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Wprowadzenie

Dynamicznie zmieniający się świat stawia przed młodymi ludźmi 
nowe wyzwania: korzystanie z technologii informacyjnej, umiejętność 
komunikacji w  różnorodnym środowisku, zrozumienie podobieństw 
i różnic kulturowych. W tym kontekście nauczanie języków obcych to 
już nie tylko zapoznawanie z nowym systemem językowym, ale przede 
wszystkim zaznajomienie słuchacza z różnymi strategiami uczenia się, 
rozwijanie jego autonomii oraz budowanie kompetencji interkulturo-
wych. Wszystko to powinno się odbywać przy pełnej świadomości róż-
nic, jakie istnieją między poszczególnymi uczniami i studentami, ma-
jącymi odrębne możliwości i potrzeby, inny tok myślenia oraz tempo 
przetwarzania informacji. Trzeba przy tym pamiętać, iż współczesna 
młodzież dorasta w odmiennym kontekście społecznym aniżeli jej ro-
dzice i dziadkowie. Dzisiejsi uczniowie mają bowiem stały kontakt ze 
światem wirtualnym, za pomocą którego rozwijają swoje umiejętności 
i z którego czerpią wiedzę. Ponieważ zaś rzeczywistość Internetu – po-
przez liczne aplikacje i programy – dostosowuje się w dużym stopniu 
do potrzeb swego użytkownika, tego samego młodzież zaczyna ocze-
kiwać również od edukacji. Fakt, że nowe realia kulturowe wymagają 
większej indywidualizacji procesu nauczania wydaje się więc zrozumia-
ły i oczywisty. Ułatwia to zdobywanie wiedzy również osobom, które 
dotychczas napotykały na tym polu bariery lub wręcz były z niego wy-
kluczone – studentom z dysfunkcjami, którzy ciągle pokonują, czy też 
pokonali już przeszkody i aktywnie uczą się języków obcych. 

Problematyka ta stała się tematem rozważań uczestników konfe-
rencji Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania 
naukowe i praktyka, zorganizowanej 26 października 2012 roku przez 
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II, przy współudziale Biura Współpracy z Zagranicą oraz 
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Biura ds. Osób Niepełnosprawnych tejże uczelni. Spotkanie to zgroma-
dziło pracowników naukowych, doktorantów oraz lektorów Studium 
Językowych z kraju i zagranicy, którzy w sposób szczególny interesują 
się różnymi aspektami zindywidualizowanego podejścia do procesu na-
uczania języków. Obrady otworzyły dwa wykłady plenarne, po których 
wygłoszono ponad dwadzieścia referatów, ujętych w sekcje tematyczne. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa Ludwik Zamenhof – twórca esperan-
ta, w 125. rocznicę powstania języka międzynarodowego oraz prezentacja 
oferty wydawniczej Wydawnictwa WSiP.

Niniejszy tom stanowi pokłosie rozważań konferencyjnych. Składa 
się na niego dwanaście wybranych artykułów, które przyporządkowane 
zostały do czterech grup tematycznych. I tak, w sekcji poświęconej na-
uczaniu języków obcych w przypadku studentów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi znalazł się tekst, który zarówno ukazuje teoretyczną 
analizę roli, jaką nauczanie to może odegrać w rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych, jak i wskazuje praktyczne aspekty tego zagadnienia (Ka-
tarzyna Karpińska-Szaj). Tu także zamieszczono artykuł, prezentujący 
wyniki zestawienia doświadczeń dydaktycznych dwóch lektorek języ-
ka angielskiego i rosyjskiego, które równolegle pracowały z tym samym 
studentem niewidomym (Magdalena Łubiarz, Estera Matuszewska). 

Kolejny blok tworzą teksty poświęcone wykorzystaniu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w  procesie nauczania języka obcego. 
Pierwszy z nich traktuje o pozytywnych i negatywnych stronach stoso-
wania w czasie zajęć kamery (Krzysztof Kotuła). Drugi zaś omawia róż-
norodność interaktywnych metod i narzędzi, do jakich mogą sięgnąć 
lektorzy i studenci chcący doskonalić znajomość arabskiej leksyki (Ka-
rolina Rak).

Najliczniej reprezentowane są artykuły ukazujące różnorakie aspek-
ty indywidualizacji procesu nauczania języków obcych. Można tu zatem 
znaleźć rozważania na temat konieczności dostosowania tegoż procesu 
do oczekiwań i potrzeb studentów-niefilologów ze względu na specy-
fikę ich wykształcenia kierunkowego (Monika Małecka, Nataliya Vov-
chasta). Obecne są również teksty, w których zwrócono uwagę na po-
trzebę zindywidualizowania materiałów dydaktycznych i  przebiegu 
zajęć lektoratowych pod kątem narodowości słuchaczy oraz rozbieżno-
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ści (lub podobieństw) ich języka rodzimego z nauczanym (Joanna Ma-
łocha, Maria Wacławek). Przedmiotem zaś piątego artykułu z tej gru-
py jest weryfikacja utylitarności podejścia storyline w indywidualizacji 
procesu nauczania i uczenia się oraz próba porównania stopnia wdro-
żenia tejże koncepcji w warunkach szkolnictwa polskiego i niemieckie-
go (Ewelina Basińska).

Ostatni blok poświęcono zagadnieniu rozwoju kompetencji komu-
nikacyjnej oraz autonomii w nauczaniu języków obcych, przy czym dwa 
spośród przyporządkowanych tu tekstów opierają się na wynikach ba-
dań ankietowych. Pierwszy prezentuje analizę potrzeb i oczekiwań stu-
dentów w zakresie prowadzenia zajęć lektoratowych oraz zestawia od-
powiedzi respondentów z  rozważaniami na temat autonomicznego 
nauczyciela (Agnieszka Kościńska). Drugi natomiast dotyczy rzeczy-
wistego wpływu stypendiów zagranicznych (na przykładzie programu 
LLP Erasmus) na wzrost kompetencji językowej i  autonomii procesu 
uczenia się w  przypadku studentów kierunków filologicznych (Anna 
Niedzielko). Wreszcie ostatni z zamieszczonych artykułów przedstawia 
koncepcję powiązania nauczania języka angielskiego za pomocą meto-
dy komunikacyjnej z  nauczaniem komunikacji biznesowej w  oparciu 
o metodę projektową (Lucyna Wilinkiewicz-Górniak). 

Po krótkiej prezentacji materiału zawartego w niniejszym tomie nie 
pozostaje nic innego, jak podziękować wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do jego powstania: Komitetowi Organizacyjnemu konferencji, 
autorom i recenzentom oraz zachęcić do lektury i dalszego zgłębiania 
poruszonych tu kwestii.



Katarzyna Karpińska-Szaj 
U N I W E R S Y T E T  I M .  A D A M A  M I C K I E W I C Z A  W  P O Z N A N I U

Rehabilitacyjne aspekty  
nauczania języków obcych  
w badaniach i praktyce

Obowiązujące obecnie dokumenty prawne traktujące o sytuacji osób 
niepełnosprawnych definiują niepełnosprawność w perspektywie inte-
rakcyjnej, odnosząc ją do kontekstu społecznego. W artykule 1. Kon-
wencji o prawach osób niepełnosprawnych zatwierdzonej przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 roku, a  ratyfikowanej przez 
Polskę 6 września 2012 roku1, podaje się następującą definicję niepeł-
nosprawności: „Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, któ-
re mają długotrwałe fizyczne, umysłowe, intelektualne lub dotyczące 
zmysłów uszkodzenia mogące, w oddziaływaniu z różnymi barierami, 
utrudniać pełne i skuteczne uczestnictwo w społeczeństwie na zasadach 
równości z innymi osobami”. Definicja ta wskazuje na wagę nie tyle ro-
dzaju i głębokości deficytu, ile wpływu otoczenia, w którym żyje osoba 
z niepełnosprawnością. Za najważniejsze czynniki społeczne oddziału-
jące na sytuację osób z niepełnosprawnością Konwencja uznaje postawy 
społeczne (co znamienne, są one wymienione na pierwszym miejscu), 
bariery architektoniczne i komunikacyjne, bariery prawne, ograniczony 
dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, kultury.

W kontekście edukacji językowej takimi barierami są z pewnością 
stereotypowe poglądy otoczenia (nierzadko samych nauczycieli), ja-
koby nauka języka obcego, zwłaszcza w przypadku uczniów z trudno-
ściami w przyswajaniu języka ojczystego, była tylko zbędnym balasem, 
dodatkową przeszkodą dla i tak już borykającego się z dużymi proble-

1 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 na mocy rezolucji 
nr 61/106, http://mpips.gov.pl/index.php?gid=1023 (10.12.2012).
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mami ucznia niepełnosprawnego. Tymczasem dostęp do nauczania ję-
zyka obcego jest prawem każdego ucznia, a co więcej, naukę nowego ję-
zyka można wykorzystać do celów terapeutycznych2, także do trwającej 
w wielu przypadkach przez całe życie rehabilitacji języka i mowy. Istot-
ny jest zwłaszcza wymiar poznawczy nauki języka obcego, sprzyjający 
rozwijaniu świadomości metajęzykowej i metakognitywnej. Aspektem 
rehabilitacji jest wtedy rozwijanie umiejętności dokonywania transferu 
wiedzy, sprawności i środków poznawczych wykorzystywanych w trak-
cie nauki języka obcego na sytuacje użycia języka ojczystego. Aby tego 
dokonać, konieczna jest właściwa diagnoza problemów językowych, 
a następnie ustalenie, w jakim zakresie i w jaki sposób nauka nowego ję-
zyka może zostać włączona do indywidualnego projektu edukacji i re-
habilitacji językowej danego ucznia. 

Język ojczysty i język obcy  
w sytuacji deficytów języka i mowy

Z powodu deficytów percepcyjnych lub (i) rozwojowych implikują-
cych niedobory językowe zdarza się, że dziecko nie może w pełni roz-
wijać kompetencji językowo-komunikacyjnych poprzez spontaniczne 
zanurzenie w języku. Trudno jest wtedy mówić o języku polskim jako 
o naturalnie przyswajanym języku ojczystym. W takiej sytuacji specy-
fika nabywania kompetencji językowo-komunikacyjnych jest zbliżona 
bardziej do specyfiki budowania kompetencji w języku obcym (poprzez 
świadome uczenie się), chociaż z pewnością zasadniczą różnicą będzie 
brak (lub niedobory) podłoża pojęciowego, jakim dysponuje „zwykły” 
uczeń rozpoczynający naukę nowego języka.

Kategoryzowanie charakterystycznych zachowań językowych osób 
z  niedoborami języka i  mowy jest możliwe, choć należy pamiętać, że 
wszelkie uogólnienia mogą okazać się zawodne ze względu na indywidu-

2 Do aspektów terapeutycznych można też włączyć wartość motywacyjną nauki języka 
obcego (dodawanie wiary we własne możliwości, zwiększanie perspektyw zdobycia 
nowego zawodu, poczucie równości w grupie itd.).
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alny przebieg kształtowania potencjału językowo-komunikacyjnego. Nie 
bez znaczenia jest w takiej sytuacji wpływ prowadzonej rehabilitacji języ-
ka i mowy, doświadczenia w kontaktach z interlokutorami i zaangażowa-
nie w osobisty rozwój poznawczy i językowy. O ile można klasyfikować 
niedobory dotyczące funkcji komunikacyjnej języka (problemy artykula-
cyjne, wypowiedzi agramatyczne, kłopoty w rozumieniu, braki w słow-
nictwie), o tyle kształtowanie się funkcji reprezentatywnej języka pozosta-
je w dużej mierze poza możliwościami diagnostycznymi. Bez wątpienia 
deficyty pojęciowe są najtrudniejsze do zidentyfikowania – sposoby sym-
bolizowania rzeczywistości mają wszak wymiar bardzo osobisty, odzwier-
ciedlają nie tylko aspekty społeczno-kulturowe, ale też swoisty sposób 
tworzenia związków logicznych między pojęciem symbolizowanym w ję-
zyku a jego odniesieniem do rzeczywistości pozajęzykowej. 

Badania dotyczące wpływu przyswajanego języka obcego na rozwój 
(przyrost) kompetencji w  języku ojczystym są stosunkowo rzadkie, co 
nie oznacza, że dydaktycy nie zdają sobie sprawy z istnienia korzyści po-
znawczych nauki języka obcego. Nauka nowego systemu językowego, 
możliwość przeżywania nowych sytuacji komunikacyjnych, zetknięcie 
się z różnorodnością dyskursów nie mogą pozostać bez wpływu na ogląd 
własnego funkcjonowania w języku ojczystym i innych znanych (lub do-
piero przyswajanych) językach. W perspektywie empirycznej, uogólnia-
nie wniosków z badań nad przyswajaniem języka (języków) przez dzieci 
i młodzież z deficytami języka i mowy jest jednak obarczone stosunkowo 
dużym marginesem błędu. Mogą przecież istnieć inne czynniki wpływa-
jące na doskonalenie kompetencji w języku polskim danego ucznia – np. 
terapie logopedyczne, praca własna, doświadczenia komunikacyjne. 
Także trudności z doborem homogenicznej grupy eksperymentalnej są 
trudne do uniknięcia nawet w szkołach specjalnych3. Z tych powodów 
rehabilitacyjne aspekty nauki języka obcego przejawiające się w świado-

3 Np. w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci niesłyszących uczą się uczniowie 
o różnym ubytku słuchu, także z dodatkowymi niepełnosprawnościami, rehabilitowane 
w kierunku rozwoju języka fonicznego (z różnym skutkiem), z  rodzin niesłyszących 
używających języka migowego, lub z rodzin słyszących używających języka fonicznego. 
Już z tych względów można założyć, że mimo tej samej sytuacji szkolnej, rozwój języko-
wych kompetencji komunikacyjnych będzie się kształtował w odmienny sposób. 
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mym nakierowaniu uwagi ucznia na problemowe sytuacje w języku oj-
czystym i odwoływaniu się do funkcjonowania językowego w obu języ-
kach można głównie zaobserwować w badaniach jakościowych. 

Rehabilitacyjne wartości nauki języka obcego:  
przykłady badań

Celem badań prowadzonych w zakresie wpływu języka obcego na 
poziom kompetencji w języku ojczystym jest odpowiedź na pytanie, czy 
i w jakim stopniu możliwe jest osiągnięcie zadowalających efektów po-
sługiwania się językiem obcym z dodatkową korzyścią dla rozwoju za-
burzonych (niepełnych) kompetencji w języku ojczystym. Nieliczne jak 
do tej pory badania w tym zakresie dotyczą głównie trzech aspektów:

• korelacji sprawności językowych w zakresie wybranych operacji 
w poszczególnych podsystemach języka ojczystego i obcego, 

• transferowania strategii uczenia się z sytuacji języka obcego na 
język ojczysty,

• znaczenia tzw. wartości dodanych w nauce języka obcego. 
Przykładem pierwszego typu badań jest eksperyment dydaktycz-

ny przeprowadzony przez Paulinę Petrus i  Martę Bogdanowicz4. Au-
torki starały się określić związek pomiędzy poziomem sprawności fo-
nologicznej w języku angielskim i polskim pod wpływem nauki języka 
angielskiego jako obcego. Badany był wpływ nauczanego języka angiel-
skiego na poziom rozwoju kompetencji fonologicznej w zakresie różni-
cowania fonemów oraz dokonywania operacji na sylabach i logotomach 
w  języku polskim. Wyniki badania potwierdziły związek pomiędzy 
wzrostem kompetencji w  języku obcym (w opisywanym doświadcze-
niu: języku angielskim) a pogłębianiem tych kompetencji w języku oj-
czystym (polskim). W  badaniach ujawniono także związek pomiędzy 
intensywnością nauki języka angielskiego a poziomem sprawności fo-

4 Zob. P. Petrus, M. Bogdanowicz, Sprawność fonologiczna dzieci w kontekście nauki ję-
zyka angielskiego, [w:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bog-
danowicz, M. Smoleń, Gdańsk 2004, s. 63–77.
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nologicznych: poziom intensywności nauki języka obcego przekładał 
się na poziom świadomości i wzrost kompetencji w obu językach. 

Druga grupa badań dotyczy rozwijania strategii uczenia się i  stra-
tegii komunikacyjnych oraz umiejętności ich wykorzystania w  nauce 
(przyswajaniu) obu języków przez uczniów z deficytami rozwojowymi. 
W tej perspektywie badano możliwości wykorzystania metod terapeu-
tycznych w nauce języka obcego i  ich przeniesienia na grunt refleksji 
nad funkcjonowaniem w języku ojczystym. Przykładem tego typu do-
świadczeń są działania mające na celu wykorzystanie metod wspoma-
gających rozwijanie sprawności fonetycznej przez uczniów słabosłyszą-
cych i niesłyszących. W badaniu mającym na celu określenie zakresu, 
w  jakim wypowiedzi ustne niesłyszących studentów uczących się ję-
zyka angielskiego jako obcego są zrozumiałe dla rodzimych użytkow-
ników tego języka, Ewa Domagała-Zyśk i Anna Podlewska5 wykazały, 
że możliwe jest nauczanie języka obcego (na przykładzie angielskie-
go) osób z głębokimi uszkodzeniami słuchu bez pomijania sprawności 
mówienia. Co więcej, sami niesłyszący studenci posługujący się mową 
w zakresie języka narodowego chcieli także posługiwać się nią w nauce 
języka obcego. W implikacjach dydaktycznych podsumowujących prze-
prowadzone badanie, autorki wskazały na możliwość wspomagania na-
uczania sprawności mówienia poprzez wykorzystanie fonogestów, me-
tody uzupełniającej czytanie z  ust poprzez zaznaczanie ruchem ręki 
elementów niewidocznych na ustach6. Niektórzy studenci, którym za-

5 Zob. E. Domagała-Zyśk, A. Podlewska, Umiejętności polskich studentów z uszkodze-
niami słuchu w zakresie posługiwania się mówioną formą języka angielskiego, [w:] Stu-
dent z niepełnosprawnością w środowisku akademickim, red. K. Kutek-Sładek, G. Go-
dawa, Ł. Ryszka, Kraków 2012. 

6 Metoda ta ma swoje odmiany językowe. Jej pierwszą wersją był opracowany przez 
Cornetta system znaków wspomagających czytanie z  ust (cuet speech), dla języka 
polskiego pod nazwą fonogesty opracowała ją Kazimiera Krakowiak (taż, Fonogesty 
jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem, Lublin 1995; zob. 
także Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie rozwo-
ju językowego dzieci i  młodzieży z  uszkodzonym słuchem, red. E.  Domagała-Zyśk, 
Lublin 2009). W języku francuskim metoda znana ta jest pod nazwą langage parlé 
compléte (LPC), co już w  samej nazwie oddaje jej przeznaczenie „język mówiony 
uzupełniany”. 
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proponowano angielskojęzyczną wersję metody, stosowali już fonogesty 
w rehabilitacji językowej na gruncie języka polskiego7. 

W zakresie użycia metod i technik wspomagających uczenie się języ-
ka lub wykorzystania metod terapeutycznych stosowanych zwyczajowo 
w logopedii (terapiach mowy) w nauczaniu języka obcego najczęstszym 
opisem badań jest studium przypadku. Badania te są osadzone najczę-
ściej w metodologii badania w działaniu, a ich celem jest także udosko-
nalenie warsztatu pracy nauczyciela. Omawiane przypadki mogą być 
źródłem inspiracji dla nauczyciela języka obcego, który w  ten sposób 
może także pełnić rolę terapeuty języka i mowy dla ucznia z niedobo-
rami językowymi. W tej perspektywie studium przypadku zostało wy-
korzystane w celu zbadania skuteczności metody alfonic8 w odniesieniu 
do dziecka z dysleksją. Metoda alfonic była stosowana w polskich szko-
łach w ramach międzynarodowego projektu Je parle donc j’écris (Mówię, 
więc piszę), a na lekcji języka francuskiego wykorzystała ją Magdalena 
Narloch9. W swym badaniu autorka wykorzystała metodę alfonic w po-
czątkowym nauczaniu języka francuskiego jako obcego (pierwsza kla-
sa liceum). Alfonic stosowała cała klasa językowa (25 dzieci), w której 
uczył się także chłopiec dyslektyczny. Założeniem zastosowania tej me-

7 W podobnym celu może być wykorzystana metoda fonetyczno-gestowa (zaznacza-
nie i symbolizowanie ręką miejsc artykulacji (zob. S. de Sacy, Bien lire et aimer lire. 
Méthode phonétique et gestuelle crée par Mme Borel-Maisonny, Paris 1992) w kontek-
ście nauczania języka obcego i przeniesienia jej zasad na doskonalenie wymowy w ję-
zyku pierwszym. Najczęściej metoda ta jest stosowana wybiórczo (jako wyłonienie 
elementu charakterystycznego dla wymowy danej głoski stwarzającej problemy arty-
kulacyjne lub identyfikację grafemu w trakcie czytania na głos) i jak dotąd nie prze-
prowadzono regularnego badania dotyczącego możliwości jej wykorzystania przez 
uczniów w polskich szkołach. 

8 Alfonic to alfabet fonologiczny (od tego narzędzia wzięła nazwę metoda), opraco-
wany przez francuskiego językoznawcę André Martineta w celu ograniczenia trud-
ności związanych z  czytaniem i  pisaniem (respektowanie zasad ortograficznych) 
w  języku francuskim przeznaczony dla dzieci 6–8 letnich zaczynających naukę pi-
sania i czytania. Zob. Projekt Je parle donc j’écris. Soctrates-Minerwa, nr 107858CP 
1-2003-1-BE-Minerva-M. (01.10.03 – 01.10.05), (http://www.jeparledoncjecris.info-
ref.be/projet.html) (2.01.2013).

9 Zob. M. Narloch, L’alphabet phonologique alfonic et l’apprentissage de la lecture/écriture 
en FLE. Etude du cas: élève dyslexique, Poznań 2006 [mps]. 
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tody było w przypadku ucznia z dysleksją wykorzystanie jej również do 
celów terapeutycznych, czyli przeniesienia wybranych strategii sprawo-
wania kontroli nad dekodowaniem słów w języku obcym także na lek-
turę w języku polskim. Dzięki wprowadzeniu tej metody na lekcji języka 
obcego, chłopiec z pomocą nauczyciela wykorzystywał poznane strate-
gie samokontroli również na lekcjach języka polskiego. 

Wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lek-
kim badania przeprowadziła Małgorzata Burzyńska10. Dzięki włącze-
niu edukacji językowej (rozumianej jako zintegrowane podejście do na-
uczania języków, łączące naukę języka obcego z nauką języka polskiego) 
do całościowego procesu rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim pokazano, że wszyscy uczniowie (choć 
w różnym stopniu) mogą odnieść sukces w nauce pod warunkiem, że 
jest on mierzony nie tylko rozwojem kompetencji w języku obcym, ale 
także rozwojem kompetencji poznawczych. Oznacza to, że uczniowie 
odnieśli korzyści w zakresie tzw. wartości dodanych, tj. dodatkowych, 
poznawczo-rozwojowych funkcji nauki języka obcego. W badaniu wy-
kazano wzrost rozwoju poznawczego dziecka: usprawnienie uwagi, pa-
mięci, świadomości metajęzykowej i  metapoznawczej. Odpowiednio 
dobrane ćwiczenia doskonalenia percepcji i pamięci słuchowej i wzro-
kowej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwoju grafomo-
torycznego i słuchu fonematycznego nie muszą być przedmiotem tylko 
tzw. zajęć rewalidacyjnych. Z powodzeniem mogą być one stosowane 
na lekcji języka obcego na materiale obcojęzycznym z  odpowiednim 
odniesieniem do języka polskiego. W tej samej perspektywie, chociaż 
na mniejszą skalę, badanie w działaniu zostało wykorzystane w pracy 
z uczniem dotkniętym zespołem Aspergera11, w którym to badaniu wy-
kazano wartość terapeutyczną indywidualnych lekcji języka francuskie-

10 Zob. M. Burzyńska, Lekcja języka obcego z uczniem niepełnosprawnym miejscem ba-
dań metodą indywidualnych przypadków, „Neofilolog”, R. XXXV, 2010, s. 153–162; 
taż, Terapeutyczne aspekty nauczania języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (na przykładzie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim), „Neofilolog”, R. XXXVI, 2011, s. 125–144. 

11 Zob. D. Sobik-Robert, Les effets thérapeutiques d’enseignement d’une langue étrangère 
(cas de l’enfant atteint du Syndrome Asperger), Poznań 2011 [mps]. 
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go jako obcego, towarzyszących szkolnej nauce (rozwijanie zachowań 
komunikacyjnych i rozwijanie wiedzy o świecie).

Opisane wyżej badania są tylko przykładami korzyści rehabilita-
cyjnych, jakie może wnieść nauka języka obcego do rozwoju poznaw-
czego ucznia z niedoborami języka ojczystego. Wart podkreślenia jest 
fakt, że nie można marginalizować znaczenia dodatkowych funkcji po-
znawczych i metapoznawczych, które towarzyszą nauczaniu języka ob-
cego, także dla tzw. uczniów „zwykłych”. Proponowane komplementar-
ne metody nauki języka obcego integrujące doskonalenie kompetencji 
w  języku ojczystym i kształcenie kompetencji w  języku obcym stano-
wią niewątpliwy pożytek dla całej klasy językowej. Przykładem jest me-
toda MCL (kognitywno-językoznawcza metoda nauki języka obcego) 
opracowana przez Jacka Florczaka12 w zwartej postaci poszczególnych 
kroków metodycznych na kursach kształcenia językowego na pozio-
mie zaawansowanym, przeznaczonych w szczególności dla przyszłych 
tłumaczy. Autor wykorzystuje opis językoznawczy zebranego korpusu 
leksykalnego i gramatycznego, przekształcając wyłonione ustalenia na 
sposoby nauczania języka francuskiego jako obcego poprzez konfron-
towanie sposobów interpretacji danego zjawiska w języku polskim (oj-
czystym) i francuskim (obcym). W swej okrojonej wersji (dopasowanej 
do potrzeb danej grupy uczniów) – jako podejście porównawcze obu ję-
zyków – proponowana metoda może być stosowana na wcześniejszych 
etapach nauczania. Uwrażliwianie na funkcjonowanie w  języku (języ-
kach), wykształcenie postawy obserwatora i „komparatysty” jest prze-
cież cenne na każdym etapie nauczania, dla każdego ucznia. Oczywiście, 
techniki zmierzające do kształcenia świadomości językowej muszą być 
wtedy zróżnicowane, jednak wyrobienie przyzwyczajeń w byciu „bada-
czem” na każdym etapie nauki prowadzi do sukcesu i rozwija świado-
mość językową potrzebną w nauce nowego języka, ale także w doskona-
leniu własnych kompetencji w języku ojczystym. 

 Terapeuci i dydaktycy pracujący z dziećmi i młodzieżą z niedobora-
mi języka i mowy zwracają także uwagę na znaczenie interakcji w grupie 

12 Zob. J.  Florczak, Językoznawcze aspekty kształtowania kompetencji języka obcego, 
Łódź 2010. 
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językowej w celu rewizji i modyfikacji znaczeń wypowiedzi (pojęcia)13. 
Jagoda Cieszyńska podkreśla za Robertem Kwaśnicą14 fakt nieostatecz-
ności granic pojęciowych wytyczonych przez znajomość języka i  ich 
zależność od działania człowieka. Owo działanie może także oznaczać 
naukę obcego języka wraz z tworzącą go wspólnotą kulturową (społecz-
nością klasy językowej). 

Opinie praktyków

Nauczyciele pracujący z uczniami z deficytami języka i mowy do-
ceniają dodatkowe funkcje, jakie może pełnić nauka języka obcego. 
W badaniu sondażowym cytowanym w publikacji z 2011 roku15, któ-
re przeprowadzono wśród nauczycieli różnych języków (angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego), respondenci wskazywa-
li następujące dodatkowe korzyści płynące z nauki języka obcego: wy-
korzystanie nauki języka w rozwijaniu kompetencji poznawczej ucznia 
(informacje o świecie, aspekty kulturowe, poszerzanie wiadomości z li-

13 Np. B. M. Barth, Le savoir en construction. Former à une pédagogie de la compréhen-
sion, Paris 1993; E. Domagała-Zyśk, K. Karpińska-Szaj, Uczeń z wadą słuchu w szkole 
ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych, Kraków 2011.

14 Robert Kwaśnica ujmuje to zjawisko w  następujący sposób: „Kategorie i  struktura 
naszego (tj. używanego przez nas) języka zamykają nasze myślenie w pewnych po-
jęciowych ramach, ale komunikacja (interakcja), czyli sposób posługiwania się języ-
kiem sprawia, ze bezustannie wychodzimy poza ramy [...]. Ludzka, językowa refleksja 
ma ze swej natury charakter dialogiczny i dlatego język jako narzędzie takiej refleksji 
otwiera przed nami te rejony świata, które sam uprzednio zamknął” (tenże, Rzeczywi-
stość jako byt sensu. Teza o językowym tworzeniu rzeczywistości. Język a kultura, t. 1, 
Wrocław 1991, s. 48; por. J. Cieszyńska, Lingwistyczne i psychologiczne problemy osób 
dwujęzycznych, [w:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogda-
nowicz, M. Smoleń, Gdańsk 2004, s. 15–35).

15 Zob. K.  Karpińska-Szaj, Uczniowie z  niepełnosprawnością w  szkołach ogólnodostęp-
nych: nauczanie języków obcych, „Neofilolog”, R. XXXVI, 2011, s. 59–72. Badanie zo-
stało przeprowadzone w 2010 roku. W ankiecie wzięło udział 73 nauczycieli języków 
obcych. Ogółem uzyskano dane na temat 144 przypadków pracy z uczniami z niepeł-
nosprawnością. Nauczyciele wypowiedzieli się na temat sposobów organizacji pracy, 
wartości terapeutycznej i poznawczej nauczania języka obcego uczniów z niepełno-
sprawnością w szkołach ogólnodostępnych. 
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teratury itp.) oraz w  kompensowaniu (usprawnianiu) zaburzonych 
funkcji (ćwiczenie uwagi, trening słuchowy, rozwijanie funkcji grafo-
motorycznych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych itd.). Wyko-
rzystanie nauki języka obcego w  rozwijaniu kompetencji poznawczej 
ucznia (wzbogacanie wiedzy o  świecie: kulturze, literaturze, geogra-
fii, historii) wskazano jako szczególnie wysokie dla uczniów z uszko-
dzeniami słuchu i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lek-
kim. Podobne wysokie wyniki uzyskano dla kryterium usprawniania 
zaburzonych funkcji językowo-poznawczych. Okazało się ono również 
szczególnie ważne dla uczniów z uszkodzeniami słuchu i  z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W komentarzach do tego 
kryterium wyróżniono także sytuację uczniów z dysleksją: odnotowa-
no przypadki znacznych korzyści w usprawnianiu funkcji grafomoto-
rycznych i  treningu słuchowego zwłaszcza w odniesieniu do uczniów 
na pierwszym etapie nauczania16. 

Choć znaczenie wartości dodanych nauki języka obcego w  sfe-
rze rozwoju ogólnych kompetencji językowych i  poznawczych zosta-
ło docenione, nauczyciele odnotowali też szereg trudności związanych 
z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Najczę-
ściej wynikały one z  braku lub znacznego ograniczenia możliwości 
pracy indywidualnej z  uczniem niepełnosprawnym (brak możliwo-
ści organizacji dodatkowej lekcji indywidualnej, ale także brak opra-
cowania indywidualnego programu nauczania, doboru innych niż dla 
całej klasy technik pracy, a nawet nieuwzględnianie odrębnych kryte-
riów oceny postępów). Warto zaznaczyć, że dość palącym problemem, 
sądząc po wynikach odpowiedzi, są trudności z  właściwą interpreta-
cją wskazań metodycznych zawartych w orzeczeniach poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych. Jako najbardziej wystarczające i  przydatne 
informacje nauczyciele wskazali informacje związane z  opisem danej 
niepełnosprawności (deficytu) (81 wskazań, co stanowi 56% odpowie-
dzi). W odniesieniu do wskazówek metodycznych (zwłaszcza w zakre-
sie nauczanego przedmiotu) nauczyciele krytycznie podeszli do treści 
zawartych w orzeczeniach: wskazywali często na ogólnikowość wska-

16 Szczegółowe dane – zob. tamże. 
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zań metodycznych i brak szczegółowych odniesień do nauczania języ-
ków. Kłopotem był także skomplikowany, nadmiernie teoretyczny ję-
zyk opisu danego deficytu (niepełnosprawności), bez przełożenia na 
konsekwencje dydaktyczne (jedna z nauczycielek podała przykład opi-
nii ucznia z  niepełnosprawnością słuchu: w  dokumencie podany był 
stopień ubytku słuchu bez odniesienia, co informacja ta oznacza dla 
komunikacji z uczniem17). Opinie na ten temat przedstawiono w tabe-
li poniżej (liczba odpowiedzi odnosi się do 144 uczniów z  niepełno-
sprawnością). 

Tab. 1. Wykorzystanie informacji zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedago-
gicznych przez nauczycieli języków obcych 

Ocena wskazań metodycznych zawartych w orzeczeniach porad-
ni psychologiczno-pedagogicznych (N 144)

Liczba odpowiedzi 
„wystarczające”

– odnośnie do specyfiki niepełnosprawności (deficytu ucznia) 
(charakterystyka zachowania, opis trudności, konieczność używa-
nia specjalnego sprzętu itp.)

81

– odnośnie do sposobu komunikowania się z uczniem 44

– odnośnie do sposobu pracy na lekcji 48

– odnośnie do sposobu oceniania postępów 57

– odnośnie do pracy domowej 56

inne informacje, jakie?
– niezrozumiały język 
– ogólnikowość 
– za mało informacji 
...

1
2
1

nie znam treści orzeczenia 8

Pomimo zaobserwowanych trudności w przygotowaniu i organiza-
cji pracy z uczniami z niepełnosprawnością nauczyciele, którzy wzięli 
udział w ankiecie, wypowiadali się o swoim doświadczeniu w większo-
ści przypadków pozytywnie. Opinie na ten temat zebrano w kolejnej ta-
beli (odnoszą się one do liczby nauczycieli, tj . 73 respondentów).

17 W takim przypadku cenniejsza jest dla nauczyciela informacja o  funkcjonowaniu 
ucznia w oprotezowaniu. 
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Tab. 2. Ocena doświadczenia zawodowego w pracy z uczniem z niepełnosprawnością

Ocena doświadczenia pracy z uczniem niepełnosprawnym (N 73) Liczba  
odpowiedzi 

– doświadczenie to wzbogaciło moje kompetencje dydaktyczne 52

– uważam, że uczeń niepełnosprawny skorzystał z moich zajęć 36

– mimo podjętych starań, mam poczucie porażki 12

– nie widzę różnicy w pracy z uczniem niepełnosprawnym i pełnosprawnym 8

– jest to dla mnie strata czasu, który można poświęcić innym uczniom 7

– integracja jest korzystna dla wszystkich uczniów, należy o nią zabiegać 
mimo pojawiających się trudności 61

– integracja nie powinna dotyczyć lekcji języka obcego 5

inne, jakie?
– praca z niesłyszącą uczennicą przyniosła mi wiele satysfakcji, jednak 
wszystkiego musiałam uczyć się sama 
…

1

Jak wynika z odpowiedzi respondentów, praca z uczniem z niepeł-
nosprawnością wniosła nowe wartości w rozwój kompetencji zawodo-
wych (52 wskazania na odpowiedź pierwszą). Pozytywnie oceniono 
także korzyści płynące z nauczania w integracji (61 odpowiedzi świad-
czących o postawach prointegracyjnych). Jednak w kilku przypadkach 
można odnotować postawę sprzeciwu wobec nowego obowiązku na lek-
cji języka obcego. Zaznaczone odpowiedzi (integracja nie powinna do-
tyczyć lekcji języka obcego) świadczą o niechęci do podejmowania dzia-
łań mających na celu wspólne nauczanie języków uczniów z deficytami 
i  uczniów pełnosprawnych. W  uzasadnieniu wskazano na frustrację 
uczniów wynikającą z porównania ich postępów z pozostałymi kolega-
mi w klasie (dwa przypadki w odniesieniu do uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim18) oraz spowalnianie tempa pracy 
na lekcji i trudności z utrzymaniem dyscypliny (te komentarze dotyczy-
ły uczenia z dysleksją i dwojga uczniów z uszkodzeniami słuchu). 

18 Takie działania dydaktyczne są wyjątkowo niekorzystne dla ucznia z niepełnospraw-
nością. Jego postępy powinny być zawsze odnoszone do indywidualnie dobranych 
kryteriów (bez porównywania z innymi uczniami). 
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Podsumowanie

Obecna sytuacja prawna zarówno na poziomie realizacji dyrektyw 
Zjednoczonej Europy, jak i pakietu rozporządzeń z 2010 roku obowią-
zującego obecnie w Polsce sprzyja promowaniu postaw prointegracyj-
nych. Przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością do szkoły ogólnodostęp-
nej nie jest już tylko dobrą wolą szkoły, ale obowiązkiem i powszechne 
już stosowaną, umocowaną prawnie praktyką. Biorąc pod uwagę suk-
ces edukacyjny ucznia z  niepełnosprawnością, obowiązkiem stało się 
adekwatne do możliwości rozwojowych (akcentujące nie tylko rozwój 
edukacyjny, ale i reedukacyjny) opracowanie programu kształcenia ję-
zykowego. Lekcje języka obcego mogą zatem stać się dodatkowo miej-
scem wspomagania rozwoju poznawczego, językowego i społecznego19 
uczniów objętych odpowiednio dostosowanym indywidualnym progra-
mem edukacyjno-terapeutycznym. W przypadku uczniów z niedobo-
rami językowymi warto pamiętać, że nauce języka obcego towarzyszą 
wartości dodane, które w sytuacji deficytów języka i mowy mogą przy-
czyniać się do rozwijania kompetencji w języku polskim. 

Ponieważ znaczącym aspektem rehabilitacji języka i mowy jest od-
powiednie skorelowanie rozwijania kompetencji w  języku obcym 
z  kompetencjami w  języku ojczystym, w  centrum działań dydaktycz-
nych powinna znaleźć się tzw. kompetencja mediacyjna20. Według no-

19 Wartości poznawcze i  społeczne towarzyszące nauce języka obcego przez uczniów 
z uszkodzeniami słuchu na wcześniejszych etapach edukacji zostały przedstawione 
w publikacji K. Karpińskiej-Szaj, Integracja dziecka głuchego w klasie językowej, „Neo-
filolog”, R. XXIV, 2004, s. 33–40; zaś w odniesieniu do studentów z niepełnosprawno-
ścią słuchu w E. Domagała-Zyśk, Edukacyjne i terapeutyczne wartości lektoratu języka 
angielskiego dla studentów niesłyszących, [w:] Przekraczanie barier w wychowywaniu 
osób z  uszkodzeniami słuchu, red. K.  Krakowiak, A.  Dziurda-Multan, Lublin 2006, 
s. 423–432.

20 Mediacja wraz z  wiedzą (znajomość środków językowych), recepcją (rozumienie 
wypowiedzi ustnych i pisemnych), produkcją (tworzenie wypowiedzi ustnych i pi-
semnych), interakcją (reagowanie językowe) odwołuje się do działań językowych za-
wartych w Europejskim Opisie Kształcenia Językowego (2003), a w nowej postawie 
programowej (2009) określona jest w wymaganiach szczegółowych jako umiejętność 
przetwarzania informacji. Zob. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: ucze-
nie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.



Rehabilitacyjne aspekty nauczania języków obcych w badaniach i praktyce  21

wej podstawy programowej21 rozwijanie tej kompetencji dotyczy w nie-
wielkim stopniu odniesień do języka ojczystego. Odniesienia do języka 
polskiego (innych znanych uczniowi języków) obecne są na czwartym 
i częściowo na trzecim etapie edukacyjnym. Na wcześniejszych etapach 
kompetencja mediacyjna odnosi się do wykorzystania pisma w celu roz-
wijania umiejętności mownych oraz przetwarzania informacji ze słuchu 
na zapis. Jednak te ogólnie zarysowane w podstawie programowej umie-
jętności mogą być rozwinięte i uszczegółowione w indywidualnych pro-
gramach edukacyjno-terapeutycznych jako założenie terapeutyczno-re-
habilitacyjne. W ten sposób lekcje języka obcego mogą stać się cennym 
komponentem reedukacji językowej łączącej nabywanie umiejętności 
w nowym języku i doskonalenie kompetencji w języku ojczystym. 

21 Podstawa programowa z komentarzami, t. 3: Języki obce w szkole podstawowej, gim-
nazjum, liceum, 2009, http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view 
=article&id=2061%3Atom-3-jzyki-obce-w-szkole-podstawowej-gimnazjum-i-lice 
um&catid=230%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-podstawa-programowa 
&Itemid=290 (09.01.2013).
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Porównanie technik i ćwiczeń  
stosowanych w nauczaniu  
studenta niewidomego  
języka angielskiego oraz języka rosyjskiego 

Nauczanie języków obcych studentów niewidomych nie jest proste. 
Zarówno od prowadzącego zajęcia, jak i od samego zainteresowanego 
nauką wymaga ono ogromnego zaangażowania oraz odpowiedniego 
przygotowania. Niniejszy artykuł będzie próbą przedstawienia różnic 
i podobieństw, jakie wystąpiły w procesie nauczania języka angielskie-
go i języka rosyjskiego na indywidualnych zajęciach ze studentem nie-
widomym, zorganizowanych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie1. W pierwszej części artykułu zostanie przedstawiony pro-
blem niepełnosprawności wzrokowej oraz osoba studenta, jego funkcjo-
nowanie poznawcze i społeczne oraz korzyści płynące z nauki języków 
obcych, natomiast w drugiej części zostaną opisane techniki i  rodzaje 
ćwiczeń stosowane na zajęciach przez lektorki obydwu języków. 

Niepełnosprawność towarzyszy ludzkości od zawsze, w  naturalny 
sposób wpisana jest w rytm przemian społecznych i niejednokrotnie po-
strzegana jako jeden z najważniejszych problemów współczesnego świa-
ta. Dla potrzeb niniejszego artykułu najistotniejszą jest niepełnospraw-
ność sensoryczna, ponieważ pod uwagę będzie brana osoba z dysfunkcją 

1 Obie lektorki prowadziły równolegle indywidualne zajęcia ze słuchaczem Wydziału 
Historii i Dziedzictwa Kulturowego, studiującego na Uniwersytecie Papieskim Jana 
Pawła II w Krakowie na kierunku Europa Wschodnia. Języka rosyjskiego uczył się od 
poziomu zerowego i po trzech latach nauki (po 360 h) zdał egzamin kończący lektorat 
na poziomie B1, natomiast język angielski był kontynuacją po szkole średniej i po 
trzech latach (po 180 h) student zdał egzamin na poziomie B1+.
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wzroku. Student, o którym mowa w artykule, utracił wzrok na skutek 
nieszczęśliwego wypadku w  wieku kilku lat, jest więc według definicji 
osobą niewidomą i posiada poczucie światła tylko na jedno oko2. 

Niestety, wszelka dysfunkcja wzroku stanowi pewną przeszkodę 
w  nauce języków, nawet pomimo dostępności nowoczesnych techno-
logii. W związku z tym dostosowanie programu bądź metod nauczania 
do konkretnego przypadku jest sprawą priorytetową. Według Tomasza 
Krzeszowskiego wszystkie zalecenia dla lektorów języków obcych pra-
cujących z osobami niewidomymi „można sprowadzić do jednego po-
stulatu, jakim jest konieczność stosowania maksymalnej indywiduali-
zacji procesu nauczania, a więc każdorazowego stosowania technik de 
luxe, które dla osób pełnosprawnych mogą być luksusem, zaś dla osób 
niepełnosprawnych wzrokowo są koniecznością”3.

