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O auWoracU 
 
Tr Barbara CzwarWosH abVolwenWka filologii gerÜańVkiej UniwerVXWeWu ŚląVkiego  
w OaWowicacUH TokWor nauk UuÜaniVWXcYnXcU w YakreVie jęYXkoYnawVWwa. Obecnie 
YaWruTniona w ReVpole NaucYXcielVkicU Oolegiów JęYXków ObcXcU w SoVnowcu. 
InWereVuje Vię ÜeWoTXką naucYania jęYXków obcXcUH pVXcUolingwiVWXką oraY pro-
bleÜaWXką kVYWałcenia w Unii NuropejVkiejH w VYcYególności jakością kVYWałcenia 
uVWawicYnego.  OT 2003 cYłonek PolVkiego TowarYXVWwa NeofilologicYnego. 
 

OonWakWJ baVkacYwarWoV@wp.pl 
 
Tr MałgorzaWa JeTynak pracuje na VWanowiVku aTiunkWa w InVWXWucie Filologii An-
gielVkiej UniwerVXWeWu ProcławVkiego oraY jako wXkłaTowca w PXżVYej SYkole 
FilologicYnej we Procławiu. P 2008 roku uYXVkała kwalifikacje WXflopeTagogicYne 
w MolnośląVkiÜ SpecjalnXÜ OśroTku SYkolno-PXcUowawcYXÜ Tla MYieci Niewi-
ToÜXcU. Jej YainWereVowania naukowe ToWXcYą głównie WXflogloWWoTXTakWXki oraY 
prYXVwajania i naucYania wXÜowX jęYXka obcego. P VwoiÜ baTaniacU auWorka 
Vkupia Vię na różnXcU aVpekWacU YwiąYanXcU Y ucYenieÜ Vię i naucYanieÜ jęYXka 
obcego w VYkolnicWwie VpecjalnXÜ wśróT ucYniów nieTowiTYącXcU i niewiToÜXcU. 
 

OonWakWJ goViajeTXnak@pocYWa.oneW.pl 
 
Tr OaWarzyna OrzemińskaH VWarVYX wXkłaTowca PańVWwowej PXżVYej SYkołX Ra-
woTowej we PłocławkuH naucYXciel TXploÜowanX w III LiceuÜ OgólnokVYWałcą-
cXÜ iÜ. Marii Oonopnickiej we Płocławku; abVolwenWka filologii gerÜańVkiej 
UniwerVXWeWu iÜ. ATaÜa MickiewicYa w PoYnaniu. P roku 2009 obroniła pracę 
TokWorVką na PXTYiale Neofilologii UAM w PoYnaniu  w TYieTYinie jęYXkoYnaw-
VWwa VWoVowanego i gloWWoTXTakWXki jęYXka nieÜieckiego poT WXWułeÜJ MaV Nu-
ropäiVcUe SpracUen PorWfolio alV InVWrumenW Ter SelbVWevaluaWion VcUrifWlicUer 
Äuβerungen auf Ter forWgeVcUriWWenen SWufe TeV FremTVpracUenunWerricUWV (Nu-
ropejVkie porWfolio jęYXkowe jako inVWrumenW VamoocenX prac piVemnXcU na po-
Yiomie YaawanVowanXm nauki jęYXka obcego). AuWorka kilkunaVWu arWXkułów 
naukowXcU oraY Üonografii Auf Tem Peg von Ter ScUreibenWwicklung Yur Lerne-
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rauWonomie (PXTawnicWwo PańVWwowej PXżVYej SYkołX RawoTowej we Pło-
cławkuH Płocławek 2011); cYłonkini PolVkiego TowarYXVWwa NeofilologicYnegoH 
rYecYoYnawca MiniVWerVWwa NTukacji NaroTowej To Vpraw poTręcYników To 
kVYWałcenia ogólnegoH To naucYania jęYXka nieÜieckiego. 
 

OonWakWJ k.krYeÜinVka@oneW.eu 
 
prof. Anna NiżegoroTcew jeVW YaWruTniona w OaWeTrYe Filologii PPSR w Ooninie. 
CYłonkini licYnXcU organiYacji naukowXcU i VWowarYXVYeńH organiYaWor i TXrekWor 
NaucYXcielVkiego OolegiuÜ JęYXków ObcXcU prYX UniwerVXWecie JagiellońVkiÜH 
rYecYoYnawca MiniVWerVWwa NTukacji NaroTowej TV. ÜaWeriałów eTukacXjnXcU. 
Jej YainWereVowania naukowe ToWXcYą jęYXka angielVkiego jako jęYXka koÜunika-
cji ÜięTYXnaroTowej i ÜięTYXkulWurowejH cYXnników afekWXwnXcU w koÜunikacji 
inWerkulWurowejH roli kulWurX w TXTakWXce jęYXkowejH pVXcUolingwiVWXcYnXcU  
i VocjokulWurowXcU Weorii naucYania jęYXka obcegoH roli uwagi w proceVie ucYenia 
Vię jęYXka obcegoH funkcji jęYXka obcego i ojcYXVWego w klaVie VYkolnejH cUarakWe-
rXVWXcYnXcU cecU TXVkurVu inWerakcXjnego w klaVie VYkolnejH VWraWegii koÜunika-
cXjnXcUH roYwijania i oceniania Vprawności Üówienia w jęYXku obcXÜH prYXVwa-
jania jęYXka obcego prYeY TYieci (Ye VYcYególnXÜ uwYglęTnienieÜ VłownicWwa)H 
auWonoÜii ucYnia w proceVie nauki jęYXka obcegoH roli cYXnników inTXwiTual-
nXcU w nauce jęYXka obcego (Ye VYcYególnXÜ uwYglęTnienieÜ YTolności To na-
uki jęYXka obcego) oraY kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków obcXcU.  
 

OonWakWJ annaniYegoroTcew@gÜail.coÜ 
 
Tr Uab. MagTalena Sowa – aTiunkW w OaWeTrYe AkwiYXcji i MXTakWXki JęYXków  
w InVWXWucie Filologii RoÜańVkiej OaWolickiego UniwerVXWeWu LubelVkiego Jana Paw-
ła II. SpecjaliYuje Vię w probleÜaWXce obejÜującej akwiYXcję oraY gloWWoTXTakWXkęH 
a w VYcYególności gloWWoTXTakWXkę VpecjaliVWXcYną. JeVW auWorką wielu prac nauko-
wXcU poświęconXcU probleÜoÜ naucYania jęYXków obcXcU w różnXcU konWek-
VWacU eTukacXjnXcUH ucYeVWnikieÜ i koorTXnaWoreÜ projekWów ÜięTYXnaroTowXcU 
poświęconXcU YagaTnienioÜ TXTakWXki jęYXków VpecjaliVWXcYnXcU oraY aniÜaWe-
roÜ VYkoleń TXTakWXcYnXcU Tla VWuTenWów i naucYXcieli jęYXków obcXcU. 
 

OonWakWJ ÜVowa@kul.lublin.pl 
 
mgr Urszula Rielińska YajÜuje Vię naucYanieÜ jęYXka angielVkiego na różnXcU po-
YioÜacU oT ponaT 20 laW. OT 1996 To 2011 roku bXła YaWruTniona w OolegiuÜ JęYX-
ków ObcXcU w PoYnaniu. P paźTYierniku 2011 roku roYpocYęła pracę w InVWXWucie 
Filologii AngielVkiej (obecnie PXTYiał AngliVWXki) w PoYnaniu. Jej YainWereVowania 
koncenWrują Vię głównie na auWonoÜii ucYniaH VWraWegiacU ucYenia Vię jęYXka obcegoH 
VWraWegiacU ÜoWXwacXjnXcUH VaÜoregulacji oraY efekWXwnej koÜunikacji w klaVie. 
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MoWXcUcYaVowe arWXkułX poświęcone bXłX roli VaÜoocenX w roYwijaniu auWonoÜii 
ucYniaH a Wakże YnacYeniu Tialogu ucYeń – naucYXciel. OT TwócU laW UrVYula RielińVka 
jeVW Wakże Yaangażowana w WworYenie prograÜów eTukacXjnXcU inWegrującXcU na-
ucYanie prYeTÜioWów ściVłXcU Y jęYXkieÜ angielVkiÜ (NTOSH TabliW)H finanVowanXcU 
Ye śroTków Unii NuropejVkiej i prowaTYonXcU na PXTYiale AngliVWXki UAM. 
 

OonWakWJ urVYula.YielinVka12@gÜail.coÜ 
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OT reTakcji 
 

SWuTia jęYXkowe oT wielu laW VWanowią nieYwXkle iVWoWnX i inWenVXwnie roYwija-
jącX Vię nurW TYiałalności TXTakWXcYnej i naukowej prowaTYonej prYeY Pań-
VWwową PXżVYą SYkołę RawoTową w Ooninie. OT wielu laW organiYowane prYeY 
UcYelnię konferencje prYXciągają VpecjaliVWów w YakreVie baTania jęYXków  
Y PolVki i Y YagranicXH a Oonin VWaje Vię coraY lepiej roYpoYnawalnXÜ ośroTkieÜ 
naukowXÜ na Üapie PolVki. RoVnące YainWereVowanie VWuTiaÜi jęYXkowXÜiH 
roYwój lokalnego śroTowiVka naukowego oraY owocna wVpółpraca Y baTacYaÜi 
Y całego świaWa ToprowaTYiła To powVWania nowej inicjaWXwX naukowejH jaką 
jeVW powołanie cYaVopiVÜa OonińVkie SWuTia JęYXkowe.  

CeleÜ cYaVopiVÜa jeVW VWworYenie plaWforÜX To TXVkuVji na WeÜaW oViągnięć 
oraY wXYwań VWojącXcU prYeT naukowcaÜi YajÜującXÜi Vię jęYXkaÜi w ujęciu VWo-
VowanXÜ; aTreVaWeÜ cYaVopiVÜa Vą YaWeÜ Yarówno ToświaTcYeniH jak i pocYąWku-
jącX baTacYe jęYXkówH jęYXkoYnawcX VWoVowaniH TXTakWXcXH WłuÜacYeH kulWuroYnaw-
cX i wVYXVcX ciH kWórYX WrakWują jęYXk jako poTVWawowX prYeTÜioW VwoicU baTań. 
MoWXweÜ prYewoTniÜ i oVią Vpajającą pracę reTakcji jeVW reflekVja naT jęYXkieÜ. 
P Wej VYerokiej forÜule Üieści Vię Yarówno poTejście ściśle jęYXkoYnawcYeH jak  
i peTagogicYne cYX kulWurowe. MaÜX naTYiejęH że Wak YarXVowana wiYja cYaVopi-
VÜa poYwoli naÜ wXpełnić YnacYącą lukę na polVkiÜ rXnku cYaVopiVÜ naukowXÜ. 
PrYXjÜując jeTnoYnacYnie jęYXkoYnawcYX punkW oTnieVieniaH YakłaTaÜX jeTnocYe-
śnieH że VYeroki wacUlarY oTnieVień To baTań jęYXkowXcUH oT prakWXki eTukacXjno-
WranVlaWorVkiej po kulWurowo uwarunkowane użXcie jęYXka w ÜeTiacUH jeVW nie-
YbęTnX Tla całościowego poTejścia To baTań jęYXkowXcU.  

