więkVYą reflekVXjnościąH jak Vugeruje Weoria. 
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Nwa PiecUurVka-Ouciel 
UniwerVyWeW OpolVki 

POGLĄMY NA NAUOĘ JĘRYOA OŁCNGO U OSÓŁ  
R PYSOOĄ I NISOĄ GOTOPOŚCIĄ OOÓUNIOACYJNĄ  

P JĘRYOU ANGINLSOIÓ 

ReflecWionV abouW foreign language learning in VWuTenWV wiWU UigU  
anT low willingneVV Wo communicaWe in a foreign language 

ReflecWion iV unTerVWooT aV an acWiviWX wUicU enableV WUe reproTucWion 
of paVW experienceVH reflecWion anT ÜeTiWaWion abouW WUeÜ anT WUeir 
evaluaWion. One of WUe ÜoVW VignificanW feaWureV VUaping learner reflec-
Wion  ÜaX  be  willingneVV  Wo  coÜÜunicaWe  in  a  foreign  language  –  one’V  
voliWional reaTineVV Wo enWer a coÜÜunicaWive evenW in WUiV language. In 
VpiWe of a wealWU of reVearcU conTucWeT in WUiV areaH iW iV VWill unclear wUX 
VoÜe VWuTenWV are willing Wo VWarW coÜÜunicaWion in a foreign languageH 
wUile  oWUerV  are  aTaÜanW  Wo  avoiT  iW.  Ńor  WUe  purpoVe  of  WUiV  paper  a  
qualiWaWive-quanWiWaWive VWuTX waV perforÜeTH focuVing on four VWuTenWV 
wiWU verX low levelV of willingneVV Wo coÜÜunicaWe in NngliVUH anT four 
wiWU verX UigU levelV. TUe reVearcU reVulWV TeÜonVWraWe WUaW UigU will-
ingneVV iV connecWeT wiWU feelingV of VafeWXH a WenTencX Wo acUieve UigU 
proficiencX anT learning VaWiVfacWion. On WUe oWUer UanTH low willingneVV 
Wo coÜÜunicaWe in NngliVU coexiVWV wiWU feelingV of WUreaW anT unavoiT-
able neceVViWX Wo VurrenTer Wo WUe TeÜanTV of WUe eTucaWional VXVWeÜ. 

OeyworTVJ willingneVV Wo coÜÜunicaWe in L2H reflecWionH avoiTanceH 
language barrierH affecW 

Słowa klucYoweJ goWowość koÜunikacXjna w jęYXku obcXÜH reflekVjaH 
unikanieH bariera jęYXkowaH afekW 
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1. PVWęp  
 
ReflekVję cYęVWo roYuÜie Vię jako akWXwność poYwalającą na oTWwarYanie 
prYeVYłXcU ToświaTcYeńH YaVWanawianie Vię i roYÜXślanie naT niÜi oraY icU 
warWościowanie (ŁouTH OeogU i PalkerH 1985). MYięki niejH ucYeń Üa VYanVę 
prYeÜXśleć Üożliwości roYwiąYania Vwojego probleÜu oraY Tobrać oTpo-
wieTnie VWraWegie uÜożliwiające oViągnięcie VWawianego Vobie celu. Mowie-
TYionoH że jakość proceVu reflekVji YależX Ü.in. oT inTXwiTualnego profilu 
ucYnia oraY cYXnników VXWuacXjnXcU (NlliVH CareWWeH AnVeel i LievenVH 2014). 
Można YaWeÜ prYXjąćH że VpecXficYne ToświaTcYenia WowarYXVYące proceVowi 
ucYenia Vię jęYXka obcegoH jak i cecUX inTXwiTualne Üogą Üieć beYpośreTni 
wpłXw na reflekVje ucYnia WowarYXVYące oweÜu proceVowi. P świeWle po-
wXżVYego niniejVYX arWXkuł VWanowi próbę analiYX reflekVji WowarYXVYącej 
ucYeniu Vię jęYXka obcego (angielVkiego) Y punkWu wiTYenia jeTnego Y cYXnni-
ków cUarakWerXYującXcU akwiYXcję jęYXkaH cYXli goWowości koÜunikacXjnej  
w WXÜ jęYXku. RaWeÜH w pierwVYej cYęści niniejVYego arWXkułu Ynaleźć Üożna 
WeoreWXcYną analiYę owego YjawiVkaH a naVWępnie opiV baTania ilościowo-
jakościowego wraY Y TXVkuVją wXników. IÜplikacje wXnikające Y baTania 
VWanowią końcową cYęść Wej publikacji.  

 
2. GoWowość komunikacyjna w jęYyku obcym 

 
Rarówno w jęYXku ojcYXVWXÜ (ÜacierYXVWXÜ)H jak i obcXÜH luTYie różnią Vię 
ÜięTYX Vobą VpoVobaÜi i inWenVXwnością koÜunikacji. Różnice We Üogą bXć 
uwarunkowane cecUaÜi oVobowościowXÜiH WXpaÜi VXWuacjiH naVWrojeÜH iWp. 
JeTnak jeśli w grę wcUoTYi użXcie jęYXka obcegoH ÜaÜX Wu To cYXnienia  
Y nieco inną konVWelacją powiąYańH kWórXcU wVpólnXÜ ÜianownikieÜ jeVW 
jęYXk koÜunikacji – cYXli nieÜacierYXVWX Tla Üówiącego.  

Nauka jęYXka obcego nieroYerwalnie YwiąYana jeVW Y koÜunikowanieÜ 
Vię w WXÜ jęYXkuH ponieważ akWXwne poVługiwanie Vię jęYXkieÜ obcXÜ VWanowi 
poTVWawę jego YnajoÜościH YgoTnie Y YaVaTąJ Üówić by Vię ucYyć (SkeUanH 
1989). To właśnie YÜiana jęYXka VWanowi ‘TraÜaWXcYnie’ oTÜienne poTłoże 
akWu koÜunikacjiH ponieważ użXWkownicX jęYXka obcego różnią Vię prYeTe 
wVYXVWkiÜ koÜpeWencją koÜunikacXjną (MacInWXre eW al.H 1998J 546).  
P  YwiąYku  Y  powXżVYXÜH  goWowość koÜunikacXjna  w  jęYXku  obcXÜ  (willin-
gneVV Wo coÜÜunicaWe in L2) oYnacYa wolicjonalną inklinację jeTnoVWki To ak-
WXwnego Yaangażowania Vię w akWX koÜunikacXjne w WXÜ jęYXkuH w Yależności 
oT VXWuacjiH inWerlokuWoraI-ówH WeÜaWu i konWekVWu koÜunikacXjnegoH iWp. 
(OangH 2005J 291). R Wego punkWu wiTYenia roYpocYęcie koÜunikacji w jęYXku 
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obcXÜ w Tużej ÜierYe YależX Yarówno oT cecU VaÜej jeTnoVWkiH jak i uwarun-
kowań VXWuacXjnXcUH kWóre Vpełnią jej wXÜogi Wak beYpiecYeńVWwaH jak i  poT-
ekVcXWowania (pobuTYenia) (ibiT.). SploW WXcU cYXnników poTlega beYpośreT-
niej ocenie ucYniaH kWóra Y kolei wpłXwa na TecXYję o roYpocYęciu koÜunikacji 
lub jej uniknięciu. ProceV TecXYXjnX prYebiega prYeY WrYX eWapXJ waUaniaH Yain-
WereVowania oraY YÜienności (MacInWXre i MouceWWeH 2010). Na pocYąWku oce-
nie poTlega właVna uÜiejęWność Yainicjowania akWu koÜunikacXjnego (waUa-
nie). Na kolejnXÜ eWapie poTjęWa YoVWaje TecXYja o WXÜ cYX bęTYie Üożna kon-
WXnuować roYÜowę (YainWereVowanie).  P  WrYeciÜ  kroku  ucYeń TecXTuje  cYX  
uTa Üu Vię VkoncenWrować na WXleH żebX ToprowaTYić inWerakcję To końca. 
Jakiekolwiek wąWpliwości YwiąYane Y kolejnXÜi eWapaÜi ToprowaTYić go Üogą 
To całkowiWego wXcofania Vię Y koÜunikacji. Ta Yłożoność proceVów TecXYXj-
nXcUH prYeT kWórXÜi VWoi ucYeń jęYXka obcego VWanowi poTVWawę YjawiVka go-
Wowości koÜunikacXjnej (GO). PoTlega ono uwarunkowanioÜ Yarówno VWałXcU 
jak i YÜiennXcU aVpekWów koÜunikacji w jęYXku obcXÜ. SWąT Weż należX VąTYićH 
że YjawiVko Wo okaYuje Vię bXć nie WXlko cYXnnikieÜH kWórX ułaWwia naukę jęYXka 
obcegoH ale Weż wewnęWrYnXÜ wXTarYenieÜ pVXcUologicYnXÜ Ye VpołecYnie 
iVWoWnXÜi konVekwencjaÜi (MacInWXreH 2003). ProwaTYi Wo To wnioVkuH że 
roYpocYęcie koÜunikacji oYnacYa urucUoÜienie całej Vieci wVpółYależnXcU 
proceVów na poYioÜie inTXwiTualnXÜ i VpołecYnXÜ. 