W trakcie pracy osoby niewidome stosują tzw. techniki pozawzro-
kowe. Oznacza to, że wykonując daną czynność, bazują na pozostałych 
zmysłach: dotyku, słuchu, węchu. Osoby słabowidzące dodatkowo ko-
rzystają z zachowanej zdolności widzenia4. W społeczeństwie utarło się 
nawet powiedzenie, że niewidomi na pewno dużo lepiej słyszą. Jednak-
że stwierdzenie to nie jest do końca prawdziwe, ponieważ student nie-
widomy nie tyle słyszy lepiej, co więcej i jest to uwarunkowane jednost-
kowo. W analizowanym przypadku funkcjonowanie poznawcze opiera 
się przede wszystkim na zmyśle słuchu, stąd też student potrafił sporo 
zapamiętać z usłyszanego tekstu. Za Krzeszowskim należy jednak za-
znaczyć, że „wieloletnie obserwacje potwierdzają tezę, że niewidomi le-

2 Niewidomy to osoba ze ślepotą wrodzoną lub nabytą do 4–5 roku życia. Opierając 
się na parametrze ostrości widzenia klasyfikacja WHO wyznacza pięć kategorii osób 
niewidomych, z czego niepełnosprawni zakwalifikowani do V kategorii – czyli bez 
poczucia światła – obejmowani są pojęciem ślepoty medycznej (czarnej, rzeczywi-
stej). Zob. M.  Czerwińska, Osoby z  niepełnosprawnością wzroku, [w:] Osoby z  nie-
pełnosprawnością w  szkole wyższej. Wybrane zagadnienia, red. H.  Ochonczenko, 
M. Czerwińska, M. Garbat, Zielona Góra 2011.

3 T. P. Krzeszowski, Niewidomi a języki obce, czyli kilka słów o tyfloglottodydaktyce, „Ję-
zyki Obce w Szkole”, 2001, nr 7, s. 10.

4 Zob. D.  Opioła, Promocja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Niepełnosprawność 
− istota i rodzaje, http:// www. forestap.republika.pl/niepełnosprawność.htm (19.12.2012).
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piej niż widzący opanowują fonetyczne aspekty języka obcego. Udoku-
mentowanych badań […] dotąd nie ma”5.

Ze względu na fakt, iż znajomość przynajmniej jednego języka ob-
cego jest konieczna dla efektywnego funkcjonowania w dzisiejszej wie-
lokulturowej społeczności, jego nauka jest niezbędnym elementem we 
współczesnym systemie edukacji6. W opinii wielu tyflopedagogów – za-
równo teoretyków, jak i  praktyków  –  jest to dziedzina, w  której oso-
by z dysfunkcją wzroku, ze względu na dobrze wyćwiczony słuch, pa-
mięć i  duże zdolności koncentracji, mogą odnieść znaczący sukces7. 
Znajomość języka obcego daje każdemu możliwości poznania rzeczy-
wistości w  sposób szerszy i  wielostronny, jednak w  przypadku osoby 
niepełnosprawnej wzrokowo nabiera ona dodatkowego znaczenia, po-
nieważ może pełnić funkcje kompensacyjne wobec braku czy znaczne-
go osłabienia wzroku8. Nauka języka obcego pomaga uczniowi z dys-
funkcją wzroku uwierzyć we własne siły, „wiara we własną skuteczność 
determinuje to, jak ludzie myślą, czują, jaką mają motywację i w efek-
cie jak się zachowują, a także, jakie podejmują decyzje i jakie wyznacza-
ją sobie cele”9. Według Kornelii Czerwińskiej osoby niepełnosprawne 
wskazują na różne funkcje znajomości języka obcego, takie jak: „zwięk-
szenie możliwości zdobycia atrakcyjnego, dobrze płatnego zawodu, ge-
nerowanie nowych kontaktów i  sprzyjanie nawiązywaniu znajomości, 
podwyższenie poziomu samooceny, większą samodzielność podczas 
podróżowania i  kontaktów zagranicznych”. Sukcesy osiągnięte w  na-
uce języka pozytywnie wpływają na samoskuteczność studenta, któ-
ra „oznacza wiarę we własne zdolności organizowania i wprowadzania 
w życie takich działań, które będą potrzebne do przezwyciężania przy-

5 T. P. Krzeszowski, Niewidomi a języki obce…, dz. cyt., s. 12.
6 Zob. K. Czerwińska, Języki obce a osoby z dysfunkcją wzroku, Warszawa 2008, s. 7.
7 Zob. B. Marek, Świat bez wzroku: wyzwania i rozwiązania w nauczaniu języka angiel-

skiego osób niewidomych, [w:] Komunikacja językowa w  społeczeństwie informacyj-
nym. Nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, red. J. Krieger-Knieja, U. Paproc-
ka-Piotrowska, Lublin 2006, s. 64−75.

8 Zob. K. Czerwińska, Języki obce…, dz. cyt., s. 8.
9 H. Ochonczenko, Poczucie samoskuteczności niepełnosprawnych studentów, [w:] Pe-

dagogika specjalna − koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, red. T. Żółkowska, M. Wlazło, t. 3, Szczecin 2008, s. 291.
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szłych, potencjalnych sytuacji”10. Ponadto H. Ochonczenko podkreśla, 
że samoskuteczność to umiejętność, która umożliwia czerpanie satys-
fakcji z życia, daje możliwości cieszenia się nim w pełni i eliminuje ne-
gatywne aspekty kontaktów interpersonalnych. Nauka języka obcego 
pomaga w komunikowaniu się oraz − w opinii samych osób niewido-
mych i słabowidzących − w pewnym stopniu kompensuje deficyty wy-
nikające z dysfunkcji wzrokowej11. Warto zaznaczyć, że „doświadczane 
przez osoby z dysfunkcją wzroku ograniczenie sfery poznawczej w za-
kresie odbioru bodźców wzrokowych, choć w  znaczącym stopniu za-
węża odbiór informacji płynących z świata zewnętrznego, to jednak nie 
jest przeszkodą w zdobywaniu wiedzy”12.

Praca ze studentem niepełnosprawnym wymaga odpowiedniego 
przygotowania ze strony lektora, od którego niejednokrotnie zależy do-
bór materiałów dydaktycznych. „Aby biegle posługiwać się językiem 
obcym, osoba z niepełnosprawnością wzrokową musi w równym stop-
niu rozwijać wszystkie podstawowe sprawności językowe: rozumienie 
ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie”13. I o tym powinien pamiętać 
każdy nauczyciel. 

Druga część niniejszego artykułu stanowi analizę porównawczą 
technik i ćwiczeń, stosowanych w procesie nauczania języka rosyjskiego 
i języka angielskiego na studiach wyższych na przykładzie pracy z kon-
kretnym studentem niepełnosprawnym14. Należy zaznaczyć, że nie-
możliwe byłoby prowadzenie zajęć z osobą niewidomą bez określone-
go sprzętu. W tym przypadku wykorzystywano następujące urządzenia: 
komputer z zainstalowanym programem zamieniającym tekst na mowę 
(program Jaws), syntezator mowy firmy Syntlak (w przypadku języka 
rosyjskiego był wykorzystywany głos ALYONA, na zajęciach z  języka 
angielskiego – głos DANIEL, a polski głos miał nazwę BOGDAN) oraz 

10 Tamże, s. 290.
11 Zob. K. Czerwińska, Języki obce…, dz. cyt., s. 9.
12 Tamże.
13 Tamże.
14 Podział technik nauczania oraz rodzaje ćwiczeń stosowane przy zdobywaniu kon-

kretnych zdolności językowych przyjęto za Hanną Komorowską i jej teorią przedsta-
wioną w książce Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2009.
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program „przerabiający” skanowany format obrazu do formatu tekstu 
(program Fine Reader). 

W procesie nauczania języków obcych jednym z elementów, na któ-
ry zwraca się uwagę, jest NAUCZANIE WYMOWY. Zarówno w pra-
cy z językiem angielskim, jak i z językiem rosyjskim stosowano te same 
techniki: imitację (za płytą lub nauczycielem), fragmenty tekstu do gło-
śnego odczytania (w przypadku języka rosyjskiego następowało powtó-
rzenie odsłuchanego tekstu), technika pytań i odpowiedzi. 

Ogromne różnice występowały przy NAUCZANIU PISOWNI oraz 
PISANIA. Język angielski nie stanowił problemu, wykorzystywano stan-
dardowe techniki, takie jak: słuchanie, literowanie, zapisywanie (zasada 
wprowadzenia najpierw języka mówionego, następnie pisanego), pisanie 
krótkiego tekstu lub notatki zawierającej słownictwo z danego działu, pi-
sanie listu bądź zakończeń omawianych wcześniej historii lub też opi-
sywanie sytuacji z życia. W przypadku języka rosyjskiego opanowanie 
graficznej strony alfabetu było praktycznie niemożliwe. Odmienne znaki 
oraz inna klawiatura stanowiły przeszkodę, której nie dało się pokonać, 
dlatego na zajęciach wykorzystywano tylko zapis fonetyczny. 

W nauce języka rosyjskiego ograniczone były także techniki wspo-
magające NAUCZANIE GRAMATYKI. Przy wprowadzaniu nowej 
struktury gramatycznej należało najpierw zaprezentować (w formie 
ustnej!) daną strukturę w odpowiednim kontekście, który czynił ją zro-
zumiałą dla studenta. Następnie objaśniano budowę struktury poprzez 
podkreślenie istotnych jej cech (np. odpowiednie końcówki przymiot-
nika dla poszczególnych rodzajów) i wykorzystywano zapis fonetyczny. 
Za pomocą skanera oraz syntezatora student miał dostęp do dodatko-
wych ćwiczeń gramatycznych, które polegały na odsłuchiwaniu i ust-
nym podawaniu poprawnej formy. Na zajęciach z  języka angielskiego 
wykorzystywano inne techniki: dryl językowy, imitację, powtórzenie, 
transformację zdań, tłumaczenie zdań bardziej skomplikowanych (np. 
zdań warunkowych).

WPROWADZENIE SŁOWNICTWA w  przypadku obydwu języ-
ków odbywało się w  podobny sposób. Podanie synonimu, antonimu, 
objaśnienie nowej leksyki, przedstawienie definicji, podanie przykła-
du wcześniej znanego należało do najczęstszych technik stosowanych 
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przy wprowadzeniu słownictwa. Trzeba podkreślić, iż niepełnospraw-
ność wzrokowa studenta wykluczała wykorzystywanie obrazków oraz 
ilustrację za pomocą gestu i mimiki. 

NAUCZANIE SPRAWNOŚCI RECEPTYWNYCH, tj. NAUCZA-
NIE ROZUMIENIA ZE SŁUCHU oraz NAUCZANIE CZYTANIA 
ZE ZROZUMIENIEM odgrywa szczególną rolę w nauce języka. Słu-
chanie radia, zapowiedzi na dworcu lub lotnisku, czy też wykładu na 
uczelni to tylko niektóre sytuacje, w  których wykorzystuje się rozu-
mienie ze słuchu. Na zajęciach językowych (zarówno z języka angiel-
skiego, jak i rosyjskiego) stosowano podobne techniki wspomagające 
nabywanie tej umiejętności. Zdania prawda-fałsz, pytania i  odpo-
wiedzi, streszczenie tekstu (dialogu) (na języku rosyjskim tylko ust-
ne!) nie stanowiły tu żadnego problemu. Należy jednak podkreślić, że 
w nauce języka rosyjskiego nie używano technik łączących sprawność 
czytania i pisania (np. zaznaczanie, wypełnianie tabeli, uzupełnianie 
tekstu z lukami, notowanie).

NAUCZANIE CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM możliwe było tyl-
ko podczas pracy z komputerem i syntezatorem. Wybór technik w przy-
padku obydwu języków następował w podobny sposób. Wykorzystywa-
no wydobywanie głównej myśli tekstu (tzw. skimming) oraz informacji 
szczegółowej (tzw. scanning), stosowano również wielokrotny wybór, 
zdania prawda-fałsz, pytania i odpowiedzi. 

W odniesieniu do NAUCZANIA SPRAWNOŚCI PRODUKTYW-
NYCH skupiano się głównie na NAUCZANIU MÓWIENIA. Trudno-
ści w nauce języka rosyjskiego wynikające z odmiennego alfabetu oraz 
klawiatury powodowały, że konieczne było tu stosowanie takich technik 
i ćwiczeń, które wykorzystują słowo jako bodziec do wypowiedzi. Na-
leżały do nich: pytania i odpowiedzi, opisy sytuacji, streszczenia, wypo-
wiedzi według podanych podpunktów, wypowiedzi na podstawie tzw. 
dokumentów autentycznych, czy też wyrażanie opinii na dany temat. 
Te same rodzaje ćwiczeń wykorzystywano w nauce języka angielskie-
go. Oczywiście zrezygnowano z zadań opartych na interpretacji obraz-
ków i zdjęć. 

Reasumując powyższą analizę, warto podkreślić, że brak w  tym 
przypadku technik wykorzystujących łączenie komunikacji werbalnej 
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i niewerbalnej. W ten sam sposób następuje nauczanie wymowy, słow-
nictwa, czytania ze zrozumieniem oraz mówienia (wykorzystanie sło-
wa jako bodźca do tworzenia wypowiedzi). Należy także zwrócić uwa-
gę na fakt, że podczas nauczania gramatyki i  nauczania rozumienia 
ze słuchu wykorzystywane są podobne lub takie same techniki ćwi-
czeń, jednak w nauce języka rosyjskiego wiedza gramatyczna weryfi-
kowana jest głównie w formie ustnej, ewentualnie poprzez zapis fone-
tyczny danych odpowiedzi. Również w  czasie wykonywania ćwiczeń 
mających na celu sprawdzenie stopnia zrozumienia usłyszanego tek-
stu w przypadku języka rosyjskiego cała uwaga skupiona jest na formie 
ustnej. Jednak największe różnice w nauce obydwu języków występu-
ją przy nauczaniu pisowni oraz pisania. Trudności, jakie w języku ro-
syjskim stanowi inny alfabet – a co za tym idzie odmienna klawiatu-
ra – są ogromną barierą dla studentów niewidomych, której nie udało 
się pokonać. Wszystko to, co słuchacz notował dla swoich potrzeb i ła-
twiejszego przyswojenia danej partii materiału, miało charakter zapi-
su fonetycznego. 

Praca za studentem niewidomym nie jest łatwa. Lektor powinien 
uwzględniać wiele czynników (społeczny, kulturowy, edukacyjny) oraz 
wykorzystywać różnorodne techniki, aby pokazać studentowi, że jego 
niepełnosprawność nie stanowi bariery, której nie dałoby się pokonać 
w procesie nauczania języków obcych. Warto słuchać swojego ucznia 
i starannie korzystać z jego podpowiedzi po to, żeby jeszcze skuteczniej 
i w możliwie najlepszy sposób zrealizować wymagania postawione na 
początku nauki oraz dotrzeć do upragnionego celu, jakim niewątpliwie 
jest umiejętność komunikowania się w języku obcym.
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NAUCZANIE WYMOWY – stosowane techniki

JĘZYK ANGIELSKI
• imitacja, powtarzanie (za płytą lub nauczycielem),
• fragmenty tekstu do głośnego odczytania,
• technika pytań i odpowiedzi (np. słówko through, pytanie: When 

you pass the tunnel on your way home, you walk…). 

JĘZYK ROSYJSKI
• imitacja (za płytą lub nauczycielem), 
• fragmenty tekstu do głośnego odczytania (tu: powtórzenie od-

słuchanego tekstu),
• technika pytań i odpowiedzi. 

NAUCZANIE PISOWNI ORAZ PISANIA – stosowane techniki

JĘZYK ANGIELSKI
• słuchanie, literowanie, zapisywanie (zasada wprowadzania naj-

pierw języka mówionego, następnie pisanego),
• pisanie krótkiego tekstu, notatki zawierającej słownictwo z  da-

nego działu, 
• pisanie listu, zakończeń historii omawianych wcześniej na zaję-

ciach,
• opis sytuacji z życia, np. My nightmare journey.

JĘZYK ROSYJSKI 
• inny alfabet, inna klawiatura (opanowanie graficznej strony alfa-

betu jest praktycznie niemożliwe),
• tylko zapis fonetyczny, 
• brak: nauczanie pisania.
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NAUCZANIE SŁOWNICTWA

JĘZYK ANGIELSKI
Wprowadzenie słownictwa:
• podanie synonimu, antonimu np. huge–big, ugly–beautiful,
• podanie przykładu, który student zna np. desert – the Sahara lub 

definicji w języku angielskim (jest to przykład dla uczniów śred-
nio zaawansowanych), 

• brak: wskazanie przedmiotu, pokazanie obrazka, ilustracja za po-
mocą gestu i mimiki.

Utrwalanie nowego słownictwa:
• użycie słów w zdaniach, w opowiadaniach. 

JĘZYK ROSYJSKI
Wprowadzenie słownictwa:
• podanie synonimu, antonimu, objaśnienie nowej leksyki, definicja,
• brak: wskazanie przedmiotu, pokazanie obrazka, ilustracja za po-

mocą gestu i mimiki.
Utrwalenie słownictwa: 
• użycie nowo poznanych słów w zdaniach, wielokrotne powtarza-

nie. 

NAUCZANIE GRAMATYKI – stosowane techniki

JĘZYK ANGIELSKI
• dryl językowy (drill), za pomocą skanera oraz syntezatora stu-

dent ma dostęp do dodatkowych ćwiczeń gramatycznych,
• imitacja, powtórzenie, 
• tłumaczenie zdań bardziej skomplikowanych (np. zdań warun-

kowych),
• transformacja zdań, np. zdania ze stroną bierną, mową zależną. 

JĘZYK ROSYJSKI
• ograniczone,
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• wypowiedzenie nowej struktury w  odpowiednim kontekście, 
który czyni ją zrozumiałą dla studenta,

• objaśnienie budowy struktury, podkreślenie istotnych jej cech (np. 
odpowiednie końcówki przymiotnika dla poszczególnych rodzajów),

• zapis fonetyczny,
• ćwiczenia: za pomocą skanera oraz syntezatora student ma do-

stęp do dodatkowych ćwiczeń gramatycznych (odsłuchiwanie 
i podawanie poprawnej formy gramatycznej ustnie). 

NAUCZANIE SPRAWNOŚCI RECEPTYWNYCH

a) NAUCZANIE ROZUMIENIA ZE SŁUCHU – stosowane techniki

JĘZYK ANGIELSKI
• zdania prawda-fałsz,
• dopasowanie osoby do zdania,
• dyktando: posłuchaj, zapisz, powtórz,
• streszczenie tekstu, usłyszanego dialogu.

JĘZYK ROSYJSKI
• prawda-fałsz, 
• wielokrotny wybór,
• pytania i odpowiedzi,
• streszczenie (tylko ustne!),
• wielokrotny wybór,
• brak technik wykorzystujących sprawność czytania i pisania (za-

znaczanie, wypełnianie tabeli, uzupełnianie tekstu z lukami, no-
towanie).

b) NAUCZANIE CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

JĘZYK ANGIELSKI – stosowane techniki
• poprzedzające czytanie: przewidywanie tematu tekstu, wprowa-

dzenie nowego słownictwa, 
• towarzyszące czytaniu i następujące po nim: wydobywanie głów-

nej myśli tekstu (skimming),
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• wydobywanie informacji szczegółowej: (skanning), wielokrot-
ny wybór, prawda-fałsz, pytania i odpowiedzi – ćwiczenie czy-
tania łączono z ćwiczeniami na wymowę i  intonację (czytanie 
fragmentów tekstu na głos) oraz mówienia, (np. What do you 
think about..?).

JĘZYK ROSYJSKI – stosowane techniki15

• poprzedzające czytanie (w tym wypadku poprzedzające odsłu-
chiwanie): technika przewidywania wyrazów, jakie wystąpią 
w tekście, technika skojarzeń tematycznych, 

• towarzyszące czytaniu i  następujące po nim: wydobywanie 
głównej myśli tekstu (tzw. skimming), wydobywanie informa-
cji szczegółowej (tzw. scanning), wielokrotny wybór, prawda-
-fałsz, pytania i odpowiedzi. Dwie ostatnie techniki łączą czyta-
nie z mówieniem.

NAUCZANIE SPRAWNOŚCI PRODUKTYWNYCH 
– NAUCZANIE MÓWIENIA

JĘZYK ANGIELSKI – stosowane techniki
• pytania i  odpowiedzi najczęściej do materiału z  podręcznika, 

tekstu oraz do usłyszanego tekstu, 
• opis sytuacji (np. Which superstitions do we have in Poland?),
• wyrażanie opinii (np. What do you think…?, What would you 

do…?),
• brak ćwiczeń opartych na interpretacji obrazków, zdjęć.

JĘZYK ROSYJSKI – stosowane techniki16

• pytania i odpowiedzi, 
• opis sytuacji, 

15 Możliwe do wykorzystania tylko na zajęciach podczas pracy z komputerem i synteza-
torem.

16 Tylko te, które wykorzystują słowo jako bodziec do wypowiedzi.
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• streszczenie,
• wypowiedź według podanych podpunktów,
• wypowiedzi na podstawie tzw. dokumentów autentycznych (np. 

kupowanie biletu, pytanie o drogę i instruowanie), 
• wyrażanie opinii na dany temat.
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O pracy z kamerą na lekcji języka obcego  
słów kilka

Szybki rozwój nowych technologii sprawia, iż coraz bogatsza staje 
się gama narzędzi, z  których może korzystać nauczyciel języka obce-
go. Jednym spośród nich – dobrze znanym, choć wciąż w niewielkim 
stopniu używanym przez glottodydaktyków – jest kamera. O ile niko-
go w obecnych czasach nie trzeba przekonywać o konieczności użycia 
nagrań wideo, pozwalających na wzbogacenie przekazu dźwiękowego 
o cenne informacje odnoszące się do wizualnego kontekstu aktu komu-
nikacyjnego (z tego też powodu Swaffar i Vlatten używają w odniesieniu 
do filmu określenia „medium multisensoryczne”1), o tyle zastosowanie 
rejestratorów audio-wideo na zajęciach języka obcego wciąż w większo-
ści przypadków pozostaje egzotyką. Dzieje się tak, pomimo że gwał-
towny postęp technologiczny czyni urządzenia tego typu coraz bardziej 
dostępnymi. Tymczasem potencjalne korzyści płynące z  użycia tego 
medium są trudne do przecenienia.

W niniejszym artykule zostanie omówione zagadnienie tworzenia 
różnego typu nagrań wideo w ramach nauki języka obcego. Przy czym 
chodzi zarówno o materiały realizowane przez nauczyciela w otoczeniu 
klasowym, jak i produkowane przez samych uczniów. Punktem wyjścia 
dla tych rozważań będą różnorodne projekty, wcielone w życie przez au-
tora niniejszego tekstu na zajęciach języka francuskiego w szkole ponad-
gimnazjalnej. W pierwszej kolejności skoncentrujemy się na filmowaniu 
różnego typu interakcji ustnych, grupowych bądź też indywidualnych, 
zachodzących między uczestnikami lekcji. Następnie zaś przejdziemy do 

1 Zob. J. Swaffar, A. Vlatten, A sequential model for video viewing in the foreign language 
curriculum, „Modern Language Journal”, R. LXXXI, 1997, s. 175–188. 
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problemu nagrań tworzonych przez nauczyciela z myślą o dostarczeniu 
pomocy naukowej dla swoich słuchaczy lub innych lektorów. W ostatniej 
wreszcie części artykułu zostanie pokrótce omówione zagadnienie reali-
zowania materiałów audiowizualnych przez samych uczniów.

Materiały filmowe tworzone podczas zajęć języka obcego

Potencjalnych korzyści, płynących z użycia rejestratora audiowizu-
alnego w  procesie glottodydaktycznym jest wiele. Dzięki nagrywaniu 
uczestników zajęć w trakcie różnego rodzaju interakcji w języku obcym 
możliwe jest bowiem uzyskanie całego szeregu niezwykle cennych da-
nych, przydatnych zarówno nauczycielowi, jak i  samym uczniom. Jak 
zauważa Liu, krytyczna obserwacja i analiza swojej wypowiedzi jest ko-
rzystnym i odkrywczym doświadczeniem dla uczącego się2. Tym bar-
dziej, iż w  przypadku zdecydowanej większości uczestników zajęć 
możliwość zobaczenia samego siebie mówiącego w języku obcym jest 
całkowicie nowym doświadczeniem. Uczniowie zwykle nie zdają so-
bie sprawy ze sposobu, w jaki postrzegani są przez innych uczestników 
aktu komunikacyjnego. Na percepcję tę wpływają zaś różnego rodza-
ju czynniki, takie jak ton głosu, specyficzna intonacja czy też przesad-
nie częste użycie określonych sformułowań. Zjawiska te mogą natomiast 
nasilać się w potencjalnie stresogennej sytuacji wypowiadania się w ję-
zyku obcym na forum klasowym. Dlatego też wielu uczniów docenia 
możliwość rzeczowej analizy zarejestrowanej wypowiedzi. Na podobny 
aspekt problemu zwracają uwagę także Hoelker, Nimmannit i Nakamu-
ra3. Stwierdzają oni bowiem, iż samoobserwacja owocuje lepszą kontro-
lą mowy ciała. Z pewnością zaś jest to niezwykle ważny aspekt wypo-
wiedzi, który jednak bywa często ignorowany przez uczniów. Krytyczna 
analiza nagrania wideo pozwala natomiast na zdanie sobie sprawy z ist-

2 Zob. Y.-H. Liu, Video Presentation: Using the Camcorder to Work Miracles in the EFL 
Classroom, „ThaiTESOL Bulletin”, R. X, 1997, nr 2, s. 10–17.

3 Zob. J. Hoelker, N. Suchada, I. Nakamura, Exploring through Video, [w:] KOTESOL 
Proceedings PAC2, 1999: The Second Pan Asian Conference, Seul 1999, s. 145–156.
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nienia pewnych odruchów i w rezultacie może zaowocować skuteczniej-
szą samokontrolą.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest tu, poruszona przez Levy’ego 
i Kennedy’ego, możliwość znacznego usprawnienia działań nauczycie-
la4. Nagrania zrealizowane w klasie są bowiem skutecznym narzędziem, 
które pozwala na bardziej efektywną pracę nad rozwijaniem kompeten-
cji komunikacyjnej i  dokładniejszą korektą błędów uczniów. Nie ule-
ga wątpliwości, iż utrwalenie ulotnej w swej naturze wypowiedzi ustnej 
daje lektorowi szansę na dokładną ocenę każdego z jej aspektów. W po-
dobnym kierunku podąża również refleksja Hada, Ogata i Yano, którzy 
stwierdzają, iż filmy wideo pozwalają nauczycielowi na bardziej zindy-
widualizowane podejście do ucznia i szczegółową analizę jego słabych 
i mocnych stron5. 

Jak słusznie zauważają Masats, Dooly i Costa kolejnym argumentem, 
przemawiającym za użyciem kamery na lekcji języka obcego jest fakt, że 
umożliwia ono wyeliminowanie potrzeby przerywania toku myśli ucznia 
podczas wypowiedzi ustnej6. Tym samym rozwiązany zostaje jeden 
z  podstawowych problemów dobrze znanych każdemu nauczycielowi, 
a mianowicie konieczność pogodzenia pracy nad poprawnością językową 
z rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych. Komorowska wprawdzie 
postuluje staranne oddzielenie ćwiczeń poprawnościowych od płynno-
ściowych, ale w rzeczywistości klasowej jest to często trudne do wyko-
nania7. Nierzadko zaś zdarza się, że interwencje lektora odnoszące się do 
sfery poprawności językowej sprawiają, iż uczniowi niełatwo jest nabrać 
płynności w mówieniu. Nagrania wideo pozwalają natomiast wyelimino-
wać ten problem. Podczas ćwiczeń komunikacyjnych nauczyciel czuwa 

4 Zob. M. Levy, C. Kennedy, A Task-cycling Pedagogy Using Stimulated Reflection and 
Audio-conferencing in Foreign Language Learning, „Language Learning & Technolo-
gy”, R. VIII, 2004, nr 2, s. 50–69.

5 Zob. Y. Hada, H. Ogata, Y. Yano, Video-based language learning environment using an 
online video-editing system, „Computer-Assisted Language Learning”, R. XV, 2002, nr 
4, s. 387–407.

6 Zob. D.  Masats, M.  Dooly, X.  Costa, Exploring the potential of language learning 
through video making, [w:] Proceedings of EDULEARN09 Conference. 6th-8th July 
2009, Barcelona 2009, s. 341–352.

7 Zob. H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2005, s. 83–86.
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jedynie nad przepływem informacji w klasie i dba o to, by uczestnicy zajęć 
się rozumieli; a dopiero na kolejnym etapie koncentruje się na popraw-
ności wypowiedzi. Wreszcie, jak podkreśla DuFon, nie do przecenienia 
jest również możliwość utrwalenia wypowiedzi ucznia i stworzenia archi-
wum dokumentującego jego postępy w nauce8. 

Użycie kamery wideo na lekcji języka obcego  
a reakcje uczących się

Liczne zalety płynące ze stosowania kamery na lekcji języka obce-
go nie zmieniają faktu, że przez wiele osób narzędzie to bywa odbierane 
jako kontrowersyjne. Podstawowy problem, który może napotkać na-
uczyciel pragnący w sposób regularny używać kamery w otoczeniu kla-
sowym, stanowi opór części uczniów. Niechęć ta w znacznej mierze jest 
jednak nieracjonalna, gdyż materiały filmowe tworzone w trakcie zajęć 
nie są przeznaczone do rozpowszechniania i uczący nie może ich uży-
wać wbrew woli swoich podopiecznych. Nie do pomyślenia jest na przy-
kład sytuacja, w której lektor udostępniałby tego typu nagrania w sieci 
internetowej bez wiedzy i aprobaty zainteresowanych osób. Za irracjo-
nalny należy także uznać negatywny stosunek części uczących się do sa-
mego faktu bycia oglądanym na ekranie przez pozostałych uczestników 
zajęć. Tak czy inaczej bowiem nagrania tworzone są w klasie, gdzie każ-
dy podlega obserwacji ze strony koleżanek i  kolegów. Natomiast film 
wideo jest tylko wiernym odtworzeniem rzeczywistości i w żaden spo-
sób jej nie deformuje. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nawet jeśli wyżej wspomnia-
ne reakcje nie posiadają podstaw racjonalnych, to w żadnym wypadku 
nauczyciel nie ma prawa lekceważyć tego typu sygnałów. Negatywne od-
czucia niektórych uczniów mogą bowiem wynikać na przykład z ich ni-
skiej samooceny, zaś próby zmuszania do uczestnictwa w  nagraniach 
mogą tylko zwiększyć opór i skutkować odmową współpracy. Koniecz-

8 Zob. M. DuFon, Video recording in ethnographic SLA research: Some issues of validity 
in data collection, „Language Learning & Technology”, R. VI, 2002, nr 1, s. 40–59.



Krzysztof Kotuła38

ne jest więc stopniowe i  umiejętne „oswajanie” z  nowym narzędziem. 
Dobrym pomysłem jest na przykład dopilnowanie, by kamera była sta-
le widocznym elementem wyposażenia klasy i dopiero kiedy uczniowie 
przestaną traktować jej obecność jako coś niezwykłego, można wyjść 
z propozycją tworzenia nagrań. Warto przy tym skorzystać na początku 
z pomocy ochotników, których postawa ośmieli pozostałą część grupy.

Materiały filmowe tworzone przez nauczyciela języka obcego

W procesie glottodydaktycznym kamera może być używana również 
w sposób odmienny: nauczyciel może bowiem samodzielnie przygoto-
wywać materiały filmowe mające za zadanie pomagać uczniom w na-
uce. Na przykład Shrosbree proponuje lektorom tworzenie „modelo-
wych” nagrań, prezentujących wzory wypowiedzi w języku obcym oraz 
porady odnoszące się do elementów szczególnie istotnych (bądź też nie-
porządanych), jakie pojawiają się w czasie komunikacji ustnej9. Uwa-
gi te mogą być formułowane z  myślą o  ułatwieniu przygotowania do 
różnego rodzaju testów (np. do egzaminu maturalnego) lub też odno-
sić się do sytuacji komunikacyjnych zaczerpniętych z życia (np. rozmo-
wa o pracę). Zresztą odbiorcami filmów instruktażowych tego typu nie 
muszą być jedynie uczniowie. Tschirner wskazuje bowiem, w jaki spo-
sób podobne materiały opracowane przez doświadczonych pedagogów 
i prezentujące efektywne metody pracy z klasą przydadzą się początku-
jącym nauczycielom10.

Lektorzy mogą również tworzyć filmy mające na celu usprawnienie 
procesu opanowywania przez uczących się wybranych podsystemów ję-
zyka, np. poprawę jakości wymowy. Wiadome jest bowiem, że opano-
wanie właściwej artykulacji wymaga długotrwałych ćwiczeń, na co za-
zwyczaj nie ma dostatecznej ilości czasu w trakcie lekcji. Teoretycznie 

9 Zob. M. Shrosbree, Digital Video in the Language Classroom, „The JALT CALL Jour-
nal”, R. IV, 2008, nr 1, s. 75–84.

10 Zob. E.  Tschirner, Language acquisition in the classroom: The role of digital video, 
„Computer Assisted Language Learning”, R. XIV, 2001, nr 7, s. 305–319.
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więc idealna byłaby sytuacja, w której uczniowie mieliby możliwość sa-
modzielnej pracy w tym zakresie. Natomiast funkcję doskonałej pomo-
cy w realizacji tegoż zadania pełniłyby filmy wykonane przez nauczy-
ciela. Tym bardziej, iż wzbogacenie typowych nagrań dźwiękowych 
o ścieżkę wideo pozwala uczącemu się na dogodną obserwację wzorco-
wej pracy aparatu mowy i jej imitację. Z kolei Katchen, Morris i Savova 
proponują, aby lektorzy tworzyli filmy odpowiadające na indywidualne 
zapotrzebowania uczniów, np. zorganizowane tematycznie wokół spe-
cyficznego słownictwa11.

Materiały filmowe tworzone przez uczących się języka obcego

Całkowicie odrębną kategorią filmów, pozwalającą na dużo pełniej-
szą indywidualizację procesu nauczania, są nagrania przygotowywane 
przez samych uczniów. To bardzo ciekawa propozycja, przełamująca 
tradycyjne schematy pracy klasowej. Uczniowie przestają tu być bierny-
mi odbiorcami treści narzuconych przez nauczyciela i stają się twórca-
mi w pełnym znaczeniu tego słowa. Projekty takie pozwalają uczącym 
się na wyrażenie swych potrzeb i zainteresowań. We wspomnianym już 
wcześniej artykule Masats, Dooly i Costa wśród rodzajów nagrań, które 
mogą być wykonane przez uczniów, wymieniają: wideoklipy, wywiady, 
reklamy, filmy fabularne, wydanie wiadomości oraz filmy dokumental-
ne12. Liczba możliwości jest więc pokaźna, a jedyne ograniczenie może 
stanowić wyobraźnia uczestników zajęć.

Z kolei Essberger wylicza kilka podstawowych zalet, jakie płyną z re-
alizowania podobnych projektów13, przy czym za zasadniczy element, 
odróżniający je od rutynowych i przewidywalnych ćwiczeń, uznaje ich 
właściwości stymulujące i aktywizujące. Kolejną istotną cechą są wyma-

11 Zob. J.  Katchen, B.  Morris, L.  Savova, Do-it-Yourself video Role Models, „Essential 
Teacher”, R. II, 2005, nr 1, s. 40–43.

12 Zob. D. Masats, M. Dooly, X. Costa, Exploring…, dz. cyt., s. 349.
13 Zob. J. Essberger, Scene 7! Take 7! Video Cameras in the EFL/ESL Classroom, http://

edition.tefl.net/ideas/teaching/video-cameras-in-the-efl-esl-classroom/(28.11.2012).
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gania, które stawiają one przed uczestnikami zajęć. Zarówno koncepcja, 
jak i realizacja materiału filmowego zmuszają bowiem do wytrwałości 
i dyscypliny. Uczniowie w  sposób naturalny rozwijają zatem umiejęt-
ności dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji oraz sprawnego 
reagowania na nieprzewidziane wypadki. Dodatkowo sama idea pracy 
projektowej zakłada między innymi, iż zadania stawiane przed uczący-
mi się powinny być podobne do tych, które napotykają oni zwykle w ży-
ciu pozaszkolnym. Zaś tworząc filmy, uczeń widzi konkretny efekt swo-
ich działań, którym może dzielić się z  innymi, używając do tego celu 
chociażby Internetu. Jest to bez wątpienia czynnik silnie motywujący, 
sprzyjający zarazem skutecznemu rozwijaniu takich umiejętności, jak 
kreatywność oraz twórcze podejście do problemu. 

Nie należy również pomijać pozytywnego wpływu tworzenia au-
torskich materiałów audiowizualnych na rozwijanie kompetencji ję-
zykowych. W grę wchodzi tutaj cały ich szereg, by wspomnieć choćby 
o  kompetencji fonologicznej, czyli umiejętności poprawnej wymowy; 
kompetencji dyskursywnej, rozumianej jako znajomość zasad, według 
których przekaz jest organizowany i budowany; kompetencji gramatycz-
nej, czyli umiejętności wyrażania znaczeń oraz kompetencji leksykalnej.

Dalsze możliwości wykorzystania materiałów filmowych

Jak widać, możliwości kreatywnego użycia nagrań filmowych w ra-
mach lekcji języka obcego jest naprawdę dużo. Należy sobie jednak za-
dać pytanie, w  jaki sposób korzystać z  tego typu materiałów w dalszej 
perspektywie czasowej, tak by w pełni wyzyskać ich potencjał. Jak już 
wspomniano, nagrania mogą posłużyć jako źródło refleksji nad sposo-
bami doskonalenia wypowiedzi ustnych w ramach lekcji języka obcego. 
Cyfrowe utrwalenie różnych form interakcji ustnej uczniów pozwala bo-
wiem nauczycielowi na dokonanie dużo bardziej miarodajnej ewaluacji 
kompetencji każdego uczestnika zajęć oraz zindywidualizowane podej-
ście do niego, uwzględniające możliwości, predyspozycje i  tempo pra-
cy. Z kolei sami uczniowie, uzyskawszy możliwość oceny swojej własnej 
wypowiedzi, w  dużo większym stopniu stają się świadomi uwarunko-
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wań determinujących sposób, w jaki odbierani są przez innych uczestni-
ków aktu komunikacyjnego. Zaś w przypadku ćwiczeń koncentrujących 
się na podniesieniu jakości wymowy nauczyciel może w sposób bardzo 
dokładny zdiagnozować indywidualne trudności danego ucznia, a zesta-
wiając ze sobą poszczególne nagrania, precyzyjnie ocenić, czy i w jakim 
tempie dokonuje się realna poprawa jakości jego wymowy.

Dzięki technice cyfrowej wypowiedzi uczniów mogą być analizo-
wane w trybie asynchronicznym. Zrealizowane w trakcie zajęć nagra-
nia różnego typu interakcji (samodzielnych wypowiedzi, pracy w  pa-
rach lub w grupach) nauczyciel może bowiem ocenić i skomentować już 
po zakończeniu lekcji. Rozwój nowych narzędzi informatycznych daje 
w tym względzie prowadzącemu zajęcia bardzo duże możliwości. Nale-
ży do nich na przykład modyfikowanie nagranego filmu w edytorze au-
dio-wideo (takim jak choćby darmowy Windows Movie Maker, o któ-
rego zaletach pisze Gromik14) w taki sposób, by oznakować fragmenty, 
na które pragnie się zwrócić uwagę ucznia. Dobrym pomysłem jest tak-
że dodawanie komentarzy w formie dźwiękowej lub też napisów poja-
wiających się na ekranie w wybranych momentach. Dzięki tego typu in-
formacji zwrotnej uczeń może dokonywać samodzielnej analizy swoich 
błędów i pogłębiać refleksję nad ich przyczyną. 

Produkcja materiałów wideo daje nauczycielom również szansę in-
nej natury. Pozwala ona bowiem na tworzenie własnej bazy wiedzy, 
zorganizowanej wokół wybranych domen (jak np. wymowa lub słow-
nictwo) i stopniowo rozbudowywanej. Dzięki temu zarówno sami lek-
torzy, jak i kolejne pokolenia uczniów mogą korzystać z narzędzi do-
stosowanych do ich potrzeb. Tym bardziej, że w sieci istnieje obecnie 
coraz więcej serwisów umożliwiających darmowe magazynowanie da-
nych. Niektóre z nich – jak na przykład Google Drive – charakteryzują 
się wygodnym interfejsem, pozwalającym na sprawne zarządzanie pli-
kami oraz na szybką synchronizację zawartości dysku sieciowego i lo-
kalnego. Nauczyciel może także wybrać grupę adresatów, której pragnie 

14 Zob. N. Gromik, Film editing in the EFL classroom, „The JALT CALL Journal”, R. II, 
2006, nr 1, s. 27–36. 
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udostępnić określone materiały, unikając tym samym niebezpieczeń-
stwa, że dostają się one w niepowołane ręce. 

O przeszkodach w realizacji materiałów filmowych słów kilka

Nie da się ukryć, że pomimo zaznaczającego się w ostatnich latach 
szybkiego postępu technologicznego, wciąż istnieją przeszkody tech-
niczne mogące potencjalnie uniemożliwić pracę z  nagraniami wideo 
w ramach zajęć języka obcego. Pierwszy problem dotyczy sprzętu. O ile 
bowiem dostęp do komputera staje się z każdym rokiem coraz bardziej 
powszechny, o tyle posiadanie cyfrowej kamery wideo wciąż jest pew-
nego rodzaju luksusem. Nawet jeśli produkowane obecnie urządzenia, 
takie jak aparaty fotograficzne oraz telefony komórkowe, wyposażone są 
w możliwość rejestrowania filmów, to ich jakość pozostawia często wie-
le do życzenia. Szczególnie istotna jest tu klasa mikrofonu, gdyż w przy-
padku nagrania słabej jakości wychwycenie wszystkich błędów staje się 
trudne czy wręcz niemożliwe. A jeszcze wyraźniej tego typu wady ob-
jawiają się przy realizacji materiałów mających za zadanie prezentować 
wzorce wymowy. Przyszłość rysuje się jednak w zdecydowanie jasnych 
barwach – można się spodziewać, że w nieodległej perspektywie więk-
szość nawet prostych urządzeń rejestrujących będzie standardowo wy-
posażona w aparaty i mikrofony dobrej jakości. Tym pilniejsza jest więc 
potrzeba ustawicznego szkolenia nauczycieli, którzy powinni być w sta-
nie wykorzystywać potencjał nowych narzędzi.

Problem kompetencji informatycznych osób uczących języka obcego 
jest oczywiście równie istotny. Dużo mówi się o potrzebie jak najpełniej-
szego kształcenia nauczycieli, pozwalającego im na korzystanie z dobro-
dziejstw techniki15. Niestety, często okazuje się, że rzeczywisty stan wie-
dzy technicznej pedagogów pozostawia wiele do życzenia. Spora grupa 
nauczycieli nie podejmuje się realizacji tego typu zadań, ponieważ nie 
posiada nawet elementarnych kompetencji w tym zakresie. Chodzi tu 

15 J. Krajka, The Language Teacher in the Digital Age – Towards a Systematic Approach to 
Digital Teacher Development, Lublin 2012.
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nie tylko o  umiejętność nagrania materiału filmowego na urządzeniu 
cyfrowym, co jest stosunkowo proste, ale również o jego późniejszą ob-
róbkę. Jeżeli bowiem lektor ma tworzyć bazę wiedzy zawierającą filmy 
koncentrujące się na wybranej tematyce, to zmuszony jest opanować ob-
sługę programów umożliwiających umieszczanie i udostępnianie okre-
ślonych zawartości w sieci internetowej. Jeśli zaś konieczna jest do tego 
obróbka nagranego materiału, to kompetencje nauczyciela muszą do-
datkowo obejmować takie zagadnienia, jak znajomość oprogramowania 
edytującego w rodzaju Windows Movie Maker. Nic dziwnego więc, że 
duża część lektorów nie podchodzi do podobnych pomysłów z entuzja-
zmem. Konieczne jest jednak uświadomienie sobie, że nowe technologie 
w szkole są zjawiskiem, od którego nie będzie można uciec.
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Wykorzystanie metod interaktywnych  
w nauce leksyki języka arabskiego

W dobie wszechogarniającej różnorodności, osoby chcące samodziel-
nie przyswajać słownictwo z języka arabskiego mają do dyspozycji coraz 
więcej sposobów i możliwości. Metody interaktywne cieszą się dużą po-
pularnością także wśród studentów uczących się tego języka w ramach 
tradycyjnych kursów, a pragnących poszerzać swoje kompetencje języko-
we także poza zajęciami. Istnieje wielka liczba stron internetowych pro-
ponujących ćwiczenia i gry wspomagające zapamiętywanie leksyki, a tak-
że szereg uznanych kursów online, stworzonych z myślą o wspomaganiu 
wymowy i prostych umiejętności komunikacyjnych adeptów języka arab-
skiego. Chociaż niewątpliwie metody interaktywne mogą pomagać w na-
uce słownictwa, trzeba mieć na uwadze kilka kwestii, które stanowią o ich 
słabości, zwłaszcza w ramach standardowego kursu językowego.