OonińVkie SWuTia JęYXkowe Üają Vłużyć wXÜianie reflekVji naukowej poÜię-
TYX baTacYaÜi YajÜującXÜi Vię różnXÜi jęYXkaÜi; poTVWawowXÜ jęYXkieÜ cYaVo-
piVÜa jeVW jęYXk polVkiH reTakcja planuje jeTnak publikowanie prYXnajÜniej jeTne-
go nuÜeru rocYnie w jęYXkacU kongreVowXcU. PrYeTVWawiając pierwVYX nuÜer 
cYaVopiVÜaH YapraVYaÜX To lekWurX i proViÜX o uwagi oraY koÜenWarYe. NaVYe cYa-
VopiVÜo VWanowi prYeTVięwYięcie TługofaloweH a VkuWecYność realiYacji celuH jakiÜ 
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jeVW VWworYenie foruÜ wXÜianX ÜXśli i reflekVji naT wielowXÜiarowXÜH ÜięTYX-
TXVcXplinarnXÜ poTejścieÜ To baTania jęYXkaH YależX w Tużej ÜierYe oT akWXwne-
go uTYiału śroTowiVka polVkicU jęYXkoYnawców oraY baTacYX jęYXka w kVYWałWowa-
niu YawarWości preYenWowanXcU arWXkułów. R naTYieją na owocną wVpółpracę 
pierwVYX nuÜer cYaVopiVÜa Y TuÜą PańVWwu poleca ReTakcja. 

 
 

Nwa Paniek-OliÜcYak 
OaYiÜiera MXcYko 
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AuWonomia ucznia w szkole podsWawowej prowadzonej 
według koncepcji Marii MonWessori a nauczanie  

języka angielskiego dzieci 

 
Anna NiżegoroTcew  

UniwerVXWeW JagiellońVki 
annaniYegoroTcew@gmail.com 

 
 

Learner auWonomy in elemenWary scUool run accorTing Wo WUe principles  
of Maria MonWessori anT WeacUing NnglisU Wo cUilTren 

 

TUiV paper preVenWV NFL learning anT WeacUing in priÜarX VcUool wUicU iÜple-
ÜenWV Maria MonWeVVori’V pUiloVopUX of eTucaWion anT WUe Üain principleV of 
Uer peTagogX. TUe firVW parW of WUe paper focuVeV on general principleV of eTu-
caWion accorTing Wo MonWeVVori’V pUiloVopUX anT TeVcribeV WUeir iÜpleÜenWa-
Wion in WUe VcUool. TUe VeconT parW of WUe paper iV TevoWeT Wo principleV anT 
WecUniqueV of learning anT WeacUing NngliVU in WUe TeVcribeT MonWeVVori 
VcUool. NxaÜpleV of cUilTren’V anT parenWV’ opinionV on waXV of learning anT 
WeacUing NngliVU in WUe MonWeVVori VcUool are preVenWeT anT a preliÜinarX aW-
WeÜpW  iV  ÜaTe  Wo  aVVeVV  WUe  effecWiveneVV  of  WUe  NFL  learning  anT  WeacUing  
proceVV in WUe VcUool. In WUe final parW of WUe paperH WUe TeVcribeT NFL WeacUing 
iV coÜpareT wiWU conWeÜporarX principleV anT WecUniqueV of WeacUing NFL Wo 
Xoung learnerV. TUe concluVion Trawn froÜ WUe TiVcuVVion VWreVVeV learnerV’ 
auWonoÜX aV a cUaracWeriVWic poViWive feaWure of WUe TeVcribeT VcUool buW alVo 
WakeV inWo accounW an experiÜenWal cUaracWer of WUe VcUool anT a nuÜber of 
facWorV wUicU VeeÜ Wo conWribuWe Wo iWV preVenW VucceVV.  
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1. PsWęp 
  
CeleÜ niniejVYego arWXkułu jeVW prYeTVWawienie YaVaT (VpoVobów) ucYenia Vię  
i naucYania jęYXka angielVkiego w VYkole poTVWawowejH kWóra realiYuje filoYofię 
eTukacXjną i YaVaTX peTagogiki Marii MonWeVVori. Po króWkiÜ prYeTVWawieniu 
TYieła Marii MonWeVVori i YaVaT naucYania weTług jej peTagogikiH opiVuję icU 
wprowaTYanie w żXcie w jeTnej Ye VpołecYnXcU VYkół poTVWawowXcU w Orakowie. 
InforÜacje o TYiele Marii MonWeVVori i jej filoYofii naucYania oparWe Vą na właVnej 
obVerwacji i roYÜowacU Y TXrekWorką i kilkoÜa naucYXcielkaÜi Y opiVXwanej 
VYkołX. PonaTWo wXkorYXVWane YoVWałX inforÜacje o peTagogice Marii MonWeVVori 
ToVWępne w licYnXcU polVkicU i YagranicYnXcU opracowaniacU na Wen WeÜaW (Ü.in. 
MikVYa 1997; SWein 2003; GuY 2006; ŁeTnarcYXk 2007; SkjolT PennerVWroÜ  
i ŁroTerÜan SÜeTV 2007; SurÜa 2008) oraY w InWerneWowXÜ MagaYXnie COMN 
TrenTX (JorTan 2005). Ponieważ głównie VkupiaÜ Vię na naucYaniu jęYXka angiel-
VkiegoH oÜawiaÜ YaVaTX i WecUniki ucYenia Vię i naucYania Wego jęYXka w opiVX-
wanej VYkole. OpiV opieraÜ na właVnXcU obVerwacjacU oraY opiniacU o VYkole  
i nauce jęYXka angielVkiego kilkorga TYieci i roTYiców. P TXVkuVji VWaraÜ Vię oce-
nić efekWXwność ucYenia Vię i naucYania jęYXka angielVkiego TYieci w opiVXwanej 
VYkole. P TalVYXÜ ciągu TXVkuVji porównuję YaVaTX i WecUniki ucYenia Vię i na-
ucYania jęYXka angielVkiego w opiVXwanej VYkole Y obecnie YalecanXÜi i VWoVowa-
nXÜi w PolVce i innXcU krajacU europejVkicU YaVaTaÜi i WecUnikaÜi naucYania 
TYieci jęYXków obcXcU (SYpoWowicY i SYulc-OurpaVka 2009) oraY inWerpreWuję je  
Y punkWu wiTYenia YaVaTX auWonoÜii ucYnia.  
 
2. Pybrane założenia peTagogiki Marii MonWessori 
 
Maria MonWeVVori uroTYiła Vię we PłoVYecU w 1870 roku. Jako pierwVYa kobie-
Wa we PłoVYecU ukońcYXła VWuTia ÜeTXcYne. PocYąWkowoH po uYXVkaniu TokWo-
raWuH VpecjaliYowała Vię w pVXcUiaWrii i YajÜowała Vię TYiećÜi upośleTYonXÜi  
w roYwoju inWelekWualnXÜ. Później poświęciła Vię głównie TYiecioÜ YanieTba-
nXÜ VpołecYnie. SWworYXła Tla nicU WYw. ToÜX TYiecięceH cYXli Yalążki wVpółcYe-
VnXcU cenWrów VocjoWerapii. MYięki VYeroko roYpropagowanej TYiałalności peTa-
gogicYnej i VocjoWerapeuWXcYnej YTobXła ÜięTYXnaroTowe uYnanieH Ü.in. 
oWrYXÜała kilka TokWoraWów UonorowXcUH bXła noÜinowana To Pokojowej Na-
groTX Nobla. RÜarła w HolanTii w 1952 roku.  

R prakWXki i reflekVji Marii MonWeVVori naT proceVaÜi roYwoju i ucYenia 
Vię TYieci powVWała jej orXginalna filoYofia eTukacXjna i koncepcja peTagogicY-
na. Ooncepcję wXcUowania i eTukacjiH kWórą VWworYXłaH Üożna wXraYić w jej 
sławnXÜ powieTYeniuJ „PoÜóż Üi Yrobić Wo VaÜeÜu”. Jej koncepcja wXcUowa-
nia i naucYania VWała Vię ogroÜnie popularna w wielu krajacUH w WXÜ również  
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w PolVce. ŚwiaTcYX o WXÜ ÜięTYX innXÜi WoH że VYeśćTYieViąW laW po śÜierci Ma-
rii MonWeVVori luTYie pełni enWuYjaYÜu Tla jej iTei TecXTują Vię YakłaTać nowe 
VYkołX ÜonWeVVoriańVkieH a roTYice pragnącX Tać VwoiÜ TYiecioÜ VYanVę pełne-
go roYwojuH TecXTują Vię poVłać To nicU Vwoje TYieci. R Wego enWuYjaYÜu i pra-
gnienia Tania TYiecioÜ najlepVYXcU Üożliwości roYwoju powVWała opiVXwana  
w niniejVYXÜ arWXkule SYkoła PoTVWawowa FunTacji PVpierania ITei Marii Mon-
WeVVori „Riarnko Maku” w Orakowie (TalejJ VYkoła FunTacji „Riarnko Maku”). 

Maria MonWeVVori YauważyłaH że TYiecińVWwo Wo cYaV wielkicU WwórcYXcU 
Üożliwości TYieckaH kWóre powinnX bXć ÜąTrYe wVpierane prYeY naucYXcieli. 
PVpieranie pełnego roYwoju TYiecka we wVYXVWkicU wXÜiaracU VWaje Vię bo-
wieÜ poTVWawą UarÜonijnej oVobowości. PXcUowanie i eTukacja w peTagogi-
ce Marii MonWeVVori opierają Vię na VYacunku Tla TYieckaH kWóre jeVW poVWrYega-
ne jako auWonoÜicYna jeTnoVWkaH kWórej nie należX poTTawać jakieÜukolwiek 
prYXÜuVowi eTukacXjneÜuH lecYH uwYglęTniając jego wrażliwośćH poYnawcYą 
cUłonnośćH WenTencję To VaÜoTYielnego YTobXwania uÜiejęWności oraY goWo-
wość To prYXjÜowania poYXWXwnXcU wYorców i poVWaw VpołecYnXcUH uÜiejęW-
nie poTawać Wreści eTukacXjne i VaÜoTYielne VpoVobX icU prYXVwajania. 