ŁaTania eÜpirXcYne naT goWowością koÜunikacXjną w jęYXku obcXÜ 
jeTnoYnacYnie wVkaYująH że jeVW ona beYpośreTnio YwiąYana Y VaÜooceną 
koÜpeWencji w WXÜ jęYXku (np. QaVUiÜaH 2002)H cYX Weż poYioÜeÜ lęku jęYX-
kowego  (Łaker  i  MacInWXreH  2003;  MacInWXreH  1994).  UcYniowie  Y  wXVokiÜ  
poYioÜeÜ goWowości cYęściej użXwają go w klaVie (np. HaVUiÜoWoH 2002) 
oraY wXkaYują wXżVYe oViągnięcia w nauce jęYXka obcego (PiecUurVka-OucielH 
2011)H Yarówno w oTnieVieniu To VaÜoocenX cYWerecU Vprawności (Üówie-
niaH VłucUaniaH piVania i cYXWania)H jak i ocen końcowXcU Y Wego prYeTÜioWu. 
WśróT najVilniejVYXcU preTXkWorów GO należX wXÜienić ÜoWXwację (HaVUi-
ÜoWoH 2002; MacInWXre eW al.H 2001)H oVobowość (MacInWXre i CUaroVH 1996; 
QuH Li i GouH 2011)H ÜięTYXnaroTową poVWawęH Wj. VWoVunek To VpołecYności 
ÜięTYXnaroTowej (QaVUiÜaH 2002; QaVUiÜaH Renuk-NiVUiTe i SUiÜiYuH 2004)H 
płeć i  wiek (CaoH 2011). Także YÜienne VXWuacXjne VWanowią ważne korelaWX 
GO. NależX To nicU wielkość grupXH YnajoÜość roYÜówcX lub WeÜaWów To 
roYÜowXH  cYX  Weż pewność Viebie  (CaoH  2013;  Cao i  PUilpH  2006).  Można Wu  
Wakże uwYglęTnić ToVWęp To użXWkowników jęYXka obcego i Üożliwości 
ucYeVWnicYenia w auWenWXcYnej koÜunikacji (MaTX i ArnoWWH 2010). 

PoÜiÜo licYnXcU baTańH To Wej porX nie uTało Vię jeTnoYnacYnie uVWa-
lić TlacYego jeTni ucYniowie cUęWnie wcUoTYą w inWerakcję w jęYXku obcXÜH 
Yaś inni oT niej VWronią. MlaWego Weż prYeTVWawione poniżej baTanie VWanowi 
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kolejną próbę pełniejVYego prYeTVWawienia profilu ucYniów Ye VkrajnXÜi po-
YioÜaÜi goWowości koÜunikacXjnej w jęYXku obcXÜ i icU pogląTów na naukę 
jęYXka obcego. NarYęTYie baTawcYe VWanowią wXwiaTX prYeprowaTYone  
Y ucYniaÜi WrYeciej klaVX liceuÜH kWórYX legiWXÜują Vię Vkrajnie wXVokiÜ lub 
niVkiÜ poYioÜeÜ GO poTcYaV całej nauki w liceuÜ. IcU reflekVje na WeÜaW 
proceVu ucYenia Vię jęYXkaH jego Yawiłości oraY Üożliwości i VpoVobów użX-
wania Wego jęYXka Vą poTVWawą analiYX roli goWowości koÜunikacXjnej w kon-
Wekście forÜalnej nauki jęYXka.  
 
3. ÓeWoTa 
 
3.1. ŁaTani 
 
PoTVWawową próbę VWanowiło 609 ucYniów Y 23 klaV Y VYeściu opolVkicU lice-
ów (396 TYiewcYąW i 225 cUłopców (w wieku 16.5 laW na pocYąWku WrYXleWnie-
go baTania)H pocUoTYącXcU głównie Y ÜiaVWa (286 Y OpolaH 122 Y VąViaTują-
cXcU ÜiaVWecYek i  213 Ye  wVi).  ŁXli  Wo  ucYniowie pierwVYej  klaVXH  ucYącX  Vię 
angielVkiego na poYioÜie eleÜenWarnXÜ (A1 NSOOJ) To śreTnioYaawanVo-
wanego (Ł1 NSOOJ) w Yależności oT profilu klaVX (3 To 6 goTY. WXgoTniowo). 
PrYecięWna Tługość nauki angielVkiego w Wej grupie wXnoViła TYiewięć laWH  
w roYpięWości oT pięciu To 15 laW. IcU TrugiÜ jęYXkieÜ obcXÜ bXł francuVki 
lub nieÜiecki (Twie lekcje WXgoTniowo).  

Na poTVWawie icU poÜiarów GO (MacInWXre eW al.H 2001) na pocYąWku i na 
końcu nauki w liceuÜ (pierwVYa i WrYecia klaVa) wXłoniono ośÜiooVobową próbę 
Tocelową. RnalaYłX Vie w niej cYWerX oVobX Y barTYo niVkiÜ poYioÜeÜ GOJ Halina 
Y wXnikieÜ 35 punkWów w pierwVYej klaVie i 27 w WrYeciejH ToÜaVY (31H 28)H Malia 
(27H 27) i Jan (31H 27). OprócY WegoH YiTenWXfikowano cYWerX oVobX Y barTYo wX-
VokiÜi poÜiaraÜi GO. ŁXli WoJ Ania (131H 135)H ŻaneWa (127H 134)H OaVia (128H 
130) oraY OrXVWian (127H 133). Mla poWrYeb analiYX iÜiona YÜieniono.  

 
3.2. NarYęTYia 
 
Mo baTania użXWo TwócU WXpów narYęTYiJ kweVWionariuVYa oraY wXwiaTów. 
P kweVWionariuVYu YnalaYłX Vię pXWania TeÜograficYneJ wiekH płeć (1 – cUło-
pakH 2 – TYiewcYyna)H ÜiejVce YaÜieVYkania (1 – wieśJ To 2.500 ÜieVYkańcówH 
2 – ÜiaVWecYkoJ oT 2.500 To 50.000 ÜieVYkańcówH 3 – ÜiaVWoJ ponaT 50.000 
ÜieVYkańców).  

Główną cYęścią kweVWionariuVYa bXłX Vkale goWowości koÜunikacXjnej  
w klaVie i poYa nią (PillingneVV Wo coÜÜunicaWe inIouW WUe claVVrooÜ) (MacInWX-
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re eW al.H 2001). Obie VkłaTałX Vię Y 27 iWeÜówH Wj. pXWań w kweVWionariuVYuH Üie-
rYącXcU GO w klaVie i poYa nią. OVieÜ iWeÜów poświęcono goWowości koÜunika-
cXjnej w ÜówieniuH VYeść – w cYXWaniuH oVieÜ – w piVaniu i pięć – w roYuÜieniu 
(VłucUaniu). Skala Yawierała pXWania Wakie jakJ Jak cYęVWo ÜaVY ocUoWę roYÜawiać 
Y naucYycieleÜ j. angielVkiego na WeÜaW YaTania ToÜowego? cYX … cYyWać po 
angielVku recenYje popularnycU filÜów? ŁaTani wVkaYXwali oTpowieTź na Vkali 
oT 1 – prawie nigTy To 5 – prawie YawVYeH Yaś rYeWelność obu Vkal wXnoViła 0H94 
(alfa CronbacUa). MakVXÜalna ilość punkWówH kWórą Üożna bXło uYXVkać (śreT-
nia Y obu Vkal poÜiarowXcU) wXnoViła 135 punkWówH Yaś ÜiniÜalnaJ 27.  

PXwiaT Yawierał cYWerX pXWania koncenWrujące Vię na opiniacU re-
VponTenWów na WeÜaW ucYenia Vię jęYXka obcego (angielVkiego)J 

o CYy angielVki jeVW Tla Ciebie łaWwy cYy WruTny? 
o Co najcUęWniej byś YÜienił na angielVkiÜ (naucYycielaH ViebieH kolegów)? 
o OieTy najcUęWniej roYÜawiaVY po angielVku (Wyp YaTaniaH pracy w klaVie)? 
o Jak pracujeVY naT angielVkiÜ? 
o CYy roTYaj jęYyka obcegoH kWóryÜ Vię poVługujeVYH Üa YnacYenie?  

 
3.3. ProceTura 
 
PierwVYa faYa baTań (kweVWionariuVY) Üiała ÜiejVce w gruTniu 2008H Yaś 
Truga (kweVWionariuVY) VWXcYeń 2010. P każTej klaVie poproVYono ucYniów  
o wXpełnienie kweVWionariuVYa w cYaVie 15 To 45 ÜinuWH beY YbęTnego Ya-
VWanawiania Vię naT oTpowieTYiaÜi. CYęść jakościowa baTania (wXwiaT) 
Üiała ÜiejVce w Üarcu i kwieWniu 2010. OażTX baTanX oTpowiaTał na YeVWaw 
pXWańH jego wXpowieTYi YoVWałX nagraneH a naVWępnie VpiVaneH prYX YacUowa-
niu orXginalnej forÜX wXpowieTYi. 

MeWoTa baTawcYa użXWa na poWrYebX Wej pracX Üiała cUarakWer ÜieVYanX 
(VekwencXjna VWraWegia baTawcYa). Po Yebraniu TanXcU ilościowXcUH YoVWałX one 
opracowane VWaWXVWXcYnie Ya poÜocą prograÜu STATISTICAH naTając kierunek 
faYie ilościowejJ na poTVWawie wXników GO ÜierYonej w pierwVYej i WrYeciej kla-
Vie wXłoniono ucYniów Y najwXżVYXÜ i najniżVYXÜ poYioÜeÜ GO na pocYąWku  
i na końcu nauki w VYkole śreTniejH Y kWórXÜi prYeprowaTYono wXwiaT. 

 
4. Pyniki i TyVkuVja 
 
Na pierwVYe pXWanie wXwiaTu (CYy angielVki jeVW Tla Ciebie łaWwy cYy WruTny?) 
oVobX Y niVkiÜ poYioÜeÜ GO uTYielałX Tość roYbieżnXcU oTpowieTYi – cYęść 
VWwierTYiłaH że angielVki nie jeVW WruTnXH cUoć nie pałają To niego VXÜpaWią (Halina)J  
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... (angielVki) nie poToba Üi Vię Wak brYÜieniowo… OojarYX Üi Vię Y WakiÜ pro-
VWXÜ i  nowocYeVnXÜH a ja nie jeVWeÜ ÜiłośnikieÜ Wakiej  nowocYeVności.  Tak 
Üi Vię kojarYX po proVWu… PolałabXÜH żebX angielVki nie bXł obowiąYkowX  
i wWeTX bXÜ go nie wXbrała.  