Kilka słów o języku arabskim

Język arabski należy do rodziny chamito-semickiej, wśród której 
jest jednym z najpóźniej zaświadczonych. Mimo tego, jak podkreśla Ja-
nusz Danecki, zachował on wiele archaicznych form1. Składa się z 28 li-
ter, rozróżnia 3 samogłoski, które funkcjonują zarówno jako samogło-
ski krótkie, jak i długie. 

Język arabski oparty jest na systemie rdzeniowym, pełniącym funk-
cję leksykalną2. Tworzenie nowych słów możliwe jest dzięki afiksom, 

1 J. Danecki, Gramatyka języka arabskiego, t. 1, Warszawa 2001, s. 20.
2 Tamże, s. 158.
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pełniącym funkcje gramatyczne (słowotwórcze oraz fleksyjne)3, co – jak 
podkreśla wielu badaczy – jest jednym z najważniejszych przejawów lo-
gicznego charakteru języka arabskiego. Zeinab Ibrahim zaznacza w tym 
kontekście, że słowotwórstwo w języku arabskim znajduje się pomiędzy 
gramatyką i umiejętnością czytania4.

Jest to istotne, biorąc pod uwagę graficzny charakter języka arabskie-
go, i może być pomocne dla studentów uczących się go, a stykających się 
pierwszy raz z alfabetem odmiennym od łacińskiego5.

Częstym problemem w  początkowej fazie nauki jest konotowanie 
znaku graficznego, jako oznaczającego konkretną literę alfabetu. Dodat-
kowy kłopot stanowi fakt odmiennego zapisu liter w zależności od miej-
sca w wyrazie i zasad ortografii poszczególnych znaków.

We wstępnej fazie nauki należy w miarę szybko kojarzyć konkretny 
znak jako reprezentujący literę, co bywa problematyczne ze względu na 
często stosowaną transkrypcję, używaną w podręcznikach i materiałach 
wspomagających (różniącą się także w  zależności od wydawnictwa), 
mającą w  założeniu uprościć zapamiętanie wymowy słowa. Często-
kroć jednak osoby uczące się tego języka przyznają, że w ich przypad-
ku umiejętności przywołania i wymówienia danego słowa towarzyszy 
jednocześnie nieumiejętność jego zapisu w  języku arabskim (co łączy 
się także z nadmierną koncentracją na zapisie łacińskim). Korzystanie 
z  transkrypcji w  początkowej fazie nauki bywa nieuniknione, aczkol-
wiek winno być stopniowo ograniczane.

 W wielu tekstach do nauki języka arabskiego nie zapisuje się woka-
lizacji, co wymaga od studenta orientowania się w formach gramatycz-
nych i kontekście wypowiedzi. Umiejętność ta sprawia, że student uczy 
się ograniczać korzystanie ze słownika na rzecz konotowania struktur 
gramatycznych. Umiejętność ta wymaga jednak solidnego przygotowa-
nia i poznania podstaw gramatyki arabskiej.

3 Tamże.
4 Z. Ibrahim, Language teaching and technology, [w:] Linguistics in an Age of globaliza-

tion, Perspectives on Arabic Language and Teaching, red. Z. Ibrahim, S. A. M. Makhlo-
uf, Kair 2008, s. 10.

5 Alfabet arabski nazywa się abdżadiją. Więcej informacji na temat pisma arabskiego 
zob. I. Król, Pismo i ortografia arabska, Kraków 2009.
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Wśród czynników zwiększających trudność nauki warto również 
wymienić długą historię języka oraz jego zasięg geograficzny. Pierw-
szy element łączy się bowiem z występowaniem w arabskim archaicz-
nych form, zarówno leksykalnych, jak i  gramatycznych, a  problemy 
z uwspółcześnianiem języka wynikają ściśle z jego religijnego charakte-
ru (zgodnie bowiem z nauką islamu, to w nim miał zostać zesłany Ko-
ran). Druga kwestia związana jest natomiast z występowaniem odmian 
dialektalnych, różniących się w  sposób wyraźny, czego najlepszym 
przykładem są dialekty Maghrebu, które stanowią połączenie języka 
arabskiego, ale także dialektów berberyjskich oraz języka francuskie-
go. Wpływa to także na niezwykle szeroki zakres słownictwa używane-
go w języku arabskim.

Sytuacja językowa w świecie arabskim.  
Główne problemy w nauce słownictwa

Należy w tym kontekście rozpatrzyć dwie interesujące kwestie, które 
dotyczą bezpośrednio sytuacji językowej świata arabskiego i osób uczą-
cych się tego języka. Po pierwsze stykamy się w tym przypadku z pro-
blemem dyglosji, czyli funkcjonowania dwóch odmian języków  –  li-
terackiego Modern Standard Arabic (MSA), będącego kontynuacją 
klasycznego języka arabskiego oraz odmian dialektalnych, zróżnicowa-
nych w zależności od regionu6.

 Literacka odmiana języka używana jest generalnie w sytuacjach ofi-
cjalnych. Oznacza to, że spotyka się ją w szkołach, urzędach, podczas 
rozmaitych uroczystości, zwłaszcza o  charakterze państwowym. Co-
dziennym językiem Arabów jest natomiast dialekt, który stosuje się 

6 Król rozróżnia dodatkowe odmiany pośrednie, pozwalające opisać taką sytuację ję-
zykową jako pluriglosję. Przywołuje m.in. podział El-Saida Badawiego, który sktego-
ryzował następujące poziomy arabskiego: klasyczny język arabski, współczesny język 
literacki, mówiony arabski osób wykształconych, mówiony arabski półanalfabetów, 
mówiony arabski analfabetów. Zob. I.  Król, Nauczanie języka arabskiego, Kraków 
2007, s. 13.
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przede wszystkim w mowie, jednak coraz częściej można spotkać rów-
nież teksty zapisane w poszczególnych odmianach dialektalnych7.

Wśród najważniejszych czynników wpływających na różnice mię-
dzy tymi dwoma odmianami Iwona Król wymienia: obszar terytorialny, 
spisaną normę i  dziedzictwo literackie, kulturowe znaczenie poszcze-
gólnej odmiany języka, sposób nabycia (dialekt nabywany jest natural-
nie, ponieważ stanowi narzędzie codziennej komunikacji), ale także 
strukturę gramatyczną (znacznie bardziej wyrafinowaną w przypadku 
języka literackiego) oraz funkcjonowanie8.

Istotnym zagadnieniem w odniesieniu do sytuacji językowej w świe-
cie arabskim jest również rosnąca popularność nauczania języków ob-
cych. Obecnie najlepiej ukazuje to rola języka angielskiego w państwach, 
takich jak Jordania czy kraje Zatoki Perskiej. Duża liczba tamtejszych 
szkół przygotowuje curricula nauczania w języku obcym, a systemy or-
ganizacji placówek edukacyjnych często są oparte na wzorcach brytyj-
skich bądź amerykańskich (co uwidacznia się już na poziomie nazew-
nictwa np. KG1 na opisanie pierwszych klas od systemu kindergarden).

Umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim wpły-
wa na kulturę językową zwłaszcza młodych Arabów, nawykłych do na-
przemiennego stosowania języków. Janusz Danecki zwraca uwagę na 
próbę walki z obcym słownictwem przy użyciu rodzimego języka, jed-
nak wielu przypadkach zjawisko to jest nie do uniknięcia9. Chociaż 
znaczna ilość słów pochodzenia obcego nie jest zaskakująca, to jednak 
już ich zapis może sprawiać osobom uczącym się problemy. Skądinąd 
studenci często zwracają uwagę, że niemały kłopot stanowi odczytanie 
i odgadnięcie znaczenia słów obcego pochodzenia, zwłaszcza gdy kon-
centrują się już na formie rdzeniowej słownictwa arabskiego.

7 Innym ciekawym przykładem jest język internetowy, przystosowany do łacińskiej 
klawiatury. Głoski charakterystyczne dla języka arabskiego zostały w nim zastąpione 
cyframi. Zob. K. Allmann, Arabic Language Use Online: Social, political, and techno-
logical dimensions of multilingual Internet Communication, “The Monitor”, Winter, 
t. 15 (2009) nr 21, s. 67. 

8 I. Król, Nauczanie..., dz. cyt., s. 13n.
9 J. Danecki, Gramatyka…, dz. cyt., s. 65n. Przykładami takiego słownictwa są wyrazy: 

sinama („kino”), tilifun („telefon”), tilifizjun („telewizja”).
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Jeszcze bardziej interesującym zagadnieniem jest asymilacja obcego 
słownictwa, w której podlega ono zasadom gramatycznym języka arab-
skiego. Jest to szczególnie proste do zaobserwowania w wypadku dia-
lektów. Na przykład w zwrocie: Fejsak dżamil10 („Twoja twarz jest pięk-
na”), Face jest wyrazem angielskim oznaczającym „twarz”; sufiks „k” 
pełni funkcje zaimka dzierżawczego („twoja”), dżamil natomiast ozna-
cza przymiotnik „piękna”.

Poszczególne placówki edukacyjne zdają się dostrzegać te proble-
my i  starają się reagować poprzez przyjęcie systemów uatrakcyjniają-
cych naukę rodzimego języka. Stąd też w  Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich szkoły Taalem stosują metodę multisensoryczną do nauki 
słownictwa arabskiego11, a curriculum przygotowywane jest tak, by po-
szczególne zajęcia wzmagały konotację słownictwa. W założeniu ma to 
otworzyć możliwości solidnej nauki także dla obcokrajowców oraz dla 
kolejnych pokoleń expatów. Osoby kierujące programem uważają za ko-
nieczne wprowadzenie języka w życie, co sprawi, że nabywane słownic-
two stanie się „naturalnym zasobem stosowanym intuicyjnie w  kon-
kretnych sytuacjach życiowych”12.

Sposoby zapamiętywania i poszerzania słownictwa

Jedna z  najczęściej stosowanych metod zapamiętywania słownic-
twa oparta jest na wspomnianym już systemie rdzeniowym. Pozwala on 
na tworzenie nowych słów w oparciu o rdzeń podstawowy. Student uczy 
się budować formy, co pozwala także na poszerzenie jego kompetencji 
gramatycznych i  wprowadzanie słownictwa specjalistycznego (biegłość 
w gramatyce jest uważana za przejaw wytrwałości w nauce języka arab-
skiego). Działanie struktury jako wspomaganie tworzenia bazy słownic-
twa najlepiej widać zresztą na przykładzie budowy niektórych słowników 

10 Zapis uproszczony.
11 S. Chaudhury, Learning Arabic the Fun Way, Gulfnews, http://gulfnews.com/life-

style/education/learning-arabic-the-fun-way-1.652961 (16.09.2010).
12 Tamże.
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arabskich. Sztandarowym przykładem jest w tym wypadku słownik Hansa 
Wehra, w którym hasła są zbudowane w oparciu o rdzeń i podaje się dalsze 
możliwe jego derywaty, nie zaś alfabetycznie każde słowo po kolei.

Tradycyjne sposoby uczenia się mogą być wsparte coraz bardziej po-
pularnymi metodami interaktywnymi. W jednym z powszechnie uży-
wanych podręczników użytkownik ma możliwość korzystania z DVD 
i odtwarzania nagrań przygotowanych zarówno w MSA, jak i dwóch od-
mianach dialektalnych (egipskiej i  syryjskiej) oraz wykonywania ćwi-
czeń na stronie przeznaczonej dla programu13. 

Inną popularną metodą jest system fiszek dostępnych na wielu stro-
nach online i przygotowanych pod kątem rozwijania różnych umiejęt-
ności studenta. Jedną z najbardziej znanych stron tego typu jest Madi-
naharabic14. Zawiera ona materiał (dostosowany również do telefonów), 
dzięki któremu można ukierunkowywać uwagę na wymowę lub pisow-
nię. Ponadto wzbogaca swoją ofertę o  różne ćwiczenia wspomagają-
ce naukę pokazywanego słownictwa, np. gry skojarzeniowe, takie jak 
wzory na liczbę mnogą nieregularną. Taki prosty system, oparty tylko 
na arabskim zapisie alfabetycznym unika wprowadzania dodatkowego 
oznaczenia (np. tłumaczeń angielskich lub transkrypcji), dzięki czemu 
nie dekoncentruje użytkownika programu nadmierną liczbą skojarzeń.

Przykłady programów do rozwijania konkretnych umiejętności

ASWAAT ARABIYYA

Jest to program dostępny nieodpłatnie na platformie Uniwersytetu 
Teksańskiego i pozwalający na rozwijanie umiejętności rozumienia ze 
słuchu15. Oparty został na krótkich nagraniach, będących np. fragmen-

13 Zob. K. Brustad, M. al-Batal, A. al-Tonsi, Alif baa: Introduction to Arabic Letters and 
Sounds, Book and Audio CD Edition, Georgetown University Press 2001, http://www.
alkitaabtextbook.com/books/ (16.09.2010).

14 www.madinaharabic (16.09.2010).
15 Aswaat arabiya: http://www.laits.utexas.edu/aswaat/ (16.09.2010).
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tami wiadomości (w projekcie za zgodą autorów wykorzystuje się ma-
teriały z wiodących stacji TV świata arabskiego – takich jak Al-Jazeera, 
MBC czy 2MTV – co pozwala także na obserwowanie różnic w dialek-
tach) lub wykładu, dostosowanych do odpowiedniego dla użytkownika 
poziomu (od początkującego do zaawansowanego).

Strona ta opisywana jest jako spełniająca wymogi edutainment, 
czyli łącząca formę edukacji z  rozrywką. Pozwala ona kontrolować 
użytkownikowi szybkość nagrania, co dla początkujących adeptów 
jest niezwykle istotne. Inną jej zaletą (chociaż stosowaną już bez za-
chowania konsekwencji) są dołączone do nagrań pytania wstępne, po-
magające w  późniejszym zrozumieniu tematyki i  charakteru wypo-
wiedzi oraz wprowadzenie podstawowej terminologii i  słownictwa 
potrzebnego do zrozumienia słuchanego tekstu. Po zapoznaniu się 
z nagraniem użytkownik ma do rozwiązania ćwiczenia, które mają na 
celu rozwinięcie umiejętności skupiania się na detalach, odgadywa-
nia znaczeń słów i wyrażeń oraz koncentracji na poszczególnych for-
mach językowych.

m-Learning 

Badacze z Qatar University zwracają uwagę na jeszcze jedną moż-
liwość zachęcenia do nauki i wzbogacania słownictwa poprzez korzy-
stanie z konkretnych aplikacji na telefon komórkowy czy smartfon16. 
Stąd też przygotowana przez nich platforma ArabicTutor, stworzo-
na do nauki pisowni oraz nauki słownictwa, zawiera interaktywne 
ćwiczenia o charakterze gier językowych. Usługa ta oparta jest także 
na Alkhalil Morphology System, który pozwala śledzić rdzeń wyra-
zu, jego wokalizację oraz zapewnia dodatkowe wsparcie wiedzy gra-
matycznej17.

16 Technologia: Mobile Assisted Language Learning (MALL).
17 A. Erradi, S. Nahia, H. Almerekhi, L. Al-Kailani, ArabicTutor: a Multimedia m-Learn-

ing Platform for Learning Arabic Spelling and Vocabulary, http://qspace.qu.edu.qa/
bitstream/handle/10576/10869/ArabicTutor-ICMCS12-Camera-Ready.pdf?se-
quence=1 (16.09.2010).
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Interaktywny nauczyciel

Mohamed Esa proponuje kilka metod nauczania z zastosowaniem 
Internetu, przykładowo stworzenie banku plików z krótkimi filmikami 
lub kreskówkami, podcastami, interaktywnymi quizami i grami18.

Waheed Samy zwraca natomiast uwagę na możliwość odtworzenia 
tekstów dzięki plikom audio, co pozwala zapoznać się z prawidłową wy-
mową arabską. Klipy mogą być wzbogacone o obserwację elementów 
pozatekstowych, np. mowy ciała z  dołączonymi objaśnieniami różnic 
kulturowych. Przykładem może być podręcznik Arabic for communica-
tion19, którego autorem jest Raji Rammuny. Element talking heads („mó-
wiących głów”) przygotowuje użytkowników programu do prowadze-
nia dialogów. W czasie ćwiczeń słuchacz uczestniczy w  interaktywnej 
rozmowie na konkretny temat. W trakcie dialogu może korzystać z li-
sty podpowiedzi sugerujących dalszy tok rozmowy oraz nagrywać sie-
bie, a następnie odsłuchać modelową konwersację. Znacznym ułatwie-
niem podczas ćwiczeń słuchowych jest też możliwość śledzenia tekstu 
wraz z zapisem audio, co pozwala adeptowi języka na samodzielną pra-
cę, zwłaszcza nad poprawną wymową oraz płynnością czytania.

Metody interaktywne, chociaż znacznie wzbogacają możliwości 
przyswojenia języka, niosą ze sobą także kilka niedogodności. Tekst ten 
rozpatruje je przede wszystkim w kontekście wspomagania samodziel-
nej pracy nad językiem, głównie ze względu na częsty brak odpowied-
niego zaplecza technicznego, umożliwiającego korzystanie z komputera 
w  trakcie zajęć w  sali lekcyjnej. W  rozmaitych raportach oraz ewalu-
acjach uniwersyteckich z wprowadzania zajęć interaktywnych to wła-
śnie czynnik techniczny stanowi największy problem20. Niektórzy bada-

18 M. Esa, Integrating Technology and Digital Media in the Foreign Language, http://www.
classroad.com/Resources/Documents/CourseNotes/TL130.pdf (16.09.2010).

19 W. Samy, Instructional Media and Learning Arabic, [w:] Handbook for Arabic Lan-
guage Teaching Professionals in the 21st Century, red. K. Wahba, Z. Taha, L. England, 
Routledge 2006, s. 268. 

20 Podstawowy problem to brak wystarczająco szybkiego połączenia internetowego, 
ale także niewystarczające przygotowanie nauczycieli w  zakresie wiedzy informa-
tycznej. Zob. M. Sahrir, G. Yusri, Online vocabulary games for teaching and learning 
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cze uważają zresztą, że zajęcia interaktywne mogą przybrać nadmiernie 
indywidualny charakter, przez co niedostatecznie ćwiczony jest element 
pracy grupowej, a przecież – jak podkreśla Waheed Samy – „uczenie się 
charakteryzuje się interakcją na wielu poziomach”21.

Muhammad Sahrir oraz Ghazali Yusri, badacze z ośrodków male-
zyjskich zajmujących się kwestią nauki arabskiego online, zauważają, że 
znaczny problem stanowi brak materiałów wspierających naukę tego ję-
zyka. Podkreślają oni, że przy opracowywaniu pomocy dydaktycznych 
podąża się za istniejącymi już technologiami, natomiast praktycznie 
nie tworzy się żadnych innowacji w tej dziedzinie22. W tym kontekście 
zwracają także uwagę na rzadkie wykorzystanie materiałów interneto-
wych, spowodowane często brakiem przeszkolenia w  stosowaniu po-
dobnych źródeł, a także przyzwyczajeniem do tradycyjnych pomocy na-
ukowych23. Nie zmienia to faktu, że w obecnym czasie zarówno lektorzy, 
jak i studenci mają możliwość skorzystania z szerokiego spektrum ma-
teriałów wzbogacających leksykę i dających sposobność do uatrakcyj-
nienia nauki języka arabskiego.

Arabic, http://journalarticle.ukm.my/5551/1/Vol_12_3_(961-977).pdf (16.09.2010), 
s. 962, 970. Innymi słabościami metod przygotowywanych przez programy uniwersy-
teckie jest zbyt szybki czas prowadzenia ćwiczeń bądź ich niedostateczne dopracowa-
nie zarówno od strony koncepcyjnej, jak i wykonania.

21 W. Samy, Instructional Media…, dz. cyt., s. 268.
22 M. Sahrir, G. Yusri, Online vocabulary games…, dz. cyt., s. 961n.
23 M. Sahrir, M. F. Yahaya, M. S. Nasir, EZ-Arabic for Children: A Virtual Learning Rsour-

ce Tool for Malaysian Primary Schools, http://irep.iium.edu.my/27016/2/EZ-Arabic_
for_Children_for_INCULT _2012_(2).pdf (16.07.2010). Zob. sugestie dla lektorów 
języka arabskiego zawarte w raporcie M. Sahrira, N. Alias, Z. Ismail, N. Osman, Em-
ploying design and development research approaches in the design and development 
of on-line Arabic vocabulary learning games prototype, “TOJET: The Turkish Online 
Journal of Educational Technology”, R. XI, 2012, nr 2, http://www.tojet.net/volumes/
v11i2.pdf (16.09.2010), s. 116.
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U N I W E R S Y T E T  Ł Ó D Z K I

Potrzeba indywidualizacji procesu nauczania 
(uczenia się) języków obcych  
a podejście storyline w Polsce i w Niemczech

Metodyka nauczania zakłada przyswojenie pewnej wiedzy i umie-
jętności, które pozwolą zastosować ją do rozwiązywania problemów. 
W przypadku zaś metodyki języków obcych mamy do czynienia nie tyl-
ko z wiedzą o języku jako takim, ale także z procesem komunikacji, któ-
ra mając charakter procesualny i złożony, staje się swoistym anturażem 
indywidualnych pojęć, wartości, uczuć oraz dążeń nadawcy i odbiorcy 
komunikatu, wyrażonego wspólnym kodem – językiem obcym. W za-
leżności od kontekstu aktu komunikacyjnego – z wyjątkiem funkcji fa-
tycznej języka – zachodzi między rozmówcami wymiana informacji na 
określone tematy. 

Dotychczasowe metody nauczania języków obcych1, bazując na teo-
riach psycholingwistycznych najbardziej rozpowszechnionych w  da-
nym okresie, zakładały w większym lub mniejszym stopniu umiejętność 
komunikowania się w języku obcym. O ich skuteczności rozprawiali za-
zwyczaj autorzy kolejnych koncepcji i podejść. Jeżeli jednak założymy 
za współczesnym językoznawstwem, że „kognitywizm, odwołujący się 
do psychologii, socjologii, zajmuje się opisem języka uwikłanego w kon-
tekst kulturowy i badaniem, w jaki sposób w języku odzwierciedla się 
rzeczywistość”2, wówczas plastyczność procesu komunikacyjnego wy-
maga od jednostki nie tylko umiejętności dostosowania się do danych 
warunków językowych, ale także logicznej i szybkiej reakcji, wynikają-

1 Por. H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2001.
2 W. Doroszewski, Kognitywizm, http://sjp.pwn.pl/slownik/2563777/kognitywizm 

(22.11.2012).
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cej z szeroko rozumianych osobistych doświadczeń. Komunikacja i in-
dywidualne podejście stają się zatem zagadnieniami nadrzędnymi dla 
holistycznego spojrzenia na proces nauczania i posługiwania się języ-
kiem obcym. Aby jednak proces ten umożliwiał uczącym się symulowa-
ne lub autentyczne użycie języka, nie wolno odizolowywać przestrzeni 
nauki (szkolnej) od życiowej, gdyż zachowanie takie prowadziłoby do 
stworzenia sztucznych warunków, w żaden sposób nieodpowiadających 
komunikacji w życiu codziennym. Założenie wykorzystania własnych 
doświadczeń, przeżyć i emocji w nauce języka obcego w warunkach rze-
czywistej komunikacji wykazuje podejście storyline3.

O potrzebie indywidualizacji procesu nauczania (uczenia się)

W procesie nauczania (uczenia się) istotną rolę odgrywa potrzeba 
indywidualizacji. Problematyka ta sięga już pierwszych metod naucza-
nia. Wraz ze zmieniającymi się koncepcjami zmieniał się również po-
gląd na owo zagadnienie, obecnie rozumiane jako „dostosowanie wy-
magań, metod i  środków pracy z  uczniem do jego indywidualnych 
potrzeb, możliwości i modalności w celu zoptymalizowania przebiegu 
procesu dydaktycznego”4.

Podobną koncepcję przyjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, wy-
dając wiele rozporządzeń (rozp. 4, 5, 6), w których postulat indywiduali-
zacji kształcenia przejawia się w konieczności aktywizowania rozwoju 
kompetencji uczących się5. Stąd dostrzeżenie różnic między uczącymi 

3 Artykuł powstał w  oparciu o  odbytą międzynarodową praktykę metodyczną w  Sta-
atliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Państwowe Seminarium Kształcenia 
Nauczycieli) w Pforzheim (Niemcy), która obejmowała m.in. hospitacje w kilku nie-
mieckich szkołach na różnym szczeblu: Heylinschule (Werkschule) w Stein, Kirnbach-
schule (Hauptschule, Werkrealschule) w Niefern oraz Grundschule w Dietlingen. 

4 K. Wójcik, Indywidualizacja procesu nauczania a teoria inteligencji wielorakich, „Życie 
Szkoły”, 2008, nr 12, s. 16.

5 Nr 4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół. Nr 5. Rozporządzenie MEN z  dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
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się i uwzględnienie ich indywidualnych możliwości i  sposobów przy-
swajania wiedzy staje się dla instytucji kształcącej koniecznością. Mowa 
tutaj o wiedzy i umiejętnościach na początku etapu kształcenia, zdolno-
ściach ogólnych i  uzdolnieniach specjalnych, nastawieniu emocjonal-
nym do uczenia się, postawach i aspiracjach, stanie zdrowia, warunkach 
fizycznych, sposobach uczenia się i zachowaniach społecznych6.

Podejmując temat indywidualizacji uczenia się, nie sposób nie 
wspomnieć o  istotnej zdolności kierowania tym procesem  –  autono-
mii – w której uwaga dowolna odgrywa istotną rolę. Autonomia uczą-
cego się jest bowiem cechą niezwykle przydatną z punktu widzenia dy-
daktyki. Jej przejaw w postaci aktywnego i świadomego dążenia do celu 
uczenia się języków obcych oraz rozumienia znaczeń na podstawie kon-
tekstu sytuacyjnego (zapobieganie tym samym negatywnemu zjawisku 
werbalizmu) zwiększa skuteczność procesu uczenia się. Podobnie ko-
rzystne działanie, wypływające z wykształcenia autonomii u ucznia, ma 
dobrowolne stosowanie strategii uczenia się. W zależności od przewa-
żającej recepcji bodźców systemu reprezentacji poznawczej można wy-
różnić w tym względzie trzy wyraźnie odmienne grupy: wzrokowców, 
słuchowców i kinestetyków.

Wykształcenie autonomicznych zachowań może objawiać się także, 
gdy uczący się kontroluje swój proces uczenia się. Mowa tu o strategiach 
metakognitywnych, rozumianych jako aktywności podejmowane przez 
uczącego się w celu planowania i realizacji procesu uczenia się7.

Autonomia ucznia w procesie uczenia się jest ściśle związana z auto-
nomią nauczyciela. Podstawową formą uczenia się jest bowiem aktyw-
ność, wykazywana w trakcie rozwiązywania nowego problemu zarówno 
przez nauczyciela, jak i ucznia. W tym względzie znajomość możliwo-
ści rozwoju nauczyciela może stanowić ważny element obudzenia auto-
nomii u uczących się. Im bardziej pedagog pozna siebie, tym skutecz-

publicznych. Nr 6. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach.

6 Por. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznik dla studen-
tów kierunków nauczycielskich, Warszawa 1998.

7 Por. V. Cook, Linguistics and Second Language Acquisition, London 1993. 
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niej wykorzysta swoje możliwości w pracy dydaktyczno-pedagogicznej. 
Indywidualizacja nauczania wymaga od nauczyciela uwzględnienia po-
trzeb psychosomatycznych w kontekście zindywidualizowanego przy-
działu czasu na wykonanie zadania; uzupełnienia wiadomości i umie-
jętności; różnicowania materiału (zmiany zakresu i układu materiału); 
stawiania celów indywidualnych, dopasowanych do konkretnych jed-
nostek; odpowiedniego doboru metod nauczania, rozumianych jako 
najwłaściwszy sposób pracy uczącego się; wykorzystania odpowied-
nich środków dydaktycznych dla poszczególnych systemów reprezen-
tacji poznawczej8.

Podejście storyline – struktura

Do wykształcenia się podejścia storyline przyczyniły się zmiany, ja-
kim podlegało w  latach 60. XX wieku szkolnictwo szkockie. To wła-
śnie tam, po opublikowaniu dokumentu Primary Education Report, 
dostrzeżono potrzebę całościowego ujęcia programów nauczania oraz 
przybliżenia warunków szkolnych do świata rzeczywistego. Na potrze-
by realizacji owych założeń utworzono grupę w  Jordanhill College of 
Education w  Glasgow (1967), której członkowie, a  późniejsi badacze 
podejścia – Steve Bell, Sallie Harkness, Fred Rendell9 – pracowali nad 
odpowiednim programem nauczania. Choć początkowe założenia po-
dejścia storyline opierały się na stosowaniu języka ojczystego na pozio-
mie szkolnictwa podstawowego, obecnie koncepcję tę wykorzystuje się 
na zajęciach języka obcego (np. w Niemczech, Holandii, Polsce) nie tyl-
ko na pierwszym etapie nauczania. 

Koncepcja storyline opiera się na historii autentycznej i  zaadapto-
wanej na potrzeby zajęć językowych lub stworzonej uprzednio przez 

8 Por. M.  Łaciak, Jak efektywnie wspierać dziecko w  nauce?, http://www.uniwersytet-
dzieciecy.pl/files/document/a04e4456f1a8d447ea37f83b9ab688f41264760431.pdf 
(22.11.2012).

9 Por. U. Schwänke, Die Storyline-Methode. Ein innovatives Unterrichtskonzept in der 
Praxis, Donauwörth 2005, s. 13–16.
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nauczyciela, która stanowi podstawę dla procesu nauczania i  ucze-
nia się. Przy planowaniu zajęć z wykorzystaniem tegoż podejścia nie-
zwykle istotny staje się więc odpowiedni dobór zakresu tematycznego, 
uwzględniający szereg cech danej grupy docelowej. Koncepcja storyli-
ne zawierająca w swojej idei realizację wszystkich celów, niezwykle waż-
nych pod kątem pedagogiczno-wychowawczego przygotowania dzieci 
do roli ucznia, polecana jest w dużej mierze do pracy z najmłodszymi 
(np. w pierwszym etapie kształcenia językowego). Jednakże dobór od-
powiedniej tematyki historii (story) pozwala na wykorzystanie tegoż 
podejścia także dla wyższych poziomów opanowania języka obcego. 

Ponadto należy pamiętać o autentyczności sytuacji zawartych w hi-
storii oraz o obligatoryjnych jej cechach, takich jak: czas, bohaterowie, 
miejsce, fabuła (wydarzenia). Dla wybranej historii nauczyciel budu-
je plan działań (z uwzględnieniem wszystkich faz zajęć), jednocześnie 
dzieląc ją na części, zwane epizodami. Te główne fragmenty opowiada-
nia mogą wprowadzać różnorakie treści, kompilując się z rozmaitymi 
przedmiotami i umiejętnościami uczących się10. 

Niezwykle istotna wydaje się być pierwsza część (pierwszy epizod) 
opowiadania. Jej zadaniem jest aktywowanie wcześniejszej wiedzy uczą-
cych się, wprowadzenie w tematykę, zachęcenie do oczekiwania na dal-
szy ciąg historii oraz płynne przejście do prezentowanego w kolejnym 
epizodzie problemu życiowego. Zwieńczeniem jest zaproponowanie 
przez słuchaczy różnych rozwiązań dylematu. Z epizodami ściśle łączą 
się aktywności uczących się przed słuchaniem historii (Vor dem Hören/ 
Pre-listening activities), podczas słuchania (Während des Hörens/ Presen-
tation of the story activities) oraz po jej zakończeniu (Nach dem Hören/ 
Post-listening activities)11.

10 Idea podejścia storyline zakładała skoncentrowanie działań edukacyjnych na osobie 
ucznia – kształcenie zintegrowane.

11 K. Hartwig-Mühl, Telling stories – backstage and actors, [w:] Fremdsprache in der Gr-
undschule. Geschichten erzählen im Anfangsunterricht – Storytelling, red. W. Bleyhl, 
Hannover 2002, s. 43–49.
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Faza Materiały dydaktyczne 
lub aktywności uczących się*

Vor dem Hören – Pre-listening activities 
(powtórzenie znanego materiału, przygo-
towanie słuchaczy, wprowadzenie w te-
matykę historii, zwrócenie uwagi i bu-
dowa napięcia w oczekiwaniu na kolejne 
wątki historii)

– wykorzystanie przedmiotów, obrazków, 
dźwięku, filmu itp.;
– przypuszczenia dot. tematu opowiadania;
– zebranie słownictwa do tematu (clustering);
– przygotowanie kulis, dobór rekwizytów.

Während des Hörens – Presentation of 
the story activities (główna część histo-
rii, wyjaśnianie wątków, wspieranie glo-
balnego zrozumienia historii poprzez za-
stosowanie materiałów dydaktycznych, 
budowa napięcia, podtrzymywanie mo-
tywacji słuchaczy)

– zastosowanie gestykulacji, mimiki;
– modulacja głosu w trakcie opowiadania;
– ćwiczenia ruchowe, odgrywanie ról; 
– zastosowanie autentycznych materiałów, te-
matycznie zgodnych piosenek, wycinków pra-
sowych, reklam.

Nach dem Hören – Post-listening activi-
ties (pogłębianie treści historii oraz kon-
centracja na wybranych aspektach języ-
kowych poprzez językowe aktywności 
słuchaczy)

– przyporządkowywanie treści opowiadania;
– chronologia wydarzeń;
– gry i zabawy ze słownictwem z historii;
– kontynuacja historii;
– zmiana zakończenia;
– zmiana perspektywy opowiadania.

* W zależności od poziomu językowego i wieku uczestników wykorzystanie materia-
łów dydaktycznych może być wszelakie, zarówno w zakresie języka mówionego, jak 
i pisanego.

Wprowadzenie poszczególnych epizodów w  kolejnych fazach zajęć 
odbywa się za pomocą opracowanych przez nauczyciela kluczowych py-
tań otwartych (key questions)12, które stanowią swoisty impuls do mo-
tywowania i zachęcania uczących się, do wyzwalania ich kreatywności 
oraz do kierowania ich aktywnością. Do zainicjowania historii natomiast 
świetnie nadają się autentyczne materiały audiowizualne, np. piosenki, 
czasopisma, listy, obrazki itp. Konstruowanie kluczowych pytań wyma-
ga od nauczyciela uwzględnienia poszczególnych systemów reprezenta-
cji poznawczej uczących się, ilości i jakości przewidzianych aktywności 
w czasie zajęć oraz realizacji indywidualnych potrzeb jednostki. 

Zwłaszcza te ostatnie, w  kompilacji z  problematyczną tematyką 
wybranej historii, dają możliwość korzystania z  własnych doświad-
czeń i przeżyć, bazowania na emocjach i zachowaniach zaczerpniętych 
z przeszłości uczących się („A co ty zrobiłbyś na miejscu bohatera opo-

12 Por. U. Schwänke, Die Storyline-Methode..., dz. cyt., s. 113–123.
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wiadania?”). Zaś tygiel różnorodnych spojrzeń na problem decyduje 
o dynamice zajęć oraz o stopniu zaangażowania uczących się, jednocze-
śnie uniemożliwiając nauczycielowi przewidzenie odpowiedzi uczniów. 
Jak trafnie zauważa Steve Bell, w takiej konstelacji paradoksalnie stwa-
rza się sytuację, w  której uczący się odnoszą wrażenie kontrolowania 
rozwoju (tworzenia) opowiadania: „It is truly a partnership. The teacher 
is interested in motivating the pupils to use language in a wide variety of 
forms. The pupils want to participate because they are listening, talking, 
reading and writing about their own creations”13.

Elementy indywidualizacji w podejściu storyline

Jednym z  założeń podejścia storyline jest ćwiczenie na zajęciach 
sprawności mówienia i  rozumienia ze słuchu w  kontekście rzeczywi-
stych sytuacji komunikacyjnych, tzw. meaningful tasks. Służy temu tak-
że aktywowanie osobistej wiedzy lub doświadczeń zaczerpniętych z co-
dziennego życia uczniów. Owa kooperacja myślenia i  działania (np. 
nad rozwiązaniem problemu) sprawia, że uczący się łatwiej samodziel-
nie odkrywa indywidualne umiejętności, zarówno językowe, jak i orga-
nizacyjne (np. w doborze strategii uczenia się). Praktyka pokazuje, że 
uczestnicy zajęć są zadowoleni ze swojej pracy, a poziom motywacji jest 
wyższy niż wcześniej. Słuszne zatem wydaje się być stwierdzenie Ernsta 
Apeltauera, iż emocje wytworzone podczas zajęć odgrywają ogromną 
rolę – te pozytywne ułatwiają kognitywne zapamiętywanie treści, nega-
tywne zaś wprowadzają napiętą atmosferę, wywołują stany lękowe i nie-
chęć współpracy w grupie14.

Aktywność uczestników, silnie osadzona w ich indywidualnych do-
świadczeniach i powiązana z emocjami oraz z wcześniej nabytą wiedzą, 
pozwala na podejmowanie różnorodnych zadań, nabywanie nowych 
kompetencji oraz rozwijanie różnych rodzajów inteligencji. Podejście 

13 S. Bell, S. Harkness, G. White, Storyline Past, Present & Future, Glasgow 2008, s. 8.
14 Por. E. Apeltauer, Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs, Berlin–München 

1997, s. 105.
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storyline, opierając się na współpracy, respektując oczekiwania, potrze-
by i upodobania uczestników, ale także wprowadzając samokrytyczne 
spojrzenie na własne poglądy, sprzyja rozwojowi umiejętności społecz-
nych uczących się. To z kolei gwarantuje konstruowanie holistycznego, 
zintegrowanego z jednostką obrazu świata, w którym zabiegi edukacyj-
ne koncentrują się wokół ucznia. Jednocześnie jednak jednostka nie jest 
świadoma działań nauczyciela, gdyż uwzględnienie indywidualnych po-
mysłów ucznia spontanicznie decyduje o postępach pracy.

Elementy podejścia storyline w  procesie nauczania (uczenia się) 
z powodzeniem wykorzystują niemieccy nauczyciele na zajęciach z ję-
zyka ojczystego lub drugiego języka15. W przypadku polskiego szkolnic-
twa zauważa się coraz większe zainteresowanie tą koncepcją na lekcjach 
języka angielskiego czy niemieckiego. Niestety jednak, jak na razie, są to 
główne dziedziny zastosowania tegoż podejścia na gruncie ojczystym, 
w  przeciwieństwie do zachodnich krajów Europy, gdzie storyline wy-
korzystuje się także w psychologii oraz w biznesie. Za ten fakt odpo-
wiedzialne są poniekąd dominujące w polskim szkolnictwie tradycyjne 
metody nauczania i ostrożność nauczycieli w sięganiu po nowoczesne 
rozwiązania. To z kolei może wiązać się z ograniczoną liczbą i utrudnio-
nym dostępem do materiałów źródłowych. 

Poniżej przedstawiono przykład zastosowania podejścia storyline na 
poziomie IV klasy szkoły podstawowej.

Im Zirkus (opracowanie własne)16

Fundgrube der Geschichte Im Zirkus

Das folgende Beispiel zeigt, welche Verstehens- und Sprachleistun-
gen, hier mithilfe von der Geschichte zu den Themen: Freizeit und Tier-

15 Englisch als Zweite Sprache.
16 Projekt był realizowany kilkakrotnie jako zajęcia pokazowe, zarówno w szkole pod-

stawowej, jak i na zajęciach dydaktycznych dla studentów. Rola narratora została roz-
pisana dla trzech osób, które w celu zachowania autentyczności przebrały się w stroje 
klowna.
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namen, erreichtbar sind. Manche Szenarien wirken etwas gekünstelt, 
aber sie enthalten sprachliche Elemente, die der Lehrer übernehmen 
kann. Mit der Hauptfigur - Paul - können sich alle Kinder in der Klas-
se schnell identifizieren. Die Kinder sollen vom Lehrer in den Entste-
hungsprozess der Geschichte einbezogen werden.

Voraussetzungen:
Die Kinder kennen:
Grundwortschatz zum Thema „Tiere“: Katze, Hund, Kuh, Frosch 
Adjektive: warm, schön, groß, schnell, lang, gut…
Verben: sein, haben, spielen…

Was bietet die Geschichte inhaltlich an?
Die Geschichte Im Zirkus bietet der Lehrkraft folgende Inhalte an: 

1. Tiernamen, die auf dem Lande leben:
– Satzmuster: „Paul mag in den Sommerferien zu seiner Oma auf das 

Lande fahren. Bei seiner Oma leben Frösche, Hunde, Katzen und Kühe.“
2. Tiernamen, die im Zirkus leben:
– Satzmuster: „das ist unser Krokodil [...]. Im Zirkus lebt auch eine 

Giraffe. [...] Ihr Freund ist ein Löwe [...] das ist ein Tiger. [...] das ist 
Dumbo – ein Elefant.

1. Schüleraktivitäten vor der Geschichte 

In der Phase vor dem Erzählen einer Geschichte sollten ausgewähl-
te Inhalte wiederholt werden, die als eine Einführung in die Geschich-
te sind. Die Kinder sollten motiviert werden, ohne Angst, dass sie etwas 
nicht verstehen oder falsch aussprechen könnten. 

Begrüßung
Zuerst sollten Clowns alle Kinder begrüßen, um einen Kontakt mit 

ihnen aufzunehmen. Durch Einsatz entsprechender Gesten und Mimik, 
die für Clown charakteristisch sind, ist dies meistens ein interessantes 
Märchen.

Die Clowns stellen sich den Kindern vor. 
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Hallo meine liebe Kinder. Ich heiße Angelo. Außerdem sagt er 
auch: HOKUS POKUS ORINOKUS. Hallo! Ich bin Pinky. SIMSALA-
BEIN – WAS WILLST DU SEIN?

2. Eine Übung für die Wissensaktivierung

Plötzlich beginnt Clown Pinky zu miauen und Clown Angelo fragt 
die Kinder:

Was ist das? Was für ein Tier ist das?
Die Kinder sollten beantworten: eine Katze
Die Geräusche eines Hundes wird vom Clown Angelo nachgeahmt. 

Diesmal stellt Clown Pinky eine Frage nach einem Tiernamen: Was für 
ein Tier ist das?

Die Kinder erwidern: ein Hund
Danach ahmt ein Geräusch einer Kuh Clown Pinky nach und Clown 

Angelo fragt die Kinder: Liebe Kinder und was für ein Tier ist das?
Die Kinder entgegnen: eine Kuh
Am Ende ahmen alle Clowns einen Frosch nach.
Die Kinder sagen: ein Frosch
Nach dem Spiel sagt Clown Angelo: Clown Pinky erzählt jetzt euch 

eine wunderbare Geschichte.