AbX uÜożliwić TYiecioÜ VaÜoTYielną naukęH naucYXciele prYXgoWowują 
śroTowiVko eTukacXjne. Proponują różnoroTną WeÜaWXkę Yajęć prYX poÜocX 
Vpecjalnie prYXgoWowanXcU poÜocX eTukacXjnXcUH kWóre Vą w YaVięgu TYieci. 
PrYXgoWowane oWocYenie Yapewnia TYiecioÜ VwoboTę TYiałania i wVpiera icU 
roYwój. MYieci ucYą Vię VaÜe Tbać o Wak prYXgoWowane oWocYenieH cYeÜu VłużX 
całX wXVWrój poÜieVYcYeń VYkolnXcU i YgroÜaTYone w nicU poÜoce i ÜaWeriałX. 

NaucYXciele wVpierają VaÜoTYielność TYieciH inVpirują To wXkonXwania 
różnXcU YaTańH lecY Wakże VWawiają granice TYiałanioÜH np. gTX TYiecko pragnie 
pracować Y ÜaWeriałeÜH kWórX wXbrał już kWoś innX. GTX TYiecko jeVW akWXwne  
i WwórcYeH naucYXciel jeTXnie Üu aVXVWuje. NaWoÜiaVW poÜaga prYeYwXciężyć 
pojawiającX Vię cUaoV i TeVWrukcję prYeY ukaYanie prawiTłowego VpoVobu po-
sługiwania Vię ÜaWeriałaÜi eTukacXjnXÜi. GTX TYiecko nie oT raYu jeVW goWowe 
To wVpółpracXH naucYXciel Taje Üu cYaV na aTapWacjęH uwYglęTniając jego in-
TXwiTualne preferencje i Üożliwości. 

NaucYanie jeVW poTporYąTkowane ucYeniu VięH a Wo Y kolei wXcUowaniu  
w TucUu akcepWacji i auWonoÜii. Służą WeÜu Wakże WYw. lekcje ciVYXH gTX TYieci 
wprowaTYane Vą w uważne paWrYenie i VłucUanie. MYieci raYeÜ Y naucYXcieleÜ 
ćwicYą VkupienieH koorTXnację rucUów i VaÜoTXVcXplinę. CiVYa weTług Marii 
MonWeVVori poÜaga TYiecioÜ uporYąTkować eÜocjeH VprYXja wXWrwałej Wwór-
cYej pracX i wXYwala prYXjaYne ucYucia wobec Viebie i innXcU. 
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3. PeTagogika Marii MonWessori w szkole FunTacji „Riarnko Maku”  
 
P VYkole FunTacji „Riarnko Maku”(Tawna naYwa „MoTrYewiówka”) realiYowa-
nX jeVW prograÜ wXcUowania i naucYania TYieci VWworYonX na poTVWawie pro-
graÜów ÜiniVWerialnXcU Tla VYkół poTVWawowXcUH prYeWworYonX prYeY naucYX-
cieli pracującXcU w VYkole na poTVWawie koncepcji Marii MonWeVVori. SYkoła jeVW 
prowaTYona oT TwócU laW. MoWXcUcYaVowa jej naYwa nawiąYXwała To Tawnego 
Tworku HelenX MoTrYejewVkiejH w kWórXÜ pierwoWnie Vię Üieściła VYkoła. 
Obecna naYwa oTwołuje Vię To Ynanego wierVYa CYeVława MiłoVYa „PrYXpo-
wieść o Üaku” (por. MiłoVY 2008J 52).  

Główną poTVWawą prograÜu i ÜeWoT naucYaniaH YgoTną Y iTeaÜi Marii 
MonWeVVoriH jeVW YaVaTa wolności TYieci To poVYukiwania Tróg właVnego roYwo-
ju i ucYenia Vię oraY Vkupienie Vię naucYXcieli na inTXwiTualnXcU YainWereVowa-
niacU i poWrYebacU TYieci. SWąT wXpłXwa poTejście peTagogicYne polegające 
barTYiej na WowarYXVYeniu TYiecioÜ w nauceH aniżeli na prYekaYXwaniu iÜ wie-
TYX. MYiecioÜ poYoVWawia Vię barTYo Tużo cYaVu na inTXwiTualną pracę i Vku-
pienie Vię na YaTaniacUH kWóre VaÜe wXbierają. NaucYXciele jeTXnie poÜagają 
TYiecioÜ we właściwXÜ wXborYe YaTań i WowarYXVYą iÜ prYX icU wXkonXwaniu. 

RaTania Vą Yaplanowane Y górXH bowieÜ YgoTnie Y peTagogiką Mon-
WeVVoriH śroTowiVko eTukacXjne ÜuVi bXć barTYo VWarannie prYXgoWowane. Spe-
cjalne ÜaWeriałX naucYania i poÜoce Vą łaWwo ToVWępne na oWwarWXcU półkacU 
oWacYającXcU całe poÜieVYcYenia klaVowe. RnajTują Vię WaÜ Ü.in. różnokoloro-
we koraliki użXwane To nauki ÜaWeÜaWXkiH różnoroTne ekVponaWX prYXroTni-
cYeH kViążki w jęYXku polVkiÜ i angielVkiÜH nagrania kViążek cYX filÜX. Na pół-
kacU panuje porYąTekH abX TYieci wieTYiałXH gTYie Ynaleźć poÜoce To YaTańH 
jakie pragną wXkonXwać. OażTX prYeTÜioW naucYania Üa właVną półkę. Na-
ucYXciele oTnoWowują YaTania i prYeTÜioWX naucYania wXbierane prYeY TYieciH 
VWarają Vię również kierować icU uwagę na inne YaTania i prYeTÜioWX. RaTania 
Üają w Tużej ÜierYe cUarakWer ÜiniprojekWówH naT kWórXÜi TYieci Üogą praco-
wać Tłużej. NaucYanie jeVW w Wen VpoVób YinWegrowaneH co jeVW VYcYególnie 
iVWoWne prYX ucYeniu Vię ÜłoTVYXcU TYieci (klaVX I-III).  

MYiecioÜH również WXÜ ÜłoTVYXÜH poYoVWawia Vię inicjaWXwę również  
w więkVYXcU projekWacUH np. ÜłoTVYa grupa TYieci jeVW oTpowieTYialna Ya reTa-
gowanie VYkolnego ÜieVięcYnika pW. „MąTrYejówka”H w kWórXÜ grupa TYieci 
reTakWorów piVYe WekVWX To poVYcYególnXcU TYiałówJ arWXkuł wVWępnXH Y żXcia 
VYkołXH YwierYęWaH UiVWoriaH opowiaTaniaH projekWXH VporWH ogłoVYeniaH kulWura  
i koÜikVX. TekVWX Vą piVane ręcYnieH naVWępnie ÜieVięcYnik jeVW kopiowanX i roY-
prowaTYanX prYeY TYieci wśróT kolegówH prYXjaciół i roTYin. JeVW Wo nie WXlko 
nauka reTagowania VYkolnego cYaVopiVÜaH lecY Wakże nauka piVania różnXcU 
gaWunków liWerackicU (Ü.in. opowiaTanieH VprawoYTanieH recenYjaH Tialog). Po-
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niżej recenYja TYieVięcioleWniego TYiecka Y prYeTVWawienia „RieÜia Obiecana” 
YaÜieVYcYona w jeTnXÜ Y nuÜerówJ 

 
Już 25 wrYeśnia o 21.00 kurWXna Vię poTnioVła i wiTownia YobacYXła prYeTVWawienie 
pW. „RieÜia Obiecana”. Akcja TYieje Vię w ŁoTYi. To prYeTVWawienie opowiaTa o Üiło-
ściacUH o YaYTrościacU i o krXYXVacU finanVowXcUH cYXliH poTVuÜowującH o proble-
ÜacU  luTYiH  kWórYX  nie  wieTYąH  co  Y  Vobą Yrobić.  PrYeTVWawienie  oTbXwa  Vię w  Te-
aWrYe iÜ. JuliuVYa Słowackiego. PrYeTVWawienie barTYo Üi Vię poTobało. PolecaÜ! 
 
NaWoÜiaVW projekWX WeÜaWXcYneH np. ÜiWologiaH kWóre realiYowane Vą 

prYeY VYereg TniH w różnXcU YaTaniacU i Y różnej perVpekWXwXH Vą kierowane 
prYeY naucYXcieli prYeTÜioWów i wXcUowawców grup. ProjekWX We Vą również 
okaYją To inVceniYacjiH w kWórXcU poT opieką profeVjonalnego reżXVera TYieci 
VwoboTnie Tobierają WekVWX i preYenWują je na VcenieH np. WekVWX ToWXcYące Üi-
Wów greckicU prYeplaWałX Vię w jeTnXÜ Y prYeTVWawień Y polVkiÜi TYiecinnXÜi 
wierVYXkaÜi1H WworYąc raYeÜ nieYwXkłX baśniowX VpekWakl. 

PrograÜ naucYania jeVW YgoTnX Y poTVWawą prograÜową To VYkołX poTVWa-
wowejH a naweW go prYekracYaH bowieÜ YgoTnie Y peTagogiką Marii MonWeVVori 
poVYcYególne TYieci Üogą roYwijać Vwoje uÜiejęWności i wieTYę beY ogranicYeń. 
OYnacYa WoH że TYieci ośÜioleWnie Üogą wXkonXwać YaTaniaH kWóre w WraTXcXjnXÜ 
naucYaniu prYeYnacYone Vą Tla TYieci TYieVięcioleWnicUH np. Y ÜaWeÜaWXki. Takie 
inTXwiTualne poTejście To ucYenia Vię jeVW ÜożliweH ponieważ VYkoła poTYielona 
jeVW jeTXnie na Twie grupX wiekoweJ klaVX I-III i klaVX IV-VI. P jeTnej Vali YnajTują 
Vię więc TYieci VWarVYe i ÜłoTVYeH co YgoTnie Y koncepcją M. MonWeVVori jeVW VYcYe-
gólnie pożąTaneH ponieważ poÜaga w UarÜonijnXÜ roYwoju VpołecYnXÜH prYX-
poÜinając VWoVunki poÜięTYX roTYeńVWweÜ w Tużej roTYinie. Mo UarÜonii VWoVun-
ków VpołecYnXcU i właściwXcU oTTYiałXwań wXcUowawcYXcU prYXcYXnia Vię rów-
nież niewielka licYba TYieci. Mo Wej porX w VYkole FunTacji „Riarnko Maku” ucYXło 
Vię jeTXnie ok. 30 TYieci. LicYba TYieci w VYkole prawTopoTobnie Vię powiękVYXH Ye 
wYglęTu na prYeprowaTYkę To nowegoH więkVYego buTXnku. 