 
R kolei ToÜaVY Woleruje angielVkiJ 
 

AngielVki nie jeVW Üoją paVją… NajWruTniejVYa jeVW graÜaWXka – na YaawanVo-
wanXÜ poYioÜie Üoże prYXprawiać cYłowieka naweW o ÜTłości. SaÜ angiel-
Vki w Vobie Üa barTYo proVWą buTowę; na poYioÜie poTVWawowXÜ uważaÜH 
że każTX  jeVW  Vię w  VWanie  go  naucYXć.  Później  pojawiają Vię koÜplikacjeH  na  
prYXkłaT barTYiej wXVubliÜowane VłownicWwo cYX VWrukWurX. (…) GraÜaWXki 
jeVW Üi WruTno Vię ucYXćH Vłówka racYej VaÜe wcUoTYą cYłowiekowi To głowXH 
a Y graÜaWXką jeVW probleÜ. 

 
JeTnak jęYXk angielVki YTecXTowanie nie jeVW lubianX prYeY poYoVWałą Twójkę 
oVób Y niVkiÜ poYioÜeÜ GO. Malia oWwarcie wini Ya Wo naucYXcielaJ 
 

Mo pewnego cYaVu najbarTYiej nie lubiłaÜ angielVkiegoH ale Wo Ye wYglęTu na 
naucYXcielaH kWórego ÜieliśÜX; barTYo Üi nie oTpowiaTała Wa paniH YreVYWą jak 
więkVYości naVYej klaVX. (…) NigTX nie pałałaÜ YbXWniÜ enWuYjaYÜeÜ To Wego 
jęYXkaH ale w liceuÜ Wo Vię naViliło – prYeY naucYXciela. TeraY YÜienił Vię na-
ucYXciel i YÜieniła Vię VXWuacja. (…) TeraY nie prYeVYkaTYa Üi Wo Wak barTYo. 
(…) Ja ÜuVYę Üieć cUęćH żebX Vię cYegoś naucYXć. MuVYę Üieć naucYXcielaH 
kWórX Üi oTpowiaTa i ÜuVYę cUcieć. PWeTX Üogę Vię naucYXć wVYXVWkiego…  

 
NaWoÜiaVW Jan uważaH że prYXcYXną jego braku VXÜpaWii To angielVkiego jeVW 
TXVlekVjaH kWóra powoTuje jego ogólne probleÜX w ucYeniu Vię jęYXków. 
 

R  jęYXków  jeVWeÜ  TennX.  (...)  Ja  w  ogóle  ÜaÜ  anWXpaWię To  jęYXków.  (…)  
Słówka ciężko Üi wcUoTYą. (…) I cYaVX Wo Üi Vię ÜieVYająH bo ja nie wieÜ kie-
TX  jakiego  użyć.  Na  angielVkiÜ źle  Üi  iTą wXpracowaniaH  bo  nie  poWrafię lać 
woTX. (…) Na ÜaWeÜaWXce wiaToÜoH że Twa pluV Twa jeVW cYWerXH a nie WaÜ 
jakieś lanie woTX jak na angielVkiÜ.  
 
Jeśli cUoTYi o ucYniów Y wXVokiÜ poYioÜeÜ goWowości koÜunikacXj-

nej w jęYXku obcXÜH Teklarują oni Vilną VXÜpaWię Tla jęYXka angielVkiego oraY 
poTkreślają Vwoją w niÜ biegłośćH powWarYającH że angielVki należX To icU 
ulubionXcU prYeTÜioWów.  

 
AngielVki jeVW Üoją paVjąH oT TYiecińVWwa go lubię i nie wXobrażaÜ VobieH że 
ÜiałabXÜ  robić coś co  nie  jeVW  Y  niÜ  YwiąYane.  (…)  ŁarTYo  TobrYe  Vobie   
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w niÜ raTYęH bXłaÜ w WXÜ roku na oliÜpiaTYie okręgowej. (…) PoToba Üi Vię 
Wo jak brYÜi i Wo jeVW najbarTYiej roYVYerYonX jęYXk na całX świaW. TeraY każTX 
go YnaH Üogę Vię niÜ poroYuÜieć i jego nauka łaWwo Üi prYXcUoTYi. (…) JeVW 
Wo jęYXk barTYo logicYnX. (…) JeVW Üi łaWwo ucYXć Vię angielVkiegoH barTYo ła-
Wwo prYXVwajaÜ VłowaH wXVWarcYXH że prYecYXWaÜ je Twa raYXH a graÜaWXka 
wXTaje Üi Vię Vpójna i logicYna i łaWwo wVYXVWkie regułX YapaÜięWuję. (Ania) 

 
ŻaneWa Wakże barTYo lubi angielVki i nie cYuje lęku prYeT jego użXwanieÜJ 
 

…NigTX nie ÜiałaÜ Wej barierX. (…) (LuTYie) Üają jakąś Waką…H Üoże wąWpią  
w Viebie? Po proVWuH nie Üają Wej pewności ViebieH że jak coś powieTYąH Wo icU 
kWoś wXśÜieje?  Ten  VWracU  w  Vobie?  NigTX  Wego  nie  cYułaÜH  jeVWeÜ  pewna.  
(…) P angielVkiÜ w VuÜie wVYXVWko jeVW łaWwe. CYaVeÜ ÜaÜ probleÜX Y cYa-
VaÜiH bo ja racYej nie roYÜXślaÜ naT WXÜH WXlko w biegu uYupełniałaÜH ale jak 
już roYÜXślałaÜH Wo wWeTX YÜienię na Yłą oTpowieTź.  

 
Oolejna oVobaH OrXVWianH uważa graÜaWXkę Ya WruTną i niepoWrYebnąJ 
 

Ło w prYXVYłościH jak Üówią naucYXcieleH Wo Wa graÜaWXka Wo Vię w nicYXÜ nie 
prYXTaje – jakiś ŃuWure in WUe PaVW i Wakie inne rYecYX – Wo prakWXcYnie Vię nie 
prYXTaje. A łaWwe jeVW VłownicWwo. 

 
Mrugie pXWane wXwiaTu poświecone bXło warunkoÜ nauki jęYXka  

w klaVieJ Co najcUęWniej byś YÜienił na angielVkiÜ (naucYycielaH ViebieH kole-
gów)? UcYniowie Y niVkiÜ poYioÜeÜ goWowości WwierTYąH że „wVYXVWko jeVW 
Wak jak Üa bXć” (ToÜaVY). JeTnak Tla Malii Tużą prYeVYkoTą okaYał Vię na-
ucYXciel – w jej ÜnieÜaniu oVoba nieVYcYera i nieWolerancXjna. Jan Yaś wXTa-
je Vię bXć barTYo świaToÜX właVnXcU braków i WwierTYiH że nicYego bX nie 
YÜieniłH „bo koleTYX TobrYe Vię ucYą u Wej paniH WXlko ja jakiś Waki nieTorobio-
nX…” . R kolei ucYniowie Y wXVokiÜ poYioÜeÜ GO w więkVYości WwierTYąH że 
wVYXVWko jeVW w porYąTku i nicYego bX nie YÜienili. OrXVWian i OaVia Üają 
pewne YaVWrYeżeniaH Yaś OaVi prYeVYkaTYają koleTYXJ 
 

UważaÜH że luTYie niekWórYX WuWaj Vą nieYbXW nieTojrYaliH jeśli cUoTYi o naukę 
jęYXka angielVkiegoH a ja bXÜ cUciała poTejść To Wego poważnieH bo na pewno 
w prYXVYłXÜ żXciu bX Üi Vię Wo prYXTałoH VYcYególnie jeśli ÜiałabXÜ ÜieVYkać 
Ya granicą i pracować w YagranicYnej gaYecie. TruTno naucYXć Vię angielVkie-
goH  jeśli  koleTYXH  Y  kWórXÜi  ÜaÜ  wVpółpracować nie  Vą cUęWni  To  Wej  pracX   
i całX cYaV prYeVYkaTYają w lekcji… To WXlkoH żebX YTać i WXleH a ja Vię cUcę po-
sługiwać biegle angielVkiÜH żebX nie bXło Tla Ünie probleÜów w prYXVYłości. 

 
OrXVWian Ya Wo nie prYepaTa Ya Vwoją naucYXcielką angielVkiegoJ 
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… Pani WrocUę nie lubięH ale Wen jęYXk lubięH bo cUciałbXÜ konWXnuować naukę  
i pójść na VWuTia YwiąYane Y jęYXkieÜ angielVkiÜ. PieÜH Ye Wo jeVW jęYXk prYXVYło-
ści i cUcę Vię go ucYXćH żebX wieTYieć jak najwięcejH bXć najlepVYXÜ. (…) Po proVWu 
nie ucYXÜX Vię nicYego nowego. MowieTYiałeÜ VięH że poYioÜ naucYaniaH Wo jeVW 
na Wo wYórJ a+1. (…) P klaVie żarWujeÜXH że ÜX jeVWeśÜX na poYioÜie a-5.  

 
OieTy najcUęWniej roYÜawiaVY po angielVku (Wyp YaTaniaH pracy w klaVie)? – 
Wo WrYecie pXWanie wXwiaTuH kWórego celeÜ bXło VprecXYowanie VXWuacjiH  
w kWórXcU ucYniowie cUęWnie koÜunikowalibX Vię w JO. OTpowieTYi paTające 
Ye VWronX oVób Y niVką GO Vą jeTnoYnacYne – Wakie VXWuacje Üają ÜiejVce 
barTYo rYaTkoH o ile w ogóle. 
 