3. Präsentation einer Geschichte

Die Präsentation der Geschichte macht die Kinder mit dem kom-
plexen Sprachangebot vertraut. Durch bewussten Einsatz von Verste-
henshilfen wird das Globalverständnis unterstützt. Das aktive Einbezie-
hen der Zuhörer schafft produktive Nähe zum Erzähler und zum Inhalt. 

Jede Geschichte sollte nach Möglichkeit Dialogteile enthalten. Man 
kann hier unterschiedliche Stimmen für verschiedene Personen ver-
wenden. Die Eintönigkeit spielt eine große Rolle. Man kann mal lauter, 
mal leiser, mal schneller oder langsamer sprechen. Die Kinder können 
sowohl auf dem Boden sitzen, als auch einen Stuhlkreis formen. Wich-
tig ist es, zu allen Zuhörern Blickkontakt aufnehmen zu können und 
eine entspannte, gemütliche Atmosphäre zu herrschen.



Potrzeba indywidualizacji procesu nauczania (uczenia się) języków obcych… 63

Geschichte 
(Clown Pinky beginnt zu erzählen)
Es sind Sommerferien!
Die Sonne scheint und es ist sehr warm. Paul mag in die Sommerferi-

en zu seiner Oma aufs Lande fahren.
Bei seiner Oma leben Frösche, Hunde, Katzen und Kühe.

Einbeziehen der Kinder: 
Angelo sagt: Wohnen eure Großeltern auf dem Lande? Fahrt ihr gern 

aufs Lande?

Geschichte 
Eines schönen Tages ging Paul in den Zirkus. Er sah dort viele Tiere 

und Artisten. Paul traf einen Clown, der ihm und den anderen Kindern 
den ganzen Zirkus zeigte. 

Meine lieben Kinder, das ist unser Krokodil. Er heißt Schnappi.

Einbeziehen der Kinder: 
In diesem Moment wird ein Lied „Schappi. Das kleine Krokodil“ 

eingeführt. Pinky sagt: Die Clowns singen zwei Strophen und die Kinder 
wiederholen Refrain.

Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil.
Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil.
Zuerst lag ich in einem Ei, dann 
schni-, schna-, schnappte ich mich frei

[Refrain]
Schni Schna Schnappi
Schnappi Schnappi Schnapp
Schni Schna Schnappi
Schnappi Schnappi Schnapp

Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil,
hab scharfe Zähne, und davon ganz schön viel.
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Ich schnapp mir was ich schnappen kann,
ja ich schnapp zu, weil ich das so gut kann.

[Refrain]
Schni Schna Schnappi
Schnappi Schnappi Schnapp
Schni Schna Schnappi
Schnappi Schnappi Schnapp

Geschichte 
Im Zirkus lebt auch eine Giraffe. Sie läuft sehr schnell und hat einen 

ganz langen Hals. Sie frisst Blätter und hat vier Beine.
Ihr Freund ist ein Löwe. Das ist ein sehr wichtiges Tier im Zirkus.
Schau mal! Das ist eine Katze. Nein, das ist ein Tiger. Er ist so groß. 

Ich habe Angst. 

Einbeziehen der Kinder: 
Pinky fragt: Habt ihr auch Angst?

Geschichte 
Und das ist Dumbo – ein Elefant. Er ist sehr groß und stark. Er ist grau 

und frisst Blätter. Dumbo ist vom Direktor dressiert. Schau mal, wie sch-
nell er marschiert.

Einbeziehen der Kinder: 
Clown Pinky fragt: Meine lieben Kinder, wie geht ein Elefant? Er 

macht so….
(Die Kinder stehen auf und ahmen den Clown Pinky nach. Sie fol-

gen dem Clown, der zeigt ihnen, wie ein Elefant geht.)
Dann sagt Pinky: Gut. Setzt euch und hört die Geschichte weiter.

Geschichte 
Im Zirkus spielen auch Clowns auf und zwar:
Das ist Pinky und er trägt wunderschöne Socken.
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Das ist Angelo. Unser netter Clown Angelo sitzt auf seinen dicken Po. 
Er hat ausgezeichnete Haare. 

Einbeziehen der Kinder: 
Clown Angelo ist stolz wie ein Pfau auf seine bunte Haare und sagt: 

Niemand hat so feine Haare wie ich!!! Meine lieben Kinder, welche Farben 
habe ich auf meinem Kopf?

Die Kinder nennen die Farben: rot, gelb, violett, rosa, grün

Geschichte 
Der Zirkus gefällte Paul und den anderen Kindern. Sie spielten noch 

mit den Clowns und kamen nach Hause zurück. 

4. Schüleraktivitäten nach der Geschichte

Diese Phase vertieft den Verständnisprozess der Geschichte und 
deshalb können sich die Kinder auf ausgewählte Aspekte der Fremd-
sprache konzentrieren. Variantenreiche Wiederholungen führen zu 
Übungs- und Festigungseffekten. Nach dem Erzählen der Geschichte 
setzt man die von den Kindern mitgebrachten Stofftiere zur Wiederho-
lung und Festigung der Tiernamen.

Übung 1. Memory – Spiel
Auf dem Fußboden liegen zehn Memory-Karten, auf denen paar-

weise der gleiche Inhalt abgebildet ist. Sie werden verdeckt abgelegt. Die 
Spieler drehen abwechseln zwei beliebige Karten um. Wenn die beiden 
Karten identisch sind (Bild und Tiername), darf der Mitspieler diese 
beiden Karten behalten und zusätzlich zwei weitere Karten umdrehen. 
Wenn sich die Spielkarten unterscheiden, muss er sie wieder verdecken. 
Danach ist der nächste Mitspieler dran. Gewonnen hat der Spieler mit 
den meisten Pärchen aufgedeckt hat.

Übung 2. Obstsalat
Die Kinder sitzen im Kreis. Der Lehrer zählt der Reihe nach ab. Je-

dem Kind wird ein Tiername zugeordnet und zwar:



Ewelina Basińska 66

1. – Krokodil, -e
2. – Giraffe, -n
3. – Katze, -n
4. – Hund, -e
5. – Löwe, -n
Der Spieler wird ausgewählt und steht in der Mitte. Sein Stuhl wird 

aus dem Kreis genommen. Nun muss der Spieler in der Mitte versu-
chen, sich einen Stuhl zu erobern, indem er einen Tiernamen ruft. Alle 
Spieler, die zu dieser Tiernamen gehören, müssen ihren Platz tauschen, 
in dieser Zeit versucht sich der Spieler in der Mitte einen der freigewor-
denen Platz zu sichern. Der Spieler, der keinen Platz mehr hat, muss 
in der Mitte stehen. Neben den bestimmten Tiernamen kann alterna-
tiv auch TIERE gerufen werden, dann müssen alle Spieler ihren Platz 
tauschen.

Clown Angelo sagt: Ich zähle bis fünf ab. Die Kinder, die Eins haben, 
sind:

1. – Krokodil, -e
2. – Giraffe, -n
3. – Katze, -n
4. – Hund, -e
5. – Löwe, -n
Ich wähle einen Spieler. Er muss sich in die Mitte stellen. Der Spieler 

sagt z. B. Löwen und Katzen. Die Löwen und die Katzen stehen auf und 
tauschen den Platz um. Wenn der Spieler TIERE sagt, tauschen alle den 
Platz um.

Zum Abschluss sagen alle Clowns: Meine lieben Kinder, das ist schon 
alles für heute. Bis bald. Sie gehen aus der Klasse hinaus.

Podsumowanie

Niewątpliwą zaletą podejścia storyline jest zwrócenie się ku indywi-
dualnym potrzebom uczących się. Co więcej – w koncepcji tej nie ma 
miejsca na ignorowanie punktu widzenia uczestników, co pozytywnie 
wpływa na atmosferę panującą podczas zajęć i motywację uczącego się, 
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który chętnie podejmuje działania, przełamując barierę obawy przed 
popełnieniem błędów. Struktura zajęć z  wykorzystaniem tego podej-
ścia daje możliwość kreowania przez uczestników warunków uczenia 
się, przejmowania przez nich inicjatywy i w konsekwencji brania odpo-
wiedzialności za własne kształcenie. Wykorzystanie zaś osobistych do-
świadczeń i wiedzy wspiera rozwój umiejętności wieloaspektowego roz-
wiązywania problemów nie tylko na zajęciach, ale także w rzeczywistej 
sytuacji komunikacyjnej.



Monika Małecka 
U N I W E R S Y T E T  PA P I E S K I  J A N A  PAW Ł A  I I  W  K R A KO W I E

„Sia lodato Gesù Cristo” – indywidualizacja 
procesu nauczania języka włoskiego 
poprzez wykorzystanie tekstów religijnych 
w pracy ze studentami duchownymi

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kilku propozycji 
wykorzystania tekstów religijnych podczas lektoratu języka włoskiego. 
Wybór takiego tematu wynika z faktu, że wśród słuchaczy Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – podobnie jak na innych uczel-
niach tego typu – znajduje się liczne grono studentów duchownych: kle-
rycy, księża, bracia i siostry zakonne. Wieloletnie obserwacje i doświad-
czenia autorki pokazują, że osoby takie są bardziej zmotywowane do 
nauki języka obcego, jeśli w procesie dydaktycznym pojawiają się ele-
menty związane z ich zainteresowaniami i pracą w szeroko pojętej sfe-
rze sacrum. Proponowane podręczniki językowe są przeznaczone dla 
masowego odbiorcy i  nie uwzględniają indywidualnych potrzeb tego 
typu. Istnieje więc konieczność indywidualizacji procesu nauczania po-
przez uzupełnienie standardowego materiału dydaktycznego o ćwicze-
nia i  formy aktywności, które umożliwiają wprowadzanie i rozwijanie 
tematyki religijnej. 

Ćwiczenia zostały opracowane z myślą o studentach klerykach, gdyż 
stanowią oni najbardziej jednolitą nieświecką grupę lektoratową. Mogą 
być jednak z powodzeniem stosowane na innych zajęciach, gdzie słu-
chaczami są osoby duchowne lub studenci świeccy zainteresowani za-
poznaniem się z  tego typu słownictwem. Zadania uwzględniają różne 
stopnie zaawansowania, z  naciskiem na poziomy A1-B1, gdyż z  taki-
mi mamy do czynienia na kursach języka włoskiego na naszej uczel-
ni. W proponowanych ćwiczeniach wykorzystano teksty religijne, któ-
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re podzielone zostały na dwie grupy: 1) obrzędy mszy świętej, w  tym 
kanon mszalny oraz elementy towarzyszące liturgii (pieśni kościelne) 
i przygotowujące do właściwego w niej uczestnictwa (spowiedź); 2) na-
bożeństwa (różaniec, droga krzyżowa). Zastosowane techniki dydak-
tyczne są ukierunkowane przede wszystkim na rozwijanie kompetencji 
lingwistycznej, w mniejszym zaś stopniu – komunikacyjnej1.

1. MSZA ŚWIĘTA 

1.1. KANON – Jak wykorzystać kanon mszy świętej na zajęciach 
językowych?

Msza święta jest centralnym momentem liturgii, a jej tekst jest bar-
dzo złożony językowo. Jako taki może on być wykorzystany do rozwija-
nia wszystkich umiejętności językowych na różnych stopniach zaawan-
sowania. Tekst mszy świętej, w zależności od potrzeb dydaktycznych, 
można spożytkować w dwojaki sposób:

1. Najpierw wyodrębnić z niego interesujące nas sekwencje tekstu, 
fragmenty zdań lub wręcz pojedyncze wyrazy, celem przećwiczenia po-
szczególnych elementów języka. Ćwiczenia zaproponowane w  dalszej 
części artykułu będą realizowały właśnie ten pierwszy etap2. 

2. Następnie potraktować go całościowo, jako specyficzny role-
-playing: inscenizację z podziałem na role w autentycznej scenerii ko-
ścioła lub kaplicy seminaryjnej. Zachęcanie studentów do wspólnej 
aranżacji i uczestniczenia w takiej mszy doskonale angażuje różne po-
kłady sprawności językowych, ale też społecznych, kulturowych i  or-

1 W niniejszym artykule kompetencja lingwistyczna rozumiana jest jako opanowanie 
podsystemu fonicznego, graficznego, leksykalnego i gramatycznego; natomiast kom-
petencja komunikacyjna to skuteczne zdobywanie i przekazywanie przez użytkowni-
ka języka informacji w mowie i piśmie. Zob. H. Komorowska, Metodyka nauczania 
języków obcych, Warszawa 2005, s. 10–11.

2 Typologia ćwiczeń została zaczerpnięta z: H. Komorowska, Metodyka nauczania…, 
dz. cyt., s. 10–11 oraz z: M. Danesi, Manuale di tecniche per la didattica delle lingue 
moderne, Roma 1994.
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ganizacyjnych. Przygotowanie to jest tym łatwiejsze, że dotyczy tekstu 
o powszechnie znanej treści. 

1.1.1. Doskonalenie poszczególnych elementów języka: podsystem foniczny 
i graficzny

Wyćwiczenie poprawnej wymowy, akcentowania, intonacji oraz 
właściwej pisowni i  czytania jest szczególnie ważne na początkowym 
etapie nauki. Na wstępie warto więc przedstawić studentom w formie 
tabeli system fonetyczny języka włoskiego ze szczególnym uwzględnie-
niem różnic w stosunku do języka polskiego oraz przypadków niema-
jących w nim odzwierciedlenia. Język włoski posiada 30 głosek, którym 
odpowiada w pisowni 21 liter. W większości wypadków reguły wymowy 
są podobne lub identyczne jak w języku polskim. Jednak wymowa nie-
których spółgłosek może nastręczać trudności. Dotyczy to grafemów: 
c, g, gl, gn, s, sc, z, q, v oraz h, które jest nieme, ale służy do „utwardza-
nia” wymowy.

1.1.1.1. Technika imitacji
Ilustracja przykładami ze słownictwa kościelnego jest pierwszym 

krokiem do zapoznania się z zasadami wymowy i pisowni języka wło-
skiego. Ich prawidłową artykulację trenujemy poprzez różne techniki 
imitacji: powtarzanie chóralne, w małych grupach lub indywidualne za 
lektorem, podając dźwięk pojedynczo lub, co bardziej wskazane, w kon-
tekście. Sprawdza się tu technika tzw. backchaining, czyli powtarzania 
podanego zwrotu lub fragmentu zdania od końca, gdzie na końcu znaj-
duje się interesujący nas wyraz. 

Np. … regno → … il tuo regno → venga il tuo regno (tłum. przyjdź 
królestwo Twoje).

CONSONANTI (spółgłoski)

litera (znak graficzny) głoska (dźwięk) przykład

c przed a, o, u, h, spół. [k] convento (klasztor), chiesa (kościół)

c przed e, i [č, cz] croce (krzyż), cielo (niebo)
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g przed a, o, u, h, spół. [g] pregare (modlić się)

g przed e, i [ğ, dż] Gesù (Jezus), religione (religia)

gli [l’, λ] Figlio (Syn)

gn [ń, ñ] agnello (baranek), regno (królestwo)

s [s, ss] Spirito Santo (Duch Święty), mes-
sa (msza) 

s [z] rosario (różaniec)

sc przed i, e [š, sz] scendere (zstępować)

sc przed a, o, u, h spół. [sk] scala santa (święte schody)

z [dz] Zeloti (zeloci)

z [ts] grazia (łaska), novizio (nowicjusz)

v [w] Vangelo (Ewangelia)

q [kł] pane quotidiano (chleb/-a powsze-
dni/-ego)

1.1.1.2. Dyktando
Sprawdzonym sposobem utrwalenia prawidłowych relacji dźwięk–

litera jest dyktando. Zaprezentowane rodzaje dyktanda opierają się na 
strategii kontrastywnej przeciwstawiania sobie elementów foniczno-
graficznych, które sprawiają szczególną trudność w mowie i w piśmie. 

a) Dyktando wyboru
Grafemy „gli” i „gn” często są błędnie wymawiane lub pisane. Pierw-

szy wymawia się palatalnie i nie ma odpowiednika w  języku polskim. 
Wymowa drugiego jest zbliżona do polskiego „ń”. W żadnym z nich lite-
ra „g” nie jest artykułowana. Dwuznak „gn” jest też mylony przez uczą-
cych się z sekwencją „ng”, gdzie „g” już się wymawia. Aby nauczyć różni-
cować te dwie realizacje można zastosować swoiste dyktando z wyrazami 
do wyboru. W poniższym ćwiczeniu poproszono studentów o zaznacze-
nie krzyżykiem (×) wyrazu, którym należy uzupełnić czytane zdania:

1. Venga         × il tuo regno ×, […]
    Vegna             renio 
    (tłum. Przyjdź królestwo Twoje, […])
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2. Angelo     di Dio che togli i peccati del mondo, [...]
    Agnello   ×
    (tłum. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata)
3. [...] benedetto è il frutto del tuo seno    ×, Gesù!
                                                          segno
(tłum. […] błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus!)

b) Dyktando cząstkowe
Celem kolejnego zadania jest przećwiczenie relacji litery do dźwię-

ku w przypadku, gdy temu samemu znakowi graficznemu odpowiadają 
różne dźwięki. Studenci uzupełniają zdania wyrazami, których wymo-
wa w stosunku do pisowni może nastręczać trudności. 

ten sam znak graficzny – różne dźwięki:

 → [k] → [g] → [sk] → [s] → [ts]
 c g sc s z

 → [č; cz] → [ğ; dż] → [š; sz] → [z] → [dz]

W poniższym ćwiczeniu połączono technikę nauczania pisowni 
z  nauczaniem wymowy. Oto polecenie: Słuchając nagrania (lektora), 
uzupełniaj czytane fragmenty wyznania wiary brakującymi wyrazami 
(A)3. Następnie wpisz uzupełnione wyrazy we właściwą rubrykę tabel-
ki w zależności od reprezentowanego przez nie dźwięku (B). Niektóre 
wyrazy mogą znaleźć się w kilku rubrykach. Na końcu przeczytaj wy-
razy z tabelki. 

A
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, uni-
genito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce 
da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del 
Padre; per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la 

3 Brakujące wyrazy wstawiane przez studenta zaznaczono tłustym drukiem.
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nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarna-
to nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sot-
to Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, e il suo regno 
non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre 
e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per 
mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica . 
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurre-

zione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen
B . 

suono
(dźwięk)

grafema
(litera)

parola
(wyraz)

[k] c secoli, chiesa, apostolica

[č, cz] pace, cielo, luce, procede

[g] g glorificato

[ğ, dż] unigenito, generato, Vergine

[s] s professo, 

[z] cose, visibili, battesimo, 

[ts] z sostanza, Ponzio, risurrezione

[dz] mezzo

[š, sz] sc discese, risuscitato

1.1.1.3. Wstawianie 
Sytuację odwrotną do analizowanej powyżej mamy wówczas, gdy 

różnym grafemom odpowiada ten sam dźwięk. Dzieje się tak w przy-
padku spółgłoski „h”, która nie jest wymawiana, ale jej obecność spra-
wia, że sekwencja „chi, che” lub „ghi, ghe” wymawiana jest z dźwiękiem 
twardym [k] lub [g]. Brak „h” skutkuje miękką wymową [č] lub [ğ].

różne znaki graficzne – ten sam dźwięk

 ch  g
 →/k/       → /g/

 c  gh



Monika Małecka 74

Aby utrwalić tę różnicę, można zaproponować następujące ćwicze-
nie pisemne: Wstaw „ch” lub „c” w podanych wyrazach, które czytamy 
z  tym samym dźwiękiem /k/ lub „gh” lub „g” w podanych wyrazach, 
które czytamy z tym samym dźwiękiem /g/:

ch = /k/, c = /k/

1) ri_iesta di perdono (tłum. prośba o przebaczenie) 
2) [...] Ti glorifi_iamo (tłum. wysławiamy Cię)
3) Benedetto _olui _e viene nel nome del Signore. 
(tłum. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie)

gh = /g/, g = /g/

1) E supplico […], di pre__are per me il Signore Dio nostro 
(tłum. Przeto błagam […] o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego)
2) il san__ue di Cristo (tłum. krew Chrystusa)
3) Pre__iamo! (tłum. Módlmy się!)

1.1.1.4. Zaznaczanie akcentu
Ważnym elementem nauki wymowy jest umiejętne akcentowanie 

i intonacja. W języku włoskim akcent pada w większości wypadków na 
przedostatnią sylabę, ale nie brakuje wyrazów akcentowanych na trzecią 
lub nawet czwartą sylabę od końca. Gdy akcent pada na ostatnią samo-
głoskę, jest zaznaczany graficznie. Aby rozwijać umiejętności prozodycz-
ne, można zaproponować studentom, by zaznaczyli kropką pod właści-
wą samogłoską akcent w czytanych wyrazach lub fragmentach zdań. Jeśli 
akcent pada na ostatnią samogłoskę, należy zaznaczyć go graficznie nad 
odpowiednią literą. Na koniec prosi się ich o przeczytanie wyrazu.

 Bodziec akustyczny → Aktywność studenta

Gesu
Signore, pieta
Spirito Santo
[…] uomini di buona volonta
Figlio unigenito
accogli la nostra supplica

Gesù
Signọre pietà
Spịrito Sạnto
[…] uọmini di buọna volontà
Fịglio unigẹnito
accọgli la nọstra sụpplica
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1.1.1.5. Poprawianie błędów
Mówi się, że uczymy się na błędach. Opanowanie poprawnej wy-

mowy i  pisowni może więc odbywać się także poprzez ćwiczenia, 
w których należy właśnie odnaleźć i  skorygować błąd. Podane poni-
żej przykłady odzwierciedlają częste pomyłki w pisowni „qu”, „s” wy-
mawianym jak [z], „z” wymawianym jak [c, ts] lub też nieuwzględ-
nianiem w  pisowni litery „h”, która jest dźwiękiem „niemym”: pane 
cuotidiano (quotidiano), acua santa (acqua), mizericordia (misericor-
dia), rendere gracie (grazie), il tercio giorno (terzo), o molto peccato 
(ho) ecc.

1.1.2. Doskonalenie poszczególnych elementów języka: podsystem 
gramatyczny

1.1.2.1. Tryb congiuntivo
Jednym ze specyficznych aspektów języka mszy świętej jest częste 

użycie trybu congiuntivo (tzw. tryb łączący), który w języku polskim nie 
występuje. Służy on między innymi do wyrażania subiektywnego sto-
sunku mówiącego do tego, o czym się mówi, do wyrażania opinii, są-
dów, wątpliwości, pragnienia itp. Tak więc wybrane fragmenty mszy 
świętej mogą nam posłużyć do opracowaniu ćwiczeń gramatycznych 
utrwalających formy i zasady użycia tego trybu4. Najczęściej stosowane 
w takich sytuacjach są ćwiczenia typu cloze procedure. Możemy ułożyć 
łatwiejszą lub trudniejszą wersję takiego zadania. W pierwszym przy-
padku podajemy rozrzucone czasowniki już odmienione we właściwej 
formie congiuntivo, zaś student – opierając się na ich znaczeniu – musi 
je tylko wstawić do odpowiedniego zdania: 

abbia sia conduca  perdoni

4 Ćwiczenia z  pewnymi modyfikacjami w  oparciu o: A.  Chiucchiù, G.  Pace Asciak, 
M. Pace Asciak, Italiano in chiesa, Perugia 2008 oraz P. E. Balboni, P. Torresan, L’ita-
liano di Dio, Perugia 2003. 
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1. Il Signore ___ con voi. (sia) 
(tłum. dosł. Pan [jest] z Wami)

2. Dio onnipotente ___ misericordia di noi. (abbia) 
(tłum. dosł. Niech Bóg wszechmogący [ma] miłosierdzie dla was)

3. Dio ___ i nostri peccati e ci ____ alla vita eterna. (perdoni, conduca)
(tłum. dosł. Niech Bóg przebaczy nasze grzechy i zaprowadzi nas do 
życia wiecznego). 

1.1.2.2. Czas passato remoto
Innym czasem charakterystycznym dla obrzędów mszy świętej jest 

passato remoto (czas przeszły historyczny) wyrażający czynności prze-
szłe dokonane, które wydarzyły się w okresie należącym definitywnie do 
przeszłości, niemające związku z  teraźniejszością (narracja faktów hi-
storycznych). W kanonie mszy świętej używa się go np. do przypomnie-
nia ziemskiego życia Chrystusa, jak to ma miejsce w Wyznaniu wiary 
lub w  formułach Modlitwy eucharystycznej. Gdy jest mowa o  Zmar-
twychwstaniu, stosuje się już czas passato prossimo (czas przeszły bli-
ski), który stoi w opozycji do passato remoto z  racji swojego związku 
z teraźniejszością (czynność przeszła, której szeroko rozumiane skutki 
trwają nadal). Aby utrwalić formy i zasady użycia czasu historycznego, 
możemy wykorzystać technikę cloze procedure, ale tym razem w wersji 
trudniejszej. Podajemy rozrzucone czasowniki w bezokoliczniku. Stu-
dent musi wykonać dwie operacje: na podstawie znaczenia uzupełnić 
puste miejsca właściwym czasownikiem, a następnie odmienić go w od-
powiedniej formie passato remoto. Zdania pochodzą z Wyznania wiary 
i Modlitwy eucharystycznej:

 morire essere discendere prendere spezzare rendre dire dare

1. Per noi uomini e per la nostra salvezza _______ dal cielo. (discese)
(tłum. Za nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba)
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2. (Cristo) ________ crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. (fu)
(tłum. [Chrystus] [został] ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Pi-
łatem)

3. (Cristo) _________ e fu sepolto. (morì)
(tłum. [Chrystus] umarł i [został] pogrzebion)

4. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, ___ il pane e ___ gra-
zie, lo ___, lo ___ ai suoi discepoli e ___: „Prendete, e mangiatene tutti 
[…]“. (prese, rese, spezzò, diede, disse)
(tłum. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki 
Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie 
i jedzcie z tego wszyscy).

1.1.2.3. Tryb imperativo
Często podczas liturgii występują czasowniki w  trybie rozkazują-

cym, który jest tu używany do wyrażenia polecenia („Módlmy się!), 
prośby („Panie, zmiłuj się nad nami!”), rady („Bracia, wyznajmy na-
sze grzechy!”). Aby przećwiczyć użycie tego trybu w kontekście liturgii, 
można zaproponować studentom ćwiczenie, w którym należy połączyć 
części zdania za pomocą strzałki, rekonstruując w ten sposób poszcze-
gólne inwokacje mszalne:

a. Accogli 1. fratelli a5

b. Abbi 2. questo è il calice del mio sangue b4

c. Pregate 3. questo è il mio corpo c1

d. Lavami 4. pietà di noi d6

e. Prendete e mangiatene tutti 5. la nostra supplica e3

f. Prendete e bevetene tutti 6. Signore, da ogni peccato f2
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1.1.3. Doskonalenie poszczególnych elementów języka: podsystem leksykalny

1.1.3.1.Technika tłumaczeń
Jednym ze sposobów nauki słownictwa może być technika tłuma-

czeń dwustronnych. Studenci tłumaczą na język polski dyktowane im 
krótkie fragmenty mszy świętej; zapisują je, a następnie ponownie do-
konują przetłumaczenia na język włoski, nie widząc pierwotnego tek-
stu włoskiego. W ten sposób możemy nauczyć się lub utrwalić znajo-
mość krótkich fragmentów mszy świętej, motywów przewodnich lub 
modlitw. 

Bodziec
(dyktowany tekst, student 

go nie widzi)

Aktywność studenta

Tłumaczenie na L1 Przetłumaczenie na L2

Il Signore sia con voi  Pan z Wami Il Signore sia con voi

E con il tuo spirito I z duchem twoim E con il tuo spirito

Ascoltaci, o Signore! Wysłuchaj nas, Panie! Ascoltaci, o Signore!

1.1.3.2. Techniki łączone
W przypadku dłuższej modlitwy można oba teksty przestawić 

w dwóch kolumnach, aby później dokonać ich analizy tekstualnej, wy-
odrębniając zarówno podobieństwa, jak i  różnice leksykalno-seman-
tyczne w obu wersjach językowych. W takim ćwiczeniu warto też skore-
lować doskonalenie kompetencji leksykalnej z morfologiczną, np. łącząc 
wyodrębnienie interesującego nas słownictwa (rzeczowniki) z elemen-
tami fleksji (formy rodzajnika określonego, przekształcenie na liczbę 
pojedynczą lub mnogą). Oto przykładowe polecenie: 

a) przetłumacz na język polski wysłuchane fragmenty modlitwy, za-
pisz je, a później ponownie przetłumacz na język włoski;

Aktywność studenta

Tłumaczenie na L1 Przetłumaczenie na L2

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu Confesso a Dio onnipotente



„Sia lodato Gesù Cristo” – indywidualizacja procesu nauczania języka włoskiego… 79

i wam, bracia i siostry, e a voi, fratelli,

że bardzo zgrzeszyłem che ho molto peccato

myślą, mową, in pensieri, parole,

uczynkiem i zaniedbaniem: opere e omissioni,

moja wina, moja wina, per mia colpa, mia colpa,

moja bardzo wielka wina. mia grandissima colpa.

b) wyodrębnij wszystkie rzeczowniki i  przyporządkuj je do odpo-
wiedników polskich:

bracia (i siostry) → fratelli (e sorelle); uczynki → opere; wina → colpa

c) opatrz wyodrębnione rzeczowniki włoskie odpowiednimi forma-
mi rodzajnika określonego, a w dalszej kolejności zmień odpowiednio 
na liczbę pojedynczą lub mnogą:

Articolo determinativo 
(rodz. określony)

Nome al singolare
(rzeczownik l. poj.)

Art. determinativo 
(rodz. określony)

Nome al plurale 
(rzeczownik l. mn.)

il fratello i fratelli

l’ opera le opere

la colpa le colpe

1.2. PIEŚNI KOŚCIELNE

Niezbędnym uzupełnieniem mszy świętej są pieśni religijne. Nie tyl-
ko wzbogacają one muzycznie liturgię, ale są przykładem tekstów auten-
tycznych, które możemy poddać odrębnej analizie językowej. Ponadto 
stanowią także nośnik elementów interkulturowych. Jeśli przygotowuje-
my mszę świętą w okresie bożonarodzeniowym, to otrzymujemy świet-
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ny pretekst do wprowadzenia włoskich kolęd i  dyskusji (podobień-
stwa i różnice) na temat tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia 
w Polsce i we Włoszech. Możemy też skorzystać z bogatego repertuaru 
oazowego i w tym kontekście przybliżyć studentom np. fenomen ruchu 
Focolari. Pieśni dobrze sprawdzają się także jako ćwiczenie na dosko-
nalenie kompetencji łączonej foniczno-graficzno-leksykalnej – uspraw-
niają rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, odkrywanie i utrwalanie 
znaczenia słów5. 

1.2.1. Rozumienie ze słuchu

Na wstępie warto ułożyć krótki test typu prawda/fałsz, aby wprowa-
dzić do pierwszego etapu rozumienia ze słuchu. Następnie rozdajemy 
studentom tekst z „dziurami”, prosząc o uzupełnienie go podczas kolej-
nego odsłuchu (lub odsłuchów):

Tu scendi dalle stelle 
(tradycyjna kolęda włoska, słowa S. Alfonso d’Umbria)

Tu ____ (scendi) dalle stelle, (tłum. Ty zstępujesz z gwiazd
o re del cielo, o królu nieba,
e ____ (vieni) in una grotta i przybywasz do groty
al freddo, al gelo. pośród zimna i mrozu
O Bambino mio divino O moje Boże Dziecię
Io ti ____ (vedo) qui a tremar Ja widzę Cię, jak tu drżysz
O Dio beato O błogosławiony Boże
Ah! quanto ti costò Ileż Cię kosztowało
L’avermi amato. Pokochanie mnie)

5 Wielu ciekawych typologicznie ćwiczeń w tym zakresie dostarcza klasyczna już publi-
kacja L. Costamagna, Cantare l’italiano, Perugia 1995.
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1.2.2. Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne (np. technika substytucji)

Po całkowitym zrozumieniu pieśni warto przygotować w oparciu 
o  wyodrębnione wyrazy dodatkowe ćwiczenia gramatyczne i  (lub) 
leksykalne, rozwijające lub utrwalające interesujące nas zagadnienia. 
W  prezentowanym tekście są to czasowniki w  czasie teraźniejszym. 
Wyodrębnione z kolędy wzory zdań nadają się np. do wykorzystania 
w  technice substytucji podwójnej, gdzie wprowadzamy dwa wyrazy 
do podstawienia: podmiot (dla wytrenowania odmiany czasownika 
w różnych osobach) oraz rzeczownik w funkcji dopełnienia dalszego 
(aby poćwiczyć konstrukcję zdania z przyimkiem i powtórzyć słow-
nictwo), np.

wzór: Tu scendi dalle stelle. (tłum. Ty zstępujesz z gwiazd)

Lui – cielo (tłum. On – niebo)

Substytucja: Lui scende dal cielo. (tłum. On zstępuje z nieba)

1.3. SPOWIEDŹ

W grupach o wyższym stopniu zaawansowania (B1) można pokusić 
się o zainscenizowanie swoistego role-playing, którego celem jest symu-
lacja spowiedzi. Przygotowanie do takiego zadania przedstawia poniż-
szy schemat, ilustrujący poszczególne etapy sakramentu pokuty. Po ich 
wspólnym opracowaniu językowym studenci posiadają narzędzia do 
zaaranżowania w parach przykładowej spowiedzi. Jest to również dobre 
ćwiczenie na przypomnienie i utrwalenie czasu przeszłego passato pros-
simo, który często występuje w pytaniach i odpowiedziach, np. przy „ra-
chunku sumienia”.
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2. NABOŻEŃSTWA

W podobny sposób, jak w przypadku mszy świętej – włącznie z in-
scenizacją – możemy wykorzystać tajemnice różańca oraz stacje i prze-
myślenia drogi krzyżowej. Najpierw przygotowanie w sali wykładowej, 
później wspólne odmawianie różańca i uczestniczenie w drodze krzyżo-
wej w kaplicy. Różaniec pozwala również na wyuczenie najważniejszych 
modlitw („Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”).

Formula d’introduzione – formuła wstępna Formula del sacerdote– formuły księdza

I peccati commessi (popełnione 
grzechy)
1. Non sono andato regolarmente 
alla Messa (nie chodziłem regu-
larnie na Mszę) itp.

Domande – pytania:
1. Quante volte? (ile 
razy?)
2. Perché? (dlaczego?)

Insegnamento – nauka

Penitente – grzesznik Sacerdote – kapłan

Sacramento di Penitenza – sakr. pokuty
Nei confronti di Dio, del prossimo, di sé 
(wobec Boga, bliźniego, siebie samego)
Domande (przykładowe pytania):
1. Ho nominato invano il nome di Dio? 
(Czy wzywałem nadaremnie imienia 
Pana Boga?)
2. Partecipo alla Messa regolarmen-
te domenica e le feste di precetto? (Czy 
uczestniczę regularnie w mszy świętej 
w niedziele i święta?) itp.

Confessione – spowiedź

Esame di coscienza – rachunek sumienia

La formula di assoluzione – formuła rozgrzesze-
nia “[...] io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.
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2.1. Różaniec

We włoskiej praktyce modlitewnej można spotkać dwie wersje języ-
kowe różańca:

a) w pierwszej każdą tajemnicę rozpoczyna się od słów Si contempla 
(Rozważa się), po których następuje sformułowanie tajemnicy z  uży-
ciem równoważnika zdania, np. Si contempla la nascita di Gesù a Bet-
lemme (tłum. Rozważa się narodzenie Jezusa w Betlejem)

b) w drugiej wersji podaje się tajemnicę, nad którą w danej chwi-
li odbywa się medytacja w postaci pełnego zdania z czasownikiem, np. 
Gesù nasce a Betlemme (tłum. Jezus rodzi się w Betlejem)

Podobna dwupostaciowość występuje przy podawaniu nazw po-
szczególnych części różańca. Z jednej strony stosuje się sekwencję „rze-
czownik + przymiotnik”, z drugiej preferuje się schemat dopełniaczowy 
„rzeczownik + przyimek di + rzeczownik”:

1. rzeczownik + przymiotnik Misteri gaudiosi  
(tłum. Tajemnice radosne)

2. rzeczownik + di + rzeczownik Misteri della luce  
(tłum. Tajemnice światła)

Już sam fakt uświadomienia studentom tych różnic wzbogaca ich 
wiedzę interkulturową, zaś dychotomia leksykalna i  morfologiczno-
-składniowa analizowanych tekstów zachęca do tworzenia ćwiczeń roz-
wijających kompetencję leksykalno-gramatyczną.

2.1.1. W poszukiwaniu przymiotnika

Różnicę w  zapisie części różańca można wykorzystać jako krótkie 
ćwiczenie na znalezienie właściwego przymiotnika, prosząc studentów 
by przyporządkowali wersji z dopełniaczem (lewa kolumna) odpowied-
nią formę przymiotnikową (prawa kolumna):

1. Misteri della gioia A. Misteri dolorosi _1_ _B_
2. Misteri della luce B. Misteri gaudiosi _3_ _A_
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3. Misteri del dolore C. Misteri gloriosi _4_ _C_
4. Misteri della gloria D. Misteri luminosi _2_ _D_

2.1.2. Transformacja

Fakt istnienia dwóch wersji tajemnic różańcowych można także wy-
korzystać jako ćwiczenie na transformację jednej formy w  drugą, np. 
w podanych poniżej tajemnicach przekształć odpowiednio:

a) podkreślony czasownik na analogiczny rzeczownik 
b) podkreślony rzeczownik na czasownik w czasie teraźniejszym:

a)
1. L’Angelo annuncia a Maria. → 1. L’Annunciazione dell’Angelo 
a Maria.
2. Maria visita Elisabetta. → 2. La visita di Maria a Santa Elisa-
betta.

b)
1. Gesù __nasce_ a Betlemme. ← 1. La nascita di Gesù a Betlemme.
2. Gesù _istituisce__ l’Eucaristia. ← 2. L’istituzione dell’Eucaristia.

2.2. Droga krzyżowa

2.2.1. Transformacja strony czynnej na stronę bierną – schemat graficzny

Charakter rozważań stacji drogi krzyżowej daje możliwość przygo-
towania ćwiczeń morfologiczno-składniowych, wprowadzających bądź 
utrwalających zagadnienie strony biernej. W pierwszej kolejności war-
to przedstawić w postaci graficznej relację pomiędzy zdaniem w stronie 
czynnej i biernej6: 

6 Pomysł schematu graficznego zaczerpnięty z: M. Danesi, Manuale di tecniche..., dz. 
cyt., s. 116.
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2.2.2. Transformacja zdań ze strony czynnej na stronę bierną – inne ćwiczenia

Następnie proponujemy typowe ćwiczenie transformacyjne, prosząc 
studentów o przekształcenie podkreślonego czasownika w stronie czyn-
nej na odpowiednik w stronie biernej: 

1. (Pilato) condanna Gesù a morte. → Gesù ___ (è condannato) a mor-
te (da Pilato).
tłum. (Piłat) skazuje Jezusa na śmierć. → Jezus jest skazany na śmierć 
(przez Piłata).

2. (I soldati) spogliano Gesù. → Gesù ___ (è/viene spogliato).
tłum. (Żołnierze) odzierają Jezusa z  szat. →  Jezus [zostaje] odarty 
z szat.

3. (I soldati) inchiodano Gesù alla croce. → Gesù ___ (è inchiodato) alla 
croce.
tłum. (Żołnierze) przybijają Jezusa do krzyża. → Jezus [jest] przybi-
ty do krzyża.

Podsumowanie

Zaprezentowane ćwiczenia są jedynie propozycją i nie wyczerpują 
zagadnienia. Mają one charakter przypominający i utrwalający pew-
ne elementy gramatyczne oraz zasady właściwej wymowy i  pisow-
ni. Ćwiczenia leksykalne natomiast posiadają charakter rozwijający, 
gdyż służą wprowadzeniu nowego słownictwa kościelnego. Przedsta-

podmiot

I soldati
czasownik (strona czynna)

flagellano

czasownik (strona bierna)

è flagellato
podmiot

Gesù

dopełnienie bliższe

Gesù

dopełnienie sprawcy

dai soldati
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wione zadania odzwierciedlają przede wszystkim techniki struktural-
ne, w mniejszym stopniu wizualne. Nie uwzględniono technik ludycz-
nych, które z uwagi na atrakcyjność oraz różnorodność możliwych do 
wykorzystania gier i zabaw językowych zasługują na osobne opraco-
wanie.



Joanna Małocha
U N I W E R S Y T E T  PA P I E S K I  J A N A  PAW Ł A  I I  W  K R A KO W I E

Indywidualizacja materiałów dydaktycznych 
do nauczania języka koptyjskiego  
w przypadku słuchaczy studiów niefilologicznych  
z polskim jako językiem pierwszym

Z punktu widzenia przeciętnego Europejczyka  –  nierzadko nawet 
tego, który posiada wykształcenie humanistyczne – egipska mniejszość 
chrześcijańska stanowi społeczność niemal nieznaną. Mało kto dyspo-
nuje więc dokładniejszą wiedzą o  jej tradycji i historii. Automatycznie 
zatem sprawą jeszcze bardziej unikatową, szczególnie zaś w środowisku 
filologów środkowoeuropejskich, jest kwestia rozważań nad metodyką 
nauczania języka koptyjskiego. Niezwykle zaś ważnym i niezbywalnym 
elementem owej metodyki pozostaje kwestia opracowywania jak najlep-
szych materiałów dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwo-
ści uczniów. Niniejsze rozważania stanowią próbę choć cząstkowego za-
pełnienia tejże luki poprzez przedstawienie kilku uwag teoretycznych 
oraz zaprezentowanie przykładów ćwiczeń i zadań językowych opraco-
wanych przez autorkę dla potrzeb nauczania języka koptyjskiego w przy-
padku studentów historii. Problem tworzenia tychże materiałów bynaj-
mniej nie wyrósł na podłożu dysput czysto akademickich, lecz poniekąd 
wyłonił się sam w toku praktyki dydaktycznej. Na rynku polskim nie ma 
bowiem po dzień dzisiejszy podręcznika do nauczania języka koptyjskie-
go, który odpowiadałby graficzno-edytorskim standardom, do jakich 
przyzwyczaiły studentów współczesne wydawnictwa lingwistyczne1. Zaś 

1 Największą popularnością w  tym względzie cieszy się praca W.  Myszora pt. Język 
koptyjski. Kurs podstawowy dialektu saidzkiego (Warszawa 1998), która jednakże po-
siada charakter bliższy skryptowi, aniżeli podręcznikowi językowemu we współcze-



Joanna Małocha88

dostępne pomoce obcojęzyczne noszą znamiona publikacji dedykowa-
nych filologom i zmuszają – na zasadzie ignotum per ignotum – do nauki 
gramatyki jednego języka obcego za pomocą innego2.

Kilka uwag na temat języka koptyjskiego

Tytułem wprowadzenia należy jeszcze dodać kilka informacji po-
rządkujących status języka koptyjskiego. Należy on do rodziny afroazja-
tyckiej i stanowi ostatnią fazę rozwoju języka egipskiego. Jako taki składa 
się z liter alfabetu greckiego oraz znaków zapożyczonych z pisma demo-
tycznego dla zapisu głosek swoistych. Za moment jego wykrystalizowa-
nia się uchodzi przełom II i III stulecia, jednak od podboju Egiptu przez 
Arabów język Koptów powoli wymierał. Pomimo tego do XVII–XVIII 
wieku pisano w nim powszechnie teksty liturgiczne, zaś jeszcze za cza-
sów Champolliona niektórzy kapłani egipscy swobodnie mówili i pro-
wadzili korespondencję po koptyjsku. Od początków XX wieku czynio-
ne są próby wprowadzenia tegoż języka do szkół i uczynienia go znów 
w pełni funkcjonalnym. Tym bardziej, iż w latach 30. ubiegłego stulecia 
uczeni odkryli, że niektórzy mieszkańcy wiosek położonych w Górnym 
Egipcie wciąż używają w swojej mowie (w języku arabskim) szeregu wy-
razów i zwrotów koptyjskich. Obecnie, dzięki postępowi technicznemu 
i pojawieniu się Internetu, język ten na nowo wzbudził zainteresowanie 
szerszych kręgów. Zaczęto też wprowadzać do niego współczesne wyra-
zy i określenia (np. pitelenau – telewizja), a nawet zgłoszono pro-
jekt stworzenia koptyjskiej Wikipedii3. 

snym rozumieniu tego słowa. Ważką pomoc dla polskich lektorów stanowi również: 
A. Dembska, W. Myszor, Podręczny słownik koptyjsko-polski, Warszawa 1996. 