Jeśli iTYie o wXVWrój ValH jeVW on YgoTnX Y YaVaTą MonWeVVori ToWXcYącą 
prYXgoWowania śroTowiVka eTukacXjnego. OprócY oWwarWXcU półek Y ÜaWeria-
łaÜi i poÜocaÜi To ucYenia VięH o cYXÜ bXła już ÜowaH na ścianacU wiVYą ak-
Wualne gaYeWki Yrobione prYeY TYieciH w WXÜ planVYa Ye YTjęciaÜi TYieciH icU 
iÜionaÜi i TaWaÜi uroTYin. UroTYinX każTego TYiecka Vą Yauważane i oTpo-
wieTnio obcUoTYone prYeY poYoVWałe TYieci i naucYXcieli. RwiąYane jeVW Wo  
Y inTXwiTualnXÜH prawie roTYinnXÜ poTejścieÜ To każTego ucYniaH kWórX nie 
jeVW w VYkole MonWeVVori jeTXnie nuÜereÜ porYąTkowXÜ w TYienniku. 

                                                             
1 Np. Siała baba makH nie wieTYiała jakH TYiaTek wieTYiałH nie powieTYiałH a Wo bXło Wak. 
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OażTa Y grup Üa To TXVpoYXcji Tużą ValęH w kWórej YnajTują Vię kwaTra-
Wowe VWolikiH prYX kWórXcU TYieci Üogą VieTYieć we cYworo. SieTYenie prYX VWoli-
kacU nie jeVW jeTnak obowiąYkoweH TYieci Üogą VieTYieć również na ÜaWacU na 
poTłoTYe lub VwoboTnie poTcUoTYić To półek. Prace TYieci Vą VWarannie prYe-
cUowXwaneH a niekWóre Y nicU Vą preYenWowane na ścianacUH np. prace prYeT-
VWawiające właVne roTYinX w forÜie TrYewa genealogicYnego. 

RoTYice TYieci ucYęVYcYającXcU To VYkołX FunTacji „Riarnko Maku” Vą 
barTYo Yaangażowani w naukę TYieci i żXcie VYkołX. AkWXwnie ucYeVWnicYą  
w YebraniacU i pełnią wioTącą rolę w różnXcU ToTaWkowXcU YajęciacU i wXTa-
rYeniacU (koncerWXH piknikiH Tni oWwarWe). RoTYiceH poTobnie jak i naucYXcieleH 
enWuYjaVWXcYnie poTcUoTYą To peTagogiki Marii MonWeVVori i jej wTrażania  
w VYkole. ŁeY wąWpienia beY icU wVparcia i ÜoWXwacji To poVXłania TYieci To Wej 
właśnie VYkołXH VYkoła FunTacji „Riarnko Maku” nie ÜiałabX racji bXWu.  

Plan Tnia w VYkole FunTacji „Riarnko Maku” jeVW YaVaTnicYo oTÜiennX oT 
planu klaVowo-lekcXjnego WraTXcXjnej VYkołX. CUarakWerXYuje go bowieÜ Tuża 
elaVWXcYność i brak poTYiału na 45-ÜinuWowe lekcje prYeTÜioWowe. Ponieważ 
TYieci YajÜują Vię wXbranXÜi prYeY Viebie YaTaniaÜiH oTcinki cYaVu prYeYna-
cYone na wXkonXwanie YaTań Vą YnacYnie TłużVYe. Również VaÜo roYpocYXna-
nie Tnia w VYkole jeVW elaVWXcYneH TYieci Üogą prYXcUoTYić poÜięTYX goTYiną 
8J00 a 9J00 rano. TeH kWóre prYXVYłX wcYeśniejH wcYeśniej roYpocYXnają inTXwi-
Tualną pracę Y YaTaniaÜi. Praca WaH Ywana „pracą właVną”H Wrwa ok. 2-3 goTYin. 
NaVWępnie oTbXwają Vię „Yajęcia w kręgu”H Üające na celu Vkupienie TYieci na 
cYXÜś iVWoWnXÜ Y punkWu wiTYenia wXcUowawcYego. PoWeÜ naVWępuje prYerwa 
poTYielona na Twie cYęściH każTa po ok. 20 ÜinuW – cYęść VpokojnąH poTcYaV 
kWórej TYieci jeTYą Trugie śniaTanieH a naucYXciel cYXWa lekWurę oraY cYęść ak-
WXwnąH poTcYaV kWórej TYieci wXcUoTYą na YewnąWrY VYkołXH bawią Vię i ucYeVWni-
cYą w gracU YeVpołowXcU. Mruga cYęść Yajęć VYkolnXcUH Wrwająca ok. 90 ÜinuWH 
Üa cUarakWer warVYWaWów WeÜaWXcYnXcU Y różnXcU prYeTÜioWów (liWeraWuraH 
ÜaWeÜaWXkaH UiVWoriaH prYXroTaH religiaH WeaWrH ÜuYXkaH jęYXk angielVki). RaY  
w WXgoTniu TYieci Üają Yajęcia wXcUowania fiYXcYnego i lekcje płXwania. Po 
obieTYie jeVW cYaV na WYw. „Yajęcia świeWlicowe” (np. ogląTanie filÜów prYXroT-
nicYXcU) lub Yajęcia naTobowiąYkowe (ÜoTelarVWwoH ÜalarVWwoH rYeźbaH Üaj-
VWerkowanieH gra w VYacUX). MYień VYkolnX końcYX Vię ok. goTYinX 16.00. Taki 
plan Tnia Taje TYiecioÜ pocYucie beYpiecYeńVWwa w raÜacU organiYacXjnXcU 
VYkołXH ponieważ jeVW on coTYiennie Üniej więcej Waki VaÜ. R jeTnej VWronX Vwo-
boTa wXboru YaTańH a Y Trugiej raÜowX plan TniaH YgoTnie Y YaVaTaÜi peTa-
gogiki MonWeVVoriH prYXcYXniają Vię To UarÜonijnego roYwoju TYieciH Yarówno 
poYnawcYegoH jak i eÜocjonalnego i VpołecYnego. 

Jak powieTYiano wXżejH VWworYenie i funkcjonowanie VYkołX FunTacji 
„Riarnko Maku” bXło i jeVW Üożliwe jeTXnie TYięki TużeÜu Yaangażowaniu na-
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ucYXcieli i roTYiców. Mla WXcU pierwVYXcU praca w VYkole VWanowi Tuże wXYwanie. 
MuVYą bowieÜ prYewarWościować WraTXcXjne pogląTX na wXcUowanie i naucYa-
nieH prYekaYane iÜ Yapewne w więkVYości VYkół i ucYelni peTagogicYnXcU. MuVYą 
niejako uVunąć Vię Y cenWruÜ uwagi na poYXcje poÜocnicYe i WowarYXVYące 
ucYnioÜ. Takie prYewarWościowanieH YgoTne Y peTagogiką Marii MonWeVVori i jej 
YaVaTą „PoÜóż Üi Yrobić Wo VaÜeÜu”H nie uÜniejVYa roli naucYXcielaH ponieważ 
naTal poYoVWaje on oVobą TXVkreWnie kierującą całXÜ proceVeÜ nauki i wXcUo-
waniaH głównie prYeY WworYenie śroTowiVka eTukacXjnegoH w WXÜ poÜocX i Üa-
Weriałów naucYaniaH oraY ÜoniWorowanie pracX właVnej TYieci i prowaTYenie 
warVYWaWów WeÜaWXcYnXcU. ObVerwowani naucYXciele w VYkole FunTacji „Riarnko 
Maku” wXraźnie iTenWXfikowali Vię Y koncepcją MonWeVVori i enWuYjaVWXcYnie wX-
rażali Vwoje poparcie Tla Wej iTei ucYenia VięH naucYania i wXcUowania. 

 
4. Opinie Tzieci i roTziców na WemaW szkoły FunTacji „Riarnko Maku”  
 
PVYXVWkie VWarVYe TYieci ucYęVYcYające obecnie To VYkołX FunTacji „Riarnko Ma-
ku” roYpocYęłX naukę w innXcU VYkołacU poTVWawowXcUH VkąT roTYiceH nieYa-
Towoleni Y różnXcU aVpekWów naucYania i wXcUowania w WXcU VYkołacUH prYe-
nieśli je To nowo powVWałej VYkołX realiYującej koncepcję peTagogiki Marii 
MonWeVVori. ObVerwując proceV aTapWacji TYieci w nowej VYkoleH prYeprowaTYi-
łaÜ również króWkie wXwiaTX Y kilkorgieÜ Y TYieci i Y roTYicaÜi.  

P wXwiaTacU Y TYiećÜi proViłaÜ o opiVanie VYkołX i jej najbarTYiej cUa-
rakWerXVWXcYnXcU cecU. MYieci opiVałX VYkołę w naVWępującX VpoVóbJ  

 
SYkoła jeVW nieWXpowaH wXjąWkowaH (…) w VYkole jeVW Tużo poÜocX naukowXcUH (…) 
panuje w niej VpokójH Üożna Yająć Vię właVną nauką (Mikołaj VI klaVaH 13 laW). 
P VYkole panuje prYXjeÜna aWÜoVferaH nauka jeVW uroYÜaiconaH jeVW różne WeÜpo 
pracXH (…) naucYXciele barTYo Vię VWarająH (…) TYieci Vą ważne Tla naucYXcieli (MaWXl-
Ta IV klaVaH 11 laW). 
SYkoła jeVW VuperH cuTownaH fajnaH TobrYe YorganiYowanaH (…) VYkoła Taje TYiecioÜ 
wolnośćH ale ogranicYoną (Franek III klaVaH 10 laW). 
 

Opinie roTYiców na WeÜaW VYkołX FunTacji „Riarnko Maku” bXłX równie poYX-
WXwneH cUoć niekWórYX obawiali VięH że VYkoła nie prYekaYuje TYiecioÜ wXVWar-
cYająco Tużo wieTYXH YwłaVYcYa ToWXcYącej graÜaWXki jęYXka angielVkiego. OWo 
najbarTYiej cUarakWerXVWXcYne opinie grupX roTYiców o VYkoleJ  
 

SYkoła roYwija auWonoÜię TYieci. 
SYkoła roYwija ÜoWXwację To nauki. 
Nauka oparWa jeVW na VYacunku To każTego cYłowieka (naucYXcieli i ucYniów) i wYa-
jeÜnXÜ Yaufaniu. 
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SYkoła buTYi raTość TYieci Y WworYenia cYegoś nowego. 
SYkoła Vilnie angażuje TYieci w proceV nauki.  
PoToba Üi VięH że TYieci ucYą Vię w aWÜoVferYe wVpółpracXH a nie wVpółYawoTnicWwa.  
P VYkole jeVW Ya Üało WraTXcXjnXcU lekcji  jęYXka angielVkiegoH w WXÜ Ya Üało nauki 
graÜaWXki. 