RacYej nie roYÜawiaÜ po angielVku… GTXbX bXła Waka poWrYebaH Wo nie Vpra-
wia Üi Wo probleÜów. Jeśli kWoś bX Ünie YacYepił na ulicX – ÜiałaÜ Waką VXWu-
acjęH  Wo  Vpokojnie  uTaje  Üi  Vię poroYuÜiećH  wVkaYać TrogęH  ale  na  co  TYień 
nie ÜaÜ Y kiÜ ani po co roYÜawiać po angielVku… CUęć roYÜawiania po an-
gielVku wYbuTYiłobX poYnanie jakiejś ciekawej oVobXH kWóra bX nie poWrafiła 
roYÜawiać po polVkuH a poWrafiłabX WXlko po angielVku – wWeTX nie ÜiałabXÜ 
wXjścia.  Ale  jeVWeÜ  w  VWanie  Vię poroYuÜieć gTXbX  bXła  Waka  poWrYeba.  Nie  
lubięH  ale  jak  WrYebaH  Wo  Vię naucYę… Nie  wXnika  Wo  Y  braku  WruTności  w Yro-
YuÜieniuH ale Y braku VXÜpaWii Tla jęYXka. (Halina) 

 
Także Jan jeVW poTobnego YTaniaJ 
 

Jak bXÜ bXł YÜuVYonXH Wo bXÜ roYÜawiał po angielVkuH cUociaż nieH bo Üój an-
gielVki jeVW TennX. Jak roYÜawiaÜ po angielVkuH Wo Vię cYuję głupio. (…) MaÜ TXV-
lekVjeH  Wo  jeVW  Üi  WruTno jak  ÜaÜ Üówić po  angielVku.  (…)  Jak  grupa  ÜówiH  co  
Ünie inWereVujeH Wo uÜieÜ Üówić i Vię nie wVWXTYęH ale prYX reVYcie Vię wVWXTYę.  

 
PoTobnie jak JanH ToÜaVY uważaH że WeÜaW jeVW ważnX – wWeTX VkłonnX jeVW 
To roYÜowX po angielVkuJ 
 

P grupacU Vię niewiele roYÜawia po angielVku… Jak ToVWanę fajnX WeÜaWH Wo 
Üi Vię TobrYe roYÜawia. (...) Mobre WeÜaWX Vą YwiąYane Y ÜoiÜ UobbX i Yain-
WereVowanieÜ – ÜoTelarVWwoH grX koÜpuWeroweH foWografia. 

 
Malia Y kolei w VwoiÜ braku VXÜpaWii jeVW barTYo VWanowcYa WwierTYącH że nie 
Üa Wakiej VXWuacjiH w kWórej cUęWnie ÜówiłabX po angielVku.  

UcYniowie Y wXVokiÜ poYioÜeÜ GO Y kolei barTYo lubią pracę w kla-
VieH YwłaVYcYa „jak Vą różne TXVkuVje na jakieś WeÜaWX w klaVieH naucYXciel 
YaTaje jakieś pXWanie i wVYXVcX Vobie TXVkuWujeÜX na jakiś WeÜaW” (Ania). 
OrXVWian jeVW Wego VaÜego YTaniaH bo „Üożna wWeTX wXwnioVkować i więcej 
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wXciągnąć. CUcę Vię ToVkonalić i porównXwać cYX jeVW TobrYe i cYX Üoże bXć 
lepiej”. ŻaneWa Y kolei ToTajeJ 
 

R prYXjaciółką Wak ÜaÜXH że prYeY parę goTYin poWrafiÜX roYÜawiać WXlko po 
angielVku. (…) Ja właśnie lubięH Üożna pouTawać WrocUęH VYkoliÜX VięH ewenWu-
alnie jak kWoś Yrobi błąTH Wo Vię poprawiÜXH bęTYieÜX wieTYieć na prYXVYłość. 
(…) CYaVeÜ prYeY Wen angielVki nie wieÜ cYX nie będę Üieć probleÜów Y pol-
VkiÜH bo nieraY roYÜawiając Y Wą prYXjaciółką ÜaÜ w głowie Vłowo po angielVku 
i ÜuVYę jej powieTYieć po angielVku i Topiero WłuÜacYXÜX raYeÜ na polVki.  

 
OaVia jeVW wXjąWkieÜ – Tla niej praca w grupie jeVW koniecYnościąH bo ciężko 
jej Vię wVpółpracuje Y niecUęWnXÜi kolegaÜi. JeTnak YaTania wXkonujeH po-
nieważ VWanowią wXÜóg prograÜuH a jej YależX na angielVkiÜ. OgólnieH jeśli 
jeVW w TobrXÜ gronie i Yna roYÜówcówH roYÜawia cUęWnie; Üa prYXjaciółkę 
w NowXÜ JorkuH Y kWórą roYÜawia WXlko po angielVku. 

Oolejne pXWanie wXwiaTu YwiąYane bXło Ye VpoVobaÜiIWecUnikaÜi 
ucYenia Vię angielVkiegoJ Jak pracujeVY naT angielVkiÜ? UcYniowie niecUęWni 
To koÜunikowania Vię w jęYXku angielVkiÜ Teklarują Twie Vkrajnie różne po-
VWawX. JeTniH WacX jak JanH ucYą Vię go ÜoYolnie lecY beY wiTocYnego VkuWkuJ 

 
Jak jeVW jakaś karWkówkaH cYX coVH Wo u Ünie klaVie TYiewcYXnX ÜówiąH Ye Vię 
ucYą WXlko Twie goTYinX WXcU 300 VłówekH a ja ucYę Vię pięć goTYinH a jak napi-
VYę Wo  VYkoTa  gaTać.  (…)  Nie  wiTYę VenVu.  AngielVki  Wo  Wak  ciężko…  To  Tla  
Ünie WXlko jeVW paÜięciówka. Jak Vię ucYę Vłówek Wo ciVYaH a jak UiVWorii  – Wo 
włącYaÜ ÜuYXkę i VaÜo Üi wcUoTYi.  

 
Jak Üówi ToÜaVYJ „na ÜaWeÜaWXce wXVWarcYX YroYuÜiećH a na angielVki WrYeba Vię 
naucYXć… Pięcej pracX paÜięciowej”. Mrugą Vkrajną poVWawę wXkaYuje MaliaJ  
 

TeraY Vię go (angielVkiego) w ogóle nie ucYęH bo nie YTaję go na ÜaWurYe. Ale 
YauważyłaÜH że już Üi nie prYeVYkaTYa Üi Wo Wak barTYo. TeraY Üogę VieTYieć 
na lekcji i naweW coś robićH gTXż wcYeśniej nie robiłaÜ koÜpleWnie nic i Yaj-
ÜowałaÜ Vię całkieÜ cYXś innXÜ… (..) Nie ucYę VięH bo Üi Wo nie paVuje… Ale 
jakbX WeraY WrYeba bXło Vię go ucYXćH Wo bXÜ Üogła…  

 
UcYniowie Y wXVoką GO łaWwo Vię ucYą angielVkiegoH nauka jęYXka nie 

wiąże Vię Tla nicU Y żaTnXÜ wXViłkieÜH więkVYość wieTYX wXnoVYą Y lekcji. 
CYaVeÜ wręcY nie ucYą Vię angielVkiegoH piVYą VprawTYianX ‘oT ręki’ (OrXVWian)H 
a w ToÜu VaÜoTYielnie poVYukują właVnXcU VpoVobów na efekWXwną naukęJ 
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ŁarTYo Tużo VłucUaÜ ÜuYXkiH WoWeż prYeTe wVYXVWkiÜ prYeY pioVenki Vię ucYęH 
bo cYęVWo VprawTYaÜ jaki jeVW WekVW pioVenki. No i Weż arWXkułX w gaYeWacU… 
MuVYę roYuÜieć co cYXWaÜ i TlaWego Weż VprawTYaÜ cYego nie wieÜ i Wak Vię 
ucYę. (…) PVWXTYę VięH ale Üówię po angielVku Wak jak po polVku i nie Vprawia 
Üi Wo probleÜu… MiÜo że Vię TenerwujęH Wo nie jeVW źle.(OaVia) 

 
PonaTWo korYXVWają Y InWerneWuH ogląTają filÜX w orXginalnej werVji jęYXko-
wejH roYÜawiają Ye YnajoÜXÜi po angielVku. P Wen VpoVób VaÜoTYielnie 
poVYukują VpoVobów efekWXwnej nauki jęYXka obcego. 
 

P VuÜie nie ucYę Vię na angielVki. Jeśli jeVW VprawTYianH albo karWkówka Ye 
słówekH kWórXcU nie YnaÜ no Wo WrYeba Vię icU naucYXć... PrYeTe wVYXVWkiÜ 
powWarYaÜH prYecYXWaÜ kilka raYX… P InWernecie Vą Wakie prograÜXH kWóre 
poÜagająH na prYXkłaT VaÜe puVYcYają We Vłowa lub wplaWają w YTania; ła-
Wwiej  ucYXć Vię Vłówek  w  konWekście  YTaniaH  bo  roYuÜie  Vię je  barTYiej  niż 
jeTno VłówkoH kWórego nie YnaVY (OaVia) 

 
CYy roTYaj jęYyka obcegoH kWóryÜ Vię poVługujeVYH Üa YnacYenie? To oVWaWnie pXWa-
nie wXwiaTu. Mla ucYniów Y niVką GO biegłość VWanowi poTVWawowe krXWeriuÜ 
wXboruJ „iÜ barTYiej biegłXH WXÜ lepiej” (ToÜaVY). RTanie Wo poTWrYXÜuje JanJ 
 

AngielVki  jeVW  OOH  bo  ÜiałeÜ  go  oT  poTVWawówkiH  Wo  WrocUę już uÜiałeÜH   
a francuVkiego Topiero WeraY Vię ucYęH na głęboką woTę rYuconX... OgólnieH 
Ünie wXÜowa we francuVkiÜ YałaWwia… Ło ja Vię na ogół w okolicXH w ToÜu 
poVługuję śląVkiÜ i Wo Üa WrocUę wpłXw na Wo jak wXÜawiaÜ. (…) PVYXVWko 
jeTno jaki jęYXk – nie lubię. Mla Ünie ważnX jeVW polVki i śląVki.  

 
JeTnak poTVWawą wXboru jęYXka obcego Tla Malii jeVW VXÜpaWia To niegoJ 
 

(ŃrancuVki) jeVW OOH kocUaÜ goH uwielbiaÜ i barTYo łaWwo Vię go ucYX. Nie 
wieÜ TlacYegoH po proVWu Wak jeVW… Jakieś wewnęWrYne prYecYucieH że Wo jeVW 
Wa klaVaH Wo jeVW Wen jęYXk… AngielVki nie jeVW jęYXkieÜH kWórego będę użXwaćH 
YawVYe wXbiorę francuVki… R francuVkiego jeVWeÜ lepVYa. MobrYe Üi iTą We 
ÜaWurXH biorę uTYiał w oliÜpiaTacU… PrYXcUoTYi Üi Y łaWwością. 
 