2 Zob. B. Layton, A Coptic Grammar, Wiesbaden 2004; tenże, Coptic in 20 Lessons, Leu-
ven–Paris–Dudley 2007 oraz W. E. Crum, A Coptic Dictionary, Oxford 1939 (i póź-
niejsze wydania). A także internetowe pomoce dydaktyczne, np. http://scriptorium.
lib.duke.edu/papyrus/texts/coptic/introduction.html (08.04.2013); http://www.stshe-
nouda.com/coptlang/cptlsn1w.htm (08.04.2013); http://www.coptic.net/CopticWeb/
Contributions/CopticLanguageLessons.pdf (08.04.2013).

3 Zob. N. S. Atalla, Illustrations from Coptic Manuscripts, Cairo 2000, s. 91–93; A. S. Atiya, 
Historia Kościołów Wschodnich, Warszawa 1978, s. 14–16; W. V. Davies, Egipskie hie-
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Z  punktu widzenia klasyfikacji funkcjonalnej koptyjski balansuje 
więc między grupą języków wegetujących (takich, które jeszcze używa-
ne są przez niewielkie społeczności, ale raczej nie podlegają już rozwo-
jowi) a  językami żywymi (zdolnymi do zaspokajania bieżących po-
trzeb komunikacji określonej grupy ludności, która posługuje się nim 
od urodzenia) oraz odrodzonymi (czyli grupą języków pierwotnie mar-
twych lub wegetujących, a  obecnie ponownie żywych wskutek decy-
zji politycznej zaakceptowanej przez ludność)4. Współcześnie do naj-
ważniejszych centrów prowadzących badania nad językiem koptyjskim 
należą: The Institute of Coptic Studies w Kairze (ufundowany w 1954 
roku) oraz francuska L’École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. 
Zaś mniej czy bardziej regularne kursy języka koptyjskiego dostępne są 
obecnie w  niemal pięćdziesięciu krajach świata (w Europie, Australii, 
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych). 

Oczekiwania studentów historii wobec sposobów 
prowadzenia zajęć z języka koptyjskiego  
oraz wykorzystywanych materiałów dydaktycznych – 
wyniki badań

Punkt wyjścia dla niniejszych rozważań nad problemem opracowy-
wania zindywidualizowanych materiałów dydaktycznych do naucza-
nia języka koptyjskiego w przypadku słuchaczy studiów niefilologicz-
nych z polskim jako językiem pierwszym stanowiły – oprócz refleksji 
własnych autorki – wyniki badań o charakterze anonimowej ankiety5. 
Sondaż ten przeprowadzony został wśród studentów Wydziału Historii 
i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie, którzy uczyli się koptyj-
skiego w latach 2009–2012. Próbę statystyczną tworzyły tu cztery grupy 

roglify, Warszawa 1998, s. 6–10; http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_koptyjski 
(08.04.2013).

4 Zob. A. F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989.
5 Przytoczone poniżej odpowiedzi na pytania otwarte zacytowane zostały w brzmieniu 

dosłownym.
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lektoratowe: trzy na poziomie początkującym (tj. po dwóch semestrach 
nauki), liczące od dziesięciu do piętnastu osób oraz jedna pięcioosobo-
wa grupa reprezentująca poziom zaawansowany (tj. po czterech seme-
strach nauki). Łącznie była to próba składająca się z czterdziestu dwóch 
osób. Nadmienić trzeba, że 62% studentów nie uczyło się nigdy języków 
innych niż zaliczane do grupy kongresowych plus łacina. W pozosta-
łych przypadkach (szesnaście osób) mieli kontakt z językiem arabskim 
i hebrajskim. Całość ankiety składała się z siedmiu pytań, z czego dwa 
pierwsze miały na celu określenie profilu respondenta, zaś pozostałe do-
tyczyły dwóch przedstawionych poniżej płaszczyzn. 

1. Pytania ogólne

a) Pytanie otwarte: W jakiej mierze Pana (-i) zdaniem zajęcia z języ-
ka koptyjskiego wymagają odmiennej metodyki i formy przeprowadzania, 
aniżeli lektoraty z języków kongresowych? 

Odpowiedzi udzieliło trzydziestu czterech ankietowanych, z  cze-
go jedenaście osób stwierdziło, iż: „Nie są wymagane odmienne for-
my prowadzenia zajęć” lub jest to potrzebne „w niewielkim stopniu”. 
Zaś dwudziestu trzech badanych zauważyło potrzebę istnienia odrębnej 
metodyki nauczania, ukonkretniając w kilku przypadkach, iż: „Zajęcia 
te wymagają odmiennego sposobu pracy z oryginalnymi źródłowymi 
tekstami oraz szczególnie dużego zwracania uwagi na kontekst histo-
ryczny i kulturowy”. Nota bene opinia ta na dobrą sprawę stanowiła już 
odpowiedź na pytanie kolejne.

b) Jak ocenia Pan (-i) potrzebę przekazywania w trakcie lektoratu ję-
zyka koptyjskiego wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury i historii 
świata Koptów? 

Było to pytanie półotwarte  –  opatrzone trzema proponowany-
mi odpowiedziami do wyboru oraz możliwością dopisania własnych 
uwag. W tym przypadku odpowiedzi udzielili wszyscy studenci, z cze-
go 94% ankietowanych zaznaczyło, iż „Jest to konieczne do właści-
wej interpretacji tłumaczonych tekstów i uatrakcyjnia zajęcia”. Z ko-
lei trzech studentów (6%) wybrało możliwość: „Nie są to wiadomości 
niezbędne, ale mogą pojawić się w trakcie zajęć lektoratowych”. Nikt 
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natomiast nie opowiedział się za odpowiedzią: „Lektorat powinien 
ograniczyć się wyłącznie do przekazywania informacji z zakresu «ję-
zykoznawstwa»”.

2. Pytania dotyczące form materiałów dydaktycznych

c) Jak ocenia Pan (-i) przydatność i atrakcyjność wymienionych po-
niżej form ćwiczeń językowych w przypadku nauki języka koptyjskiego? 

Pytanie zamknięte, w którym respondenci proszeni byli o przyzna-
nie każdej z podanych form określonej liczby punktów w skali od 1 do 
5 (gdzie 1 to ocena najgorsza, a 5 najlepsza). Odpowiedzi udzielili wszy-
scy ankietowani, przy czym liczbę punktów uzyskanych przez poszcze-
gólne rodzaje ćwiczeń ukazuje poniższa tabela (w nawiasie podano 
miejsce na liście rankingowej).

Forma ćwiczeń Przydatność 
(max 210 pkt) 

Atrakcyjność  
(max 210 pkt)

Samodzielne tłumaczenie zdań koptyjskich  
na język polski i polskich na język koptyjski 192 (1) 176 (5)

Ćwiczenia typu testowego (np. wskaż wśród podanych 
możliwości poprawne tłumaczenie) 181 (3) 186 (2)

Ćwiczenia typu graficznego (np. przyporządkuj  
formy gramatyczne do podanych grup) 176 (4) 181 (3)

Ćwiczenia typu leksykalnego  
(np. krzyżówki, wykreślanki) 168 (5) 178 (4)

Ćwiczenia z wykorzystaniem materiału ikonograficzne-
go (np. odczytywanie fragmentów inskrypcji z załączo-
nych ilustracji)

189 (2) 197 (1)

d) Pytanie otwarte: Czy Pana (-i) zdaniem włączenie fragmentów 
oryginalnych pisanych źródeł koptyjskich do zestawów tekstów ćwicze-
niowych może utrudnić zrozumienie omawianego zagadnienia języko-
wego, czy też jest sposobem na uatrakcyjnienie materiału dydaktycz-
nego?

Odpowiedzi udzieliło trzydziestu dziewięciu respondentów i wszy-
scy uznali taki zabieg za dobrą metodę podniesienia jakości zajęć. Opi-
nię tą argumentowano w następujący sposób: „Daje to możliwość wy-
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korzystania w praktyce zdobytej wiedzy dotyczącej danego zagadnienia 
językowego”, „Dzięki takim fragmentom zajęcia są ciekawsze”, „Włącze-
nie tych fragmentów nie utrudnia zrozumienia materiału i pozwala zo-
baczyć, jak koptyjski «funkcjonuje w rzeczywistości»”.

e) Pytanie otwarte: O jakie formy ćwiczeń językowych lub materiałów 
edukacyjnych chciałby (-aby) Pan (-i) wzbogacić zajęcia z języka koptyj-
skiego? 

Odpowiedzi udzieliło 43% respondentów i w każdym z tych przy-
padków pojawiały się uwagi w stylu: „nie trzeba ubogacać zajęć, chy-
ba że więcej informacji o kulturze”; „więcej zajęć dotyczących kultury”. 
Wysunięto także konkretne propozycje wykorzystania w trakcie lekto-
ratu większej liczby koptyjskich utworów muzycznych czy  –  w  miarę 
możliwości – filmów (dokumentalnych i fabularnych). 

Studenci biorący udział w ankiecie wyraźnie widzieli więc potrze-
bę zastosowania podczas nauczaniu języka koptyjskiego odmiennej 
metodyki i  podkreślali konieczność rozwijania u  słuchaczy kompe-
tencji kulturowej, a co za tym idzie dostosowywania pod tym kątem 
materiałów dydaktycznych. Ciekawe rozróżnienie nastąpiło przy oce-
nie wymienionych form ćwiczeń  –  standardowe zadania polegające 
na ustnym i pisemnym tłumaczeniu zdań uzyskały bowiem najwyż-
szą ocenę pod względem przydatności, ale też uznano je za najmniej 
atrakcyjne. Zatem w  ogólnym rozrachunku najlepiej wypadły ćwi-
czenia z  wykorzystaniem oryginalnego materiału ikonograficznego 
(pierwsze miejsce pod względem atrakcyjności i  drugie jeśli chodzi 
o przydatność) oraz różnego rodzaju testy, czy nieco ludyczne ćwicze-
nia leksykalne. Pozytywnie oceniono także zastosowanie w trakcie za-
jęć multimediów6. 

6 Nota bene podobne wyniki badań uzyskały już w 1999 roku E. Marynowska-Sowula 
i Z. Wajda z Politechniki Wrocławskiej. Ponad stu ankietowanych przez nie studen-
tów, którzy oceniali nowo wprowadzone środki audiowizualne (folie, slajdy, prezen-
tacje multimedialne), uznało jednogłośnie, iż pozwalają one na lepsze opanowanie 
materiału i uatrakcyjniają zajęcia. Zob. E. Marynowska-Sowula, Z. Wajda, Pomoce 
dydaktyczne na lektoracie języka rosyjskiego – wczoraj, dziś, jutro…, [w:] O nauczaniu 
języków obcych z perspektywy końca XX wieku, red. R. Kuźmińska, Wrocław 1999, 
s. 70–75.
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Indywidualizacja materiałów dydaktycznych do nauczania 
języka koptyjskiego w przypadku polskich studentów 
historii – wnioski z praktyki dydaktycznej

Tworząc przez ostatnie pięć lat własne materiały do nauczania języka 
koptyjskiego, autorka artykułu starała się odpowiadać na przedstawione 
powyżej potrzeby i oczekiwania studentów. Po pierwsze więc – w myśl 
zasady, iż „poznawanie języków obcych to jednocześnie poznawanie in-
nych kultur, zaś poznawanie innych kultur jest nierozerwalnie związa-
ne z poznawaniem języków”7 – szeroko wykorzystywane były materia-
ły kształcące jednocześnie kompetencję kulturową8. Za koniecznością 
stosowania takiego zabiegu przemawia tu dodatkowo szczególnie wy-
raźna odmienność cywilizacji egipskich chrześcijan od realiów życia 
przeciętnego Polaka; rozbieżność nieporównanie większa aniżeli ma 
to miejsce w przypadku zestawienia Polak – Anglik czy Polak – Fran-
cuz9. Trzeba zatem studentom zaszczepić świadomość faktu, iż specyfi-
ka kultury Koptów bazuje de facto na kwestiach związanych ściśle z hi-
storią religii. Z  kolei brak wiedzy z  zakresu patrystyki uniemożliwia 
prawidłowe odczytanie większości – czasem nawet najprostszych – ory-
ginalnych tekstów koptyjskich; zaś współczesna sytuacja chrześcijan 
egipskich wymaga z kolei znajomości zagadnień politologicznych, za-
sadniczo obcych dla człowieka żyjącego w kraju na wskroś katolickim. 
Już na początku nauki – choćby w podstawowym słownictwie rzeczow-
nikowym – studenci otrzymują więc obraz społeczeństwa, którego nie 

7 M. Torenc, Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne, Wrocław 2007, 
s. 9. Rzeczywistość tę podobnie opisał M. Kuczyński, stwierdzając: „Język i kultura są 
ze sobą w pewnym stopniu nierozerwalnie związane. To takie dobre, trwałe «małżeń-
stwo»: «on» – język i «»ona» – kultura” (tenże, Skuteczna nauka języka obcego, Sule-
chów 2008, s. 24). Por. M. dr Greve, F. Van Passel, Langues et culture, Bruxelles 1972.

8 W klasycznym ujęciu kompetencją kulturową nazywane jest przyswojenie norm, 
wartości i postaw tworzących dane społeczeństwo, jak również umiejętność rozpo-
znawania kulturowo istotnych faktów i tego, jakie zachowanie jest akceptowane bądź 
nie. Zob. H. H. Stern, Issues and Options in Language Teaching, Oxford 1992, s. 83.

9 Por. P.  Sobkowiak, Rozwijanie kompetencji interkulturowej w  wybranych podręczni-
kach do nauki języka angielskiego, [w:] Materiały edukacyjne w nauczaniu języków ob-
cych – teoria i praktyka, red. K. Droździał-Szelest, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 43–54.
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rozumieją i oczekują od lektora wyjaśnień wykraczających poza płasz-
czyznę czysto językową10.

W miarę możliwości korzystano zatem z  mówionych i  pisanych 
materiałów autentycznych, tj. tych, które nie zostały stworzone z my-
ślą o wykorzystaniu podczas nauki danego języka, ale przeznaczone 
są dla jego rodzimych użytkowników11. Ich niewątpliwą zaletą jest bo-
wiem różnorodność i naturalność lingwistyczna, aktualność i osadze-
nie w realiach kulturowych. Dobierając jednak materiał autentyczny 
o znacząco wysokich walorach realioznawczych, należy jednak pamię-
tać o jego adaptacji do programu kursu oraz profilu grupy docelowej12. 
Skoro zaś w omawianym przypadku słuchaczami byli studenci histo-
rii należało w możliwie szerokim zakresie wykorzystać materiał histo-
ryczny.

Biorąc natomiast pod uwagę fakt, iż 75% informacji dociera do 
ośrodków mózgowych za pomocą organu wzroku  –  co o  wiele ład-
niej ujmuje maksyma Konfucjusza „To, co słyszę, zapomnę. To, co wi-
dzę, pamiętam” – starano się zastosować bogate materiały wizualne. 
Pomoce takie zwracają bowiem uwagę studentów, urozmaicają zaję-
cia, sprzyjają konceptualizacji i wspierają pamięć, a także pokazują za-
angażowanie wykładowcy13. Trzeba też nadmienić, że materiały iko-

10 Zob. A. Mędrecka-Kondak, The influence of teacher’s positive reinforcement over lear-
ners’ foreign language acquisition, [w:] O nauczaniu języków obcych…, dz. cyt., s. 91. 

 Stosowane przez autorkę niniejszego artykułu techniki, które integrują nauczanie ję-
zyka i kultury, zaprojektowane zostały jako: dygresja kulturowa, kawałek życia, kap-
suła kulturowa, kulturogram, incydenty krytyczne oraz mikroteksty. Zob. E. Bandura, 
Nauczyciel jako mediator kulturowy, Kraków 2007, s. 48–49; M. Derenowski, Wykorzy-
stanie komponentu kulturowego w procesie efektywnego rozwijania sprawności języko-
wych, [w:] Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych…, dz. cyt., s. 214–215.

11 Zob. J. Harmer, The practice of English language teaching, Harlow 2007, s. 269.
12 Zob. A. Jankowska, Projektowanie zajęć w oparciu o materiały autentyczne, [w:] Mate-

riały edukacyjne w nauczaniu języków obcych…, dz. cyt., s. 158–159. W glottodydak-
tyce polskiej znaczenie owego realioznawstwa szczególnie dobitnie podkreślała He-
lena Żmijewska. Zob. M. Gnyś, Zagadnienia kulturowe i kulturoznawcze w nauczaniu 
języków obcych, Siedlce 2003, s. 195.

13 Zob. J. Jacoby, Nowoczesne środki i materiały dydaktyczne, Warszawa 1979, s. 7, 11; 
A.  Pakulska, B.  Franków-Czerwonko, Materiały edukacyjne i  techniki rozwijające 
sprawności mówienia i słuchania, [w:] Materiały edukacyjne w nauczaniu języków ob-
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nograficzne były zarówno bazą dla klasycznych ćwiczeń językowych, 
jak również przybierały postać edukacyjnych prezentacji multime-
dialnych14. 

Indywidualizacja materiałów dydaktycznych do nauczania 
języka koptyjskiego w przypadku polskich studentów 
historii – propozycje ćwiczeń

Poniżej zaprezentowano przykłady autorskich ćwiczeń do nauki ję-
zyka koptyjskiego, które stworzone zostały według omówionych uprzed-
nio założeń z myślą o studentach kierunków historycznych z rodzimym 
językiem polskimi. Pzyporządkowując poszczególne rodzaje zadań do 
zdobywania lub ćwiczenia konkretnych umiejętności językowych, po-
siłkowano się typologią Hanny Komorowskiej15. 

Ćw. 1. W koptyjskiej inskrypcji ze ste-
li nagrobnej proszę odnaleźć imię zmar-
łego, w transliteracji brzmi ono „Kah”16. 
(Ćwiczenie umiejętności czytania – tak-
że ze zrozumieniem – oraz dokonywania 
transkrypcji, wzbogacone o wiedzę z za-
kresu historii sztuki i paleografii).

cych…, dz. cyt., s. 200–201; G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki 
i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Sopot 2010, s. 345–346.

14 Najczęściej były to prezentacje, które – korzystając z klasyfikacji Jacka Jędryczkow-
skiego – zaliczyć należy do grupy sekwentywnych o uproszczonej strukturze nawiga-
cyjnej. Zob. tenże, Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Zielona Góra 2008, 
s. 63.

15  Zob. H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 1999.
16 Il. 1. Kamień nagrobny Kah z: K. Wessel, Sztuka koptyjska – koptyjski zbiór Muzeum 

Ikon w Recklinghausen, Kraków 1966, fot. 36.
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Ćw. 2. W tekście doksolo-
gii na święto Wejścia Pana do 
Ziemi Egipskiej proszę od-
naleźć partykułę względną17. 
(Ćwiczenie umiejętności czy-
tania i  utrwalanie formuł 
gramatycznych, wzbogacone 
o informacje na temat liturgii 
koptyjskiej).

Ćw. 3. Proszę wskazać, 
które z poniższych zdań pra-
widłowo opisuje przedsta-
wiony zabytek koptyjski18. 
(Ćwiczenie umiejętności czy-
tania, także ze zrozumie-
niem lub rozumienia ze słu-
chu oraz nauka słownictwa 
i  struktur gramatycznych, 
wzbogacone o  wiedzę z  za-
kresu historii sztuki).

a) ou-crompe pe
b) n-ou-crompe an pe
c) n-ou-crompe pe

Ćw. 4. Spośród podanych wypowiedzi proszę wybrać dwie najlepiej 
pasujące do sytuacji przedstawionej na miniaturze19. (Ćwiczenie umie-
jętności pisania i mówienia oraz nauka słownictwa i reguł gramatycz-
nych, wzbogacone o wiadomości z zakresu historii sztuki).

17 Il. 2. Doksologia na Święto Wejścia Naszego Pana do Ziemi Egipskiej (Bashons 24) z: 
The Escape to Egipt according to Coptic tradition, red. E. Lambelet, Cairo 1993, s. 4.

18 Il. 3. Lampa w kształcie ptaka z: K. Wessel, Sztuka koptyjska…, dz. cyt., fot. 69.
19 Il. 4. Miniatura z Księgi Rodzaju, zbiory Biblioteki Patriarchatu Koptyjskiego – Seria 

No. 154, Bibl. No. 3 z: N. S. Atalla, Illustrations from Coptic Monuscripts, dz. cyt., s. 9.
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a) n!tok nim
b) oujwwme pe
c) ay pe
d) anok pe adam

Jako sposób utrwalania i porządkowania wiedzy, stanowiący alter-
natywę dla klasycznego powtórzenia i dostarczający jednocześnie uczą-
cym się sporo przyjemności, pojawiają się w proponowanych materia-
łach krzyżówki czy gry leksykalne, np. rebus sylabowo-wyrazowy czy 
diagram literowy20. 

Ćw. 5. W podanym diagramie proszę odszukać nieregularne formy 
imperativusów koptyjskich. 

b a r i r e

a l k s i o

m o u m a p
H y f l n a

Wreszcie oprócz standardowych ćwiczeń translatorskich oraz za-
dań polegających na odmianie podanych przykładów czy też wymienia-
niu wskazanych form (np. nieregularnej liczby mnogiej rzeczowników), 
stosowane są również inne klasyczne ćwiczenia.

20 Por. A. Pięcińska, Możliwości wykorzystania krzyżówki w procesie nauczania języka pol-
skiego jako obcego, [w:] Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych…, dz. cyt., 
s.  191–196; T. Siek-Piskozób, Gry i  zabawy w nauczaniu języków obcych, Warszawa 
1994, s. 47, 60–61, 66–67.
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Ćw. 6. Czy wszystkie poniższe zdania są gramatycznie popraw-
ne? (Ćwiczenie umiejętności czytania lub rozumienia ze słuchu 
i mówienia, połączone z powtórzeniem zasad gramatycznych i słow-
nictwa).

a) t-tplos ete-ha-p-toy
b) n-et-hn-t- skHnH
c) et-ou-neef pe p-rwme

Ćw. 7. Któremu z poniższych zwrotów koptyjskich odpowiada po-
dane wyrażenie w  języku polskim? (Ćwiczenie umiejętności czytania 
i mówienia, połączone z powtórzeniem zasad gramatycznych i  słow-
nictwa).

ten, należący do lekarza (lekarski)

 a) pa-pe-prodotHs
b) pa-p-orPanos
c) pa-p-saein
d) pa-saein

Ćw. 8. Proszę przyporządkować podane zaimki i rodzajniki koptyj-
skie do odpowiednich grup: rodzajnik określony, rodzajnik nieokre-
ślony, zaimek osobowy niezależny, rodzajnik dzierżawczy; a następnie 
wskazać ich polskie odpowiedniki. (Ćwiczenie asocjacyjne, połączone 
z nauką czytania i pisania). 

Ćw. 9. Proszę połączyć części zdań tak, aby utworzyły całość po-
prawną gramatycznie. (Ćwiczenie umiejętności pisania, czytania, mó-
wienia oraz utrwalenie słownictwa).

ntok pe pe-kritHs
anon ntk-ou-diakonos 
nto  ne n-diakonos 
ntof ou-mesiw 

Ćw. 10. Ćwiczenie polegające na ustnym zaprezentowaniu studen-
tom dwóch wyrazów o  odmiennym znaczeniu i  różniących się tylko 
jednym dźwiękiem (tzw. para minimalna). Słuchający mają stwierdzić 
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czy powtórzony został ten sam wyraz czy też wypowiedziano dwa róż-
ne słowa. (Ćwiczenie wymowy poprzez trenowanie recepcji, połączone 
z nauką słownictwa).

np. maab („trzydzieści”) i maau („matka”)
mane („pasterz”) i mHne („rodzaj”)

Ćw. 11. Zadanie polegające na dopasowaniu wyrazu usłyszanego 
do napisanego. Studenci przepisują zestawy trzech wyrazów o bardzo 
podobnym brzmieniu, a potem zakreślają jeden z nich, wypowiedzia-
ny przez wykładowcę. (Ćwiczenie wymowy poprzez trenowanie re-
cepcji, połączone z nauką słownictwa i ćwiczeniem umiejętności pi-
sania).

np. pat („noga”), pwt („iść”), pwh („rozerwać”)
sak („ozdoba”), swk („worek”), sob („nauka”)

Ćw. 12. Ćwiczenie opiera się na wybranym wyrazie, do którego stu-
denci wymyślają, podają ustnie i dopisują nowe słowa, każde na kolej-
ną literę wyrazu-matki. (Ćwiczenie wymowy i umiejętności pisania oraz 
nauka słownictwa)

np. baki – „STOLICA”: b-bw („drzewo owocowe”), a-al („ka-
myk”), k-kro („brzeg”), i-iohi („stado”)

Ćw. 13. Wykładowca podaje cztery wyrazy, z których trzy tworzą lo-
giczną całość, a jeden nie pasuje do pozostałych; zadaniem studentów 
jest wskazanie „kukułczego jaja”. (Utrwalenie słownictwa oraz nauka ro-
zumienia ze słuchu lub pisania i czytania).

np. hme („czterdzieści”), taiou („pięćdziesiąt”), ya („święto”), 
se („sześćdziesiąt”)

Ćw. 14. Rozsypanka wyrazowa (zdaniowa) – zaprezentowanie serii 
wyrazów (zdań), które po zmianie kolejności mogą utworzyć sensowne 
i poprawne zdanie (wypowiedź). (Sprawdzenie znajomości słownictwa 
i gramatyki oraz umiejętności czytania i pisania).

np. pai („tę”), ai („ja”), jwwme („książkę”), nau („widzia-
łam”) – ai nau pai jwwme („Ja widziałam tę książkę”)
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W chwili obecnej nauczanie bez środków i materiałów dydaktycz-
nych wydaje się być niemal niemożliwe, szczególnie ze względu na dy-
namiczny rozwój technologii i  przekazu informacji. Jest to również 
oczekiwanie studentów. Pamiętać jednak trzeba, iż ta różnorodność 
dostępnych środków stała się zarazem wyzwaniem dla lektorów, któ-
rzy muszą wykazać się umiejętnością ich selekcji i  właściwego zasto-
sowania21. Bo – cytując klasyka – materiały powinny być tak dobrane, 
aby „ułatwiać uczniom naukę; zwiększyć atrakcyjność zajęć i umożliwić 
[to] w sposób bezpieczny, łatwy i praktyczny”22, a żadna technika i na-
wet najlepsze pomoce nie zastąpią w procesie dydaktycznym osoby na-
uczyciela.

21 Zob. M.  Witkowska, Warsztaty jako forma przygotowania nauczycieli do tworzenia 
własnych materiałów dydaktycznych, [w:] Materiały edukacyjne w nauczaniu języków 
obcych…, dz. cyt., s. 253.

22 H. Komorowska, Metodyka nauczania…, dz. cyt., s. 60.
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Indywidualizacja procesu nauczania wymowy 
polskiej (na przykładzie hungarofonów)

Uczenie poprawnej wymowy języka obcego jest ważną czynno-
ścią dydaktyczną. Należy oprócz przekazywania wiedzy z zakresu gra-
matyki, leksyki czy realiów kulturowych (w tym literatury), zaszcze-
pić w  uczących się właściwy sposób artykulacji pojedynczych głosek, 
wymowy wyrazów, jak i intonowania wypowiedzeń. By móc to czynić 
w pełni świadomie, lektor powinien posiadać choć minimalną wiedzę 
z zakresu języka grupy, którą uczy:

Zdawanie sobie sprawy z odmienności, podobieństw, specyfiki, przejawiają-
cych się w budowie i funkcjonowaniu obiektów językowych różnych płaszczyzn 
języka ojczystego i  docelowego, ma znaczenie zasadnicze, z  punktu widzenia 
wypracowania skutecznych metod nauczania języka obcego1.

Świadomość podobieństw i różnic występujących w obu systemach 
sprzyja prognozowaniu błędów interferencyjnych (negatywnego trans-
feru)2, pozwala świadomie wypracować strategie działania, repertuar 

1 J. Bańczerowski, Niektóre zagadnienia z zakresu metodyki nauczania języka polskiego 
Węgrów, „Przegląd Glottodydaktyczny”, R. XIV, 1995, s. 92.

2 Zazwyczaj dla obcokrajowców uczących się drugiego języka największym problemem 
fonetycznym są nie tyle głoski, które całkowicie różnią się od ich sytemu językowego: 
„To, co zdecydowanie inne, odmienne, egzotyczne, lepiej pamiętamy” (J. Tambor, Na-
uczanie wymowy języka polskiego jako obcego. Warsztaty, [w:] Inne optyki. Nowe pro-
gramy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego 
jako obcego, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice 2001, s. 79). Najtrudniejsze do na-
uki prawidłowej wymowy wydają się te głoski, które są podobne (ale nie takie same) 
do tych, jakie istnieją w  językach rodzimym (ojczystym, pierwszym) i nauczanym. 
Student zwykle mimowolnie „zastępuje” poprawną (oryginalną) wymowę danych 
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ćwiczeń i ich określoną powtarzalność. Łatwiej wykorzystać odpowied-
nie ćwiczenia artykulacyjne i  szybciej usunąć błędny (automatyczny) 
sposób wymowy, gdy będziemy świadomi przyczyn pomyłek popełnia-
nych przez cudzoziemców.

Należąca do grupy języków ugrofińskich węgierszczyzna zdecydowa-
nie różni się – zarówno pod względem warstwy leksykalnej, jak i gra-
matycznej – od innych języków europejskich3. Całkowita odmienność 
pochodzenia języków węgierskiego i polskiego nie wyklucza jednak wie-
lu podobieństw na płaszczyźnie systemu fonologicznego i fonetycznego. 
Potwierdzają to zarówno wypowiedzi samych Węgrów4 uczących się pol-
skiego (a), jak i (akademicka) kontrastywna analiza obu systemów (b):

głosek wymową artykulacyjnie i akustycznie zbliżoną do wymowy głosek mu zna-
nych (pochodzących z jego języka). Zjawisko transferu negatywnego (interferencji) 
może wynikać z braku wiedzy, świadomości odrębności tych głosek (niewychwycenia 
i niezrozumienia różnicy między nimi), tempa mówienia lub (zwyczajnego) lenistwa 
językowego: „w przypadku głosek zbliżonych percepcyjnie do dźwięków z rodzime-
go języka najczęściej nie słyszymy tej różnicy, a nawyki artykulacyjne powodują, że 
«odruchowo» artykułujemy znane sobie dźwięki” (J. Tambor, Nauczanie wymowy 
polskiej. Trudności różnych grup cudzoziemców, [w:] Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Pol-
ski i polskiego, Katowice 2010, s. 33). Stąd ważna jest rola nauczyciela (jego rzetelna 
wiedza na temat języka uczonego i języka pierwszego uczącego się), który czuwa nad 
poprawnym przebiegiem toku nauki (w tym prawidłowej wymowy).

3 Dla gros cudzoziemców uczących się węgierskiego jako obcego jedną z uderzających 
cech węgierszczyzny jest mała liczba internacjonalizmów; por. np. wyraz „restaura-
cja” (fr. restaurant, ang. restaurant, niem. Restaurant, wł. ristorante, hisz. restauran-
te, ros. ресторан; ale: węg. étterem), podobnie – „komputer” (ang. computer, niem. 
Computer, wł. computer, ros. компьютер; ale fr. ordinateur, hisz. ordenador, a węg. 
számítógép). Język węgierski nie ma swych korzeni w  języku praindoeuropejskim. 
To język aglutynacyjny. Tym, co typowe dla tego systemu językowego, jest: brak ro-
dzaju gramatycznego, końcówki i  poimki, swoiste osobowe końcówki dzierżawcze 
dołączane do rzeczowników lub wyrazów pełniących ich funkcję, dwoistość koniu-
gacji (przedmiotowa – gdy przedmiot określany za pomocą danego czasownika jest 
znany; podmiotowa – gdy przedmiot określany za pomocą danego czasownika nie 
jest znany), harmonia samogłosek (wyrazy, zwłaszcza typowo węgierskie, zawiera-
ją samogłoski tylko szeregu przedniego lub tylko tylnego) oraz iloczas (odróżnianie 
głosek krótkich od długich, przy czym różnica ilościowa może łączyć się z jakościo-
wą – inną barwą dźwięku). Por. E. Mroczko, Język węgierski dla początkujących, War-
szawa 1989; tenże, Zwięzła gramatyka języka węgierskiego, Warszawa 1967, s. 11–12.

4 Wypowiedzi pochodzą z krótkiej sondy, jaką na potrzeby artykułu przeprowadziłam 
wśród Węgrów uczących się polskiego.
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a) przykładowe wypowiedzi studentów:

Polska wymowa jest trochę trudna. Bo jest kilka innych liter5 w alfabecie, 
np. ą, ę, ś, ż, ź, ć.

Według mnie polska wymowa tylko na początku jest trudna, bo brzmi obco, 
ale myślę, że można się szybko przyzwyczaić. [...] wymowa polska nie jest aż tak 
trudna, bo większość dźwięków polskich istnieje również w języku węgierskim. 

Według mnie polska wymowa zasadniczo jest trudna dla wszystkich, ale dla 
Węgrów specjalnie nie aż tak bardzo. Myślę, że inni obcokrajowcy mają więcej 
problemów z wymową.

b) akademicka analiza kontrastywna:

Porównując systemy fonologiczne (fonemiczne) obu języków [sic!] widzi-
my, że różnice między nimi dotyczą przede wszystkim inwentarza fonemów, ze-
stawu cech dystynktywnych, wariantów inwentarza i ich dystrybucji oraz typów 

5 To niezbyt zręczne (potoczne) wypowiedzenie. W przypadku wymowy należy mówić 
o głoskach, a nie literach. Na gruncie fonetyki zdecydowanie rozróżnia się terminy 
„głoska” i „litera”. Litera (grafem, znak literowy) to społecznie utrwalony (na mocy 
konwencji) sposób zapisywania głosek (fonemów, dźwięków mowy). Głoska to re-
alizacja dźwiękowa litery (liter, w przypadku dwuznaków i  trójznaku), najmniejszy 
samodzielny (pozbawiony znaczenia, ale pozwalający odróżniać morfemy) element 
dźwiękowy. Alfabet ortograficzny (literowy) nie oddaje w  całości (jednoznacznie) 
wszystkich właściwości dźwięków mowy danego języka, stąd konieczność posługi-
wania się transkrypcją fonetyczną, w której panuje reguła: jeden dźwięk oddawany 
jest za pomocą jednego znaku (symbolu fonetycznego), często wzbogaconego o znaki 
diakrytyczne (rozróżniające). W polskich tekstach traktujących o zagadnieniach fo-
netyczno-fonologicznych zwykle używa się tzw. słowiańskiego alfabetu fonetycznego 
(zob. np. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i  fonologia współczesnego języka pol-
skiego, Warszawa 2004), rzadziej międzynarodowego (por. np. J. Bańczerowski, Pod-
stawy polsko-węgierskiej fonetyki i fonologii kontrastywnej, Budapest 2001), przy czym 
praktyka pokazuje, że istnieje wariantywność przyjętych zapisów: autorzy książek 
i artykułów z zakresu fonetyki i fonologii używają (mogą używać) nieco odmiennych 
form transkrypcji. W niniejszym szkicu staram się unikać zapisu w formie transkryp-
cji fonetycznej. Jeśli się na nią decyduję, odwołuję się do sposobów zapisu fonetycz-
nego alfabetu słowiańskiego (będzie to dokładnie zapis półfonetyczny). Ponieważ ar-
tykuł przeznaczony jest nie tylko dla odbiorców o nastawieniu czysto filologicznym, 
precyzyjny zapis fonetyczny mógłby czasem zbytnio utrudnić odbiór opisywanych 
zjawisk.
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opozycji fonologicznych. Niezależnie jednak od różnic [...] oba systemy mają 
wiele wspólnych cech6. 

Wśród najczęstszych błędów wymawianiowych hungarofonów 
uczących się języka polskiego należy wymienić m.in. 

• problem z  prawidłowym dostosowaniem czasu trwania samo-
głosek; 

• realizacje dźwiękowe niektórych głosek i  zbitek głoskowych:  
głoski [y], głoski [o], tzw. nosówek, głosek środkowojęzyko-
wych i dziąsłowych, wymowę litery ł (głoski [ṷ]), wymowę liter 
ch i h (głoski [χ], ew. głosek [χ] i [γ]); wymowę zbitek spółgło-
skowych, zbyt częste udźwięcznianie grup spółgłoskowych oraz 
dźwięczną wymowę grupy wygłosowej (nierespektowanie wy-
głosu absolutnego), 

• akcent wyrazowy i zdaniowy.
Niestety, ograniczenia przestrzenne artykułu uniemożliwiają mi 

szczegółowe omówienie wszystkich wskazanych zagadnień. Ograniczę 
się jedynie do tych, które dotyczą elementów wokalicznych.

Problem z prawidłową długością  
czasu trwania samogłosek

W węgierskim systemie wokalicznym każda samogłoska krótka ma 
swój długi odpowiednik (krótkie: a, e, i, o, ö, u, ü, długie: á, é, í, ó, ő, ú, 
ű)7. Iloczas jest cechą dystynktywną, relewantną, może być podstawą 

6 J. Bańczerowski, Niektóre zagadnienia z zakresu…, dz. cyt., s. 90.
7 W przypadku par: a – á, e – é mamy do czynienia z różnicą ilościową i jakościową (od-

miennym brzmieniem): a [å] (wargi ułożone jak do wymowy „o”, mówimy „a”) – á (jak 
dłużej wymawiane polskie [a]), e [e] (jak polskie [e], ale przy nieco większym rozwar-
ciu ust) – é [yj] (wargi ułożone jak do wymowy „e”, mówimy „i”, wymawiamy dłużej). 

 Pozostałe samogłoski różnią się jedynie długością trwania: i  –  í  (jak polskie [i]); 
o – ó  (wargi ułożone do wymowy „u”, mówimy „o”); ö – ő (jak niemieckie [ö], np. 
w wyrazie: Köln); u – ú  (jak polskie [u]), ü – ű  (jak francuskie [u], np. w wyrazie 
fumer; składamy wargi jak przy wymowie „u”, mówimy „i”). 



Indywidualizacja procesu nauczania wymowy polskiej… 105

odróżniania poszczególnych wyrazów lub form wyrazowych8. Wystę-
powanie głosek zróżnicowanych czasem wymawiania powoduje, że wę-
gierszczyzna odbierana jest jako język melodyjny, miarowy, płynny: „W 
potoku mowy wzajemna przemienność sylab krótkich i długich wywo-
łuje audytywne wrażenie rytmiczności. Z powyższego wynika, że język 
węgierski jest bardziej rytmiczny w porównaniu z polskim”9.

W polszczyźnie kategoria iloczasu jest redundantna, może pełnić 
dodatkową funkcję (jako emfaza) – pojawia się w formach nacechowa-
nych emocjonalnie, np. taaka ryba, suuper.

Hungarofoni uczący się polskiego przenoszą nawyki wymawianio-
we z własnego języka na język wyuczany. Są to również przyzwyczaje-
nia dotyczące łączącego się z iloczasem sposobu akcentowania (wyra-
zowego i zdaniowego)10. W polszczyźnie akcent wyrazowy zasadniczo 
pada na drugą sylabę od końca11, z kolei w węgierskim akcent jest ini-
cjalny. Eliminowanie węgierskich nawyków wymawianiowych w pol-
skiej wymowie hungarofonów jest trudnym i długotrwałym procesem. 
Potwierdzają to również sami uczący się. Oto kilka przykładowych wy-
powiedzi: 

Z całą pewnością najtrudniejszy dla nas jest polski akcent. 
[...] pospolici [tu: w  znaczeniu ‘zwykli, przeciętni’  –  M.  W.] studenci nie 

rozumieją, co to znaczy „akcent”. Proszę im nie ufać, mimo tego, że myślą, że 
wiedzą, co to hangsúly (‘tam, gdzie pada ciężar głosu’). Pamiętam, że po raz 
pierwszy po 4 latach „załapałem” akcent świadomie, właśnie w słowie papryka 
(prawie tak samo dobre słowo kukurydza). 

8 Por. np. pary: kar (pol. ramię) – kár (pol. szkoda); öt (pol. pięć) – őt (pol. jego, ją); örül-
ni (pol. cieszyć się) – őrülni (pol. szaleć); kerek (pol. okrągły) – kerék (pol. koło) – kérek 
(pol. proszę).

9 J. Bańczerowski, Podstawy polsko-węgierskiej fonetyki…, dz. cyt., s. 103.
10 Akcentowanie polega na uwydatnieniu sylaby w wyrazie lub wyrazu w zdaniu. Doko-

nuje się to poprzez nieznaczne wydłużenie wymowy samogłoski akcentowanej, czyli 
tej, na którą kładzie się nacisk.

11 Zgodnie z wieloletnią (niejednokrotnie kilkuwiekową) tradycją niektóre wyrazy i for-
my wyrazowe akcentuje się na trzecią, czwartą sylabę od końca, ewentualnie na ostat-
nią. Por. A. Markowski, Praktyczny poradnik językowy, Warszawa 2004, s. 168–172.
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Różnica w sposobie akcentowania w obu językach jest bardzo wyraźna: 
pol. papryka – węg. paprika; pol. kukurydza – węg. kukorica. Wydaje się, że 
najlepszym sposobem na przełamywanie problemów interferencji wyma-
wianiowych – w tym problemów z akcentowaniem – jest systematyczna 
praca związana ze słuchaniem tekstów ze zrozumieniem, porównywaniem 
ich z transkrypcją, a następnie powtarzanie (w tym nagrywanie siebie i po-
równywanie z oryginałem). Nieocenione jest również oglądanie polskiej 
telewizji, słuchanie radia, piosenek, a nade wszystko rozmowa z Polakami.

Samogłoski o odmiennej (ale podobnej) barwie

Zasadniczo (nieco upraszczając) systemy wokaliczne języków wę-
gierskiego i  polskiego pokrywają się w  przypadku głosek: [i], [e], [u] 
(ewentualnie [o])12. Bardzo łatwo jest nauczyć się prawidłowej wymo-
wy polskiego [a] (należy krótko wymawiać długie węgierskie á). Więcej 
czasu (częstszych powtórzeń, systematycznych ćwiczeń) wymaga nieco 
niższe niż węgierskie polskie [o]. Tego typu problemy zasadniczo moż-
na wyrugować już na pierwszych zajęciach, np. ćwicząc wymowę pol-
skich imion (najpierw powtarzając za lektorem grupowo, później indy-
widualnie; następnie czytając wskazane przez lektora nazwy):

Ala, Ola, Ula, Ela; Jola, Wiola; Ika, Ina, Irena
Alina, Aleksandra, Aleksander 
Olga, Olek, Oliwer, Olaf, Olgierd. 