 
5. RasaTy i WecUniki nauczania języka angielskiego w szkole FunTacji „Riarnko Maku” 
 
Nauka jęYXka obcegoH obecnie obowiąYkowa YgoTnie Y poTVWawą prograÜową 
VYkołX poTVWawowejH jeVW prowaTYona w VYkole FunTacji „Riarnko Maku” weTług 
koncepcji peTagogiki Marii MonWeVVori i wVpółcYeVnXcU poTejść To naucYania 
jęYXków obcXcU TYieci. SYcYególnie oTnoVi Vię Wo To YaVaTX inWegrowania nauki 
jęYXka obcego i Wreści prYeTÜioWowXcU (SYpoWowicY i SYulc-OurpaVka 2009J35)H 
ponieważ nauka jęYXka obcego WowarYXVYX pracX właVnej TYieci i YajęcioÜ warVY-
WaWowXÜ. JęYXkieÜ obcXÜ w VYkole FunTacji  „Riarnko Maku” jeVW obecnie jęYXk 
angielVkiH lecY VYkoła planuje wprowaTYić również jęYXk UiVYpańVki.  

PoTVWawową YaVaTą nauki jęYXka angielVkiego jeVW WoH że w Wrakcie wielu 
wXkonXwanXcU YaTań TYiecioÜ WowarYXVYX i poÜaga naucYXciel jęYXka angiel-
Vkiego obecnX w klaVie obok głównego naucYXciela. PoTcYaV pracX właVnej na-
ucYXciel jęYXka angielVkiego Üówi jeTXnie po angielVku oraY VWwarYa śroTowi-
Vko uÜożliwiające TYiecioÜ prYXVwajanie jęYXka prYeY uToVWępnianie ÜaWeria-
łów naucYania w jęYXku angielVkiÜ. Spełniona jeVW więc YaVaTa ToVWarcYenia 
ucYnioÜ Tużej ilości TanXcU jęYXkowXcUH kWóre Üogą bXć prYeY nicU YroYuÜiałe 
(ang. compreUenVible inpuW). 

P WXgoTniu oTbXwa Vię jeTna (klaVX I-III) lub Twie (klaVX IV-VI) WraTXcXjne 
lekcje jęYXka angielVkiego poTcYaV Yajęć warVYWaWowXcUH gTX TYieci wXkonują 
YaTania Vłownikowe lub graÜaWXcYne (jeTXnie w klaVacU IV-VI). Te lekcje Vą 
poTVWawą świaToÜego ucYenia Vię jęYXka. NaWoÜiaVW WowarYXVYenie prYeY na-
ucYXcieli jęYXka angielVkiego TYiecioÜ w icU pracX prYX wXkonXwaniu YaTań  
Y różnXcU prYeTÜioWów poÜaga w poTświaToÜXÜ prYXVwajaniu jęYXka.  

InWegracja jęYXka angielVkiego Y WreściaÜi prYeTÜioWowXÜi polega na Włu-
ÜacYeniu polVkicU WerÜinów na jęYXk angielVkiH oTpowiaTaniu po angielVku na 
pXWania TYieci YaTawane po polVku a ToWXcYące Wreści prYeTÜioWowXcU i nawią-
YXwanie To Wreści prYeTÜioWowXcU na lekcjacU jęYXka angielVkiego. Również 
cYęść ÜaWeriałów To nauki Wreści prYeTÜioWowXcU (Y wXjąWkieÜ jęYXka polVkie-
go)H Y kWórXcU TYieci Üogą korYXVWać prYX pracX właVnejH jeVW w jęYXku angielVkiÜ.  

PoTcYaV pracX właVnej TYieci Üogą również wXbrać ÜaWeriałX ToWXcYące 
nauki jęYXka angielVkiego i na nicU Vię VkupićH a Wakże cYXWać prYX poÜocX Vłow-
nika fragÜenWX kViążek po angielVkuH VłucUać nagrań kViążek po angielVkuH 
ucYXć Vię na paÜięć wierVYX angielVkicU i piVać króWkie WekVWX na TowolnX WeÜaW 
po angielVku (w klaVacU IV-VI). RaTania ToWXcYące VłucUania nagrań i cYXWania 
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fragÜenWów kViążek Vą ułaWwioneH ponieważ TYieci Ynają We kViążki w polVkiÜ 
tłuÜacYeniu (np. Y Verii HarrX PoWWer). P klaVacU IV-VI raY w WXgoTniu oTbXwają 
Vię Yajęcia warVYWaWowe Y piVania w jęYXku angielVkiÜH obejÜujące np. piVanie 
liVWuH VprawoYTaniaH recenYji iWT. MłoTVYe TYieci (klaVX I-III) ucYą Vię piVać Wwo-
rYąc WYw. VillX VenWenceV (nonVenVowne YTania)H co ÜoWXwuje je To piVania  
w jęYXku angielVkiÜ. PonaTWoH w Wrakcie Yajęć świeWlicowXcU TYieci Üogą grać 
po angielVku w różne grXH a gTX jeVW okaYja VpoWkania Y cuTYoYieÜcaÜi poVługu-
jącXÜi Vię jęYXkieÜ angielVkiÜH oprowaTYają icU po VwoiÜ Üieście. 

 
6. Próba określenia efekWów nauczania języka angielskiego w szkole FunTacji 

„Riarnko Maku” 
 
PowVWaje pXWanieH cYX nauka jęYXka angielVkiego w VYkole FunTacji „Riarnko 
Maku” prYXnoVi efekWX YakłaTane prYeY poTVWawę prograÜową naucYania  
w VYkole poTVWawowej. RTanieÜ naucYXcieli TYieci oViągają wXżVYX poYioÜ Yna-
joÜości jęYXka niż Wo YakłaTa poTVWawa prograÜowa. MoVWarcYanie ucYnioÜ 
Yarówno iÜplicXWnXcUH jak i ekVplicXWnXcU TanXcU jęYXkowXcU (ang. inpuW) poT-
cYaV każTego Tnia pobXWu w VYkoleH VWwarYa Y pewnością warunki To prYXVwa-
jania jęYXka angielVkiego w YnacYnie więkVYXÜ VWopniuH niż bXłobX Wo Üożliwe 
jeTXnie poTcYaV jeTnej lub TwócU lekcji jęYXka w WXgoTniu.  

AnaliYa VwoboTnXcU wXpowieTYi w jęYXku angielVkiÜ kilkorga TYieci 
ucYęVYcYającXcU To VYkołXH jak i icU YaTań piVeÜnXcU wVkaYujeH że VWarVi 
ucYniowie (klaVX IV-VI) uÜieją wXpowiaTać Vię po angielVku w YTaniacU (Y błę-
TaÜi) na WeÜaWX Y żXcia coTYiennegoH na WeÜaW lekWur i właVnXcU YaTań WeÜa-
WXcYnXcU. PoWrafią również napiVać (również Y błęTaÜi) proVWX WekVW w jęYXku 
angielVkiÜ (liVWH YaproVYenieH VprawoYTanieH opowiaTanie). Na We oViągnięcia 
złożyła Vię również wcYeśniejVYa nauka jęYXka angielVkiego w innXcU VYkołacU 
poTVWawowXcU i na lekcjacU prXwaWnXcU. MłoTVi ucYniowie (klaVX I-III) poWrafią 
VponWanicYnie wXpowieTYieć angielVkie YwroWXH np. „I Ton’W know” („Nie 
wieÜ”)H Ynają Tość Tużo wXraYów angielVkicU ToWXcYącXcU icU ulubionXcU We-
ÜaWów i prYeTÜioWów VYkolnXcUH a Wakże poWrafią napiVać (Y błęTaÜi) barTYo 
proVWe YTaniaH np. „I aÜ Wen” („MaÜ 10 laW”). 

Rarówno VWarVYeH jak i ÜłoTVYe TYieci Üają Tużą ÜoWXwację To TalVYej 
nauki jęYXka angielVkiego. RapXWaneH TlacYego cUcą Vię naTal ucYXć jęYXka an-
gielVkiegoH uTYieliłX Ü.in. naVWępującXcU oTpowieTYiJ „AngielVki jeVW ciekawXÜ 
jęYXkieÜ”H „RainWereVował Ünie jęYXk angielVki”H „JęYXk angielVki jeVW łaTnX”H 
„JęYXkieÜ angielVkiÜ Üożna Vię wVYęTYie poroYuÜieć”. P wXpowieTYiacU 
TYieci wiTać Yarówno TYiałanie ÜoWXwacji wewnęWrYnejH jak i uświaToÜienie 
VobieH że jęYXk angielVki jeVW jęYXkieÜ koÜunikacji ÜięTYXnaroTowej. 
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PewnXÜ probleÜeÜ w nauce jęYXka angielVkiego w VYkole FunTacji 
„Riarnko Maku” wXTaje Vię poprawa błęTów. RaVaTnicYo naucYXciele nie po-
prawiają błęTówH lecY obVerwują TYieci poTcYaV pracX właVnej i Yajęć warVYWa-
WowXcUH i ToVWarcYają iÜ prYXkłaTX prawiTłowego użXcia jęYXka angielVkiego. 
RakłaTa VięH że TYieci Üają roYwijać Vwoją YnajoÜość jęYXka angielVkiego prYeY 
poprawianie właVnXcU błęTów w Üowie i w YaTaniacU piVeÜnXcU. SaÜoocenie 
służą WXgoTniowe karWX akWXwności wXwieVYane na ścianieH kWóre TYieci VaÜe 
wXpełniająH i VłoikiH To kWórXcU TYieci wrYucają kolorowe koralikiH oYnacYające 
różne YaTania i akWXwnościH kWóre wXkonałX. NaWoÜiaVW naucYXciele prowaTYą 
Vwoje noWaWki na poTVWawie obVerwacji TYieci. JeTnakże naucYXcielka jęYXka 
angielVkiego poTYieliła Vię Ye Üną obawąH że WruTno jej wXVWawiać WraTXcXjne 
ocenX kieTX ucYX Vię ÜeWoTaÜi prYXjęWXÜi w VYkole FunTacji „Riarnko Maku”. 
Można Üieć również obawęH cYX TYieci Vą w VWanie poprawiać właVne błęTX 
jeTXnie na poTVWawie WYw. poYXWXwnXcU TanXcU jęYXkowXcU.  