UcYniowie cUęWni To koÜunikacji w jęYXku angielVkiÜ nie poVWrYegają 

różnic w koÜunikowaniu Vię w niÜH jak i w jęYXku polVkiÜ. Ania właTa biegle 
wieloÜa jęYXkaÜiH ŻaneWa uważaH że angielVki Wo jej Trugi jęYXk i nie Üa żaT-
nego YnacYenia jakiÜ jęYXkieÜ Vię poVługuje. OaVia VwoboTnie prYecUoTYi  
Y nieÜieckiego na angielVki i na równi ocenia łaWwość koÜunikowania Vię  
w nicU. OrXVWian Wakże uważaH że nie Üa różnic ÜięTYX polVkiÜ a angielVkiÜH 
ale najlepiej Üu iTYie angielVki. OieTX porównXwał inne jęYXki Y angielVkiÜJ 
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…niekWóre Vłowa bXłX poTobneH ale nie YnacYXłX Wego VaÜegoH bXł probleÜ Y wX-
ÜowąH  Y  piVowniąH  bo  wiaToÜoH  że  w  jęYXku  francuVkiÜ  i  nieÜieckiÜ  Vą We  
‘uÜlauWX’ i Wakie różne liWerXH kWórXcU nie Üa w WakiÜ ‘VWrikcie’ alfabecie łacińVkiÜ. 

 
R wXpowieTYi ucYniów Y barTYo wXVokiÜH jak i barTYo niVkiÜ poYio-

ÜeÜ goWowości To koÜunikacji w jęYXku obcXÜ (w WXÜ wXpaTkuJ angiel-
VkiÜ) wXłania Vię Tość cUarakWerXVWXcYnX wYór. UcYniowie goWowi To koÜu-
nikacji TarYą Wen jęYXk barTYo Vilną VXÜpaWiąH Vą niÜ wręcY YafaVcXnowaniH 
poÜiÜo probleÜów Y graÜaWXką. Jego nauka Taje iÜ raTość i VaWXVfakcjęH  
w prYeciwieńVWwie To oVób Y niVkiÜ poYioÜeÜ goWowości koÜunikacXjnej  
w jęYXku angielVkiÜH kWóre Vą w VWanie YaleTwie go Wolerować. TrakWują go 
jako Yło koniecYneH jako jeVYcYe jeTen prYeTÜioW Y górX narYuconX iÜ w pro-
graÜie naucYania. PXTaje Vię iÜH że jeVW on nielogicYnX i VkoÜplikowanXH 
prYeY co cYują Vię YTeÜoWXwowani i wolą uWrYXÜać konWakW Y niÜ na poYio-
Üie ÜiniÜalnXÜ. NiekWórYX winią o Wo VaÜXcU Viebie (TXVlekVja roYwojowa)H 
inni Yaś – naucYXciela. JeTnak naweW jeśli ucYniowie Y wXVokiÜ poYioÜeÜ 
goWowości nie Vą YaTowoleni Y naucYXciela lub kolegów (To Viebie nie Üają 
YaVWrYeżeń)H Wo Talej poVYukują właVnej Trogi roYwijania koÜpeWencji jęYX-
kowXcU. PXkaYują Vię barTYo wXVokiÜ VWopnieÜ świaToÜości jęYXkowej  
i nie YTają Vię wXłącYnie na VYkołę w YakreVie nauki jęYXka obcego. R roYÜX-
słeÜ WworYą VXWuacje wXÜagające użXcia jęYXka obcegoH poVYukują nowXcU 
YnajoÜXcUH Y kWórXÜi Üogą roYÜawiać po angielVku i nieuVWannie Vię ToVko-
nalą Ya poÜocą różnoroTnXcU WecUnik. IcU prYXVYłe planX żXciowe Vą nieroYe-
rwalnie YwiąYane Y WXÜ jęYXkieÜ. IcU reflekVja naT proceVeÜ ucYenia Vię JO 
nieoTÜiennie prowaTYi icU To wnioVkówH kWóre uÜacniają icU cUęć ucYenia 
Vię Wego jęYXka oraY koÜunikowania Vię w niÜ. NieVWeWXH reflekVje oVób  
Y niVkiÜ poYioÜeÜ goWowości koÜunikacXjnej Vą Ygoła oTÜienne – użXwają 
oni angielVkiego jeTXnie poT prYXÜuVeÜH a Vwojej prYXVYłości nigTX nie wią-
żą Ye YnajoÜością Wego jęYXka. PXnika Wo Y fakWuH że Üając poważne proble-
ÜX Y jego nauką VWarają Vię unikać okaYji użXwania goH jeśli Wo WXlko Üożliwe. 
Swoje ToświaTcYenia WowarYXVYące ucYeniu Vię jęYXka obcego oceniają bar-
TYo negaWXwnieH co w Tużej ÜierYe poważnie ogranicYa icU prYXVYłe konWakWX 
Y WXÜ nielubianXÜ jęYXkieÜ obcXÜ. 

PXniki baTań wVkaYująH że wVpólnXÜ ÜianownikieÜ Tla obu baTa-
nXcU grup jeVW afekW (Wj. ekVpreVja eÜocji) – poYXWXwnX w prYXpaTku ucYniów 
Y wXVokiÜ VWopnieÜ goWowości koÜunikacXjnejH i negaWXwnX – w oTnieVie-
niu To WXcU Y niVką goWowością. PXVoka goWowość łącYX Vię Y pocYucieÜ beY-
piecYeńVWwaH cUęcią oViągnięcia wXVokiej biegłości i Tużą VaWXVfakcją. PoYwa-
la na prYełaÜanie barier i poVWrYeganie Viebie jako cYęści wielojęYXcYnego 
świaWa. ReflekVje ucYnia Y wXVoką goWowością koÜunikacXjną w JO (w WXÜ 
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prYXpaTkuJ angielVkiÜ) uÜacniają jego poYXWXwne naVWawienie To nauki 
Wego jęYXkaH na co Ywracają uwagę określenia WXpuJ „paVja”H „kocUaÜ” cYX 
„uwielbiaÜ”. NieVWeWXH niVka goWowość wVpółgra Y pocYucieÜ Yagrożenia  
i YniecUęcenia oraY Y nieuniknioną koniecYnością VproVWania wXÜogoÜ VXV-
WeÜu eTukacXjnego. R perVpekWXwX ucYnia niecUęWnego To koÜunikacji  
w jęYXku angielVkiÜ jęYXk VWanowi poWężną barieręH kWórej naweW nie Üa 
ocUoWX pokonać po VwoicU licYnXcUH nieuTanXcU próbacU. PriorXWeWeÜ jeVW 
jeTXnie pragnienie YalicYenia prYeTÜioWu jak najÜniejVYXÜ koVYWeÜH a planX 
na prYXVYłość w żaTen VpoVób nie Vą powiąYane Y nielubianXÜ jęYXkieÜ. 
ReflekVje Wego ucYnia wVkaYują na negaWXwnX afekWH co YnajTuje Vwoje oT-
YwiercieTlenie w określeniacU WXpuJ „nie lubię”H „nie poToba Üi Vię”H cYX 
„YÜuVYonX”. ReaVuÜującH TYięki wgląTowi w reflekVję ucYniaH Üożna uVWalić 
głębVYX YwiąYek poÜięTYX jego goWowością koÜunikacXjną w TanXÜ jęYXku  
a prYekonanieÜ o właVnXcU uÜiejęWnościacU jęYXkowXcUH świaToÜością 
właVnXcU poWrYeb i celówH jak i poVWawą wobec jęYXka.  
 
5. Implikacje baTania 
 
PXVoka goWowość koÜunikacXjna w jęYXku obcXÜ łącYX Vię Y pocYucieÜ 
beYpiecYeńVWwa i poYXWXwnXÜ naVWawienieÜ To jęYXka. R Wego punkWu wi-
TYenia należałobX wnioVkowaćH że głównXÜ celeÜ pracX naucYXciela w kla-
Vie jeVW VWworYenie Tobrego kliÜaWu na lekcjiH co poYwoliłobX ucYniowi na 
prYeżXcie wielu poYXWXwnXcU ToświaTcYeń YwiąYanXcU Y nauką jęYXka obce-
go. PrYeTe wVYXVWkiÜH WrYeba Wu wXÜienić wVparcie eÜocjonalneH kWóre Ya-
pewni Üożliwość ucYenia Vię w aWÜoVferYe ÜniejVYego VWreVu. Nie beY Yna-
cYenia jeVW Weż oVoba naucYXcielaH prYXjaYnego i prYXVWępnegoH kWórX bXłbX 
VYcYerYe YainWereVowanX probleÜaÜi ucYniówH poÜagał iÜ w nauce i TYielił 
Vię Vwoją faVcXnacją jęYXkieÜ i kulWurą Tanego obVYaru jęYXkowego. MYięki 
jego enWuYjaYÜowi ucYniowie ÜoglibX pocYuć jego paVję i YroYuÜiećH że nie 
jeVW Wo jeTXnie prYeTÜioWH ale Weż wieTYa i uÜiejęWności Tające lepVYe per-
VpekWXwX i wielką raTość. ParWo WeżH żebX naucYXciel wTrażał ucYniów To 
konWrolowania właVnej nauki. Można To Wego Tążyć prYeY YacUęcanie icU To 
wXboru YaTań ToÜowXcU cYX ćwicYeń na lekcjiH jak i VpoVobu icU wXkonXwa-
nia. UcYniowie powinni Weż VaÜi VWawiać Vobie cele To naukiH Yarówno bliżVYe 
jak i TalVYe. PrYX poÜocX naucYXciela Üogą opracować VpoVobX icU oViąga-
niaH a naucYXcielowi Ta Wo okaYje To lepVYego poYnania właVnXcU ucYniów. 
PrYeTe wVYXVWkiÜH warWo Wu Weż wVpoÜnieć o beYpośreTniÜ roYwijaniu goWo-
wości koÜunikacXjnej. RaTanieÜ naucYXciela jeVW VWwarYanie licYnXcU okaYji To 
ucYenia Vię i użXwania jęYXka obcego w konWekście polVkiej VYkołXH ponieważ Wo 
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śroTowiVko wXTaje Vię bXć jeTXnXÜ źróTłeÜ akWXwnego użXcia jęYXka. Możli-
wości auWenWXcYnej koÜunikacji poYa VYkołą Vą barTYo nikłeH YaWeÜ warWo Ya-
praVYać obcokrajowców na lekcjeH ogląTać najnowVYe prograÜX i filÜX w orX-
ginalnej werVji jęYXkowej cYX YacUęcać ucYniów To korYXVWania Y ÜożliwościH 
kWóre VWwarYa InWerneW. PoYa WXÜH prograÜX ÜięTYXnaroTowe WXpu CoÜeniuV 
Wakże Tają VYanVę na akWXwne i VaWXVfakcjonujące roYwijanie uÜiejęWności ję-
YXkowXcU. MYięki auWenWXcYnej koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej ucYniowie Üogą 
roYwijać właVne  YainWereVowania  oraY  oWwierać Vię na  poWrYebX  innXcUH  rów-
nocYeśnie oViągając więkVYą VaWXVfakcję Y właVnXcU Tokonań. Co więcejH pro-
ceV reflekVji poświęconej nauce jęYXka obcego uÜacniałbX ÜoWXwację To Tal-
VYej naukiH TYięki Üożliwości oTnajTowania poYXWXwnXcU ToświaTcYeń ucYnia 
YwiąYanXcU Y ucYenieÜ Vię owego jęYXka. 
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QANSTIO I NNISSN VNRLAGH PROCŁAP – MRNSMNN 2013H STR. 360. 