Takie ćwiczenie przy okazji pokazuje, że w  polszczyźnie nazwy 
żeńskie w  mianowniku (generalnie) kończą się na -a, a  męskie na li-
terę oznaczającą spółgłoskę13. Ćwiczenie wymowy nazw własnych jest 

12 Por. przyp. 7.
13 Nieposiadający rodzaju gramatycznego język węgierski nie zna tego typu reguł. Przy-

kładowe imiona męskie: Attila (brak polskiego odpowiednika), Gábor (Gabriel), Imre 
(Emeryk), István (Stefan), Máté (Mateusz); żeńskie: Beatrix (brak polskiego odpo-
wiednika), Adrienn  (Adrianna), Ágnes (Agnieszka), Evelin (Ewelina), Judit (Judyta), 
Mária, Magdolna (Magdalena), Éva, Szilvia (Sylwia).
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o tyle komfortowe w nauce języka obcego, że niejako zwalnia nauczycie-
la z ewentualnej potrzeby tłumaczenia sensu wypowiadanych słów (stu-
denci wiedzą, że są to imiona, podane w wersji oficjalnej bądź niefor-
malnej, i akceptują to). W nauczaniu hungarofonów wymowy polskich 
samogłosek (np. [a], [o]) warto również wykorzystać te wyrazy, które 
jako slawizmy zostały zapożyczone przez język węgierski, np.

baran – bárány 
czapka – sapka
czereśnia – cseresznye 
czwartek – csütörtök 

drogi (-a,-e) – drága
grabie – gereblye 
kapusta – káposzta 
klucz – kulcs 

kosa – kasza 
mak – mák 
malina – málna 
obrus – abrosz 

siano – széna
środa – szerda
stół – asztal 
szalik – sál.

Węgrzy, ucząc się języków obcych, stykają się z systemami języko-
wymi zazwyczaj kompletnie odmiennymi względem ich rodzimego. 
Jest to szczególnie trudna sytuacja podczas nauki pierwszego języka 
obcego. Możliwość wykorzystania „wspólnych” dla polszczyzny i wę-
gierszczyzny słów – zwłaszcza w początkowej fazie poznawania języka 
polskiego – jest zatem zjawiskiem niezwykle pożądanym m.in. dlate-
go, że zmniejsza stres i wysiłek poznawczy, pozytywnie motywuje, za-
chęca (a  nie przeraża), pokazuje wspólne dziedzictwo, ułatwia zapa-
miętywanie.

Nauka polskiego [y]

Zdecydowanie problematycznym dźwiękiem (dla użytkowników 
wielu języków, nie tylko hungarofonów) jest prawidłowa realizacja ty-
powo polskiej głoski [y]. Przez Węgrów głoska ta jest często wypowia-
dana podobnie jak funkcjonujące w  ich systemie językowym dźwię-
ki oddawane za pomocą liter: i  (í), ü  (ű), é. Ważne jest, by uczący się 
usłyszeli różnicę między polskimi [i], [y], a potem próbowali prawidło-
wo artykułować [y]14. By zminimalizować zjawisko interferencji, warto 

14 By zrozumieć trudności w rozróżnieniu wymowy polskich głosek [i] oraz [y], warto 
przytoczyć słowa J. Tambor: „Na trójkącie samogłoskowym tradycyjnie umieszcza się 
obie te samogłoski w jednym miejscu: u góry z lewej strony. Wymawianie na prze-
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uświadomić studentom m.in. to, że po głoskach dziąsłowych (także pół-
otwartej [r]) w języku polskim występuje [y]15. Warto ćwiczyć wymo-
wę słów typu:

szyszka, maszyna, koszyk,
czytać, życzyć, dziewczyna, spożywczy,
życie, żyrandol, korzyść, duży, dżdżysty,
rytm, rywal, korytarz, koloryt.

Ponadto można ćwiczyć różnicę wymowy głosek [y] oraz [i] na przy-
kładach podobnych w obu językach (słowiańskich zapożyczeniach) lub 
takich wyrazach, które nie funkcjonują w węgierszczyźnie, ale – jako in-
ternacjonalizmy – mogą być Węgrom znane:

dynia (węg. dinnye)
skrzynia (węg. sekrény)
dyskoteka (węg. disco lub diszkó)
Żyd (węg. Zsid)
Cygan (węg. Cigány)
Wyszehrad (węg. Visegrád).

Przy okazji należy zwrócić uwagę  
na poprawne akcentowanie:
matematyka (węg. matematika),
fizyka (węg. fizika),
informatyka (węg. informatika),
Ameryka (węg. Amerika),
polityka (węg. politika),
muzyka (węg. zene),
gramatyka (węg. nyelvtan),
aktywny (węg. aktív), 
romantyczny (węg. romantikus),
kreatywny (węg. alkotó).

mian [i] oraz [y] nie powoduje obserwowalnych zmian w układzie języka, możemy 
jedynie wyczuć lekką różnicę „napięcia” języka. Można wargi bardziej rozciągać przy 
wymowie [i] niż przy [y], ale można też uczynić to odwrotnie. Cudzoziemcy nie słyszą 
różnicy między tymi dźwiękami, bo nie jest ona różnicą dystynktywną w ich języku 
[m.in. dlatego, że nie posiadają głoski [y] w swoim systemie językowym – M. W]. [...] 
Przede wszystkim w początkowej fazie nauczania lektor powinien ustalić dla potrzeb 
swojej grupy sposób wymowy [i] oraz [y] z odpowiednim stałym ułożeniem warg, 
więc zdecydować, że np. [y] mówi z wargami bardziej rozciągniętymi, by samym ru-
chem warg sugerować odpowiednią głoskę  –  takie «chwyty» mnemotechniczne są 
bardzo pomocne w nauczaniu” (J. Tambor, Nauczanie wymowy polskiej. Trudności…, 
dz. cyt., s. 37).

15 Wyjątki są nieliczne, np. Chile [č’ile], chili [č’ili].
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Warto ćwiczyć również głoskę [y] w wygłosie16:

słaby – słabi
łakomy – łakomi 

Możliwość ćwiczenia wymowy głosek [y], [i] (i innych) na końcu 
wyrazu warto połączyć z zagadnieniami gramatycznymi – zmiana koń-
cówki wpływa na znaczenie (pokazuje to np. związek zgody między rze-
czownikiem a przymiotnikiem).

W ćwiczeniu poprawnej artykulacji pomocne są również różnego 
rodzaju wierszyki, np.

Głoska y

Wkładasz głoskę tę do tyk,
ma ją ryk, ryś, dryf i byk.

Słychać ją w wyrazie rymy,
ryby, rynny, myszy, dymy.

Wiem już ja i wiesz już ty,
że to słychać głoskę… y!

(E. M. Skorek, Głoska y)17.

Teksty logopedyczne do nauki poprawnej wymowy języka rodzime-
go są świetnym materiałem do wykorzystania również wśród uczących 
się języka polskiego jako drugiego.

16 Odpowiednia końcówka wprowadza inny rodzaj gramatyczny – zdrowy mężczyzna, 
zdrowa kobieta, zdrowe dziecko, a także inną formę mianownika liczby mnogiej (ro-
dzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy): zdrowi mężczyźni – zdrowe kobiety, koty. 
Można skorzystać z wizualizacji, które ułatwiają zapamiętywanie – samemu poszu-
kać odpowiednich obrazków lub skorzystać z  gotowych ilustracji zamieszczonych 
w podręcznikach – np. formy wije – wyje – wieje; nowy – nowi – nowe zobrazowane 
są w  książce L. Madelskiej i  M. Warchoł-Schlottmann (L. Madelska, M.  Warchoł-
-Schlottmann, Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących [się] języka polskiego 
jako obcego, Kraków 2008, s. 20).

17 E. M. Skorek, 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych, Gdańsk 2006, s. 89.
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Połączenia typu: pia-, pie-, wia, wie-, fia-, fie-

W kontekście przyswajania poprawnej wymowy połączeń samo-
głoskowych polszczyzny w początkowej fazie nauki warto hungarofo-
nom zwrócić uwagę na prawidłową realizację dźwiękową polskich po-
łączeń (głosek wargowych) zapisywanych ortograficznie jako: pia-, pie-, 
wia-, wie-, fia-, fie-. Studenci mają tendencję do wymowy dyftongują-
cej: [p’ija], [p’ije], [v’ija], [v’ije], np. pierogi [p’ijerog’i] zamiast popraw-
nie (krótko) [p’jerog’i]. Interferencję tę stosunkowo łatwo można wyru-
gować, ćwicząc z nimi poprawną wymowę grup wyrazów zawierających 
problematyczne połączenia, np.

pierogi, piecyk, pieczarka,
piach, piasek,
wiara, wiadukt,
wiatr, wiedzieć, wiek,
fiasko, geografia, filozofia, mafia.

Tzw. nosówki

Ze względu na ograniczenia przestrzenne artykułu rezygnuję ze 
szczegółowego omówienia możliwości realizacji dźwiękowych typowo 
polskich „nosówek”18. Jest to zagadnienie złożone i początkowo stosun-
kowo trudne do nauki obcokrajowców19. Szczegółowo sposób prawidło-
wej realizacji dźwięków oddawanych za pomocą liter ą oraz ę omawiam 

18 Kiedy obserwujemy sposób wymowy niektórych rodzimych użytkowników polszczy-
zny, wydaje się, że prawidłowa realizacja dźwiękowa liter ą i ę bywa (niestety, nierzad-
ko!) również problematyczna dla Polaków.

19 Co ciekawe, część glottodydaktyków jest zdania, że prawidłowa realizacja dźwiękowa 
tzw. nosówek nie jest trudna do opanowania: „Wymowa polskich samogłosek no-
sowych w zasadzie nie stanowi większego problemu dla cudzoziemców. Samogłoski 
nosowe znane są w wielu językach europejskich, pojawiają się internacjonalizmach 
(na przykład francuskiego pochodzenia)” (L. Madelska, M.  Warchoł-Schlottmann, 
Odkrywamy język polski…, dz. cyt., s. 16). Również sami Węgrzy uczący się JPjO uwa-
żają, że nie jest to zagadnienie trudne. Oto kilka przykładowych wypowiedzi: „O ile 



Indywidualizacja procesu nauczania wymowy polskiej… 111

w innym tekście20. Tutaj ograniczę się jedynie do stwierdzenia, że hun-
garofoni mają tendencję do zastępowania różnych wariantów wymowy 
liter ą i ę – bez względu na typ otoczenia, w jakim występują – jednym 
rodzajem segmentu dwuelementowego: dla litery ą  [on], analogicznie 
dla ę – [en] (ewentualnie – w wygłosie realizują zdenazalizowane [e]). 
Taki stan rzeczy jest wynikiem negatywnego transferu z ich języka. Wę-
grzy bowiem często w miejsce dźwięku zapisywanego za pomocą litery 
ą realizują on – jak w ich wyrazie sonka (pol. szynka), ę – en podobnie 
jak rend (pol. porządek).

W nauce prawidłowej realizacji dźwiękowej tzw. nosówek warto wy-
korzystać te polskie wyrazy zawierające litery ą i ę, które jako slawizmy 
zostały zapożyczone przez język węgierski. Możliwość porównania tego 
typu form pokazuje również rozwój historyczny tych formacji w języ-
kach słowiańskich (tu: na przykładzie języka polskiego) i ich adaptację 
na gruncie węgierskim. Przykładowe formy:

obręcz [obreṇč] (węg. abroncs),
krąg [kroɳk] (węg. korong),
porządek (od słowa rząd) [pořondek] (węg. rend)21,
piątek [p’jontek] (węg. péntek),
gołąb [goṷomp] (węg. galamb).

Ważne jest uświadomienie studentom różnych sposobów wymowy 
litery ą (zależnych od kontekstu głoskowego lub jego braku), a także ich 

pamiętam, nie miałam dużo problemów z nauczaniem się poprawnej wymowy ‘ą’ i ‘ę’; 
[...] ‘ą’ i ‘ę’ nie są w ogóle trudne; Mniej trudne są ‘ę’ i ‘ą’ (samogłoski nosowe)”.

 Jednak moje doświadczenie w uczeniu hungarofonów pokazuje, że prawidłowa reali-
zacja dźwiękowa właśnie liter ą i ę jest (dla tej grupy językowej, a często również dla 
innych) stosunkowo problematyczna, zaś interferencja – wymowa [on], [en] nieza-
leżnie od sąsiedztwa głoskowego (lub jego braku) silna, nawet u osób dłużej uczących 
się polskiego.

20 Zob. M. Wacławek, Samogłoskowe problemy polszczyzny (emisja głosu, prawidła wy-
mowy w świetle nauczania JPjO), [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, 
red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007, s. 52–61.

21 Stąd: rendőr (pol. policjant, dosł. stróż porządku).
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odmienności lub podobieństwa w wymowie zbitek literowych on, om. 
Należy zobrazować to, posługując się konkretnymi przykładami: 

tą [tõ], ton [ton], tom [tom] (tąpnięcie [tompńeńće]),
tę [te˜], (tęższy [tẽ•šy]) ten [ten], (tędy [tendy]) tempo [tempo], (tępy [tempy]).

Poprawna wymowa jest ważna nie tyle (i nie tylko) ze względów czy-
sto „estetycznych”. Jest ona podstawowym warunkiem percepcji, ko-
munikacji interlokutorów, a także rozumienia języka w ogóle. W nauce 
polskiej wymowy najważniejsze jest otwarcie studenta na język, które 
umożliwi mu usłyszenie i zrozumienie istoty głosek (dostrzeżenie cech 
dystynktywnych) i ich znaczenia w słowie. By móc poprawnie wymówić 
dźwięk, należy go zrozumieć i „sfunkcjonalizować” w swoim umyśle22:

W nauce poprawnej wymowy najważniejsze jest usłyszenie i zrozumienie 
dźwięku. [...] Uczący się musi sobie zdawać sprawę z cech dystynktywnych róż-
nych dźwięków. Musi usłyszeć, jakie różnice znaczeń powoduje użycie takiego 
lub innego dźwięku. Nie wystarczy wymawiać poprawnie pewnej głoski w izo-
lacji. Uczący się zazwyczaj po mniejszej lub większej liczbie prób jest w stanie 
wyartykułować poprawnie głoskę, którą opisał i  wymówił nauczyciel. Jednak 
dopiero wtedy faktycznie możemy mówić o jej opanowaniu, gdy słyszy ją w wy-
razie, w zdaniu, potrafi zrekonstruować (zapisać poprawnie) i wymawiać w pro-
dukowanym przez siebie tekście23.

Do nauki i nauczania poprawnej wymowy języka obcego potrzeb-
na jest pewna pokora zarówno uczącego się, jak i nauczyciela. Student 
musi zaakceptować, że nie wszystko od razu zrozumie, wypowie, zapa-
mięta, lektor – że raz dobrze wyartykułowane przez uczącego się dźwię-
ki niekoniecznie będą tak samo poprawnie realizowane na kolejnej lek-
cji. Obcokrajowiec właściwie uczy się wymowy przez cały czas trwania 
nauki, czyli aż do osiągnięcia sprawności językowych równych rodzi-

22 J. Tambor, Nauczanie wymowy języka polskiego jako obcego. Warsztaty…, dz. cyt., 
s. 82.

23 Taż, Nauczanie wymowy polskiej. Trudności…, dz. cyt., s. 34.
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memu użytkownikowi języka. Glottodydaktycy podkreślają, że proble-
mom fonetycznym powinno się poświęcać uwagę na każdych zajęciach. 
Oczywiście nieco więcej na pierwszych lekcjach – by wyrobić w uczą-
cych się dobre nawyki wymawianiowe. Później ćwiczenia z zakresu fo-
netyki pojawiają się rzadziej – w drugiej części zajęć lub pod ich koniec 
(mogą być dobrym sposobem ożywienia i aktywizacji studentów, formą 
przerwy od realizowanego na lekcji materiału). Systematyczność i czę-
stość ćwiczeń fonetycznych jest ważna – tak samo jak istotna jest regu-
larna nauka języka obcego  –  łatwiej wtedy osiągnąć trwałe rezultaty: 
„Uczenie się języka to trochę jak uczenie się gry na instrumencie mu-
zycznym: potrzebna jest ciągła praktyka”24. 

Niech mottem i zachętą do nauki wymowy będzie fragment wiersza 
Małgorzaty Strzałkowskiej pt. Polska mowa:

Od stuleci polska mowa
ma w zapasie różne słowa – 
kto się ćwiczy w ich wymowie,
ten bez trudu je wypowie! 25.

Współczesny rynek wydawniczy oferuje wiele różnorodnych po-
mocy dydaktycznych ułatwiających naukę polskiej wymowy. Są to za-
równo pozycje przeznaczone do nauki JPjO26, jak i materiały stricte lo-
gopedyczne – pierwotnie przeznaczone dla rodzimych użytkowników 
języka, (niejednokrotnie) z powodzeniem wykorzystywane przy nauce 
języka drugiego27. Warto z nich korzystać, by usprawnić swój warsztat 
pracy, a także urozmaicić prowadzone zajęcia.

24 Zs. Pontifex, Ucz się sam. Język węgierski dla początkujących, tłum. E. Kamocki, P. Ko-
walczyk, Kraków 2006, s. 17.

25 M. Strzałkowska, Gimnastyka dla języka dla Polaka i Anglika, Poznań 2004, s. 4.
26 Z nowości warto wspomnieć o poradniku do nauki wymowy polskiej dla obcokra-

jowców (z dołączoną płytą DVD) pt. Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzo-
ziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego autorstwa M. Maciołka i J. 
Tambor (Katowice 2012).

27 Zob. D. J. Bednarek, Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2002; M. Oczkoś, Sztuka 
poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.
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Materiał metodyczny kursu English for Rescuers 
(Part I) dla studentów pierwszego roku

Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją  
jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista (Albert Einstein)

Wykształcenie specjalistów z  zakresu nauk ścisłych, którzy dyspo-
nują pogłębioną znajomością języka obcego, stało się jednym z najważ-
niejszych założeń szkolnictwa wyższego w krajach rozwiniętych. Dla-
tego też, aby nadążyć za współczesnym postępem nauki i techniki, być 
profesjonalistą w  swym zawodzie i  mieć możliwość poznawania naj-
nowszej literatury z własnej dziedziny, wiele osób odczuło konieczność 
przyswojenia specjalistycznego języka angielskiego. Od instytucji edu-
kacyjnej wymaga się natomiast zastosowania w procesie dydaktycznym 
nowego podejścia, które zapewniłoby rozwój kompetencji komunika-
tywnych, twórczych i  specjalistycznych oraz stymulowałoby potrzeby 
przyszłego fachowca odnośnie do podjęcia samodzielnej nauki w opar-
ciu o zaproponowane treści. 

Rzeczą oczywistą jest, iż język, w którym rozmawiamy czy piszemy, 
w znacznym stopniu zależy od kontekstu. Język angielski stosowany 
w lotnictwie czy drukarni różni się zatem od języka inżynierii. W za-
leżności od potrzeb słownikowych danej specjalności powstaje więc 
specyficzna „gałąź lingwistyczna” – język zawodowy. Z tego też wyni-
ka duże znaczenie, jakie we współczesnym systemie oświaty posiada 
nauczanie tegoż języka, prowadzone w ramach ogólnych zajęć lekto-
ratowych; a szczególnie – dążenie do rozwoju u studentów umiejętno-
ści tworzenia specjalistycznych wypowiedzi monologicznych i dialo-
gicznych. 
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Nie dziwi więc fakt, iż jednym z kluczowych zadań Lwowskiego Pań-
stwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i  Ochrony Ludności jest na-
uczanie zawodowego języka obcego, którego znajomość stanowi waż-
ny element wykształcenia specjalistów służb pożarniczo-ratunkowych. 
W  tym też celu uczelnia musi zapewnić kursantom dostęp do odpo-
wiedniej literatury. Zaś jedną z przeszkód stojących na drodze pomyśl-
nej realizacji owych zadań jest niedostateczna liczba godzin, jakie prze-
znaczono na te cele. 

Wprowadzenie nauczania specjalistycznego języka obcego rozpo-
częto od ułożenia programu roboczego dla studentów roku pierwszego 
z kierunków Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i Obrona cywilna. Opra-
cowano dla nich kurs języka angielskiego English for Rescuers, obejmu-
jący czterdzieści jeden godzin; z  czego trzydzieści dwie przeznaczono 
na ćwiczenia praktyczne, a resztę na egzamin, konsultacje i zaliczenia. 
W trakcie tworzenia tegoż programu posiłkowano się zasobem wiedzy 
specjalistycznej, jaką studenci zdobywali równolegle na zajęciach z  in-
nych przedmiotów. Z racji tej interdyscyplinarności duże znaczenie mia-
ło omawianie powstających programów na posiedzeniach metodycz-
nych, w których uczestniczyli specjaliści z różnych dziedzin. Współpraca 
taka pomagała bowiem eliminować pomyłki w zakresie wykorzystania 
wiedzy z innych dyscyplin, pozwalała usunąć niedokładności w formu-
łowaniu tematów i pojęć oraz przyjąć jednolite podejście przy uściślaniu 
zagadnień specjalistycznych, a także wybrać najbardziej racjonalne me-
tody nauczania. Dzięki temu programy oraz powiązania między przed-
miotami stanowią niezbędne i istotne ogniwo w przygotowaniu wykła-
dowcy do zajęć oraz w samym procesie dydaktycznym. 

Niedostateczna liczba godzin przewidzianych na naukę języka spe-
cjalistycznego zmusiła także lektorów języka angielskiego do opraco-
wania własnych podręczników. Umożliwiło to odpowiednie dobranie 
materiałów edukacyjnych oraz udzielenie studentom pomocy w opano-
waniu niezbędnej wiedzy, nawyków i  umiejętności. Zgodnie bowiem 
z opinią O. W. Jarczuka uwzględnienie od samego początku konieczno-
ści wykorzystania stosownych tekstów specjalistycznych oraz integra-
cji wszystkich przedmiotów zawodowych doprowadzi do lepszego pod 
względem jakościowym przyswojenia materiału przez studentów. W ta-
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kich warunkach słuchacz uświadamia sobie swój własny wkład w pro-
ces nauczania, perspektywy i  osobiste potrzeby; w  procesie tym stu-
dent powinien stać się rzeczywistym podmiotem własnej działalności, 
uświadomić sobie nie tylko swoją wartość, ale także niezbędność i kie-
runki samorozwoju1. Stąd też problem tworzenia podręczników do na-
uczania specjalistycznego języka obcego pozostaje nadal aktualny. Na-
leżą one bowiem do grupy środków dydaktycznych wykorzystywanych 
w ciągu całego kursu, a ich rolę trudno przecenić2. 

Podręcznik English for Rescuers składa się z  czterech części, które 
obejmują łącznie piętnaście rozdziałów. Wśród omawianych tematów 
znalazły się następujące zagadnienia specjalistyczne: technika, wyposa-
żenie i odzież ratownika, czynności ratownicze, rola i zadania dyspozy-
tora, katastrofy naturalne. 

Part I. THE FIRE SERVICE AS A CAREER
Unit 1. Lviv State University of Vital Activity Safety
Unit 2. You are in the Fire school now
Unit 3. To be a firefighter
Unit 4. Typical work activities of a fire fighter
Unit 5. Sport and Fitness
Unit 6. Fire department
Part II. RESCUE VEHICLES AND EQUIPMENT
Unit 7. Classification of Fires
Unit 8. Rescue equipment and tools
Unit 9. Firefighting uniform
Unit 10. Kinds of fire extinguishers
Unit 11. Fire trucks
Part III. ROLES OF FIRE SERVICE PERSONNEL
Unit 12. Emergency Medical Services Personnel
Unit 13. Dispatch personnel

1 Zob. O. B. Ярчук, Формування професійної спрямованості в навчанні іноземних 
мов студентів спеціальності, „Правознавство” 2005, nr 29, s. 166–170.

2 Zob. I.  A.  Пустовар, Принципы составления учебника в  условиях кредитно-
-модульной системы, [w:] Матеріали VII всеукраїнської науково-методичної 
конференції, Донецьк 2007, s. 210–212.
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Part IV. GLOBAL PROBLEMS
Unit 14. World problems
Unit 15. Extreme weather conditions
Każdy rozdział zawiera tekst oraz zestaw ćwiczeń ukierunkowa-

nych na zrozumienie treści ogólnej, a także poszczególnych słów oraz 
na poznanie charakterystycznych wyrażeń tematycznych, które wy-
stępują zarówno w  kontekście mowy, jak i  pisowni. Wykorzystano 
przy tym następujące zasady przekazywania materiału: zasadę dobo-
ru omawianych zagadnień ze względu na ich specjalistyczną tematykę; 
zasadę następczości z  uwzględnieniem wprowadzania i  opanowania 
leksyki oraz gramatyki; a także zasadę ćwiczenia biegłości w stosowa-
niu języka zawodowego w  mowie3. W  ten sposób, łącząc tradycyjne 
i nowoczesne metody nauczania, dąży się do osiągnięcia jak najlep-
szych efektów w kształceniu przyszłych pracowników służb pożarni-
czo-ratowniczych. Konstrukcja podręcznika zapewnia również moż-
liwość wykorzystania go w  korelacji z  technikami multimedialnymi 
oraz e-learningiem. Pełen pakiet pomocy metodycznych do przepro-
wadzenia kursu składa się bowiem z:

• podręcznika English for Rescuers (Part I)4; 
• kursu na platformie Moodle;
• słowników specjalistycznych: Krótki ukraińsko-angielski słownik 

z zakresu sytuacji nadzwyczajnych – ponad 5000 terminów i po-
łączeń5, Angielsko-ukraiński pożarniczo-techniczny słownik – mi-
nimum6;

3 Zob. M. B. Ляховицкий, Методика преподавания иностранных языков, Moсква 
1981, s. 159.

4 H. Я. Вовчаста, Л. І. Дідух, O. B. Іванів, T. B. Ткаченко, Англійська мова для ряту-
вальників, t. 1: Навчальний посібник з англійської мови для курсантів та сту-
дентів напряму підготовки “Пожежна безпека” та “Цивільний захист”, Львів 
2011.

5 Короткий українсько-англійський словник зі сфери надзвичайних ситуацій  
– Понад 5000 термінів і термінологічних сполучень, red. M. C. Коваль, Б.І. Шу-
невича, Львів 2010.

6 O.  B.  Бугайська, Н.  Я.  Вовчаста, М.  Б.  Гульчевська, Англійсько-український 
пожежно-технічний словник-мінімум, Львів 2005.
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• rozmówek: Na końcu języka… niezbędnik dla dyspozytora i  ra-
townika7, Ukraińsko-angielski i  angielsko-ukraiński: rozmówki 
służbowe 1128; 

• czasopism: „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe”, „Crisis Respon-
se”, „Galicyjski pożarnik”, „Nadzwyczajne sytuacje”, „The Indeo-
endent, „The Day”.

Opracowując powyższe pomoce dydaktyczne, starano się wyraź-
nie określić podstawowe i drugorzędne zasady gramatyczne, opracować 
słownik leksykalno-terminologiczny dla danej specjalności oraz wydzie-
lić partię zagadnień, którą student może przyswoić w trakcie samodziel-
nej nauki. Przede wszystkim jednak dbano o odpowiedni dobór materia-
łów audiowizualnych oraz tekstowych. To właśnie w oparciu o fachowe 
teksty studenci poznają bowiem specjalistyczne słownictwo oraz przykła-
dy jego użycia wedle określonych standardów. I chociaż doświadczenie 
pokazuje, że dużą część stanowią tu tak zwane terminy międzynarodo-
we, z którymi kursanci zaznajamiają się podczas zajęć z przedmiotów za-
wodowych, to jednak każda dziedzina dysponuje pewnym zasobem słów 
jej tylko właściwych i posiadających w każdym języku odmienną formę. 
Nauczanie terminologii specjalistycznej zazwyczaj nie stwarza większych 
problemów, ponieważ studenci chętnie przyswajają sobie angielskie od-
powiedniki słów, które poznali już w swym ojczystym języku. Opracowu-
jąc tego typu materiały trzeba jednak zawsze brać pod uwagę poziom wie-
dzy kursantów, ich zawodowe zainteresowania i charakter.

Poniżej przytoczono przykłady ćwiczeń z  podręcznika English for 
Rescuers (Part I), które opierają się na tłumaczeniu tekstów specjali-
stycznych:

Ćwiczenie 1. Read and translate the text.
Fire brigade is one of the most important organizations in a com-

munity. Fire brigades (or fire department) battle fires that break out in 

7 Na końcu języka… niezbędnik dla dyspozytora i ratownika, red. A. Kryszczuk, Warsza-
wa 2012.

8 Українсько-англійського та англійсько-українського розмовника служби 112, red. 
M. C. Коваль, Львів 2012.
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homes, factories, office building, stores and other places. Firefighters 
risk their lives to save people and protect property from fires. They have 
one of the most dangerous of all occupations. The men and women who 
work for fire brigades also help people in many kinds of emergencies 
besides fires. For example, they rescue people who may be trapped in 
cars or trains after an accident. They aid victims of such disasters as tor-
nadoes and floods. Fire brigades work to prevent fires by enforcing fire 
safety laws. They also teach people about possible fire dangers in the-
ir homes and places of work. People cause most fires through careles-
sness. They could prevent these fires if they knew about fire hazards and 
followed certain safety measures. Every second over 300 extraordinary 
situations occur in Ukraine. To reduce the damage caused by fires, local 
fire brigades need the support of the people in the community.

Ćwiczenie 2. Translate the following sentences from English into 
Ukrainian. 

1. Air foam should be poured on to the liquid fire. 2. Aluminium, 
magnesium, titanium, zirconium, sodium, and potassium are particu-
larly hazardous in their powdered form. 3. Fire-fighters contact with po-
isonous gases or other hazardous materials during fire. 4. These mate-
rials are highly flammable. 5. The flames spread to all parts of the house 
within minutes of ignition. 

Ćwiczenie 3. Translate the sentences from Ukrainian into English:
1. Майбутніх рятівників навчають у  спеціальних пожежних 

школах. 2. Вони вчаться як гасити пожежі та використовувати 
сокири, пили, вогнегасники, драбини та інші інструменти. 
3. Пожежники мусять бути у  стані бойової готовності і  само 
дисципліновані. 4. Після закінчення ЛДУ БЖД я планую працювати 
у пожежній охороні. 5. В нашому університеті є сучасна пожежно-
-рятувальна частина. 6. Батько мого друга за професією пожежник. 
7. Ти студент чи курсант?

W budowaniu zasobu słownikowego oraz w nabywaniu umiejętność 
zastosowania fachowych terminów w działalności zawodowej pomagają 
także ćwiczenia w postaci tabel, schematów czy krzyżówek, np. 



Nataliya Vovchasta120

Ćwiczenie 4. Match the words with their definitions: 
Rescue, attack, collapse, incident. 
• to save sb/sth from a dangerous or harmful situation
• something that happens, especially sth unusual or unpleasant 
• to fall down or fall in suddenly, often after breaking apart 
• an act of using violence to try to hurt or kill sb 

Ćwiczenie 5. Match a beginning 1–5 with an ending a–e, to make the 
correct expressions:

1. risk a) property

2. protect b) people

3. prevent c) fires

4. help d) fire safety laws

5. enforce e) lives

Ćwiczenie 6. Complete the crossword
1. – a usual or regular method of procedure, esp one that is unva-

rying
2. – physical exertion, esp for the purpose of development, train-

ing, or keeping fit
3. – a young person undergoing preliminary training, usually be-

fore full entry to the uniformed services, police, etc., esp for of-
ficer status

4. – a unit, or single period of instruction in a subject; class
5. – the act or procedure of consulting
6. – any of the regular occasions, such as breakfast, lunch, dinner, 

etc., when food is served and eaten 
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W poznawaniu terminologii specjalistycznej niezwykle przydat-
ne są również ćwiczenia, które opierają się na materiale ilustracyjnym. 
W podręczniku English for Rescuers (Part I) szeroko wykorzystane zo-
stały takie właśnie zadania, polegające między innymi na omówieniu 
obiektów przedstawionych na rysunku. Na przykład widoczny na foto-
grafii sprzęt gaśniczy studenci opisują według schematu: przeznaczenie 
przedmiotu, jego wygląd zewnętrzny, materiał, z jakiego jest zrobiony, 
zasady działania, marka oraz dane o jego historii.

Duże znaczenie mają także ćwiczenia w formie gier symulacyjnych 
i inscenizacji, dzięki którym studenci nabierają biegłości w posługiwa-
niu się językiem specjalistycznym, a zarazem uczą się oceniać swoje de-



Nataliya Vovchasta122

cyzje. Tworzenie sytuacji problemowych i  ich analiza sprzyja rozwo-
jowi kreatywności i umiejętności współpracy w grupie. W ten sposób 
rodzi się najaktywniejsza forma myślenia i nauki – dyskusja. Wspólne 
omawianie problemu stwarza bowiem korzystne warunki dla rozwoju 
umiejętności i nawyków językowych, uczy lakonicznego i klarownego 
wyrażania swoich myśli, uważnego słuchania wypowiedzi innych oraz 
argumentowania własnych poglądów. 

Ćwiczenie 7. In pairs, translate the following sentences into English 
and finish the dialogue:

S.1. Доброго дня. 
S.2. Добрий день.
S.1. Це Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності?
S.2. Так.
S.1. Чи можете подати телефон приймальної комісії?
S.2. Записуйте номер телефону оператора Call-центру….. 
Wreszcie  –  w  ramach podsumowania i  przypomnienia  –  na koń-

cu każdego działu podręcznika zamieszczono krótki słownik terminów 
specjalistycznych, np. 

GLOSSARY
Study this chart

Noun Verb

fire brigade – пожежна команда; to break out – вибухати, спалахувати

community – суспільство, громада; 
даний район міста

who may be trapped in cars – які, можливо 
не можуть вибратися з машин

emergency – надзвичайна ситуація, 
непередбачений випадок

to enforce – примушувати, забезпечувати 
додержання (виконання)

store – магазин to cause – спричиняти

fire hazard – ризик виникнення пожежі to follow – дотримуватися

damage – збиток to reduce – зменшити

carelessness – недбальство to injure – завдавати шкоди
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Na zakończenie należy raz jeszcze przypomnieć, iż jednym z  naj-
ważniejszych aspektów pracy nad tworzeniem podręczników do na-
uki specjalistycznego języka obcego jest stała dbałość o właściwy dobór 
materiału edukacyjnego, uwzględniający psychologiczno-pedagogiczny 
profil studentów i ich potrzeby zawodowe. Wobec tego zaś, iż zagadnie-
nie to pozostaje nadal niedostatecznie rozpoznane w literaturze przed-
miotu, ciągle wymaga dalszych studiów teoretycznych i poszukiwania 
możliwie najlepszych rozwiązań praktycznych.



Agnieszka Kośc ińska
( U N I W E R S Y T E T  PA P I E S K I  J A N A  PAW Ł A  I I  W  K R A KO W I E )

Autonomia nauczyciela na zajęciach 
językowych w szkole wyższej

Analizując dane statystyczne odnośnie do liczby studentów stu-
diów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w  Polsce w  okresie lat 
1990/1991 – 2011/2012, można zauważyć tendencję wzrostową w licz-
bie osób dorosłych kontynuujących swoją edukację. Tego rodzaju pro-
ces jest zapewne rezultatem wielu czynników: dużej liczby miejsc na 
studiach zarówno dziennych, jak i  zaocznych, wymogów rynku od-
nośnie do stopnia wykształcenia pracowników poszczególnych branż, 
możliwości studiowania w  trybie zaocznym, zmiany w sposobie po-
strzegania studiowania. W  roku akademickim 2011/2012 do szkół 
wyższych wszystkich typów uczęszczało około 1 764 000 studentów1. 
Nie ulega wątpliwości, iż przy obecnym rozkładzie demograficznym 
społeczeństwa (szeroko rozumianym jako niż demograficzny) oraz za-
grożeniu bezrobociem i ciągłym ekonomicznym kryzysem wieloeta-
powa edukacja będzie stanowiła dla wielu osób narzędzie umożliwia-
jące uzyskanie nowych kwalifikacji, a co się z tym łączy – polepszenie 
swojej pozycji na rynku pracy. Stąd też kształcenie na poziomie szkol-
nictwa wyższego odgrywa coraz większą rolę i można zaobserwować 
stale rosnący trend w obszarze rozwoju studiów zaocznych, które z re-
guły są podejmowane przez osoby już pracujące. 

1 Zob. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/6bf8b0381a4126920fc2afb20dfe-
bb9d.pdf (13.03.2013).
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Andragogika

Kształcenie osób dorosłych jest przedmiotem dyscypliny wiedzy 
zwanej andragogiką2. Jej historia sięga lat 20. ubiegłego stulecia, kie-
dy to rozpoczęto publikację serii artykułów opisujących doświadcze-
nia nauczycieli w zakresie nauczania osób dorosłych. Stosowane przez 
nich metody i formy pracy odbiegały od standardów wcześniej przy-
jętych w nauczaniu, a zmiany spowodowane były trudnością w dopa-
sowaniu ustalonych już sposobów pracy z  dziećmi do edukacji do-
rosłych. Później, w  latach 60., rozpoczęto gromadzenie oraz analizę 
uzyskanych efektów. Należy nadmienić, iż rozwój badań w tym zakre-
sie powiązany był z postępem w innych pokrewnych dyscyplinach na-
ukowych (m.in. psychologii klinicznej, socjologii, antropologii, geria-
trii itp.). 

Jeden z badaczy tematu, Cyryl O. Houle zaproponował podział osób 
dorosłych uczących się na trzy grupy:

• ukierunkowane na cel (edukacja postrzegana jest tutaj jako spo-
sób osiągnięcia jasno określonego celu);

• ukierunkowane na działania (angażują się w proces nabywania 
wiedzy, chociaż często nie widzą związku/lub dostrzegają bar-
dzo mały związek pomiędzy znaczeniem uczenia się a zawarto-
ścią lub celami działań);

2 Szersze rozważania nt. andragogiki, obejmujące zwłaszcza najnowszą perspektywę 
ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanie jej w praktyce, jak również koncepcję 
bardziej doprecyzowanych ram przystosowania zasad andragogiki do różnych śro-
dowisk można znaleźć w artykule Andragogy in Practice: Clarifying the Andragogical 
Model of Adult Learning, opublikowanym w „Performance Imporovement Quarterly”. 
Praca ta zawiera także propozycję poszerzonego modelu prezentowanego zagadnie-
nia o nazwie „Andragogika w praktyce”, który uwzględnia opis czynników, jakie na-
leży wziąć pod uwagę w celu dopasowania zasad andragogiki do określonych sytuacji 
występujących podczas uczenia się. Ponadto, autorzy artykułu przedstawiają propo-
zycję praktycznego wykorzystania prezentowanego modelu w trakcie procesu okre-
ślania potrzeb uczestników zajęć edukacyjnych, jak również przy tworzeniu i rozwi-
janiu programu nauczania. Zob. E. F. Holton, R. A. Swanson, S. S. Naquin, Andragogy 
in Practice: Claryfying the Andragogical Model of Adult Learning, „Performance Im-
provement Quarterly”, R. XIV, 2001, nr 1, s. 118–143; również pod adresem: http://
richardswanson.com/publications/Swanson(2001)Androgogyinpr.pdf (13.03.2013).
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• ukierunkowane na proces uczenia się (szukają wiedzy dla same-
go faktu jej posiadania)3.

Kolejne badania dotyczące kształcenia osób dorosłych przyniosły 
następne wnioski i zaczęto dostrzegać pewne cechy charakterystyczne 
wspólne dla osób uczących się. Allen Tough zaliczył do nich m.in. zaan-
gażowanie w nabywanie wiedzy nie tylko za pośrednictwem instytucji 
do tego przeznaczonych, ale także samodzielnie, jak również zwracanie 
się o pomoc do innych w trakcie procesu uczenia się. Co ciekawe, Tough 
określił w tym przypadku rolę nauczyciela jako osoby, która czasami za-
kłóca proces nabywania wiedzy poprzez próbę „przestawienia” osoby 
dorosłej na sposoby nabywania wiedzy właściwe dla dzieci4. 

Jednym z najsłynniejszych badaczy w zakresie andragogiki był ame-
rykański naukowiec Malcolm Knowles. Z zaprezentowanego przez nie-
go opisu cech dorosłych uczących się osób można wyciągnąć następu-
jące wnioski:

• Aspektem procesu dorastania jest przejście od zależności do kie-
rowania samym sobą w tempie właściwym dla jednostki. Obo-
wiązkiem nauczycieli pozostaje zachęcanie do samodzielnego 
podejmowania decyzji o sobie oraz wspieranie w nabywaniu tej 
umiejętności. 

• Wraz z wiekiem rośnie zasób doświadczeń życiowych, co stano-
wi bazę do nabywania wiedzy. Zaś wiedza, zdobywana w ciągu 
życia, traktowana jest jako najważniejsza. 

• Główne techniki stosowane w trakcie uczenia dorosłych to tech-
niki eksperymentalne (w przypadku języków obcych mogą one 
przyjąć formę dyskusji, praktyk itp.); czyli wszystko, co pociąga 
za sobą zdobywanie doświadczenia.

• Chęć uczenia się wzrasta wraz z zaistnieniem zapotrzebowania 
na naukę (w życiu pojawiają się prawdziwe zadania). Nauczyciel 
ma obowiązek zapewnić takie narzędzia i warunki, aby pomogły 

3 Zob. M. S. Knowles, The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to An-
dragogy Revised and Updated, Cambridge 1980, s. 42.

4 Ponadto zwrócił on także uwagę na fakt, iż osoby dorosłe podejmujące wysiłek edu-
kacyjny w sposób samodzielny przechodzą przez stadia. Zob. tamże.
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one uczącym się odkryć swoje potrzeby w zakresie wiedzy. Waż-
ne jest przy tym, aby informacje zostały zaprezentowane w spo-
sób możliwy do zastosowania w  życiu i  pozostający w  zgodzie 
z potrzebami uczniów.

• Edukacja postrzegana jest przez uczących się jako proces roz-
woju kompetencji prowadzący do osiągnięcia pełni posiadane-
go potencjału. Według nich wiedza oraz umiejętności, jakie teraz 
uzyskują, powinny być możliwe do zastosowania w czasie póź-
niejszym.

Powyższe rozważania i praktyczne sugestie w zakresie organizowania 
kształcenia osób dorosłych znajdują swoje odzwierciedlenie w przedsta-
wionych przez Knowlesa etapach procesu andragogicznego. 

W zakresie przygotowania ucznia warta podkreślenia jest koniecz-
ność zapewnienia mu niezbędnych informacji, przygotowania go do 
uczestnictwa w procesie edukacji, jak również pomoc w sformułowa-
niu realistycznych oczekiwań. Knowles sugeruje także głębszą reflek-
sję nad treściami kształcenia, tak aby były one dopasowane do potrzeb 
osoby uczącej się. Filary atmosfery na zajęciach powinny stanowić wza-
jemne zaufanie i  szacunek, wsparcie i  troska oraz autentyzm (w po-
dejściu andragogicznym nie ma miejsca na sztuczność i  udawanie 
nieistniejących relacji). Diagnoza potrzeb ucznia, jak również plany 
i uzgodnienia dotyczące pracy powinny wynikać ze wspólnych ustaleń, 
a  nie jednostkowych decyzji nauczyciela. Cele działań winny zaś wy-
pływać nie z ambicji pedagoga, ale z obustronnych negocjacji pomię-
dzy dwoma członkami procesu andragogicznego. Zastosowane metody 
i  techniki, jak już wcześniej wspomniano, powinny bazować na for-
mach wzmagających rozwój aktywności uczniów. Konstruując proces 
nauczania, należy pamiętać, iż praca z  ludźmi dorosłymi stawia kon-
kretne wymagania dotyczące nie tylko sposobu prowadzenia zajęć, ale 
także osiąganych rezultatów. W związku z tym etap końcowy – ewalu-
acja  –  powinien być oparta na wzajemnej diagnozie potrzeb, analizie 
stopnia ich spełnienia oraz ocenie zastosowanego podejścia5.

5 Zob. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/831 (13.03.2013).
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Autonomia nauczyciela 

Autonomia6 jest pojęciem obecnym w  literaturze glottodydaktycz-
nej już od dłuższego czasu. Jednakże część pozycji poświęconych temu 
tematowi rozważa ją jedynie w kategoriach autonomii ucznia, niejako 
ignorując nauczyciela – tego drugiego, jakże ważnego uczestnika pro-
cesu kształcenia. Warto więc przybliżyć tu poglądy na autonomię na-
uczyciela, aby dostrzec jej związek z kształceniem i rozwijaniem wśród 
uczniów zachowań autonomicznych7. 