 
7. Teoria uczenia się języka obcego przez Tzieci a nauczanie języka angielskiego 

w szkole FunTacji „Riarnko Maku” 
 
NaucYanie jęYXka obcego TYieci jeVW TYieTYiną peTagogiki VYcYegółowej VYeroko 
prYebaTaną i obVYernie opiVaną w liWeraWurYeH Yarówno w wXTawnicWwacU Yagra-
nicYnXcU (np. Halliwell 1992; Moon i Nikolov 2000; CaÜeron 2001)H jak i polVkicU 
(SYpoWowicY i SYulc-OurpaVka 2009)H a wieTYa na WeÜaW wpłXwu wieku TYiecka na 
prYXVwajanie Trugiego i obcego jęYXka jeVW oparWa na VoliTnXÜ funTaÜencie 
eÜpirXcYnXÜ (SingleWon i RXan 2004). Jakkolwiek nie brakuje oWwarWXcU kweVWiiH 
np. ToWXcYącXcU opWXÜalnego wieku wprowaTYania jęYXka obcego To nauki 
VYkolnejH panuje ogólne prYekonanieH że iVWnieją pewne niepoTważalne YaVaTXH 
kWóre VprYXjają nauce jęYXka obcego prYeY TYieci. Mo WXcU YaVaT Üożna YalicYXćJ 
po pierwVYeH UoliVWXcYne poTejście To ucYniaH obejÜujące Yarówno jego roYwój 
poYnawcYXH jak i eÜocjonalnX i VpołecYnXH po TrugieH roYwijanie prYeTe wVYXVW-
kiÜ ÜoWXwacji wewnęWrYnej TYieci To nauki jęYXka prYeY oTpowieTnie WecUniki  
i ÜaWeriałX naucYaniaH a Wakże prYeY właściwX VWoVunek naucYXciela To ucYniówH 
wreVYcie po WrYecieH inWegrowanie naucYania jęYXka Y WreściaÜi prYeTÜioWowXÜi. 
NieWruTno YauważyćH że We YaVaTX naucYania jęYXka Vą Ybieżne Y peTagogiką Ma-
rii MonWeVVori i jej wTrożenieÜ w opiVXwanej VYkole. 

OprócY ogólnXcU YaVaT naucYania TYieci jęYXka obcegoH iVWnieją również 
barTYiej VYcYegółowe kweVWieH kWórXcU roYwiąYanie poYoVWaje YawVYe ToÜeną 
Tanej VYkołX i naucYXcieliH ponieważ WruTno jeVW Ynaleźć regułX poVWępowaniaH 
kWóre ÜogłXbX oTpowiaTać wVYXVWkiÜ ucYnioÜ i w każTXcU okolicYnościacU. 
PrYekłaTając Wo VpoVWrYeżenie na jęYXk peTagogikiH VforÜułować Üożna kolejną 
ogólną YaVaTęH weTług kWórej naucYanie powinno bXć YinTXwiTualiYowane. I Wu 
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iVWnieje całkowiWa Ybieżność poÜięTYX ogólną YaVaTą naucYania jęYXka obcego 
a peTagogiką MonWeVVori. SYkoła FunTacji „Riarnko Maku”H prYeY Vwoją kon-
cepcję oparWą na iTeacU Marii MonWeVVoriH realiYuje inTXwiTualiYację naucYania 
w jak najVYerVYXÜ YakreVie. 

PoYoVWaje jeTnak VYereg pXWań ToWXcYącXcU VaÜej nauki jęYXka obcegoH 
na kWóre ogólna peTagogika MonWeVVori nie oTpowiaTa beYpośreTnioH a kWóre 
Üogą VWanowić źróTło pewnXcU niepowoTYeń w nauce jęYXkaH jak i wąWpliwości 
Ye VWronX naucYXcieliH roTYicówH a Wakże TYieci. Mo WXcU pXWań należąH po pierw-
VYeH wVpoÜniana już kweVWia poprawX błęTów i oceniania poVWępów ucYniówH 
po TrugieH kweVWia Üożliwości użXcia jęYXka ojcYXVWego prYeY naucYXcieli jęYXka 
angielVkiegoH wreVYcie kweVWia inWegracji ÜonWeVVoriańVkicU poÜocX i ÜaWeria-
łów naucYania Y WraTXcXjnXÜi poTręcYnikaÜi To nauki jęYXka obcego. 

PXTaje VięH że barTYiej ekVplicXWne poprawianie błęTówH prYXnajÜniej 
poTcYaV wXkonXwania YaTań VkupionXcU na ucYeniu Vię jęYXka obcegoH Üoże 
prYXnieść lepVYe reYulWaWX Yarówno w YakreVie roYwoju koÜpeWencji jęYXkowejH 
jak i Tla poTWrYXÜania ÜoWXwacji To ucYenia Vię jęYXka (Pawlak 2012). Jeśli 
iTYie o ocenianie TYieciH obVerwacje wVkaYująH że TYieci cUcą bXć oceniane 
prYeY naucYXcieliH a roTYice również VpoTYiewają VięH że będą oWrYXÜXwać in-
forÜacje oT naucYXcieli o poVWępacU VwoicU TYieci. TruTno w Wej VXWuacji reali-
Yować raTXkalną YaVaTę nauki beY wVpółYawoTnicWwa. SYkoła kłaTYie naciVk na 
VaÜoocenę TYieciH lecY powVWają wąWpliwościH Yarówno Ye VWronX naucYXcieliH 
jak i roTYicówH cYX oViągnięcia TYieci nie Üogą bXć oceniane w VpoVób barTYiej 
obiekWXwnX. R pewnością w TYieTYinie oceniania i poprawX błęTów jęYXkowXcU 
VYkoła FunTacji „Riarnko Maku” VWanie w prYXVYłości prYeT TużXÜi wXYwaniaÜi.  

TruTno jeVW roYpaWrXwać na gruncie peTagogiki MonWeVVori kweVWię użX-
wania jęYXka ojcYXVWego prYeY naucYXcieli jęYXka obcegoH ponieważ Üożna Vię 
oTnieść To niej jeTXnie pośreTnioH jako To inTXwiTualnego poTejścia To TYieciH 
kWóre  nie  Vą w  VWanie  YroYuÜieć wXpowieTYi  cYX  WekVWu  w  jęYXku  obcXÜ.  Ob-
Verwacje wVkaYują na VWoVowanie YTroworoYVąTkowej YaVaTX WłuÜacYenia 
prYeY naucYXcieli nieYroYuÜiałXcU Tla ucYniów wXraYów i fraY Y jęYXka angiel-
Vkiego na polVkiH prYX YacUowaniu YaVaTX poroYuÜiewania Vię Y TYiećÜi prYX 
poÜocX jęYXka angielVkiego.  

Rola naucYXciela jęYXka angielVkiego jeVW rolą ToTaWkowąH bowieÜ To-
VWarcYa on jeTXnie wXrażeń w jęYXku angielVkiÜ To oÜówienia YaTaniaH kWóre 
już jeVW YroYuÜiałe w jęYXku polVkiÜ. Jeśli naWoÜiaVW TYiecko wXbiera YaTanie  
w jęYXku angielVkiÜH wówcYaV naucYXciel jęYXka angielVkiego ToVWarcYa Üu 
YwXkle więcej polVkicU oTpowieTników nieYnanXcU wXrażeńH jakkolwiek TYiec-
ko Üa również Vłownik i Üoże Y niego korYXVWać.  

UżXwanie prYeY TYieci jęYXka polVkiego poTcYaV wXkonXwania YaTań w jęYX-
ku angielVkiÜ jeVW YjawiVkieÜ norÜalnXÜ (NiżegoroTcew 2000). NaucYXciele  
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w VYkole FunTacji „Riarnko Maku” reagują na jęYXk polVki Ye YroYuÜienieÜH lecY 
oTpowiaTają po angielVku i w Wen VpoVób ToVWarcYają TYiecioÜ właściwego Vłow-
nicWwa i VWrukWur w cUwiliH gTX TYieci icU poWrYebują. NiewłaściwXÜ poTejścieÜ 
naucYXciela bXłobX oTpowiaTanie w jęYXku polVkiÜH cUoć również i Wu Üogą YaiVW-
nieć VXWuacje wXjąWkoweH np. gTX TYiecko jeVW eÜocjonalnie cYXÜś poruVYone. AbX 
je uVpokoićH lepiej oTeYwać Vię To niego w jęYXku ojcYXVWXÜ. FragÜenWarXcYne 
obVerwacje wVkaYują na świaToÜe użXwanie prYeY naucYXcieli Yarówno jęYXka 
angielVkiegoH jak i polVkiego. PXTaje VięH że użXcie jęYXka naucYanego i ojcYXVWego 
w TXVkurVie naucYXcieli jęYXka angielVkiego w VYkole FunTacji „Riarnko Üaku” jeVW 
YgoTne Ye wVpółcYeVnXÜi YaVaTaÜi naucYania jęYXka obcego.  

P kweVWii inWegracji ÜonWeVVoriańVkicU poÜocX i ÜaWeriałów naucYania  
Y WraTXcXjnXÜi poTręcYnikaÜi To nauki jęYXka obcegoH VYkoła FunTacji „Riarnko 
Maku” prowaTYi warVYWaWX Tla prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXków obcXcU w VYko-
łacU ÜonWeVVoriańVkicU. JeTnXÜ Y głównXcU WeÜaWów jeVW praca Y ÜaWeriałaÜi 
w TwócU jęYXkacUH WworYenie ÜaWeriałów i poVługiwanie Vię iVWniejącXÜi poT-
ręcYnikaÜi To nauki jęYXka angielVkiego YgoTnie Y peTagogiką MonWeVVori. Na-
ucYXciele w VYkole FunTacji „Riarnko Maku” Vą więc świaToÜi YnacYenia ÜaWe-
riałów i VpoVobu icU VWoVowania w proceVie nauki jęYXka. Jak powVYecUnie wia-
ToÜoH najgorVYX poTręcYnik Üoże bXć TobrYe YaVWoVowanX i prYeciwnieH naj-
lepVYX poTręcYnik Üoże bXć źle użXWX prYeY naucYXcielaH kWórX nie roYuÜie na 
cYXÜ polega nauka jęYXka obcego.  
 
 8. Pnioski 
 
PoTVuÜowując obVerwacje Tokonane w VYkole FunTacji „Riarnko Maku”H Üoż-
na VWwierTYićH że auWonoÜia ucYnia jeVW poTVWawowXÜ YałożenieÜ koncepcji 
Marii MonWeVVori. PeTług Wej koncepcji TYiecko jeVW YTolne To VaÜoTYielnej 
naukiH wXboru YaTań i kierowania VwoiÜ roYwojeÜ. Rolą naucYXciela jeVW jeTX-
nie poÜoc TYieckuH acYkolwiek Wa poÜoc jeVW nieoTYownaH VYcYególnie prYX 
prYXgoWowaniu jak najVYerYej roYuÜianego śroTowiVka eTukacXjnego. Można 
więc powieTYiećH że naucYXciel wXYnacYa prograÜ raÜowXH a ucYeń wXpełnia 
go YgoTnie Ye VwoiÜi YainWereVowaniaÜi i ÜożliwościaÜi. 