 
RainWereVowanie ÜecUaniYÜaÜi VWarYenia VięH jak i VaÜą VWarościąH To kWórej 
proceV Wen nieucUronnie prowaTYiH Vięga cYaVów anWXcYnXcU. PrYeTÜioWeÜ 
VXVWeÜaWXcYnXcU baTań naukowXcUH poTejÜowanXcU w raÜacU wXVpecjali-
Yowanej TXVcXplinX akaTeÜickiej – geronWologii – YagaTnienia We VWałX Vię 
jeTnak VWoVunkowo nieTawnoH bo w pierwVYej połowie XX wieku. Na WXÜ 
gruncie roYwinęła Vię geragogika − VubTXVcXplinaH kWóraH wraY Y prYeforÜu-
łowanieÜ paraTXgÜaWów VpołecYnXcU i kulWurowXcU ToWXcYącXcU VWarości  
i roli oraY Üożliwości egYXVWencjalnXcU VWarXcU luTYi w VpołecYeńVWwieH poT-
jęła WruT YagoVpoTarowania obVYaru ToWXcUcYaV nieYbaTanego – jak Vię oka-
Yuje nieYwXkle ważnego. ObVYareÜ WXÜH poYa VpołecYno-kulWuralną akWXw-
nościąH jeVW VYeroko pojęWa oświaWa i VXVWeÜ kVYWałcenia VeniorówH w kWórego 
cenWralnXÜ ÜiejVcu Ynaleźli Vię właśnie VWarVi luTYieH Y iÜ WXlko właściwXÜ 
poWencjałeÜ ucYeniowXÜ oraY VYcYególnXÜi poWrYebaÜi.  

OonVekwencją globalnXcU WranVforÜacjiH jakie już oT kilkuTYieVięciu laW 
Tookreślają wVpółcYeVnX obraY NuropX – jako bXWu geopoliWXcYnie i goVpo-
TarcYo VpójnegoH jeTnak w naWuralnX VpoVób jęYXkowo i kulWurowo Yróżni-
cowanego − jeVW jeTnocYeśnie roYwój wielokulWurowXcU obVYarów pograni-
cYa. PraY Y WXÜ roYwojeÜ wYÜaga Vię ogólnoVpołecYna poWrYeba ÜięTYXkul-
Wurowego TialoguH kWórX bęTYie prowaTYonX nie WXlko na VYcYeblu forÜalno-
prawnXÜH Y uTYiałeÜ prYeTVWawicieli inVWXWucji ÜięTYXnaroTowXcUH aTÜini-
VWracji rYąTowej cYX VekWora biYneVuH ale również w wXÜiarYe jeTnoVWkowXÜH 
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inTXwiTualnXÜH prXwaWnXÜ – nieYależnie oT YawoTuH VWaWuVu VpołecYnego 
cYX cUoćbX wieku. PoTVWawą Wego Tialogu jeVW jęYXkowa koÜpeWencja koÜu-
nikacXjnaH a opWXÜalnie – wielojęYXcYność jego ucYeVWnikówH kWórą należX 
roYwijać i  pielęgnować.  Na WXÜ Y kolei gruncieH Üniej więcej w WXÜ VaÜXÜ 
cYaVieH co geragogikaH YawiąYała Vię i TXnaÜicYnie roYwija gloWWoTXTakWXka – 
VubTXVcXplinaH kWóra Ya prYeTÜioW VwoicU baTań obrała naucYanie i ucYenie 
Vię jęYXków  obcXcUH  kWórego  rangaH  jak  łaWwo  Vię ToÜXślić i  cYego  YreVYWą 
TowoTYą kolejne reforÜX eTukacXjneH TiaÜeWralnie wYroVła w oVWaWnicU 
TekaTacU. Co iVWoWneH coraY cYęściejH cUoć w PolVce w TalVYXÜ ciągu YbXW 
rYaTko jeVYcYeH uwaga baTacYX Vkupia Vię już nie WXlko na okreVie wcYeVnej 
eTukacji jęYXkowejH wYglęTnie na ÜożliwościacU roYwijania obcojęYXcYnXcU 
koÜpeWencji koÜunikacXjnXcU w wieku ÜłoTYieńcYXÜ i wcYeVnej ToroVłościH 
lecY Wakże na luTYiacU VWarVYXcUH naYXwanXcU najcYęściej VenioraÜi – na icU 
akWXwnościacUH poWrYebacUH ÜożliwościacUH ale i ogranicYeniacU w YakreVie 
naucYaniaH a WXÜ VaÜXÜ i ucYenia Vię jęYXków obcXcU.  

OkolicYności We powalają VąTYićH że Y biegieÜ cYaVuH wobec naraVWania 
nowXcUH ToWXcUcYaV nieroYwiąYanXcU probleÜów baTawcYXcU (Wak Weore-
WXcYnXcUH jak i prakWXcYnXcU)H jakie już TYiś funkcjonują w granicacU prYecię-
cia Vię YainWereVowań i wpłXwów geragogiki oraY gloWWoTXTakWXkiH TojTYie To 
ukonVWXWuowania Vię nowej VubTXVcXplinXH kWórą Üożna naYwać gloWWogera-
gogiką i kWórej celeÜH uogólniającH bęTYie YbaTanie i roYwiąYanie WXcU wła-
śnie probleÜów. ŚwiaTecWweÜ na WoH że Waka VubTXVcXplinarna VpecjaliYacja 
YoVWała już YainicjowanaH jeVW Ü.in. wXTana w roku 2013H nakłaTeÜ wXTaw-
nicWwa QaeVWio I NeiVVe Verlag (Procław – MreVTen)H Üonografia auWorVWwa 
JoannX Oic-MrgaV pW. „ŃreÜTVpracUenlernen iÜ SeniorenalWer. NnWwicklung 
unT NvaluaWion von LeUr- unT LernÜaWerialien für Senioren”. 

JeVW Wo kVięgarVkie wXTanie roYprawX TokWorVkiej Y roku 2012H kWóra 
powVWała w InVWXWucie LingwiVWXki SWoVowanej na PXTYiale Neofilologii Uni-
werVXWeWu iÜ. ATaÜa MickiewicYa w PoYnaniu poT kierunkieÜ prof. Tr Uab. 
ŁarbarX Skowronek. MonografiaH łącYnie Y anekVeÜH licYX 360 VWronH a prYeTło-
żona YoVWaje cYXWelnikowi w forÜacie Ł5H w oprawie ÜiękkiejH klejonej –  
w forÜie gabarXWowo poręcYnej i wiYualnie aWrakcXjnejH co nie jeVW beY YnacYe-
niaH YwłaVYcYa gTX porównać ją Y opaVłXÜ i ciężkiÜ pierwoTrukieÜ. CUoć roY-
prawa eÜpirXcYnie jeVW oVaTYona w polVkicU realiacUH YoVWała napiVana w jęYX-
ku nieÜieckiÜ. P gruncie rYecYX jeVW WoH w Üojej opiniiH jej jeTXną waTą. Po-
TejÜując TecXYję o publikacji w jęYXku nieÜieckiÜH auWorka w YnacYącX Vpo-
Vób ogranicYXła bowieÜ YaVięg jej oTTYiałXwania w PolVceH a WoH wobec Yniko-
Üego jeVYcYe YainWereVowania polVkicU baTacYX probleÜaWXką naucYa-
niaIucYenia Vię jęYXków obcXcU w okreVie VWarościH a WXÜ barTYiej wobec nie-
YwXkle TXnaÜicYnego prYXroVWu polVkicU Veniorów ucYącXcU Vię jęYXków ob-
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cXcUH  WruTno poVWrYegać Ya  wVpieranie  polVkiej  ÜXśli  gloWWogeragogicYnej  –  Wak   
w ujęciu pragÜaWXcYnXÜH ściśle WeoreWXcYnXÜH jak i koÜpleÜenWarnXÜ. PVYak 
naVi VeniorYX ucYą Vię nie WXlko jęYXka nieÜieckiegoH YaWeÜ grupa icU naucYXcieli 
Wakże jeVW YnacYąco VYerVYa i wXkracYa poYa kręgi gerÜaniVWów. Rależność Wa  
w proVWej linii prowaTYi Yaś To wnioVkuH że baTaniaÜi gloWWogeragogicYnXÜiH 
kWóreH jak już powieTYianoH Üają Vłużyć roYwiąYXwaniu różnoroTnXcU proble-
Üów na WXÜ poluH ÜogąH  a bXć Üoże powinni bXć YainWereVowani prYeTVWawi-
ciele różnXcU neofilologii. RainWereVowanie Wo należX więc roYbuTYać. OcYXwiście 
Y punkWu wiTYenia Üożliwości propagowania polVkicU racji w TXVkurVie ÜięTYX-
naroTowXÜH jak i Ye wYglęTu na YawoTową VpecjaliYację JoannX Oic-MrgaVH nie-
ÜieckojęYXcYna publikacja jej auWorVWwa jeVW TYiełeÜ w pełni akcepWowalnXÜH 
co więcej – jeVW TYiełeÜ wXróżniającXÜ Vię i goTnXÜ polecenia.  