I tak David Little (1995) stwierdził, że autonomia ucznia jest powią-
zana z autonomią nauczyciela w dwóch aspektach: 

• Nierozsądne byłoby oczekiwać, aby nauczyciele pobudzali 
wzrost autonomii swoich uczniów, jeśli sami nie wiedzą, jak to 
jest być autonomicznym. W praktyce oznacza to, iż chcąc wywo-
łać wśród uczniów zachowania autonomiczne, musimy im sami 
służyć przykładem. 

• Określając zadania i  inicjatywy, jakie uczniowie podejmują 
w klasie, nauczyciele muszą mieć możliwość wdrożenia tych sa-
mych procesów (opartych na refleksji oraz umiejętności samo-
dzielnego zarządzania), które sami stosowali8. 

Mc Grath (2000) mówił z kolei o dwóch obszarach autonomii na-
uczyciela, rozumianej jako działania ukierunkowane na samorozwój 
zawodowy i  aktywność zawodową oraz postrzeganej jako brak kon-

6 Dalsze rozważania na temat autonomii nauczyciela, uwzględniające różne jej wymia-
ry, powiązania pomiędzy autonomią ucznia i nauczyciela, strategie przygotowywania 
nauczycieli do propagowania zachowań autonomicznych nie tylko wśród uczniów, 
ale również wśród nich samych można znaleźć w: R.  C.  Smith, Teacher education 
for teacher-learner autosomy, [w:] Symposium for Language Teacher Educators: Papers 
from Three IALS Symposia, red. J. Gollin, G. Ferguson, H. Trappes-Lomax, Edinburgh 
(CD-ROM), s. 1–13; artykuł dostępny również pod adresem: http://homepages.war-
wick.ac.uk/~elsdr/Teacher_autonomy.pdf (13.03.2013). 

7 Zob. J. Shen, Autonomy in EFL Education, „Canadian Social Science”, R. VII, 2011, nr 
5, s. 27–31. 

8 Zob. D. Little, Knowledge about language and learner autonomy, [w:] Encyclopedia 
of Language and Education, red. J.  Cenoz,  N.  H.  Hornberge, t. 6, Springer 2008, 
s. 254.
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troli przez innych. Te wymiary wzajemnie uzupełniają się: aby same-
mu się ukierunkować, potrzeba wolności ze strony innych; aby być wol-
nym od kontroli, trzeba umieć się samemu ukierunkować. Natomiast 
Smith (2003) stwierdza, że autonomia nauczyciela odbywa się na dwóch 
niezależnych, ale powiązanych ze sobą obszarach: obszarze uczenia się 
oraz uczenia innych. Tak pojmowana autonomia to połączenie autono-
mii nauczyciela oraz autonomii na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń, zaś 
w ramach pierwszej z nich należy uwzględnić działania w zakresie na-
uczania oraz obszar rozwoju zawodowego. 

Lamb i Reinders (2008) podkreślają z kolei, iż autonomia nauczycie-
la to umiejętność udoskonalenia swoich metod uczenia dzięki własnym, 
samodzielnie podejmowanym wysiłkom. Ważnym czynnikiem jest tu-
taj zrozumienie potrzeb studentów oraz wspieranie ich w działaniach na 
rzecz autonomii.

Opis badania

Charakterystyka grupy badawczej 

Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2012 roku na gru-
pie 268 studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
Zastosowanym narzędziem badawczym była ankieta na temat potrzeb 
i oczekiwań studentów w zakresie prowadzenia lektoratów. Z uwagi na 
różnorodność zajęć (respondenci należeli bowiem do grup języka an-
gielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego i  francuskiego) celo-
wym zabiegiem ze strony autora był brak pytania o określenie języka. 
Ankieta składała się z pytań o różnym charakterze – zastosowano za-
równo pytania otwarte, jak i pytania jednokrotnego i wielokrotnego wy-
boru. Respondenci mieli też możliwość dodania własnych uwag oraz 
komentarzy w zakresie poruszanych tematów. Przyjęte pytania badaw-
cze opierały się na kilku założeniach:

• zajęcia lektoratowe powinny wpasować się w  kryteria przed-
stawione w  opisach kształcenia dla poszczególnych kierunków 
(Krajowe Ramy Kwalifikacji),
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• w związku z  grupą docelową, jaką stanowią studenci, przyję-
te zostały formy pracy zasugerowane w podejściu andragogicz-
nym,

• duży nacisk położony został na rozwój autonomii studentów 
w zakresie przyswajania języka obcego,

• uznano za ważną rolę, jaką w procesie uczenia się języka obcego 
odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne.

Opis pytań oraz analiza otrzymanych wyników

Pytanie nr 1
Studenci zostali poproszeni o zaznaczenie stopnia ważności poda-

nych umiejętności językowych. Uzyskane odpowiedzi przedstawione są 
w poniższej tabeli.

Bardzo 
ważne

Ważne Średnio 
ważne

Mało 
ważne 

Nieważne Liczba  
osób, która  
udzieliła  
odpowiedzi

Doskonalenie umiejętności  
wypowiadania się  
w języku obcym 

201 62 4 1 268

Doskonalenie umiejętności  
pisania w języku obcym 

97 128 35 4 1 265

Lepsze zrozumienie  
gramatyki języka obcego

42 134 60 25 261

Zwiększenie zasobu  
słownictwa ogólnego

138 115 12 2 267

Zwiększenie zasobu  
słownictwa specjalistycznego

88 113 45 19 3 268

Swobodne wypowiadanie się  
na różne tematy niezwiązane 
z moimi studiami

83 119 45 7 7 261

Poznanie strategii  
uczenia się

35 95 66 55 11 262

Stosowanie poznanych  
strategii uczenia się  
w praktyce

35 114 64 39 9 261
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Inne odpowiedzi, jakie podali słuchacze to: 
• chciałbym „ na luźno” nauczyć się rozmawiać po angielsku, 
• chciałabym mówić płynnie, 
• zwiększenie umiejętności poprawnego pisania dłuższych form 

wypowiedzi,
• doskonalenie umiejętności porozumiewania się z obcokrajowca-

mi mówiącymi dialektami, o różnym akcencie, 
• szersze poznanie kultury języka obcego; rozumienie, gdy ktoś do 

mnie mówi.

Pytanie nr 2 
Słuchacze zostali poproszeni o ocenę przydatności poszczególnych 

sprawności językowych.

Bardzo 
ważne

Ważne Średnio 
ważne

Mało 
ważne 

Nieważne Liczba osób,  
która udzieliła  
odpowiedzi

Słuchanie 155 100 7 3 1 256

Czytanie 97 132 26 2 257

Interakcja (branie udziału  
w rozmowie)

170 77 15 4 1 267

Produkcja (tworzenie zdań,  
formułowanie wypowiedzi)

134 95 9 3 241

Pisanie 66 145 41 9 1 262

Pytanie nr 3 
Proszono o określenie, jakie formy kontaktu z językiem obcym an-

kietowany uważa za interesujące. Podano przy tym 6 różnych możliwo-
ści, natomiast słuchacze zobowiązani byli do przypisania im ocen od 
1 do 5, gdzie 1 było oceną najniższą, a 5 najwyższą. Uzyskane w ten spo-
sób punkty zsumowano, a następnie wyliczono średnią, co dało nastę-
pujący wynik:

• rozmowy z obcokrajowcami 4,30
• użycie piosenek w języku obcym 3,84
• czytanie obcojęzycznych artykułów 3,79
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• oglądanie filmów w języku obcym 3,77
• oglądanie obcojęzycznych programów telewizyjnych 3,56
• wykorzystanie oryginalnych nagrań radiowych 3,00
Ponadto, respondenci mogli również podać inne interesujące dla 

nich formy kontaktu z językiem obcym. Wymienili oni: 
• zajęcia w terenie, kiedy nazywasz to, co widzisz (np. oprowadza-

nie po Krakowie), 
• korzystanie ze stron internetowych w języku obcym – 2 osoby, 
• rozmowy z osobami znającymi język polski i język angielski, któ-

re chcą i mogą pomagać uczyć się przez konwersację,
• modlitwa w języku angielskim, 
• internetowe ćwiczenia, 
• korzystanie z  języka obcego w  menu telefonu, w  programach 

komputerowych itp., 
• zwykły codzienny kontakt, 
• wyjazdy zagraniczne, 
• czytanie literatury w oryginale, 
• nauka tylko z obcojęzycznych materiałów, 
• czytanie książek w języku obcym9.

Pytanie nr 4 
Ankietowani zostali poproszeni o ocenę poszczególnych form pra-

cy na zajęciach językowych pod względem ich efektywności. Udziela-
jąc odpowiedzi, zobowiązani byli do zastosowania następujących kry-
teriów oceny:

1 – praca nieefektywna
2 – praca niezbyt efektywna
3 – praca średnio efektywna
4 – praca dość efektywna
5 – praca bardzo efektywna
Podobnie jak w poprzednim pytaniu, podliczając wyniki, zastoso-

wano sumowanie uzyskanych punktów, a  następnie wyliczono z  nich 

9 Zachowano oryginalne sformułowania podane przez ankietowanych.
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średnią arytmetyczną. Podane przez autora ankiety formy obejmowały 
w kolejności uzyskanych wyników:

• pracę z materiałem wizualnym  
(np. filmy [filmiki] w języku obcym)  4,13

• dyskusje, debaty 4,11
• wykonywanie dodatkowych ćwiczeń  

doskonalących znajomość gramatyki  3,66
• wykonywanie projektów w języku obcym 3,55
• użycie słownika w trakcie zajęć  3,44
• wykorzystanie materiałów zawartych w Internecie 3,43
• użycie dodatkowych tekstów spoza podręcznika  3,37
• pracę wyłącznie z podręcznikiem  2,9

Pytanie nr 5 
Na pytanie „Czy uważasz, że materiały zawarte w sieci mogą być po-

mocne w nauce języka obcego?” ankietowani mogli udzielić trzech od-
powiedzi. Uzyskane wyniki przedstawiają się więc następująco:

Opcja odpowiedzi Liczba głosów

TAK 219

NIE 10

NIE WIEM 28

Należy wspomnieć, iż 11 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi na 
zadane powyżej pytanie.

Pytanie nr 6 
Pytanie to stanowiło rozwinięcie informacji podanych w  punkcie 

wcześniejszym, jako że ankietowani poproszeni zostali o wymienienie 
najbardziej dla nich interesujących aspektów wykorzystania Internetu. 
Z listy opcji zaproponowanych przez autora ankiety studenci mogli wy-
brać dowolną liczbę propozycji, jak również podać własne. Prezentowa-
ne poniżej odpowiedzi są uszeregowane pod kątem liczby osób, które 
wybrały poszczególne możliwości.
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Wykorzystanie Internetu Liczba osób deklarujących taką formę  
korzystania z zasobów sieci

Oglądanie filmów w języku obcym 190 (70% badanych)

Czytanie tekstów w języku obcym 180 (67% badanych)

Możliwość korzystania z czatu,  
komunikacji z obcokrajowcami

161 (60% badanych)

Oglądanie programów w języku obcym 136 (50% badanych)

Wykonywanie ćwiczeń poszerzających 
(utrwalających) zasób słownictwa

121 (45% badanych)
 

Wykonywanie ćwiczeń gramatycznych  
zawartych w sieci

99 (37% badanych)

Oglądanie filmików znajdujących się  
na serwisie youtube.com

95 (35% badanych)

Możliwość udziału  
w kursie językowym online

84 (31% badanych)

Do innych podanych przez studentów rodzajów aktywności w  In-
ternecie należą: 

• czytanie newsów na portalach informacyjnych, 
• połączenie nauki z zabawą, 
• wykonywanie ćwiczeń na stronach atrakcyjnych graficznie, 
• korzystanie ze słownika, 
• gry językowe, 
• możliwość znalezienia tekstów piosenek.

Pytanie nr 7 
Pytanie to związane było z  potrzebą określenia najkorzystniejszej 

z punktu widzenia lektora strategii pracy ze studentami. W tym celu ankie-
towani poproszeni zostali o wskazanie sposobu, w jaki najbardziej lubią się 
uczyć języka obcego. Podobnie jak w pytaniach wcześniejszych respondenci 
mieli możliwość wyboru wielu odpowiedzi oraz dodania własnych sugestii. 

• najbardziej lubię uczyć się samodzielnie 122 / 68%
• najbardziej lubię uczyć się w grupie 57 / 32%

suma: 179 osób

• najlepiej pracuje mi się w parze z kimś,  
kto zna język podobnie jak ja 108 / 49%
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• najlepiej pracuje mi się w parze z kimś,  
kto zna język lepiej ode mnie 106 / 48%

• najlepiej pracuje mi się w parze z kimś,  
kto zna język gorzej ode mnie 3 / < 1%

suma: 217 osób

• muszę wcześniej przygotować się do zajęć,  
więc dobrze, kiedy wiem, co będzie przerabiane 95 / 66%

• nie muszę się wcześniej przygotowywać do zajęć 49 / 34%
suma: 144 osoby

• lubię pracę ze słownikiem w trakcie zajęć 93 /64%
• lubię mówić w języku obcym 115 / 58%
• nie lubię mówić w języku obcym 81 / 42%

suma: 196 osób

• lubię czytać w języku obcym 153 / 85%
• nie lubię czytać w języku obcym 27 / 15%

suma: 180 osób

• wolę uczyć się nowych słów niż gramatyki 178 / 83%
• wolę uczyć się gramatyki niż nowych słów 35 / 17%

suma: 213 osób
• nie lubię uczyć się gramatyki 97
• nie lubię uczyć się nowych słów 8
• zadania wykonuję przeważnie powoli 115 / 47%
• zadania wykonuję przeważnie dość szybko 102 / 43%
• zadania wykonuję przeważnie szybko 23 / 9%
• zadania wykonuję przeważnie bardzo szybko 3 / < 1%

suma: 243 osoby

Ponadto, studenci mieli możliwość wyrażenia swoich refleksji i prze-
myśleń na temat nauki języka obcego. Uzyskane odpowiedzi przedsta-
wiają się następująco:
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najbardziej lubię oglądać filmy w oryginale lub z napisami, śmiejąc 
się i bawiąc, niestety w ogóle nie lubię się uczyć języka, gdybym lubił, to 
pewnie byłbym już na poziomie C1, najbardziej lubię uczyć się samo-
dzielnie, mając materiał, który już rozumiem w pewnym stopniu i mu-
szę go sobie przyswoić, zarówno gramatyki, jak i słownictwa, z osobą, 
która ma cierpliwość i wiele sposobów na wytłumaczenie niezrozumia-
łego działu, np. gramatyki, wyjazd do danego kraju, potrzebuję więcej 
czasu na spokojne zastanowienie się nad zadaniem i zrobienie go, moż-
liwość sprawdzenia słówek w słowniku, uczenie się języka poprzez oglą-
danie filmów, seriali, tv shows w języku obcym (z napisami lub bez)10. 

 Wnioski i sugestie

Analizując informacje uzyskane od studentów dzięki ankiecie, moż-
na wysnuć następujące wnioski:

• Ważnym elementem pracy podczas zajęć językowych na studiach 
jest zrozumienie potrzeb studentów. Zazwyczaj uczelnie ograni-
czają się do zorganizowania testu plasującego (przeważnie w for-
mie online) i na podstawie uzyskanych w nim wyników studen-
ci zostają przyporządkowani do określonych grup językowych. 
Tak oto dokonany podział może być niemiarodajny, i to nie tylko 
z powodu tego, iż test rozwiązywany jest w domu, co niewątpli-
wie daje pole do nadużyć. Z doświadczeń autora wynika bowiem, 
iż testy takie mają w większości formułę pytań zamkniętych z po-
danymi już możliwościami wyboru. Ponadto mają głównie na 
celu sprawdzenie znajomości zagadnień gramatycznych, nato-
miast rzadko kiedy kontrolują opanowanie słownictwa ogólne-
go. W ten sposób testy plasujące praktycznie eliminują sprawno-
ści językowe związane z interakcją oraz produkcją wypowiedzi. 

• Z uwagi na niezależne od uczących ograniczenia czasowe w re-
alizacji lektoratów lub też wyłącznie pisemną formę zaliczenia 
(egzaminu), formuła zajęć przeważnie uwzględnia tylko dosko-
nalenie wybranych gramatycznych aspektów danego języka lub 

10 Zachowano oryginalne sformułowania podane przez ankietowanych.
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też wzbogacanie zasobu słownictwa jedynie poprzez uczenie się 
„na pamięć” nowych słów, z ograniczeniem elementu komuni-
kacji w języku obcym. Tymczasem, z analizy rezultatów ankiety 
wynika, że to właśnie komunikacja jest tym, co studenci uważa-
ją za bardzo ważny aspekt nauki i co chcieliby dalej doskonalić. 

• Praca na lektoracie nie może opierać się wyłącznie na tekstach 
z podręcznika. Pomimo bowiem, iż żadne rozporządzenia mini-
sterialne nie regulują kwestii wykorzystania oraz doboru pomo-
cy dydaktycznych na zajęcia lektoratowe, w praktyce prowadzone 
są one w większości w oparciu o podręczniki. I chociaż nie ule-
ga wątpliwości, iż są to wydawnictwa przystosowane do naucza-
nia osób dorosłych, z pewnością fakt ich ogólności pod wzglę-
dem zawartej treści czyni je mało adekwatnymi wobec potrzeb 
studentów. 

• Umiejętne wykorzystanie zasobów sieci jest ważnym czynnikiem 
wpływającym nie tylko na atrakcyjność zajęć, ale również na ich 
poziom merytoryczny. Z doświadczeń autora wynika bowiem, że 
studenci chętniej używają słownictwa zaprezentowanego w ob-
cojęzycznym materiale audio-wideo (np. występującego w filmie 
zamieszczonym na serwisie youtube.com), niż tego samego słow-
nictwa wprowadzonego za pomocą tradycyjnego tekstu z pod-
ręcznika kursowego. Programy obcojęzyczne, filmy, artykuły, 
podcasty, komunikacja za pomocą czatów lub komunikatorów to 
elementy, które studenci uważają za ważne aspekty Internetu, ja-
kie można wykorzystać przy nauce języka obcego. Obecnie do-
stęp do nich jest bardzo łatwy i nie wymaga wielu umiejętności 
technicznych ze strony lektora, warto więc wprowadzić je pod-
czas zajęć. 

• Studenci są w stanie w miarę realistycznie określić tempo swo-
jej pracy, jak również czas potrzebny do wykonania konkretnego 
zadania. Warto więc przy układaniu terminarza testów, projek-
tów lub też podawaniu zadań domowych wziąć pod uwagę opi-
nię słuchaczy w zakresie potrzebnego im czasu. 

• Możliwość korzystania ze słownika jest niewątpliwie czynnikiem 
wpływającym na komfort pracy na zajęciach języka obcego. Być 
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może słownik daje studentom poczucie niezależności, stanowi 
pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa, chroniący ich np. przed 
niezrozumieniem polecenia czy zadania, a jednocześnie pomaga 
upewnić się co do poprawności stworzonego przekazu. W dobie 
multimediów z łatwością można wykorzystywać słowniki online, 
które poza standardowym podaniem znaczenia wyrazu oferu-
ją możliwości wysłuchania jego poprawnej wymowy, „zobacze-
nia” go w kontekście, poznania innych, często slangowych zna-
czeń itp. 

• Bardzo duża liczba studentów deklaruje, że lubi czytać w języku 
obcym. Może więc warto wykorzystać na lektoratach fragmen-
ty powieści, opowiadania, artykuły (np. z internetowych wydań 
gazet), tak aby uatrakcyjnić oraz uaktualnić zajęcia, które bywa-
ją oparte na materiałach zupełnie nieadekwatnych do obecnej 
rzeczywistości (dotyczy to zwłaszcza tekstów związanych z osią-
gnięciami technologicznymi oraz ze słynnymi postaciami świa-
ta mediów i kultury). 

• Celowość wcześniejszego informowania studentów o  tematyce 
zajęć jest ważnym elementem w procesie nauczania języka ob-
cego oraz motywowania do pracy nad doskonaleniem jego zna-
jomości. Z  ankiety wynika, iż większość studentów chciałaby 
wiedzieć, co będzie tematem następnego spotkania, ponieważ 
mogłaby się wtedy do nich przygotować (być może powtórzyć 
materiał, przynieść słownik, dowiedzieć się czegoś na omawiany 
temat). W przypadku osób słabiej władających językiem obcym 
tego rodzaju działania mogą zdecydowanie wzmocnić ich pew-
ność siebie podczas zajęć, jak również podnieść poczucie własnej 
wartości. Dobrze byłoby również, gdyby lektor zauważał takie 
przygotowanie studentów i  nagradzał je (np. pochwałą ustną). 
Ponadto, wcześniejsze ustalenie tematyki zajęć daje szansę wyj-
ścia naprzeciw potrzebom i  oczekiwaniom słuchaczy, umożli-
wia dostosowanie prognozowanych przez lektora celów zajęć do 
możliwości grupy, jak również jest szansą na zminimalizowanie 
problemu tzw. nudnych lekcji, ponieważ tematyka spotkań zosta-
ła wspólnie wypracowana oraz zaaprobowana przez obie strony. 
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Wreszcie uprzednie poinformowanie studentów o  tematyce za-
jęć może być odebrane jako potwierdzenie ich statusu partnerów 
w relacji prowadzący – słuchacze na zajęciach.

Praca nauczyciela języka obcego w szkołach wyższych stanowi nie-
wątpliwie wyzwanie natury nie tylko merytorycznej, ale również men-
talnej. System szkolenia lektorów nie przewiduje specjalnych kursów 
poświęconych dydaktyce osób dorosłych, co stanowi źródło licznych 
problemów. Okazuje się bowiem, iż świetnie przygotowani nauczycie-
le języka obcego nie mogą odnaleźć się w roli lektorów, a ich oczekiwa-
nia związane z pracą z osobami dorosłymi zupełnie odbiegają od rze-
czywistości. Brak podbudowy teoretycznej sprawia, że nawet najlepsze 
z punktu widzenia pracy z dziećmi i młodzieżą formy zawodzą; a zaję-
cia, zamiast być wyzwaniem i motorem do dalszego rozwoju, stają się 
źródłem frustracji i niepowodzeń zawodowych. Warto więc na począt-
ku spotkań dokonać wspólnie ze studentami analizy ich potrzeb i ocze-
kiwań, zbadać ich doświadczenia w zakresie uczenia się języka, jak rów-
nież ustalić preferowane formy nauki. 

Praca na stanowisku lektora na uczelni wyższej daje możliwość do 
wykazania się szeroko rozumianą autonomią, obejmującą praktycz-
nie większość aspektów: dobór materiału, sposób jego prezentacji, for-
mę pracy na zajęciach, terminy i zasady zaliczenia. Warto wykorzystać 
tę możliwość do tworzenia zajęć interesujących, zmuszających do re-
fleksji, do utrwalania nabytej wiedzy, jak również samodzielnej pracy 
studentów. W tym celu można posłużyć się różnymi narzędziami ba-
dawczymi, tak aby diagnoza potrzeb była miarodajna i stanowiła pod-
budowę do stworzenia długoterminowego planu nauczania języka ob-
cego w danej grupie. Prezentowane powyżej wyniki ankiety pokazują, 
że oczekiwania słuchaczy są konkretne, że są oni świadomi swoich bra-
ków i mają już pewne przyzwyczajenia edukacyjne, które można wy-
korzystać. 

Warto pamiętać, że umiejętnie przeprowadzone zajęcia budują auto-
nomiczne podejście studenta do nauki języka obcego. Wniosek nasuwa 
się sam: autonomiczny nauczyciel, który zna potrzeby i problemy swo-
ich uczniów, umie dostosować się do ich oczekiwań i stwarza warunki 
do różnorakich form pracy na zajęciach, może mieć wpływ na rozwój 
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autonomii studentów. W ten sposób kształtuje on ich postawy wobec 
uczenia się, pokazuje możliwości i sposoby nabywania wiedzy poza in-
stytucjami oświatowymi i promuje ideę lifelong learning. 

Czy my jako lektorzy języków obcych jesteśmy gotowi na porzu-
cenie schematów w  zakresie nauczania? Czego oczekują od nas słu-
chacze? Czy możemy sprostać wyzwaniom związanym z kształceniem 
osób dorosłych? Na te pytania padną zapewne różne odpowiedzi. Na-
leży jednak pamiętać, iż aby zbudować swoją autonomię jako nauczy-
ciela języków obcych, trzeba poznać swoich studentów – ich oczekiwa-
nia, problemy oraz strategie uczenia się – i dopiero będąc uzbrojonym 
w taką wiedzę, można tworzyć zajęcia, które będą dla obu stron warto-
ściowe i motywujące. 
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U N I W E R S Y T E T  S Z C Z E C I Ń S K I

Rozwój kompetencji komunikacyjnej 
i autonomizacja procesu uczenia się 
u studentów wyjeżdżających na stypendia 
zagraniczne w ramach programu LLP 
Erasmus – relacja z badań

W dobie integracji europejskiej i  coraz większej mobilności oby-
wateli Wspólnoty niezbędna okazała się zmiana podejścia do kształce-
nia językowego i podjęcie środków, które umożliwiłyby Europejczykom 
sprawniejsze funkcjonowanie w  nowej rzeczywistości. Parlament Eu-
ropejski ustanowił szereg programów, mających na celu uatrakcyjnie-
nie i podniesienie jakości edukacji, jak np. uruchomiony w 1987 roku 
projekt Socrates (od 1995 roku Socrates II), wspierający międzynarodo-
wą współpracę instytucji zajmujących się edukacją oraz wymianę osób 
uczestniczących w procesie edukacji i kształcenia. Następnie program 
ten został rozszerzony na lata 2007–2013 o inne inicjatywy, celem jesz-
cze większego wzmocnienia współpracy pomiędzy krajami Unii Eu-
ropejskiej oraz wspierania wymiany studentów i  nauczycieli z  krajów 
członkowskich, a całe przedsięwzięcie zyskało nazwę „Uczenie się przez 
całe życie” (ang. Lifelong Learning Programme – LLP)1. Jak czytamy na 
stronie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, ogólnym celem tego 
programu jest przyczynianie się do rozwoju Unii Europejskiej jako spo-
łeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwo-
jem gospodarczym, liczniejszymi i lepszymi miejscami pracy oraz więk-
szą spójnością społeczną przy jednoczesnym zapewnieniu należytej 

1 Zob. Program LLP Erasmus, http://www.erasmus.org.pl/ (30.11.2012); Program LLP, 
http://www.llp.org.pl/ (30.11.2012).
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ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. W szczegól-
ności program ten ma na celu sprzyjanie wymianie, współpracy i mo-
bilności między systemami edukacji i szkoleń w obrębie Wspólnoty tak, 
by stały się światowym wzorcem jakości2. 

Program LLP Erasmus wspiera międzynarodową współpracę 
szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część 
studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwa-
rza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z part-
nerami zagranicznymi. Ze względu na swą strukturę jest więc dosko-
nałą okazją do realizacji jednego ze szczegółowych celów programu 
LLP, tj. propagowania nauki języków obcych i  różnorodności języ-
kowej. 

Obecnie nie sposób jednak rozpatrywać procesu nauczania i ucze-
nia się języków obcych bez uwzględnienia innego niezmiernie ważne-
go projektu unijnego, tj. opracowanego przez zespół ekspertów Rady 
Europy i  opublikowanego w  2001 roku Europejskiego systemu opisu 
kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment) [dalej: ESOKJ]3. Dokument ten jest realizacją główne-
go celu Rady Europy, jakim jest „osiągnięcie większej jedności wśród 
państw-członków Rady” przez „podejmowanie wspólnych działań 
w sferze kulturalnej”. Jednym z kluczowych motywów powstania ESO-
KJ jest założenie, iż „jedynie dobra znajomość nowożytnych języ-
ków europejskich wśród obywateli Europy może ułatwić komunikację 
i  kontakty między ludźmi mówiącymi różnymi językami, a  tym sa-
mym pozwoli zwiększyć mobilność Europejczyków, poszerzyć zakres 
ich wzajemnego zrozumienia i  współpracy, jak również przezwycię-

2 Zob. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, http://www.cie.gov.pl/www/serce.
nsf/0/85DCE0F21B264561C125727A0037CEA6?Open&RestrictToCategory 
(30.11.2012).

3 Dokument ten w 2003 roku został przetłumaczony na język polski i wydany przez 
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod redakcją naukową Hanny Komo-
rowskiej: Rada Europy, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, 
nauczanie, ocenianie, red. H. Komorowska, Warszawa 2003.
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żyć przejawy uprzedzeń i  dyskryminacji”4. Z  dydaktycznego punktu 
widzenia, nadrzędnym celem dokumentu jest wyznaczenie ogólnych 
ram odniesienia dla uczących się i nauczycieli języków obcych, któ-
re uwzględniałyby różnokulturowość członków społeczności europej-
skiej, czyli przyjęcie wspólnej podstawy opisu celów, treści i  metod 
kształcenia oraz określenie obiektywnych kryteriów oceny pozio-
mów biegłości językowej, w celu ułatwienia porównywania i wzajem-
nego uznawania kwalifikacji uzyskiwanych w ramach różnych syste-
mów edukacyjnych, co ma znaczenie dla swobody przemieszczania się 
mieszkańców zjednoczonej Europy5.

Kluczowym aspektem ESOKJ, różniącym go zasadniczo od domi-
nującego do tej pory w dydaktyce podejścia komunikacyjnego, jest tzw. 
podejście zadaniowe6. Polega ono na postrzeganiu uczących się i użyt-
kowników języka nie jako obcokrajowców komunikujących się punk-
towo z  rodzimymi użytkownikami języka obcego, ale jako jednost-
ki społeczne, mające do wykonania pewne zadania językowe. Zadania 
te przejawiają się w działaniach realizowanych przez jedną lub więcej 
osób, które angażując w sposób strategiczny swoje kompetencje, zmie-
rzają do ściśle określonego celu komunikacyjnego. Świadoma zaś ob-
serwacja procesów towarzyszących tym wszystkim działaniom ma 
prowadzić, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, do wzmocnienia lub mo-
dyfikacji własnych kompetencji.

Według autorów ESOKJ kompetencje to całość wiedzy deklaratyw-
nej, sprawności i umiejętności oraz cechy charakteru danej osoby, które 
to czynniki determinują jej sposób działania. Kompetencje te dzielone 
są dalej na ogólne, czyli niezwiązane z językiem: wiedza ogólna (savo-
ir), umiejętności praktyczne (savoir-faire), uwarunkowania osobowo-
ściowe (savoir-être) oraz umiejętność uczenia się (savoir-apprendre)7. 
Językową kompetencję komunikacyjną tworzą natomiast składniki: lin-
gwistyczny, socjolingwistyczny i pragmatyczny, przy czym zakłada się, 

4 Tamże, s. 14.
5 Zob. tamże, s. 13.
6 Zob. H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2009.
7 Zob. tamże, s. 21n.
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że podstawą każdego z nich są kompetencje ogólne. Kompetencje lin-
gwistyczne obejmują znajomość i umiejętność stosowania systemowej 
wiedzy o języku, takiej jak fonologia, morfologia, składnia, leksyka oraz 
semantyka. Kompetencje socjolingwistyczne odnoszą się do socjokul-
turowych uwarunkowań komunikacji językowej, które mają wpływ na 
całą komunikację językową między przedstawicielami różnych kultur. 
Kompetencje pragmatyczne natomiast obejmują umiejętności odnoszą-
ce się do funkcjonalnego użycia środków językowych z wykorzystaniem 
scenariuszy standardowych rozmów i negocjacji. Są to też umiejętno-
ści prowadzenia dyskursu, osiągania spójności logicznej i gramatycznej 
w użyciu języka, rozpoznawania rodzaju i formy tekstu, odczytywania 
ironii i parodii8. 

Znamienne w perspektywie zadaniowej jest przekonanie, iż oby-
watel współczesnej Europy nie jest zmuszony do równoczesnego roz-
wijania wszystkich kompetencji w każdym studiowanym języku, gdyż 
zgodnie z zasadą odejścia od modelu „idealnego native spekaera” po-
strzegany jest jako aktywna jednostka społeczna mająca do wykona-
nia pewne zadania, uwarunkowane kontekstem środowiskowym i sy-
tuacyjnym9. W związku z tym w dokumencie wprowadzone zostało 
pojęcie „kompetencji cząstkowej”, a  nowe podejście zakłada, że in-
tegracja poszczególnych kompetencji cząstkowych tworzy całościo-
wą kompetencję komunikacyjną, w  której wszystkie doświadczenia 
i  języki wzajemnie się przenikają i  na siebie wpływają, dając pod-
stawy do realizacji jednego z głównych postulatów ESOKJ. Postula-
tem owym zaś jest wyposażenie uczących się (użytkowników) języka 
w środki umożliwiające im funkcjonowanie we współczesnej zjedno-
czonej Europie.

Jak już wspomniano, autorzy ESOKJ odchodzą od tradycyjnego poj-
mowania kompetencji komunikacyjnych, przyjmując podejście zada-

8 Zob. tamże, s. 23n. Por. M. Raczyńska, Kompetencje lingwistyczne, socjolingwistycz-
ne, pragmatyczne i funkcjonalne w uczeniu się i nauczaniu języka według standardów 
europejskiego opisu kształcenia językowego, [w:] Przez języki obce do sukcesu, Ustroń 
2007.

9 Zob. I. Janowska, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych na 
przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2011, s. 79.
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niowe. Zadania te wykonywane są zaś w  różnych sferach życia, które 
w  dokumencie podzielone zostały na sferę prywatną, publiczną, edu-
kacyjną oraz zawodową. Działania podejmowane przez uczącego się 
(użytkownika) języka w ramach realizacji poszczególnych zadań zale-
żą od sfery oraz kontekstu sytuacyjnego. Można tu rozróżnić działania 
jednokierunkowe produkcji lub recepcji tekstu ustnego czy pisanego 
oraz działania, w których uczący się (użytkownik) języka podejmuje się 
równocześnie roli produkowania i odbioru tekstów, które to przez auto-
rów dokumentu nazywane są działaniami interakcyjnymi lub mediacyj-
nymi. W wyniku takiego podziału – w odróżnieniu od tradycyjnej dy-
daktyki językowej – w podejściu zadaniowym rozróżnia się aż 8 działań 
(sprawności) językowych. Są to działania produktywne: produkcja ust-
na i pisemna, działania receptywne: recepcja ustna i pisemna, działania 
interakcyjne: interakcja ustna i pisemna oraz działania mediacyjne: me-
diacja ustna i pisemna.

Według autorów dokumentu podejście, którego podstawą jest dzia-
łanie, bierze pod uwagę zarówno potencjał poznawczy, emocjonal-
ny i decyzyjny człowieka, jak też pełną gamę specyficznych dla niego 
i stosowanych przez niego w życiu społecznych umiejętności10. Z tego 
względu w dokumencie podkreślany jest wpływ kompetencji ogólnych, 
a w szczególności umiejętności uczenia się (savoir-apprendere), na języ-
kowe kompetencje komunikacyjne oraz ogromne znaczenie autonomii 
uczenia się, która jest ściśle związana z pojęciem „uczenia się przez całe 
życie”. Zgodnie z definicją Weroniki Wilczyńskiej autonomia to zdol-
ność danej osoby do kierowania poszczególnymi aspektami swojego ży-
cia, natomiast w odniesieniu do uczenia się języków obcych to zdolność 
podejmowania, prowadzenia i  ewaluacji własnego kształcenia języko-
wego11. Niezmiernie ważny jest również fakt, że jednostka jest osobą, 
czyli podmiotem społecznym, zdolnym do aktywnego i  intencjonal-
nego kierowania własnym rozwojem w  ramach zamysłu samorealiza-

10 Zob. Rada Europy, Europejski system..., dz. cyt., s. 20.
11 Zob. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ust-

nej, red. W. Wilczyńska, Poznań 2002, s. 54.
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cji12. Ze słów tej autorki wynika, iż uczący się przejmuje częściową od-
powiedzialność za swoją naukę, samodzielnie decydując, czego będzie 
się uczyć oraz w jaki sposób będzie to robić. Podobne postulaty znaj-
dują się w ESOKJ. Zgodnie z celem pragmatycznym dokumentu, jakim 
jest wyposażenie obywatela w środki umożliwiające mu funkcjonowa-
nie w  przestrzeni europejskiej, podejście zadaniowe propaguje samo-
dzielne decydowanie uczących się o tym, jaki poziom pragną osiągnąć 
w zakresie poszczególnych kompetencji cząstkowych, dając im tym sa-
mym większą swobodę w doborze nie tylko treści nauczania, lecz także 
strategii uczenia się. 

W świetle powyższego idea wyjazdu na studia częściowe na uczel-
nię zagraniczną w  ramach stypendium LLP Erasmus oraz koniecz-
ność funkcjonowania w przestrzeni obcojęzycznej jawi się jako ideal-
na możliwość poszerzania kompetencji komunikacyjnej uczących się, 
zarówno pod względem kompetencji ogólnych, jak i kompetencji ję-
zykowych. Beneficjenci tego stypendium mają bowiem niezrównaną 
okazję zanurzyć się w kontekście językowym i kulturowym kraju do-
celowego, wchodząc w interakcje z rodzimymi użytkownikami języka 
oraz innymi obcokrajowcami w różnych sferach życia. Pobyt za grani-
cą oraz konieczność komunikowania się w sytuacjach codziennych wy-
daje się również być idealnym bodźcem do zwiększenia motywacji do 
nauki języka obcego oraz autonomizacji tego procesu. Uczący się mogą 
bowiem w pełni samodzielnie decydować, w jakim zakresie chcą roz-
wijać swoje kompetencje komunikacyjne i  podejmować ten wysiłek. 
Czy w ich odczuciu jednak stypendium to spełnia swoje zadanie? Ja-
kie trudności napotykają podczas nauki własnej i komunikacji obco-
języcznej? Jakie rozwiązania mogą wprowadzić uczelnie partnerskie, 
aby umożliwić studentom pełne wykorzystanie możliwości oferowa-
nych przez tego typu wymianę? Kwestie te stały się inspiracją do ba-
dań nad rzeczywistym wpływem pobytu na stypendium LLP Erasmus 
na wzrost kompetencji komunikacyjnej oraz autonomizację procesów 
uczenia się. 

12 Zob. W. Wilczyńska, Uczyć się, czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języ-
ka obcego, Warszawa–Poznań 1999, s. 13.
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W badaniu ankietowym, które przeprowadzono wśród aktual-
nych i byłych studentów uczelni wyższych z całej Polski, którzy w la-
tach 2000–2011 byli beneficjentami stypendium LLP Erasmus, wzię-
ły udział 33 osoby. Pośród badanych znaczną większość, bo aż 96% 
stanowiły kobiety, a  4%  –  mężczyźni. Ankietowani byli studentami 
(absolwentami) zarówno kierunków filologicznych (filologia romań-
ska, filologia włoska, filologia angielska) – 67%, jak i niefilologicznych 
(ekonomia, prawo, socjologia, turystyka i rekreacja, bibliotekoznaw-
stwo, biologia) – 33%. 45% respondentów wyjechało na stypendium 
na II roku studiów, 31% na III roku, a po 12% na IV i V roku studiów. 
Krajem docelowym w  większości przypadków (61%) były Włochy, 
następnie Francja (21%) i  inne kraje europejskie, takie jak Portuga-
lia (6%), Wielka Brytania (3%), Niemcy (3%), Finlandia (3%) i Bel-
gia (3%). W 66% przypadków stypendium obejmowało jeden semestr 
nauki, 34% studentów przedłużyło swój pobyt za granicą do dwóch 
semestrów. 85% beneficjentów przed wyjazdem studiowało już język 
kraju docelowego, z czego dla 68% był to język, którego uczyli się w ra-
mach wybranej specjalności. Zgodnie z zasadą przyznawania stypen-
dium LLP Erasmus 75% ankietowanych wskazało, że warunkiem za-
kwalifikowania do wyjazdu było osiągnięcie określonych wyników 
w nauce, którymi w większości przypadków była średnia ocen powy-
żej 4,0. 

W celu zbadania wzrostu kompetencji komunikacyjnej w  trakcie 
pobytu na stypendium, ankietowani poproszeni zostali o wskazanie, jak 
oceniali swój poziom biegłości językowej przed rozpoczęciem nauki na 
zagranicznej uczelni. Zgodnie z zaleceniami autorów ESOKJ oceny tej 
dokonuje się na 6-stopniowej skali wskaźników, podzielonej na 3 pozio-
my: podstawowy (A), samodzielności (B) i biegłości (C), z których każ-
dy posiada dwa poziomy podrzędne i są to odpowiednio poziomy A1 
(Breaktrough) – najniższy poziom biegłości językowej, A2 (Waystage), 
B1 (Treshold) – poziom progowy, na którym uczący się (użytkownik) 
języka posiada umiejętność uczestniczenia w rozmowie w szerokim za-
kresie sytuacji oraz radzenia sobie w sytuacjach komunikacyjnych życia 
codziennego, B2 (Vantage), C1 (Effective Operational Proficiency) – na-
zywany poziomem efektywnej biegłości językowej, na którym użytkow-
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nik potrafi stosować szeroki zakres środków językowych, pozwalający 
na płynną, spontaniczną komunikację, C2 (Mastery) – zwany perfek-
cyjnym opanowaniem języka, charakteryzujący się wysokim wskaźni-
kiem biegłości językowej13. Wskazania respondentów ilustruje poniż-
sza tabela.

Tab. 1. Poziom biegłości językowej studentów przed wyjazdem na stypendium LLP Erasmus

Poziom biegłości językowej N %

A1 7 21,5%

A2 6 18,5 %

B1 13 39,5 %

B2 5 15 %

C1 1 3 %

C2 1 3 %

Z danych, których dostarczyło badanie, wynika, że ponad 55% an-
kietowanych wyjechało na stypendium ze znajomością języka gwa-
rantującą im w miarę sprawne posługiwanie się nim oraz możliwość 
nawiązywania skutecznej komunikacji w większości sytuacji życia co-
dziennego. 40% badanych określiło swoją biegłość w posługiwaniu się 
językiem obcym jako podstawową, przy czym 3  z  nich wskazały na 
całkowity brak znajomości języka. Dla tej grupy osób jednym z głów-
nych celów wyjazdu na stypendium LLP Erasmus mogło być zdobycie 
takiej biegłości językowej, która pozwoliłaby im na swobodne posłu-
giwanie się językiem obcym i zwiększyła umiejętność nawiązania kon-
taktu z innymi jego użytkownikami. Tylko 2 osoby wskazały na bardzo 
dobrą znajomość języka, przy czym jedna z nich była rodzimym użyt-
kownikiem języka kraju docelowego. W obu tych przypadkach głów-
nym motywem wyjazdu na stypendium było doskonalenie biegłości 
językowej oraz pragnienie poznania realiów socjokulturowych w da-
nym kraju. 

13 Zob. Rada Europy, Europejski system..., dz. cyt., s. 32.
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Dane te zdają się potwierdzać odpowiedzi udzielone na kolejne py-
tanie, które dotyczyło czynników motywacyjnych, jakie kierowały an-
kietowanymi przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe na stypendium. 
Odpowiadali oni następująco:

Tab. 2. Czynniki motywujące studentów do wyjazdu na stypendium LLP Erasmus

Miejsce  
w klasyfikacji Czynniki motywacyjne N %

1 pogłębienie znajomości języka 27 82%

2 poznanie kultury kraju docelowego 22 67%

3 poznanie ciekawych ludzi z różnych zakątków 
świata

21 64%

4 oderwanie się od problemów (studiowanie na 
uczelni macierzystej, przebywanie w rodzinnym 
mieście)

11 33%

5 inne (zdobywanie nowych doświadczeń, podniesie-
nie prestiżu odbytych studiów)

6 18%

Jak widać, znakomita większość respondentów pragnęła wyjechać 
na stypendium zagraniczne, aby pogłębić znajomość studiowanego 
języka. Niemniej dla sporej liczby osób równie ważne było zapozna-
nie się z realiami socjokulturowymi kraju docelowego oraz możliwość 
poznania nowych ludzi, co świadczy o tym, że kierowały nimi nie tyl-
ko względy pragmatyczne, dotyczące językowej kompetencji komuni-
kacyjnej, ale również społeczne. Ponad jedna trzecia ankietowanych 
potraktowała zaś ten wyjazd jako odskocznię od codziennej rzeczy-
wistości. 