NaucYanie jęYXka obcego jeVW prYewiTYiane w prograÜie raÜowXÜH kWó-
rX jeVW prYXgoWowanX prYeY naucYXcieli YgoTnie Y poTVWawą prograÜową. MYieci 
wXbierają YaTania w jęYXku obcXÜ lub YaTania w jęYXku ojcYXVWXÜH kWóre Vą  
Y kolei cYęściowo WłuÜacYone na jęYXk obcX. AuWonoÜia ucYniów w YakreVie 
nauki jęYXka obcego prYejawia Vię głównie w Üożliwości VwoboTnego wXboru 
YaTańH różnej inWenVXwności pracX naT poVYcYególnXÜi YaTaniaÜi i Üożliwości 
VaÜoocenX. Ooncepcja MonWeVVori YakłaTa również inTXwiTualne różnice  
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w auWonoÜii TYieci iH co Ya WXÜ iTYieH Yróżnicowaną poÜoc naucYXcieli w Yależ-
ności oT VaÜoTYielności i nieYależności TYieci prYX wXkonXwaniu YaTań.  

Tak prowaTYona nauka jęYXka angielVkiego w VYkole FunTacji „Riarnko Ma-
ku” oTpowiaTa wVpółcYeVnej Weorii naucYania jęYXka obcego TYieci jako cało-
ściowe poTejście To wXcUowania i naucYaniaH oparWe na wewnęWrYnej ÜoWXwacji 
To nauki i inWegrujące naukę jęYXka obcego Y nauką innXcU prYeTÜioWów. NaWo-
ÜiaVW raTXkalna realiYacja auWonoÜii ucYniówH VYcYególnie ToWXcYąca nauki jęYXka 
obcegoH Üoże napoWXkać na WruTności Yarówno naWurX wewnęWrYnejH jak i Ye-
wnęWrYnej. Mo wewnęWrYnXcU WruTności Üożna YalicYXć Üożliwe obniżenie Vię 
ÜoWXwacji TYieci To nauki jęYXkaH kWórXÜ nie Üają okaYji poVługiwać w naWural-
nej koÜunikacji. PXnika Wo Y cUarakWeru nauki jęYXka obcego poYa śroTowiVkieÜH 
w kWórXÜ jeVW on śroTkieÜ naWuralnej koÜunikacji. P WakiÜ śroTowiVku należX 
YwłaVYcYa Tążyć To WegoH abX YaTania w jęYXku obcXÜ bXłX poVWrYegane jako au-
WenWXcYne i ÜoWXwujące Tla TYieci. SWawia Wo Tuże wXYwania prYeT naucYXcielaÜi 
prYXgoWowującXÜi śroTowiVko eTukacXjneH w WXÜ YaTaniaH kWóre Üają bXć wXko-
nXwane w jęYXku angielVkiÜ. RewnęWrYne WruTności realiYacji YaVaTX auWonoÜii 
ucYniów wiążą Vię w ogóle Y WruTnością realiYacji koncepcji peTagogiki Marii 
MonWeVVoriH kWóra VWanowi prYeciwieńVWwo wVpółcYeVnej globalnej cXwiliYacji  
i Yależnego oT niej VYkolnicWwaH cUarakWerXYującego Vię na ogół brakieÜ inTXwi-
TualiYacjiH wVpółYawoTnicWweÜ i auWorXWarnXÜ VWXleÜ.  

JeTnakże VYkoła FunTacji „Riarnko Maku” oTnioVła już TużX VukceVH po-
nieważ YgroÜaTYiła grono YaangażowanXcU naucYXcieliH kWórYX poÜiÜo obiek-
WXwnXcU prYeVYkóT VWworYXli jąH prowaTYą i planują roYVYerYenie Vwojej TYiałal-
ności o prYXVYłe giÜnaYjuÜ. SukceV Wen jeVW również ÜożliwX TYięki Yaangażo-
waniu roTYiców. PoYoVWając prYX pojęciu auWonoÜiiH Üożna YauważyćH że VYkoła 
YoVWała VWworYona i iVWnieje TYięki auWonoÜicYnXÜ poVWawoÜ i TYiałanioÜ Ya-
równo naucYXcieliH jak i roTYiców. Nie ulega wąWpliwościH że grupa Yaangażowa-
nXcU naucYXcieli i roTYiców jeVW w VWanie realiYować koncepcję wXcUowania  
i naucYania YgoTną Y YaVaTaÜi peTagogiki Marii MonWeVVoriH roYbuTYając rów-
nocYeśnie auWonoÜicYne poVWawX i YacUowania TYieci.  
  



 Anna NiżegoroTcew 

24 

Bibliografia 
 
ArabVkiH J. (reT.). 2000. SWuTieV in foreign language acquiViWion anT WeacUing. 

OaWowiceJ PXTawnicWwo UniwerVXWeWu ŚląVkiego. 
ŁeTnarcYXkH Ł.H 2007. MYiecko w klaVie MonWeVVoriJ oTnieVienia WeoreWXcYne i prak-

WXcYne. LublinJ PXTawnicWwo UMCS. 
CaÜeronH L. 2001. TeacUing languageV Wo Xoung learnerV. CaÜbriTgeJ CaÜ-

briTge UniverViWX PreVV. 
GuYH S. 2006. MeWoTa MonWeVVori w prYeTVYkolu i VYkoleJ OVYWałcenie i oViągnię-

cia TYieci. LublinJ UMCS.  
HalliwellH S. 1992. TeacUing NngliVU in WUe primarX claVVroom. LonTonJ LongÜan.  
JorTanH J. 2005. „PeTagogika Marii MonWeVVori”. TRNNMQJ UcYenie w XXI wieku 

3. (InWerneWowX MagaYXn COMN).  
MikVYaH M. 1997. RroYumieć MonWeVVoriH cYXli Maria MonWeVVori o wXcUowaniu 

TYiecka. OrakówJ IÜpulV. 
MiłoVYH C. 2008. PoeYje wXbrane. OrakówJ PXTawnicWwo LiWerackie. 
MoonH J. i NikolovH M. (reT.). 2000. ReVearcU inWo WeacUing NngliVU Wo Xoung 

learnerV. PecVJ PecV UniverViWX PreVV. 
NiżegoroTcewH A. 2000. „How ÜucU NngliVU can cUilTren acquire in ‘an-Uour-

per-week’ courVe”H wJ ArabVkiH J. (reT.). 2000. 86-95. 
PawlakH M. 2012. Nrror correcWion in WUe foreign language claVVroom. PoYnańJ 

PXTawnicWwo UAM. 
SingleWonH M. i RXanH L. 2004. Language acquiViWionJ TUe age facWor (wXTanie 

Trugie). CleveTonJ MulWilingual MaWWerV. 
SkjolT PennerVWroÜH C. i ŁroTerÜan SÜeTVH M. 2007. PeTagogika MonWeVVori 

w prYeTVYkolu i VYkole. OrakówJ IÜpulV. 
SWeinH Ł. 2003. Teoria i prakWXka peTagogiki Marii MonWeVVori w VYkole poTVWa-

wowej. OielceJ JeTność. 
SurÜaH Ł. 2008. PeTagogika MonWeVVoriJ poTVWawX WeoreWXcYne i WwórcYe inVpi-

racje w prakWXce. ŁóTźJ PalaWuÜ 
SYpoWowicYH M. i SYulc-OurpaVkaH M. 2009. TeacUing NngliVU Wo Xoung learnerV. 

ParVYawaJ PXTawnicWwo Naukowe PPN. 
 
 
 



 

25 

 
 

Oonińskie SWuTia Językowe 
OaWeTra FilologiiH PXTYiał SpołecYno-HuÜaniVWXcYnXH PańVWwowa PXżVYa SYkoła RawoTowa w Ooninie  

OSJ 1 (1). 2013. 25-41 
UWWpJIIkVj.pwVY.konin.eTu.pl 

 
 
 

Pybierz swoją drogę do celuJ samoregulacja  
w uczeniu się języka obcego 

 
Urszula Rielińska 

PXTYiał AngliVWXki UAM 
urVYula.YielinVka12@gmail.com 

 
 

CUoose your own paWUJ TUe role of self-regulaWion in learning  
a foreign language 

 

NverX XearH WeacUerV anT lecWurerV acroVV WUe worlTH prouTlX preVenW Wo WUeir 
groupV of VWuTenWV a VXllabuV WUeX Uave TeVigneT anT WeVWeT Turing WUe XearV or 
ÜonWUV of pracWice. IW conWainV noW onlX WopicVH VubjecW areaV Wo be TiVcuVVeTH buW 
alVo requireÜenWV anT expecWaWionV of WUe WeacUerH aV well aV well aV uVeful 
VourceV for inTepenTenW VWuTX. MoVW of allH iW alVo coÜpriVeV WUe goalV of WUe 
courVe wUicU WUe auWUor of WUe VXllabuV conViTerV eVVenWial. If WUe claVVeV are 
language claVVeVH WUe CoÜÜon Nuropean fraÜework of reference ofWen WurnV 
ouW Wo be Uelpful in VpecifXing WUe goalV for a parWicular group of learnerV. TUe 
queVWion WUen ariVeV if WeacUerV can involve WUeir VWuTenWV Üore in courVe TeVignH 
WUuV Üaking WUeÜ Üore reVponVible for WUeir learning anT involving WUeÜ in 
planning iW. ŁX Toing VoH learnerV enWer WUe Velf-regulaWion cXcleH VeWWing goalV for 
WUeÜVelveV anT ÜoniWoring WUeir acUieveÜenWV. TUe VWuTX preVenWeT in WUe arWi-
cle aiÜV Wo To juVW WUaW – Wo Uelp VWuTenWV – wiWU WUe WeacUer’V VupporW – becoÜe 
Velf-regulaWeT learnerV of NngliVU bX TeWerÜining Uow WUeX VeW WUeir goalV anT 
wUaW WUeX To Wo accoÜpliVU WUeÜ. 
 