O ile polVki cYXWelnikH niepoVługującX Vię biegle jęYXkieÜ nieÜieckiÜH  
o koncepcji oÜawianej pracX baTawcYej oraY wXpłXwającXcU Y niej wnioVkacU 
Üoże prYecYXWać co najwXżej w kilkuVWronicowXÜH YwięzłXÜH ale i rYecYowXÜ 
poTVuÜowaniuH kWóre Joanna Oic-MrgaV pocYXniła również w VwoiÜ ojcYXVWXÜ 
jęYXku (V. 311-316)H Wo prYeT cYXWelnikieÜ nieÜieckiÜ lub innXÜH poViaTają-
cXÜ VWoVowne koÜpeWencje jęYXkoweH na oścież YoVWają oWwarWe braÜX wie-
TYX na WeÜaW ucYenia Vię jęYXka obcego prYeY VeniorówH a w VYcYególności na 
WeÜaW preparacji i ewaluacji ÜaWeriałów gloWWoTXTakWXcYnXcU Tla ucYącXcU Vię 
w Wej grupie wiekowej. PieTYa WaH poTparWa wielojęYXcYną i wieloTXVcXplinar-
ną liWeraWurą prYeTÜioWuH na kWórą prYXpaTa prYeVYło pięćVeW poYXcji bibliogra-
ficYnXcUH YoVWaje ukaYana na kilkuVeW VWronicacU w VpoVób nieYwXkle Vkrupu-
laWnX i ÜeWoTologicYnie ugrunWowanX. JeVW Wo wieTYa wXVoce VpecjaliVWXcYnaH 
Ygrupowana w TYieVięciu roYTYiałacUH nie wlicYając wVWępuH YakońcYenia  
i anekVu. OażTX Y roYTYiałów YoVWał poTYielonX na poTroYTYiałXH TYięki cYeÜu 
cYXWelnik uYXVkuje wgląT w prYeVYło VWo wXoTrębnionXcUH a jeTnocYeśnie we-
wnęWrYnie VpójnXcU i YacUowującXcU logicYnX porYąTekH konVWrukWów ÜXślo-
wXcUH co wXTaWnie poTnoVi warWość i efekWXwność prYekaYu kolejnXcU Wreści. 
PrYekaY Wen jeVW ToTaWkowo uYupełnionX VXnWeWXcYnXÜi poTVuÜowaniaÜiH 
funkcjonującXÜi wewnąWrY roYTYiałów. Ra YaleWę pocYXWXwać należX również 
YaÜieVYcYenie w Üonografii licYnXcU wXkreVówH VcUeÜaWów i WabelH kWóre 
VXVWeÜaWXYują poVYcYególne inforÜacje lub po proVWu je obraYują.  

Swój wXkłaT w prYeTÜioWowXÜ YakreVie Joanna Oic-MrgaV prowaTYi 
VWopniowoH prYX cYXÜ TYieli go na Twie YaVaTnicYe cYęści. P pierwVYej kolej-
ności prYXbliża cYXWelnikowi Wakie YagaTnienia probleÜoweH jak wVpółcYeVne 
Weorie  ucYenia  Vię i  icU  iÜplikacje  Tla  gloWWoTXTakWXki  (V.  19-46)H  VWarość  
i VWarYenie Vię proceVie ucYenia Vię jęYXków obcXcU (V. 47-74)H uwarunkowa-
nia ucYenia Vię jęYXków obcXcU w wieku VenioralnXÜ w ujęciu VpołecYnXÜ  
i poTÜioWowXÜ (V. 75-89)H WworYenie ÜaWeriałów To ucYenia Vię i naucYania 
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Veniorów jęYXka obcego (V. 91-123)H WeoreWXcYne poTVWawX analiYX i krXWXki 
poTręcYników (V.  125-144)  –  Wo  w raÜacU uÜocowania  WeoreWXcYnego.  Na-
VWępnieH w eÜpirXcYnej cYęści pracXH auWorka Tokonuje wprowaTYenia To 
ÜeWoTologii baTań właVnXcU (V. 145-158)H prYeTVWawia analiYę wXbranXcU 
poTręcYników To nauki jęYXka nieÜieckiego (V. 159-206)H preYenWuje i oÜa-
wia wXniki prYeprowaTYonXcU prYeY Viebie baTań ilościowXcU – VonTażu 
ankieWowego prYeprowaTYonego wśróT VWu Veniorów ucYącXcU Vię jęYXka 
nieÜieckiego w wielkopolVkicU uniwerVXWeWacU WrYeciego wieku (V. 207-234) 
iH analogicYnieH baTań jakościowXcU – wXwiaTów prYeprowaTYonXcU Y jeTe-
naVWoÜa lekWoraÜi naucYającXÜi jęYXka nieÜieckiego w grupacU Venioral-
nXcU (V. 235-293)H abX w końcu prYeTłożyć cYXWelnikowi TXTakWXcYno-
ÜeWoTXcYne wnioVki Y WXcU baTań (V. 295-303).  

Nie VpoVób prYeTVWawić Wu VYcYegółowego wXkaYu YagaTnieńH kWóre 
Joanna  Oic-MrgaV  oÜawia  w  VwoiÜ  auWorVkiÜ  wXkłaTYie.  TenH  jak  powie-
TYianoH licYX prYeVYło VWo poYXcji probleÜowXcUH co prYekłaTa Vię na VYeścio-
VWronicowX VpiV Wreści VporYąTYonX Trobną cYcionką (V. 5-10) – w prYXpaTku 
niniejVYej publikacji jeVW Wo YaWeÜ narYęTYie wielce użXWecYne. OonkluTującH 
Üożna jeTnak VWwierTYićH że jeVW Wo wXkłaT wXVoce ÜerXWorXcYnXH będącX 
nowaWorVkiÜH naukowo TojrYałXÜH a jeTnocYeśnie YnakoÜicie uTokuÜen-
WowanXÜ głoVeÜ w VprawieH kWóra To nieTawna bXła bagaWeliYowanaH a kWó-
ra wreVYcie YacYXna bXć ToVWrYegana w kręgacU naukowXcU. ŁoH że w VWarYe-
jącXcU Vię VpołecYeńVWwacU naucYanie i ucYenie Vię jęYXków obcXcUH również 
w najVWarVYXcU grupacU wiekowXcUH prYeVWało już bXć WeÜaWeÜ WabuH wia-
ToÜo nie oT TYiś – Y YagranicYnej liWeraWurX prYeTÜioWuH ale i Y polVkicUH nie-
licYnXcU jeVYcYeH publikacji cYX cUoćbX Ye VWaWXVWXk prowaTYonXcU prYeY pol-
Vkie uniwerVXWeWX WrYeciego wieku. PoWrYeba koÜunikowania i poYnawania 
świaWaH niekoniecYnie w najbliżVYej okolicX i niekoniecYnie w jęYXku ojcYX-
VWXÜH YacYXna bXć w żXciu VWarVYXcU luTYiH prYXnajÜniej niekWórXcUH poWrYebą 
coraY barTYiej YnacYącąH kWórej YaVpokojenie Üoże prYeVąTYać o poYioÜie icU 
TobroVWanu wewnęWrYnegoH inacYej – o icU VYcYęściu. MlaWego Weż poVWulaWX 
wYXwające To popularXYacji kVYWałcenia obcojęYXcYnego wśróT VeniorówH ale 
i poTnoVYenia efekWXwności Wego kVYWałceniaH Ü.in. poprYeY ToVWoVowanie 
ÜeWoT i śroTków To poTÜioWuH YaVługują na uwagę i uYnanie. RwłaVYcYa że 
są Wo poVWulaWX poTparWe eÜpirXcYnXÜi TowoTaÜi i konVWrukWXwnXÜi poÜX-
słaÜiH jak Üa Wo ÜiejVce w prYXpaTku oÜawianej pracX naukowo-baTawcYej. 
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P 2013 roku ukaYała Vię anglojęYXcYna kViążka JoannX RokiWX-Jaśkow YaWXWu-
łowana Foreign Language Learning aW Pre-priÜary Level. ParenWal AVpira-
WionV anT NTucaWional PracWice. JeVW Wo nieYwXkle inWereVująca poYXcja kViąż-
kowaH kWóra VWanowi poTVuÜowanie Torobku auWorki koncenWrującej Vię oT 
wielu laW wokół YagaTnień YwiąYanXcU Y naucYanieÜ jęYXka obcego wśróT 
TYieci. OViążka ToWXcYX wcYeVnego VWarWu jęYXkowego w oTnieVieniu To TYieci 
prYeTVYkolnXcU (3-6 laW) oraY aVpiracji polVkicU roTYiców w VWoVunku To icU 
TYieci ucYącXcU Vię jęYXka angielVkiego. OViążka ToVkonale wpiVuje Vię  
w obecną rYecYXwiVWość eTukacXjnąH gTXż jak wXnika Y noweliYacji poTVWawX 
prograÜowej wXcUowania prYeTVYkolnego i kVYWałcenia ogólnegoH poTpiVa-
nej prYeY ÜiniVWer eTukacjiH oT 1 wrYeśnia 2015 r. wVYXVWkie 5-laWki będą Vię 
ucYXć obowiąYkowo i beYpłaWnie jęYXków obcXcU w prYeTVYkolacU. 