Kolejne pytania kwestionariusza dotyczyły sytuacji życiowej an-
kietowanych podczas pobytu na stypendium. Na pytanie dotyczące 
kwestii mieszkaniowych 73% badanych wskazało, że zakwaterowani 
byli w domu studenckim, natomiast 25% wynajmowała mieszkanie 
prywatne. Ze względu na społeczny aspekt komunikacji niewątpliwie 
miało to duże znaczenie dla możliwości użytkowania języka obcego 
na co dzień. 91% ankietowanych zaznaczyło bowiem, że w tej samej 
strukturze zamieszkiwali inni obcokrajowcy lub rodzimi użytkowni-
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cy języka. W związku z tym zapytano ich o to, jakim językiem naj-
częściej posługiwali się podczas komunikacji z otoczeniem. Wśród 
odpowiedzi pojawił się język ojczysty ankietowanych, język kraju 
docelowego oraz język angielski, a  ich klasyfikacja wygląda nastę-
pująco:

Tab. 3. Języki wykorzystywane podczas pobytu na stypendium

Miejsce w kla-
syfikacji Język N %

1 język kraju docelowego 21 64%

2 język ojczysty 11 33%

2 język angielski 11 33%

Powyższe dane wskazują, że głównym językiem używanym w ko-
munikacji był język kraju docelowego. Niektórzy wybierali swój język 
ojczysty lub angielski. W  uzasadnieniu takiego stanu rzeczy najczę-
ściej przedstawiano fakt, iż współlokatorami ankietowanych byli ich 
rodacy, toteż taka forma komunikacji była łatwiejsza i bardziej ekono-
miczna. Język angielski wybierano, komunikując się z cudzoziemca-
mi. Sytuacja taka może stanowić zagrożenie dla rozwoju kompetencji 
języka kraju docelowego, z tego powodu poproszono ankietowanych 
również o odpowiedź na pytanie, czy i  jak często spędzali czas wol-
ny z osobami, z którymi zmuszeni byli kontaktować się w języku kra-
ju docelowego. 

Uzyskane wyniki są następujące:
• bardzo często – 42,5%
• często – 33%
• czasami – 12,5%
• rzadko – 9%
• bardzo rzadko – 0%
• nigdy – 3%.
Ankietowani wskazali również, w  jakich sferach życia najczęściej 

posługiwali się językiem kraju docelowego:
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Tab. 4. Sfery życia, w których wykorzystywany był język kraju docelowego

SFERA ŻYCIA

prywatna publiczna zawodowa edukacyjna

bardzo  
często 39,5% bardzo  

często 39,5% bardzo  
często 36% bardzo  

często 76%

często 30% często 39,5% często 21% często 12%

czasami 9% bardzo  
rzadko 9% czasami 15% bardzo  

rzadko 6%

rzadko 9% czasami 6% nigdy 12% czasami 3%

nigdy 9% rzadko 3% bardzo  
rzadko 9% rzadko 0%

bardzo  
rzadko 3% nigdy 3% rzadko 6% nigdy 0%

Powyższe wskaźniki świadczą o  tym, że studenci przebywający na 
stypendium mieli stosunkowo dużo okazji do czynnego wykorzystania 
języka w działaniu. Jak było do przewidzenia, większość z nich wyko-
rzystywała język obcy w sferze edukacyjnej, co naturalnie związane jest 
z samym celem wyjazdu na stypendium LLP Erasmus. Duża część an-
kietowanych – co wynika również z poprzedniego pytania – korzystała 
z języka obcego, komunikując się w sferze prywatnej. Również wskaź-
niki dotyczące wykorzystywania języka obcego w sferze publicznej są 
wysokie – 79% badanych wskazało bowiem, że miało to miejsce często 
lub bardzo często. Ponad połowa respondentów przyznała, że korzystała 
z języka obcego w sferze zawodowej, co może świadczyć o tym, że pomi-
mo uzyskanego grantu podejmowała pracę zarobkową. W istocie, wie-
lu ankietowanych sygnalizowało, iż wsparcie finansowe otrzymane z ro-
dzimej uczelni nie było w stanie pokryć różnicy w kosztach utrzymania 
pomiędzy Polską a krajem docelowym. 

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło proponowanych przez autorów 
ESKOJ składników językowej kompetencji komunikacyjnej. Respon-
denci poproszeni zostali o uszeregowanie w skali od 1 do 3 poszczegól-
nych jej składników, w kolejności wskazującej, który z nich uległ w ich 
odczuciu największemu rozwinięciu w  wyniku zanurzenia w  języku 
i kulturze kraju docelowego. Wyniki prezentuje poniższa tabela:
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Tab. 5. Klasyfikacja wzrostu składników kompetencji komunikacyjnej

Miejsce w kla-
syfikacji Kompetencja Wskaźnik 

punktowy

1 lingwistyczna 2,12

2 pragmatyczna 1,84

3 socjolingwistyczna 1,81

Jak widać, pierwsze miejsce w  klasyfikacji zajmuje kompeten-
cja lingwistyczna, co oznacza, że ankietowani stwierdzili postęp głów-
nie w zakresie poprawności gramatycznej, leksykalnej czy składniowej 
budowanych wypowiedzi. Na drugim miejscu znalazła się kompeten-
cja pragmatyczna, a za nią kompetencja socjolingwistyczna. Nietrudno 
jednak zauważyć, że różnice między poszczególnymi wskaźnikami nie 
są znaczne, co świadczy o tym, że wszystkie trzy składniki kompetencji 
rozwijane były mniej więcej równomiernie.

Dodatkowych informacji na temat sprawności nabytych w toku roz-
wijania kompetencji komunikacyjnych dostarczyła dokonana przez an-
kietowanych klasyfikacja zakresu działań językowych, których jakość 
poprawiła się w  wyniku pobytu za granicą. Wybierano spośród de-
skryptorów 8 działań językowych wskazanych w ESOKJ, a końcowa kla-
syfikacja przedstawia się następująco:

Tab. 6. Klasyfikacja sprawności, które uległy ulepszeniu podczas pobytu na stypendium

Miejsce  
w klasyfikacji Rodzaj działania N %

1 interakcja ustna 99 33%

2 recepcja ustna 82 27%

3 recepcja pisemna 48 16%

4 produkcja ustna 27 9%

5 interakcja pisemna 27 9% 

6 mediacja ustna 17 6%

7 produkcja pisemna 13 4,5%

8 mediacja pisemna 12 4%
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Z powyższej tabeli można wywnioskować, że pobyt za granicą do-
starczył ankietowanym w głównej mierze umiejętności związanych ze 
sprawnościami ustnymi – interakcja ustna, czyli wykorzystanie języka 
w konwersacji (33%), recepcja ustna, czyli rozumienie języka mówione-
go (27%) oraz produkcja ustna, czyli tworzenie tekstów mówionych, ta-
kich jak wypowiedzi monologowe (9%). Wysokie miejsce w klasyfikacji 
zajmuje też recepcja pisemna (16%), co ma niewątpliwie związek z ko-
niecznością odczytywania różnych teksów, czy to w kontekście uniwer-
syteckim, czy życia codziennego.

Jak już wspomniano, zgodnie z założeniami dydaktyki proponowa-
nej przez autorów ESOKJ, poszerzanie ogólnych i językowych kompe-
tencji komunikacyjnych ma sprzyjać całościowemu rozwojowi uczą-
cych się (użytkowników) języka oraz ich autonomii i  umiejętności 
samodzielnego poruszania się w  przestrzeni Wspólnoty Europejskiej. 
Ankietowani dość entuzjastycznie i jednomyślnie konstatowali, że do-
świadczenie, jakim był pobyt na stypendium LLP Erasmus, było wy-
jątkowe i otworzyło im wiele nowych możliwości. W większości przy-
padków podniosło ono znacznie motywację do pogłębiania znajomości 
języka lub przynajmniej utwierdziło ich w  przekonaniu, że trud, jaki 
włożyli w  jego naukę, był opłacalny. 100% ankietowanych wskazało, 
że zanurzenie w  języku i  kulturze kraju docelowego oraz liczne inte-
rakcje z  innymi użytkownikami tegoż języka spowodowały przełama-
nie w nich bariery strachu w komunikacji. 61% stwierdziło, że dzięki 
temu doświadczeniu stara się szukać okazji do używania języka obcego, 
koncentrując się głównie na przekazywanych treściach, czyli społecz-
nym wymiarze komunikacji. Jakkolwiek 51,5% zadeklarowało, iż w wy-
niku zwiększenia świadomości w użyciu języka potrafi kategoryzować 
i przypominać sobie poprawne formy językowe oraz identyfikować i po-
prawiać swoje błędy, o czym świadczy również przytoczony wcześniej 
wynik dotyczący wzrostu kompetencji lingwistycznej. 42,5% ankieto-
wanych przyznało, że przestało się bać eksperymentowania z użyciem 
języka. Wielu z nich do dziś utrzymuje kontakty z osobami poznany-
mi podczas pobytu za granicą, wykorzystując do komunikacji z  nimi 
i  jednocześnie rozwijając nabyte umiejętności. 45,5% badanych zade-
klarowało, że w wyniku wzrostu kompetencji językowej potrafi bardziej 
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świadomie korzystać z  języka oraz dobrowolnie uzupełnia brakujące 
im ogniwa wiedzy, sięgając do dostępnych źródeł informacji. 40% osób 
niebędących już studentami wykorzystuje studiowany za granicą język 
w pracy zawodowej (30% z nich wykonuje zawód tłumacza). 

Powyższe informacje ukazują, jak cennym doświadczeniem jest 
możliwość wyjazdu na stypendium LLP Erasmus i jak bardzo doświad-
czenie to wpływa na zwiększenie kompetencji komunikacyjnej i auto-
nomii. Widać to wyraźnie w odpowiedziach udzielonych przez ankie-
towanych na pytanie dotyczące ich subiektywnego odczucia na temat 
wzrostu biegłości językowej w trakcie trwania stypendium. Wyniki ry-
sują się następująco:

Wykres 1. Wzrost biegłości językowej studentów podczas pobytu na stypendium LLP Erasmus

Wskaźniki procentowe wskazują, że wzrost biegłości językowej 
u  24% osób dokonał się w  obrębie jednego poziomu skali opracowa-
nej przez autorów ESOKJ. W grupie tej znalazły się osoby, które rozpo-
czynały naukę z zerową znajomością języka, osoba posiadająca biegłość 
językową na poziomie C2 oraz osoby, które z  różnych przyczyn pod-
czas pobytu na stypendium nie posługiwały się językiem kraju docelo-
wego, a na przykład językiem angielskim. 33,5% badanej próby odnoto-
wało postęp w zakresie biegłości językowej o jeden poziom, natomiast 
u 42,5% wzrost ten wyniósł dwa lub więcej poziomy. Nietrudno stwier-
dzić, że takiego postępu w  opanowaniu języka obcego zazwyczaj nie 
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udaje się uzyskać w ciągu jednego lub dwóch semestrów nauki w wa-
runkach szkolnych w kraju. Potwierdza to tym samym ogromną przy-
datność tego typu inicjatyw Parlamentu Europejskiego.

W końcowej części kwestionariusza zapytano byłych stypendystów 
o ewentualne trudności, jakie napotkali podczas pobytu za granicą oraz 
o sugestie na temat polepszenia organizacji stypendium w celu zmaksy-
malizowania płynących z nich korzyści. Oprócz kwestii stricte języko-
wych – jak np. początkowa trudność z rozumieniem różnych dialektów 
języka oraz nieprzystawalność języka wyuczonego na uczelni do tego, 
którym rzeczywiście posługiwali się natywni użytkownicy języka – an-
kietowani wymienili również szereg aspektów organizacyjnych, które 
w ich ocenie powinny ulec poprawie. Sugestie są następujące:

– zwiększenie liczby godzin bezpłatnych kursów językowych dla stu-
dentów Erasmusa, które często obejmują tylko ok. 25 jednostek lek-
cyjnych;

– większe rozgraniczenie poziomów kursów językowych dla studen-
tów Erasmusa, gdyż często studenci początkujący i średniozaawan-
sowani kwalifikowani są do tej samej grupy;

– organizowanie większej ilości imprez (wyjazdów integracyjnych) dla 
studentów Erasmusa, umożliwiających im budowanie głębszych re-
lacji;

– organizacja kursów języka kraju docelowego, z których studenci mo-
gliby skorzystać przed wyjazdem na stypendium, aby szybciej zasy-
milować się ze otoczeniem po przyjeździe na miejsce;

– bardziej proporcjonalny podział funduszy na stypendia, umożliwia-
jący studentom z  biedniejszych krajów zminimalizowanie różnic 
w kosztach utrzymania pomiędzy krajem ojczystym a krajem doce-
lowym – obecnie studenci często zmuszani są do podejmowania do-
rywczej pracy zarobkowej, w wyniku czego cierpi sam naukowy cel 
wyjazdu;

– organizowanie studentom zakwaterowania na miejscu, gdyż często 
muszą szukać go samodzielnie, co w przypadku osób ze słabą znajo-
mością języka budzi poczucie zagubienia;

– większa elastyczność w uznawaniu różnic programowych ze strony 
uczelni macierzystych;
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– lepsza wymiana informacji pomiędzy stypendystami a koordynato-
rami programu Erasmus;

– zaprzestanie tworzenia na uczelni specjalnych grup zajęciowych dla 
studentów Erasmusa, co nie sprzyja integracji z  rodzimymi użyt-
kownikami języka docelowego oraz powoduje, że zaliczenia przed-
miotów w  takich grupach często mają charakter fikcyjny, nie sty-
mulując studentów do nauki.
Wiele z przytoczonych tu sugestii dotyczy kwestii finansowych, któ-

re z oczywistych przyczyn zawsze są dość problematyczne. Nie braku-
je też jednak wskazówek natury organizacyjnej, które uczelnie partner-
skie mogłyby wziąć pod uwagę, aby usprawnić organizację wyjazdów 
stypendialnych.

Reasumując, wydaje się, że program LLP Erasmus jest inicjatywą 
kreującą świadomych, pewnych siebie, otwartych na innych i autono-
micznych obywateli Unii Europejskiej oraz potwierdza, że nauka języ-
ka w sytuacji egzolingwalnej jest doskonałym narzędziem do rozwijania 
kompetencji komunikacyjnej. Z tego powodu – tym bardziej w świetle 
ostatnich doniesień o rzekomych trudnościach finansowych programu 
i zagrożeniu jego zamknięciem – należałoby uczynić wszystko, by ini-
cjatywa ta była kontynuowana.
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Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych 
w języku obcym studentów uczelni wyższej 
Case study na przykładzie lektoratu 
z języka angielskiego oraz kursu Business 
communication

Kompetencje komunikacyjne, a  zwłaszcza swobodna komunikacja 
w językach obcych, są bardzo ważne z perspektywy pracodawców. Pra-
cownicy z  wyższym wykształceniem poszukiwani są między innymi 
przez międzynarodowe korporacje. W  takich organizacjach zdolność 
odnalezienia się w różnych kontekstach kulturowych, jak również komu-
nikacja w językach obcych – szczególnie angielskim – stanowi absolutną 
podstawę. Stąd też takie zdolności określa się mianem kluczowych kom-
petencji cywilizacyjnych otwartego społeczeństwa XXI wieku. Do zesta-
wu pożądanych efektów kształcenia na uczelniach wyższych powinien 
zatem zostać włączony komponent komunikacyjny, połączony z eduka-
cją w obszarze języków obcych. Warto rozwijać umiejętności studentów 
w tym zakresie na specjalnie dedykowanych kursach komunikacji. 

W niniejszym artykule przedstawiona zostanie koncepcja połączenia na-
uczania języka angielskiego w oparciu o metodę komunikacyjną z naucza-
niem komunikacji biznesowej w oparciu o metodę projektową. Zestawienie 
takie pozwala studentom nabyć umiejętność efektywnej komunikacji dużo 
szybciej niż w przypadku klasycznych metod nauczania, co z kolei równo-
znaczne jest wypracowaniu podstawy do dalszego rozwoju takich kompe-
tencji w  kontekście profesjonalnym. Metoda projektowa  –  współcześnie 
również szeroko stosowana w zarządzaniu organizacjami – wzmacnia efek-
ty metody komunikacyjnej, używanej w obszarze kształcenia językowego. 
Dzięki ich połączeniu możliwe jest osiągnięcie efektu synergii w kształtowa-
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niu umiejętności językowych, a  także wprowadzenie studentów w sposób 
myślenia i rytm pracy charakterystyczny dla większości współczesnych firm. 

Umiejętności XXI wieku

Wiek XXI charakteryzuje się szybkim tempem zmian, nie tylko w śro-
dowisku profesjonalnym, ale również w życiu codziennym. Dlatego istot-
nym wyzwaniem stało się kształtowanie takiego zestawu umiejętności, 
które umożliwiają sprawne funkcjonowanie w tym zmiennym otoczeniu. 

Odpowiedź na tak określone potrzeby stanowi na przykład, wypraco-
wana na gruncie amerykańskiego systemu edukacji, koncepcja Partner-
stwa na rzecz umiejętności XXI stulecia1. Jest to narzędzie służące przysto-
sowaniu systemu kształcenia do potrzeb międzynarodowych organizacji 
i wyzwań współczesności. Jej wyjątkowość polega na całościowym spoj-
rzeniu na dzisiejszy proces nauczania i uczenia się. Łączy bowiem orienta-
cję na efekty kształcenia w postaci kompetencji, jakie powinien osiągnąć 
student XXI wieku, z innowacyjnymi systemami wsparcia, mającymi na 
celu pomoc w ich osiągnięciu. Poszczególne elementy tego systemu wza-
jemnie się przenikają i każdy z nich jest ściśle powiązany z pozostałymi. 

Osoba ucząca się powinna nie tylko posiadać wszystkie kluczo-
we umiejętności, ale również (żeby nie powiedzieć: przede wszystkim) 
umieć je ze sobą dowolnie łączyć, w zależności od wymogów konkret-
nych sytuacji w życiu prywatnym i profesjonalnym. Podstawowe kom-
petencje obejmują: 

• umiejętności ogólne (życiowe) i profesjonalne (zawodowe) (life 
& career),

• umiejętność uczenia się i innowacyjność (learning & innovation), 
• oraz niezbędne w  XXI wieku umiejętności informacyjne, me-

dialne i związane z nowoczesnymi technologiami (information, 
media & technology)2. 

1 Zob. Partnership for 21st Century Skills, http://www.p21.org/ (28.04.2013).
2 Por. Partnership for 21st Century Skills: Framework for 21st Century Learning, http://

www.p21.org/overview/skills-framework (28.04.2013).
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Każda z tych trzech podstawowych kategorii mieści w sobie cały sze-
reg elementów składowych, które z kolei mogą tworzyć różne, niejedno-
krotnie bardzo skomplikowane systemy powiązań. 

Wyżej wymienione kompetencje stanowią nowy moduł włączony na 
gruncie amerykańskim w system nauczania. Innowacyjność tego roz-
wiązania polega na poszerzeniu perspektywy edukacyjnej. Dotychczas 
główny nacisk położony był na profesjonalną, specjalistyczną wiedzę. 
Tymczasem dopiero połączenie takiej wiedzy z praktycznymi umiejęt-
nościami daje nową jakość kwalifikacji pożądanych we współczesnych 
realiach. Tak ujęte umiejętności XXI wieku są zbieżne z  terminologią 
zaproponowaną w Krajowych Ramach Kwalifikacji [dalej: KRK]3. Pod-
kreśla się tu bowiem nie tylko specjalistyczną znajomość danego przed-
miotu, ale również szeroką wiedzę ogólną, obejmującą wiodące tematy 
ważne dla każdego obywatela żyjącego w XXI stuleciu4. 

Nauczanie języka angielskiego biznesowego metodą 
komunikacyjną

Pierwszym etapem nauczania języków obcych na uczelni wyższej 
jest lektorat. Autorka chciałaby w tym miejscu posłużyć się przykładem 
zajęć języka angielskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 
[dalej: UEK], w ramach którego miała okazję testowania w praktyce no-

3 Krajowe Ramy Kwalifikacji opisują efekty kształcenia oraz kwalifikacje, jakie powinni 
osiągnąć studenci polskich uczelni wyższych. Pierwsza kategoria – efekty kształce-
nia – obejmuje: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w procesie edu-
kacyjnym. Kwalifikacje natomiast – te efekty kształcenia, które zostały udokumento-
wane przez uprawnioną instytucję, czyli w tym przypadku uczelnię wyższą. Dzięki 
spójności całego systemu opisu efektów kształcenia w krajach Unii Europejskiej (Eu-
ropejska Rama Kwalifikacji), możliwe jest ich bezpośrednie porównanie pomiędzy 
poszczególnymi krajami, a  tym samym zwiększenie mobilności studentów i dalsze 
poszerzanie zakresu zdobytych kwalifikacji. Standaryzacja egzaminu językowego 
służy właśnie temu celowi. Zob. Krajowe Ramy Kwalifikacji – Krok po kroku, http://
biol-hem.uwb.edu.pl/new/pliki/pdf/ krajowe%20ramy%20kwalifikacji%20krok%20
po%20kroku%20nieoficjalne.pdf (29.04.2013).

4 Por. Mapa umiejętności XXI wieku – nauki społeczne, http://www.edunews.pl/images/
pdf/umiejetnoscixxi_pl.pdf (29.04.2013).
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wego podejścia do nauczania języków. Lektorat ten jest ukierunkowa-
ny na język biznesowy (Business English) i  realizują go obowiązkowo 
słuchacze studiów licencjackich. Kurs odbywa się w  wymiarze pięciu 
semestrów po 30 godzin, co w sumie stanowi 150 godzin lekcyjnych. 
Lektorat kończy się wystandaryzowanym egzaminem, sprawdzającym 
praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim na po-
ziomie zaawansowania od A2 do C1 według Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego [dalej: ESOKJ]5. 

Sylabus zajęć został opracowywany przez zespół lektorów języka an-
gielskiego i zaakceptowany przez kierownictwo Studium Języków Ob-
cych [dalej: SJO] UEK. Każdy lektor jest zobowiązany do realizacji ce-
lów ujednoliconych dla całego zespołu, co podlega weryfikacji podczas 
egzaminu standaryzowanego. Na danym poziomie używany jest kon-
kretny podręcznik, wybrany przez zespół lektorów spośród dostępnych 
na rynku materiałów do nauczania biznesowego języka angielskiego. 
Zakres słownictwa obowiązującego na egzaminie końcowym jest de-
finiowany przez materiał zawarty w podręczniku przypisanym dla da-
nego poziomu nauczania, zaś bazowe umiejętności praktyczne uzupeł-
niane są materiałami autorskimi, opracowanymi przez zespół. Celem, 
wyrażonym zgodnie z terminologią KRK w zakresie wiedzy, jest zapo-
znanie studentów z zestawem tematów, słownictwa i gramatyki związa-
nych z biznesem. W zakresie umiejętności praktycznych jest to opano-
wanie określonych w sylabusie form komunikacji ustnej i pisemnej na 
danym poziomie zaawansowania. 

Dzięki zastosowaniu metody komunikacyjnej studenci mają możli-
wość przećwiczenia, a następnie utrwalenia umiejętności praktycznych. 
Nie oznacza to bynajmniej, że nie zwraca się uwagi na zagadnienia gra-
matyczne, czy też te, które wiążą się z wymową lub intonacją. Wszyst-
kie powyższe elementy są przez nauczyciela obserwowane w trakcie za-
jęć, jednakże nie stanowią celu samego w sobie. Korekta ewentualnych 

5 Przyjęto założenie, że nie prowadzi się lektoratu z  języka angielskiego na poziomie 
A1. Powtarzane każdorazowo testy kwalifikujące do grup jasno pokazują bowiem, 
że zdecydowana większość studentów zetknęła się już z nim na poprzednich etapach 
edukacji, osiągając co najmniej poziom A2.
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błędów następuje dopiero po ukończeniu danego ćwiczenia praktyczne-
go. Tak więc nadrzędnym zadaniem studentów staje się efektywna ko-
munikacja w procesie rozwiązywania problemów i osiągania zamierzo-
nych celów, a nie tylko wypowiedź poprawna językowo. W trakcie zajęć 
studenci są zachęcani do tego, aby stosować nowo poznane słownictwo 
i struktury zdaniowe do komunikowania się w obszarach swoich zainte-
resowań, szczególnie zawodowych.

Wiele podręczników dostępnych aktualnie na rynku uwzględnia ko-
nieczność wykorzystania języka w profesjonalnym kontekście, poszerza-
jąc zasób ćwiczeń o zadania typu your own ideas6. W ćwiczeniach doty-
czących umiejętności mówienia pojawiają się tu opcje zaproponowania 
przez studenta własnego problemu. Zaś podczas ćwiczenia umiejętności 
pisania w oparciu o opis produktu pozostawiana jest możliwość dokona-
nia wyboru rzeczonego produktu Alternatively, use a product of your cho-
ice7. Kolejnym przykładem zadania tego typu jest internet research:

Search for the keywords: „interview advice tips questions” to find out how 
to succeed in job interviews”.

Wpisz w wyszukiwarce słowa kluczowe „wskazówki dotyczące rozmowy kwa-
lifikacyjnej”, aby dowiedzieć się, jak osiągnąć sukces podczas takiej rozmowy 8. 

Internet research zachęca do wyjścia poza treści zawarte w podręcz-
niku i uczy studentów korzystania z zasobów internetowych. Takie po-
dejście ma jeszcze inny dodatkowy walor  –  pozwala na zapoznanie 
z siecią, jako źródłem wiedzy i narzędziem komunikacji. Chociaż bo-
wiem wielu studentów korzysta na bieżąco z dobrodziejstw Internetu, 
jednak pomocne okazują się dla nich wskazówki dotyczące sposobów 
poszukiwania i selekcji rzetelnych informacji.

Egzamin końcowy jest skonstruowany w taki sposób, aby obok wiedzy 
teoretycznej sprawdzać również umiejętności praktyczne. Część pisem-

6 Zob. J. Allison, P. Emmerson, The Business Intermediate Student’s Book, Macmillan 
2007, s. 25.

7 Tamże, s. 41.
8 Tamże, s. 51.
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na obejmuje zarówno umiejętności pasywne, czyli rozumienie ze słuchu 
i rozumienie tekstu czytanego, jak i jedną z umiejętności aktywnych – pi-
sanie oraz gramatykę i słownictwo biznesowe. Część składową egzaminu 
pisemnego stanowi Business Writing, testujący nie tylko szeroko pojęte 
kompetencje językowe, ale również praktyczne umiejętności prowadze-
nia korespondencji handlowej, mniej lub bardziej zaawansowanej w za-
leżności od poziomu językowego. Na egzaminie ustnym, który przyjmu-
je formę rozmowy pomiędzy dwoma studentami, sprawdzana i oceniana 
jest nie tylko umiejętność poprawnego mówienia i doboru odpowiednie-
go słownictwa na danym poziomie językowym, ale również interakcja 
pomiędzy studentami i umiejętność osiągania zamierzonego celu rozmo-
wy. Słuchacze mają za zadanie przedyskutować w wyznaczonych ramach 
czasowych pięć punktów treściowych i w miarę możliwości osiągnąć kon-
sensus w sprawie realizacji konkretnych zadań, wynikających ze scena-
riusza egzaminu – kryterium to określane jest jako task completion, czyli 
realizacja zadania. Poniżej przytoczono przykładowe scenariusze. 

Dla poziomu A2: 

A: You work for a local newspaper and are conducting a survey about a new-
ly opened supermarket. You are interviewing a person leaving the supermarket. 

B: You are leaving a newly opened supermarket. Student A is conducting 
a survey and will ask you some questions. 

A: Pracujesz dla lokalnej gazety i przeprowadzasz ankietę na temat nowo 
otwartego supermarketu. Przeprowadzasz wywiad z osobą wychodzącą z tego 
supermarketu. 

B: Właśnie wychodzisz z nowo otwartego supermarketu. Student A prze-
prowadza ankietę na temat tego supermarketu i zada ci kilka pytań.

Dla poziomu B1:

Student A: You are a new employee at a company in Australia. You come 
from Vietnam. Your boss wants to talk with you about your work and relation-
ships with your colleagues. Answer the manager’s questions, react to the com-
ments and explain your attitude.
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Student B: You are a manager at a large company in Australia. You are wor-
ried about a new employee (student A) who comes from Vietnam. You asked 
him/her to your office to talk about his/her work and relationships with the col-
leagues. Start the meeting.

A: Jesteś nowym pracownikiem dużego przedsiębiorstwa w Australii. Po-
chodzisz z Wietnamu. Twój szef chce porozmawiać z tobą o twojej pracy i rela-
cjach z innymi pracownikami. Odpowiedz na jego pytania, zareaguj na komen-
tarze i wyjaśnij swój punkt widzenia.

B: Jesteś menedżerem dużego przedsiębiorstwa w  Australii. Martwisz się 
nowym pracownikiem (student A), który pochodzi z Wietnamu. Zaprosiłeś go/
ją do swojego biura, aby porozmawiać na temat jego/jej pracy i relacji z innymi 
pracownikami. Zainicjuj rozmowę.

Jak widać, już na poziomie lektoratu kompetencje językowe łączone 
są z kompetencją komunikacyjną. Na tym etapie jednak wciąż większy 
nacisk kładzie się na pierwsze z nich. 

Podejście komunikacyjne do nauczania języka jest zgodne z ESO-
KJ. Najwyraźniej widać to w opisie umiejętności, które są wymagane od 
studenta na danym poziomie językowym – poniżej przykład dla pozio-
mu A2:

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowie-
dzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np. 
podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, oto-
czenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach 
komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na 
tematy znane i  powtarzające się. Potrafi w  prosty sposób opisywać środo-
wisko, z  którego się wywodzi i  bezpośrednie otoczenie, a  także wypowia-
dać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi po-
trzebami9.

9 Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenia-
nie, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/272/ Europejski+System+opisu_BC.pdf 
(30.04.2013).



Lucyna Wilinkiewicz-Górniak164

Mamy tu więc do czynienia z podejściem praktycznym, którego ce-
lem jest wykształcenie umiejętności językowych, umożliwiających ko-
munikację w danym otoczeniu. 

Metoda projektowa w nauczaniu komunikacji w biznesie

Studenci, którzy ukończyli lektorat Business English, na II stopniu 
studiów mają w ramach tak zwanych przedmiotów do wyboru możli-
wość uczestnictwa w  kursie Business communication. Kurs ten stano-
wi własną koncepcję autorki artykułu, która uzyskała stosowne veniam 
legendi. Mogą w  nim uczestniczyć słuchacze o  różnym poziomie za-
awansowania, co z jednej strony stanowi atut, a z drugiej – wyzwanie. 
Zróżnicowanie poziomów wymusza bowiem koncentrację na samym 
przekazie treści. Osoby na niższym poziomie podejmują wysiłek komu-
nikowania się przy bardziej ograniczonych kompetencjach, z kolei stu-
denci lepiej znający język muszą dostosować struktury i słownictwo do 
mniej zaawansowanych partnerów dyskusji. W ten sposób wykształca-
na jest przydatna umiejętność zaadaptowania języka do wymogów sy-
tuacji komunikacyjnej. Takie okoliczności są zaś znacznie częstsze w re-
aliach pozaakademickich niż spotkanie z osobą na tym samym poziomie 
zaawansowania. Wyzwanie natomiast stanowi dostosowanie toku zajęć 
do wewnętrznie zróżnicowanej grupy. W przypadku studentów o słab-
szej znajomości angielskiego istnieje więc możliwość korzystania z al-
ternatywnego zestawu materiałów dydaktycznych opracowanych w ję-
zyku polskim. 

W ramach kursu określony został bazowy wykaz tematów. Tenże 
ramowy program zajęć w czasie wstępnego wykładu jest negocjowany 
z grupą w celu dopasowania go do wiedzy, możliwości i potrzeb stu-
dentów. Celem kursu jest przede wszystkim rozwinięcie umiejętności 
komunikacyjnych poprzez dostarczenie zestawu narzędzi, form, metod 
i elementów komunikacji oraz technologii informacyjnych i telekomu-
nikacyjnych. Można przy tym założyć, iż po zakończeniu zasadnicze-
go lektoratu student osiągnął już pewien poziom biegłości językowej. 
Stąd też umiejętności językowe sensu stricto przestają tu być głównym 
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wątkiem. Nacisk położony jest natomiast na poszerzanie gamy środków 
i metod służących efektywnej komunikacji. Kwestie językowe wyjaśnia-
ne są więc tylko wówczas, gdy problemy z nimi związane zagrażają efek-
tywnej komunikacji. 

Zajęcia obejmują różne obszary i wymiary komunikacji, takie jak:
• Komunikacja werbalna i niewerbalna: mimika, gesty, odległość, 

postawy ciała, wygląd, ubiór.
• Komunikacja jako środek służący rozwiązywaniu problemów 

i osiąganiu celów organizacji: kreowanie atmosfery sprzyjającej 
pracy w zespole, łagodzenie lub eliminacja konfliktów itp.

• Komunikacja jako ważny element kultury korporacyjnej.
• Komunikacja z uwzględnieniem różnic międzykulturowych.
Wymiary komunikacji w strukturach organizacyjnych firmy: 
• komunikacja horyzontalna i wertykalna,
• masowa, indywidualna i grupowa, 
• wewnętrzna i zewnętrzna, 
• formalna i nieformalna,
• komunikacja jedno- i dwukierunkowa. 
• Kanały komunikacji: wizualny (wzrok), werbalny (mowa) i  ki-

nestetyczny (dotyk).
• Bariery w komunikacji i konieczność ich eliminacji dla uspraw-

nienia komunikacji.
Ponieważ wymiar godzin przedmiotu jest odmienny na różnych 

kierunkach, poszczególne treści programowe realizowane są w sposób 
mniej lub bardziej szczegółowy. Oczekuje się, że po zakończeniu kur-
su słuchacze będą mieć ogólną wiedzę w zakresie komunikacji w środo-
wisku profesjonalnym. Natomiast wiedza szczegółowa – dotycząca róż-
nych obszarów i  aspektów komunikacji  –  zależy od profilu grupy, jej 
zainteresowań oraz wymogów środowiska, w którym studenci zamie-
rzają funkcjonować na gruncie zawodowym.

W pierwszej fazie wykładów słuchacze pogłębiają swoją wiedzę na 
temat zagadnień związanych z komunikacją w biznesie, aby następnie 
podjąć samodzielną decyzję, które spośród nich zainteresowały ich naj-
bardziej. Podczas kolejnego etapu dzielą się na grupy i realizują projekt 
zgodnie z własnymi preferencjami tematycznymi. Nie muszą one doty-
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czyć zakresu zagadnień przedstawionych na wykładzie wstępnym – stu-
dentom pozostawia się możliwość opracowania autorskiego tematu, po-
wiązanego z komunikacją w biznesie. Również wielkość grup i sposób 
pracy nad projektem pozostają w gestii jego autorów. W trakcie realiza-
cji kursu zdarzały się skrajne sytuacje – od zespołu projektowego obej-
mującego całą grupę zajęciową, po  projekty indywidualne. Poniższa 
tabela przedstawia dwa krańcowe przypadki wielkości grup w zestawie-
niu ze zrealizowanymi tematami. 

Tab. 7. Przykładowe projekty realizowane w ramach kursu Business communication

Grupa zajęciowa: 50 osób Grupa zajęciowa: 20 osób

Communication  
at Cracow University 
of Economics

Comparison of communication on three car markets
Comparison of business cultures
Nonverbal communication at Cracow University of Economics
Negotiation styles of different nations

Dla lepszego zobrazowania tejże metody autorka chciałaby posłużyć 
się przykładem interesującego projektu, zrealizowanego w roku akade-
mickim 2010/11 przez 50-osobową grupę studentów studiów magister-
skich na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna [dalej: GAP]. 
Jego przedmiotem stał się temat Analiza i ocena wybranych kanałów ko-
munikacji w UEK (Analysing and evaluating some channels of communi-
cation at CUE -Cracow University of Economics). Na pierwszym etapie 
rozpisano strukturę organizacyjną grupy projektowej (Rys. 1).

Studenci mieli zapewnioną pełną swobodę w zakresie doboru osób 
do podzespołów, form oraz metod pracy. Poszczególne podgrupy po-
dejmowały również samodzielnie decyzje, jaki kanał komunikacji bę-
dzie przedmiotem ich analizy. Uzgodnienia prowadzono na forum ca-
łego zespołu, a  zadaniem koordynatora było czuwanie nad procesem 
negocjacji. Przedmiot ustaleń stanowił także harmonogram realizacji 
projektu. Już bowiem na początku prac określone zostały ostateczne ter-
miny ukończenia poszczególnych zadań i zamknięcia kolejnych etapów 
oraz konsekwencje braku ich realizacji. Po kluczowym ustrukturyzo-
waniu nastąpił szczegółowy podział zadań pomiędzy członków zespo-
łu – każdy z nich specjalizował się w wybranym obszarze komunikacji. 
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Podczas trwania projektu miała miejsce bieżąca wymiana informa-
cji i doświadczeń w zakresie sposobów realizacji poszczególnych zadań. 
Rola nauczyciela ograniczała się do obserwacji postępu prac i doradza-
niu zespołowi, o  ile zgłosił on taką potrzebę. Każda z podgrup miała 
za zadanie przygotować odpowiednią część prezentacji ustnej, a także 
raport pisemny, dający możliwość szerszego wypowiedzenia się na te-
mat zgłębianego wątku. Jeden z elementów zarówno demonstracji ust-
nej, jak i pisemnej stanowiła refleksja nad samym sposobem pracy ze-
społu, pojawiającymi się problemami i sposobami ich rozwiązywania. 

W stosowanej przez autorkę metodzie projektowej nacisk położo-
ny jest również na komunikację, która służy realizacji poszczególnych 
etapów i zadań. Ważnym elementem tej metody jest nie tylko osiąga-
nie wyznaczonych celów, ale również refleksja nad podjętymi zadaniami 
i stopniem ich realizacji. Efektem tak pojmowanego projektu jest poka-

Rys. 1. Przykładowa struktura grupy projektowej
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zanie, że studenci potrafią w oparciu o zdobyte kompetencje językowe 
i komunikacyjne podjąć się realizacji zadania zespołowego, które sami 
sobie wyznaczają. Ważne jest, aby nauczyciel niczego im nie narzucał 
i umożliwił pełną swobodę w wyborze tematu. Powinien on pozostawać 
w  związku z  zagadnieniami profesjonalno-biznesowymi, ale zarazem 
być ciekawy dla osób realizujących projekt. Problemy pojawiające się 
w pracy nie powodują obniżenia oceny. Zadaniem grupy jest podjęcie 
wspólnych działań, które służą usunięciu tych problemów i wyciągnię-
cie wniosków na przyszłość. Podczas realizacji projektu jego uczestni-
cy mają obowiązek komunikować się pomiędzy sobą w sposób dogodny 
dla danej grupy, tak aby osiągać cele w wyznaczonych terminach. W fi-
nalnym stadium studenci piszą raport uwzględniający:

• strukturę komunikacyjno-organizacyjną i ramy czasowe projektu, 
• wykonane i niewykonane zadania,
• trudności podczas realizacji projektu i sposoby ich przełamywania.
Przedstawiają także na forum grupy zajęciowej prezentację. W ten 

sposób sprawdzają swoje praktyczne umiejętności językowe i komuni-
kacyjne, realizując zadania podobne do tych, które czekają ich w śro-
dowisku profesjonalnym. Mają możliwość przećwiczenia form pracy 
i współpracy, które w przyszłości będą od nich wymagane. Na własnych 
błędach uczą się rozwiązywać cały szereg problemów dotyczących po-
wierzonych im zadań, dobierać właściwe formy językowe i sposoby ko-
munikacji zapewniające efektywne osiąganie zamierzonych celów. Jed-
nocześnie doskonalą też inne umiejętności niezbędne w  środowisku 
pracy, takie jak na przykład: umiejętność pracy w grupie, zarządzania 
zespołem, krytycznego myślenia. Mają więc możliwość praktycznego 
zastosowania wszystkich umiejętności XXI wieku. Ponieważ podczas 
całego procesu realizacji projektu jego uczestnicy porozumiewają się po 
angielsku, jest to dla nich znakomita szansa sprawdzenia swoich umie-
jętności językowych w sytuacji bardzo zbliżonej do rzeczywistej. 

Nauczyciel jest obserwatorem i konsultantem pozostającym ze stu-
dentami w  stałym kontakcie, pomagając w  rozwiązaniu ewentual-
nych problemów. Ponieważ on również komunikuje się ze słuchacza-
mi wyłącznie w  języku angielskim, jest to dla nich dodatkowa okazja 
do doskonalenia swoich umiejętności  –  zarówno komunikacji ustnej 
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(konsultacje), jak i pisemnej (korespondencja mailowa) o charakterze 
formalnym. Podobnie końcowy raport i  prezentacja wymagają zasto-
sowania języka oficjalnego. Studenci mają zatem możliwość przećwi-
czenia różnych form komunikacji – począwszy od formalnej, poprzez 
formy półformalne, a skończywszy na komunikacji nieformalnej. Do-
skonalą także swoje umiejętności w  wypowiedzi ustnej (np. poprzez 
rozmowy między członkami danej grupy projektowej) i pisemnej (w ra-
mach korespondencji mailowej), przy czym naczelnym zadaniem jest 
osiągnięcie przyjętych celów projektu, a  sam  język i  komunikacja są 
tylko środkiem do tego. Tak więc zagadnienia gramatyczne, składnia, 
wymowa i  intonacja są zestawem narzędzi służących osiąganiu celów 
cząstkowych i końcowych projektu.

Takie metody pracy sprzyjają, czy wręcz wymagają komunikacji 
w  jej najróżniejszych postaciach, począwszy od kontaktu bezpośred-
niego, poprzez cały szereg form komunikacji elektronicznej, zarówno 
w  mniejszych, jak i  większych grupach. Ów wymiar komunikacyjny 
procesu realizacji projektu poddawany jest wspólnej refleksji. Końcowe 
prezentacje raportów oceniane są zatem nie tylko od strony treści, ale 
również z punktu widzenia umiejętności nawiązania kontaktu ze słu-
chaczami i utrzymania go do końca prezentacji. 

W omawianym przypadku proces edukacyjny jest wyraźnie sperso-
nalizowany, wybór tematu projektu zależy bowiem od własnych zainte-
resowań i doświadczeń studenta, a nie jest narzucony z góry. To spra-
wia, iż słuchacze angażują się w podjęte zadania i starają się je wykonać 
jak najlepiej nie tylko dlatego, że od tego zależy ocena (motywacja ze-
wnętrzna), ale przede wszystkim dlatego, że jest to ich własny obszar 
zainteresowań (motywacja wewnętrzna, która jest znacznie efektyw-
niejsza).

Podsumowanie:  
kształcenie skoncentrowane na studentach

W artykule autorka wskazała walory stosowania w procesie dydak-
tycznym połączenia metody projektowej z  komunikacyjną. Nie jest 
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to jedynie teoretyczna koncepcja, lecz system nauczania rzeczywiście 
wdrożony w ramach zajęć realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Krakowie. Dzięki nowatorskiej perspektywie studenci uczą się 
adaptacji do zachodzących wokół zmian, a  także wychodzenia z wła-
sną inicjatywą. Metoda komunikacyjna w połączeniu z projektową bar-
dzo dobrze wpisują się w koncepcję KRK, bowiem dzięki ich zastoso-
waniu słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie szeroko 
pojętej komunikacji i  samodzielnego kształtowania własnego rozwoju 
w procesie zespołowego osiągania założonych celów.
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