Jej oTbiorcą Üogą bXć wVYXVWkie oVobX inWereVujące Vię probleÜaWXką 
kVYWałcenia jęYXkowegoH Wakie jak naucYXciele jęYXków obcXcUH naucYXciele aka-
TeÜiccX prowaTYącX Yajęcia Y YakreVu kVYWałcenia jęYXkowego lub peTagogikiH 
roTYice oraY VWuTenci kierunków neofilologicYnXcU. Publikacja poYwoli cYXWelni-
koÜ nie WXlko YapoYnać Vię Y WeoreWXcYnXÜi poTVWawaÜi wcYeVnego naucYania 
jęYXkowegoH ale również Üoże VWanowić inVpirację Tla naucYXcieli-prakWXkówH 
kWórYX prowaTYą Tialog Y roTYicaÜi VwoicU ucYniów. ParWo również poTkreślićH 
że niniejVYa praca jeVW cenna Ye wYglęTu na Vwoją inWerTXVcXplinarność. ProbleÜ 
wcYeVnego VWarWu i aVpiracji roTYiców YoVWał Wu prYeVWawionX Y perVpekWXwX 
gloWWoTXTakWXcYnejH peTagogicYnejH pVXcUologicYnej oraY VocjologicYnej.  
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Publikacja ToVkonale wpiVuje Vię w obecnX nurW europejVkiej poliWXki ję-
YXkowej wXrażonej w WYw. VWraWegii barcelońVkiej. JeTnXÜ Y jej priorXWeWów jeVW 
wcYeVne naucYanie jęYXka obcego oraY Üożliwość nauki prYXnajÜniej TwócU 
jęYXków obcXcU. CeleÜ Wak wcYeVnego naucYania jęYXków jeVW ogólne roYbu-
TYenie YainWereVowania i ÜoWXwacji To nauki jęYXków obcXcUH a w konVe-
kwencji kVYWałWowanie w TYiecku poVWaw różnojęYXcYności i ÜięTYXkulWurowo-
ści. P obecnej poVWÜoTerniVWXcYnej erYe poTYiał na klaVX VpołecYne nie jeVW 
już Wak wXraźnX jak kieTXś i VpołecYeńVWwa Vą barTYiej egaliWarne. GlobaliYacja 
oraY licYne YÜianX VpołecYne wpłXnęłX również na YÜianX w VpojrYeniu na 
naucYanie jęYXków obcXcU. InTXwiTualne i VWrukWuralne naucYanie uVWąpiło 
ÜiejVca naucYaniu barTYiej kolekWXwneÜuH YależneÜu oT Vił VpołecYnXcU. 
UcYenie Vię jęYXków obcXcU jeVW ToVWępne Tla każTego beY wYglęTu na jego 
VWaWuV VpołecYnX cYX wiek. MokłaTnie pięć laW WeÜu wTrożono w PolVce refor-
mę ToWXcYącą ÜięTYX innXÜiH obniżenia progu wiekowego naucYania jęYXka 
obcego Y 10-11 na 6-7 laW oraY wprowaTYenia obowiąYkowego naucYania jęYX-
ka obcego oT klaVX pierwVYej VYkołX poTVWawowej. RÜianX We pociągnęłX Ya 
Vobą wYroVW ocYekiwań roTYicówH kWórYX cUcą poTejÜować TecXYje eTukacXj-
ne ToWXcYące icU TYieci. P TYiViejVYXcU cYaVacU nauka jęYXka obcego jeVW po-
VWrYegana prYeY nicU jako warWościowa inweVWXcjaH kWórą warWo roYpocYąć na-
weW  we  wcYeVnXÜ  TYiecińVWwie.  RoTYice  uważająH  że  nauka  jęYXka  wpłXnie  
poYXWXwnie na oViągnięcia VYkolne icU TYieciH a w żXciu ToroVłXÜ poYwoli iÜ na 
oViągnięcie wXVokiego VWaWuVu VpołecYnoÜaWerialnego. MecXYje eTukacXjne 
roTYiców Vą Yależne oT VYeregu cYXnnikówH WakicU jak VWaWuV VocjoekonoÜicYnX 
TeWerÜinującX ToVWęp To ÜaWeriałów eTukacXjnXcUH VWanTarT eTukacji ofero-
wanej w prYeTVYkolacU oraY poliWXka jęYXkowa Tanego kraju. MecXYje roTYiców 
są również wXraYeÜ icU właVnXcU nieVpełnionXcU aVpiracji.  

AuWorka poTYieliła kViążkę na VieTeÜ cYęściH w kWórej pierwVYe WrYX roY-
TYiałX ToWXcYą YagaTnień WeoreWXcYnXcUH a poYoVWałe koncenWrują Vię na Yapre-
YenWowaniu baTania i oÜówieniu jego wXników. P roYTYiale I AuWorka oÜawia 
VYcYegółowo Yałożenia europejVkiej poliWXki jęYXkowej Vkupiając Vię na plurilin-
gwaliźÜie jęYXkowXÜH oViągnięcie kWórego wXTaje Vię bXć koniecYnXÜ aWrXbu-
WeÜ każTego obXwaWela YjeTnocYonej NuropXH YjawiVku „angielVki jako lingua 
franca” oraY narYęTYiacU VłużącXcU wTrażaniu europejVkiej poliWXki jęYXkowej.  

Oolejne Twa obVYerne roYTYiałX AuWorka poświęciła YagaTnieniu wcYe-
Vnego VWarWu jęYXkowego preYenWując go Y kilku perVpekWXw. RoYTYiał II uka-
Yuje perVpekWXwę VocjologicYno-peTagogicYnąH wVkaYującą na rolę jęYXka  
w proceVie awanVu VpołecYnego. JęYXk YoVWał Wu prYeVWawionXH jako forÜa 
kapiWału kulWurowegoH w kWórego prYekaYXwaniu oraY roYbuTYaniu aVpiracji 
eTukacXjnXcU (również WXcU YwiąYanXcU Y nauką jęYXka obcego) iVWoWną rolę 
pełnią roTYice TYiecka. R kolei roYTYiał III ToWXcYX perVpekWXwX TXTakWXcYnej  
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i ukaYuje oViągnięcia Üałego TYiecka w YakreVie roYwoju jęYXkowegoH po-
YnawcYego  i  afekWXwnego  w  VXWuacjacUH  gTX  ucYX  Vię jęYXka  obcego  w  wa-
runkacU naWuralnXcU lub w klaVie. AuWorka wXciąga wnioVekH że oViągnięcia 
TYiecka w nauce jęYXka obcego nie Yależą oT VaÜego wieku roYpocYXnania 
naukiH ale oT jej inWenVXwnościH WYn. oT ilości konWakWu Y jęYXkieÜ obcXÜ.  

SYcYególnej uwaTYe polecaÜ roYTYiałX IV-VIIH VWanowiące cYęść eÜpi-
rXcYną pracX. MoWXcYą one barTYo ciekawXcU baTań VonTażowXcU prYeprowa-
TYonXcU wśróT WrYecU grup baTanXcUJ roTYicówH TXrekWorów prYeTVYkoli oraY 
naucYXcieli jęYXków obcXcU prowaTYącXcU Yajęcia w prYeTVYkolacU. AuWorka 
YaVWoVowała w VwoiÜ baTaniu Yarówno kweVWionariuVYeH jak i wXwiaTX. Mu-
żXÜ aWuWeÜ cYęści baTawcYej jeVW YiluVWrowanie TYiałań eTukacXjnXcU i aVpira-
cji roTYiców w forÜie kilku VWuTiów prYXpaTkuH kWóre obok wXników baTań 
ilościowXcU i jakościowXcU Vą cennXÜ źróTłeÜ inforÜacji Tla cYXWelnika.  

AuWorka pokaYała w VwoiÜ prYejrYXVWXÜ wXwoTYieH wiele ciekawXcU Ya-
leżności poÜięTYX aVpiracjaÜi eTukacXjnXÜi roTYiców w VWoVunku To icU TYieciH 
a poYioÜeÜ icU wXkVYWałceniaH icU właVną YnajoÜością i korYXVWanieÜ Y jęYXków 
obcXcUH a również płcią TYiecka. PXniki baTań prowaTYonXcU w prYeTVYkolacU 
wśróT naucYXcieli jęYXków obcXcU oraY TXrekWorów również pokaYują wiele 
ciekawXcU fakWów ToWXcYącXcU oTbXwającej Vię WaÜ eTukacji jęYXkowejH VYcYe-
gólnie różnic poÜięTYX poYioÜeÜ i konWrolą ÜerXWorXcYną naucYania w pla-
cówkacU pańVWwowXcU i prXwaWnXcU o profilacU ogólnXcU lub jęYXkowXcU.  

Gorąco polecaÜ niniejVYą publikacjęH kWóra VWanowi iVWoWne wYboga-
cenie iVWniejącej liWeraWurX prYeTÜioWu. Sięgając po Wę lekWuręH jako naucYX-
ciele i roTYiceH ÜożeÜX prYXjrYeć Vię właVnXÜ aVpiracjoÜ w VWoVunku To 
naVYXcU ucYniów i TYieci oraY uVWrYec Vię błęTówH jakiÜi jeVW VWawianie na-
VYXÜ poTopiecYnXÜ YbXW wXVokicU i nierealnXcU wXÜagań. 
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OświaTcYamH żeJ 

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

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

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

WerneWowego na VWronie www PTN w InWernecie. 
 
* niepoWrYebne Vkreślić 
 

----------------------------- 
TaWaIpoTpiV 

 
 

 
SkłaTka cYłonkowVka Ya rok 2014 wXnoVi 40 Ył Tla TokWoranWów i VWuTenWówH  

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

PXpełnioną Teklarację wraY Y TowoTeÜ wpłaWX proViÜX prYeVłać na aTreV VieTYibX PTN  
(Teklarację cYłonkowVką można wypełnić na VWronie www). 

PolVkie TowarYXVWwo NeofilologicYne RarYąT GłównX 
CollegiuÜ NovuÜ UAM 

al. NiepoTległości 4H pokój 014  
61-874 PoYnań 

aTreV inWerneWowXJ UWWpJIIwww.polWowneo.org 
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