 
 

1. PsWęp 
 
PocYąWek roku akaTeÜickiego Wo Tla całej VpołecYności akaTeÜickiej cYaV prYeT-
VWawiania prograÜu kurVuH jego celówH Wreści oraY wXÜagań YwiąYanXcU Y uYX-
VkanieÜ YalicYenia. Pielu naucYXcieli Yapewne YaTaje Vobie wówcYaV pXWanieH 
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cYX uTa iÜ Vię YrealiYować We celeH ale prYeTe wVYXVWkiÜH cYX VpoWkają Vię one Ye 
YroYuÜienieÜ i akcepWacją VłucUacYX. NiekieTX wXkłaTowcX TecXTują Vię na 
wprowaTYenie pewnej innowacXjności w YakreVie prowaTYenia YajęćH Tając VWu-
TenWoÜ Üożliwość negocjowania WreściH VpoVobu realiYacji prograÜuH jego WeÜ-
pa oraY wXÜagańH wierYącH że poYwoli Wo na VWopniową auWonoÜiYację proceVu 
ucYenia Vię (PilcYXńVka 2002). Inni wXkłaTowcXH ogranicYeni wXÜaganiaÜi inVWX-
WucjonalnXÜiH nie poTejÜują Wego rXYXkaH bo uYnająH że laWa ToświaTcYeń poTXk-
WowałX określonX VcUeÜaW poVWępowaniaH kWórX najlepiej VprawTYił Vię w prakWX-
ce i prYXnióVł pożąTane efekWX. SWąT wXYnacYanie celów kurVuH jego Wreści i Vpo-
Vobów realiYacji poYoVWawiają jeTXnie VobieH VłuVYnie uYnając Viebie VaÜXcU Ya 
ekVperWów. NieYależnie oT poTejÜowanXcU prób wXTaje Vię jeTnakH że naucYX-
cieli roYpocYXnającXcU nowX rok akaTeÜicki cYęVWo łącYX wVpólne prYekonanieH 
oparWe Yarówno na ToświaTcYeniuH jak i wieTYXH kWóre Taje Vię VprowaTYić To 
naVWępującego YTaniaJ „każTX ucYeń VaÜ w końcu ponoVi oTpowieTYialność Ya 
Vwoją eTukacjęH a naucYXciele Vą jeTXnie poÜocnikaÜiH kWórYX wVpierają Üło-
TXcU w oViągnięciu celu Wej barTYo oVobiVWej poTróżX (…) proceV ucYenia Vię jeVW 
nieYwXkle inTXwiTualnXÜ ToświaTcYenieÜH kWóre wXÜaga akWXwnegoH świaTo-
Üego i celowego uTYiału ucYnia (RiÜÜerÜan 2009J 21; WłuÜacYenie auWorki).  

PrYeTVWawienie ucYeVWnikoÜ kurVu prograÜu YajęćH inforÜaWora Yawierają-
cego opiV Wreści YajęćH wXÜaganiaH krXWeria egYaÜinacXjne oraY prYXkłaTowe 
YaTania jeVW WXlko jeTnXÜ Y kroków VWawianXcU w TroTYe To realiYacji celuH kWórX 
Üoże – ale nie ÜuVi – bXć negocjowanX. SWuTenci oWrYXÜują prYeważnie goWowX 
plan YajęćH wXYnacYonX na ogół prYeY prowaTYącegoH YgoTnX Y prograÜeÜ VWu-
Tiów cYX prograÜeÜ Tanego prYeTÜioWuH a Wakże ÜożliwościaÜi cYaVowXÜi  
i źróTłowXÜiH jakiÜi TXVponuje naucYXciel. PielokroWnie prograÜ Wen wpiVuje Vię 
w VYerVYX YakreV prograÜowX inVWXWucjiH a cele w niÜ prYeTVWawione Vą celaÜi 
cYąVWkowXÜi prowaTYącXÜi To oViągnięcia jeTnego celu głównego.  

PoTobnie jeVW Wakże Y prograÜeÜ kurVu jęYXka angielVkiego Tla VłucUacYX 
PXTYiału SWuTiów NTukacXjnXcUH Vpecjalność NTukacja NleÜenWarna i JęYXk 
AngielVkiH w kWórXÜ poVYcYególne cele i Wreści ÜuVYą bXć Vkorelowane Y celeÜ 
naTrYęTnXÜH jakiÜ jeVW oViągnięcie prYeY ucYącXcU Vię jęYXka poYioÜu Ł2 we-
dług NuropejVkiego VXVWemu opiVu kVYWałcenia jęYXkowego. RnajoÜość Wego 
TokuÜenWu RaTX NuropXH a Wakże NuropejVkiego porWfolio jęYXkowego (NPJ)H 
wXTaje Vię klucYowa Tla uVWalenia YakreVu prograÜu oraY jego celów i Wreści. 
PoÜaga ona uświaToÜić VWuTenWoÜH jakie uÜiejęWności powinni poViąśćH abX 
ukońcYXć pięcioVeÜeVWralnXH 450-goTYinnX kurV jęYXka angielVkiego prYewiTYia-
nX w planie VWuTiów. OkaYuje Vię jeTnakH że wielu VłucUacYX po raY pierwVYX 
VWXka Vię Y WXÜ TokuÜenWeÜ i po raY pierwVYX YnajTuje w niÜ TokłaTne opiVX 
poVYcYególnXcU poYioÜów jęYXkowXcU. CYęVWo Wakże VłucUacYe właśnie wWeTX 
TowiaTują VięH To cYego Wak naprawTę powinni Tążyć w nauce jęYXkaH jakie Vą 
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wobec nicU ocYekiwania oraY w jaki VpoVób We ocYekiwania prYekłaTają Vię na 
żXcie coTYienne. OcYXwiście Wo naucYXciel jeVW w WXÜ prYXpaTku oVobąH kWóra 
wXYnacYa cele. RaVWanawia jeTnak w WXÜ konWekście rola i uTYiał VWuTenWów  
w proceVie określania prograÜu TYiałań – w jakiÜ VWopniu VłucUacYe Üają 
świaToÜość poVWawionXcU celów? CYX wieTYąH To cYego YÜierYają?  

PrYeprowaTYone w roku akaTeÜickiÜ 2011I2012 baTanie w TYiałaniu 
YoVWało YainVpirowane powXżVYXÜi pXWaniaÜi. PXTaje VięH że wVYXVcX VWawiaÜX 
Vobie pewne celeH We coTYienne i We wielkieH żXciowe. CUceÜX Üieć na nie 
wpłXwH abX akWXwnie ucYeVWnicYXć we właVnXcU pocYXnaniacUH ale również po 
WoH abX Üieć pocYucie VprawVWwa i właVnej VkuWecYności (ŁanTura 1997). CYX 
jeTnak nauka jęYXka jeVW obVYareÜH w kWórXÜ ucYniowie VWawiają Vobie cele? To 
YaVaTnicYe pXWanie VWanowiło baYę Tla VforÜułowania VYcYegółowXcU pXWań 
baTawcYXcUH a więcH prYeTe wVYXVWkiÜJ  

· w jaki  VpoVób – o ile w ogóle – wXYnacYone cele Vą realiYowane prYeY 
ucYącXcU Vię? 

· cYX oViągnięcie celu ucYeniowego (ang. learning goal; Mweck 1996) Taje 
VWuTenWoÜ pocYucie VaWXVfakcji? 

· cYX Yaproponowana prYeY naucYXciela forÜa pracXH cYXli wXkorYXVWanie 
NuropejVkiego porWfolio jęYXkowegoH Üoże poÜóc VłucUacYoÜ w okre-
ślaniu celów?  

 
2. Mefinicje  
 
2.1. Samoregulacja 
 
Pojęcie celu wiąże Vię nieroYerwalnie Y proceVeÜ VaÜoregulacjiH a YaWeÜH abX 
w pełni YroYuÜieć YjawiVka wXnikające Ye świaToÜego forÜułowania celuH 
należX prYeTVWawić i prYeanaliYować Wen poTVWawowX VcUeÜaW TYiałania cYło-
wieka. Określenie auWoregulacja (lub Vamoregulacja) wXjaśniane jeVW w pVXcUo-
logii w różnoraki VpoVóbH jeTnak baTacYe YgoTni Vą co To WegoH że VaÜoregula-
cja jeVW proceVeÜH TYięki kWóreÜu cYłowiek organiYuje Vwoje ÜXśliH eÜocjeH 
YacUowania oraY YarYąTYa VwoiÜ oWocYenieÜ w celu uYXVkania określonegoH 
pożąTanego prYeY Viebie VWanuIcelu (RiÜÜerÜan 2000). ŁXć Üoże jeVW Wo naj-
iVWoWniejVYa cecUa cYłowiekaH ponieważ poYwoliła naVYXÜ prYoTkoÜ prYeWrwaćH 
a naweW roYwijać Vię w YÜieniającXcU Vię warunkacUH kWóre VpowoTowałX wX-
Üarcie innXcU gaWunków. NaVYa uÜiejęWność VaÜoregulacji jeVW więc źróTłeÜ 
wiarX we właVną VprawcYośćH kWóra leżX u poTłoża pocYucia WożVaÜości. JeVW Wo 
„jeTen Y ÜecUaniYÜów YapewniającXcU inWegrację oVobowościH TYięki kWóreÜu 
naVYe TYiałanie jeVW na bieżąco korXgowane i TopaVowXwane To VWanTarTów 
wewnęWrYnXcU oraY ocYekiwań innXcU” (OofWa i MolińVki 2002J 565).  
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P VcUeÜacie auWoregulacji GollwiWYera (1996H Ya OofWa i MolińVki 2002) po-
jawiają Vię cYWerX faYXJ prYeTTecXYXjnaH prYeTTYiałaniowaH TYiałaniowa i po-
TYiałaniowaH naWoÜiaVW RiÜÜerÜan (2000) VWoVuje poTYiał na WrYX faYXJ prYeT-
TYiałaniowąH TYiałaniową i poTYiałaniową. Różnice w WeoreWXcYnXÜ ujęciu Wego 
proceVu wXnikają Y koncenWracji na oTÜiennXcU aVpekWacU YjawiVkaH cYXli Vkupiają 
Vię na pXWaniu o prYXcYXnX („TlacYego?”) albo na pXWaniu o określone cele („co?”)H 
lub Weż na pXWaniu o VpoVób („jak?”). PXWania o VpoVób realiYacji celu ToWXcYą kon-
kreWnXcU uÜiejęWności i ÜecUaniYÜów VWoVowanXcU w proceVie regulacjiH efek-
WXwnXcU i Üniej efekWXwnXcUH a poYwalającXcU oViągnąć cel. JeTnak Yarówno  
w jeTnXÜH jak i TrugiÜ VcUeÜacieH faYa prYeTTYiałaniowa iÜplikuje wXYnacYanie 
celów i WXÜ VaÜXÜ VWanowi inWegralną cYęść proceVów regulacXjnXcU.  

Jeśli VkupiÜX Vię na pXWaniu o prYXcYXnXH Wo TocUoTYiÜX To roYróżnienia 
poÜięTYX auWonoÜicYną a konWrolowaną forÜą regulacji – gTX prYXcYXną akWXw-
ności Tanej oVobX Vą jej właVne YainWereVowania i warWościH Wo Üówi Vię o auWo-
noÜicYnej regulacji YacUowańH cYXli Vamoregulacji (Reeve i in. 2009). Jeśli Tana 
oVoba angażuje Vię w akWXwnośćH TYiała poT wpłXweÜ YewnęWrYnXcU naciVkówH 
Wo ÜaÜX To cYXnienia Y konWrolowaną regulacją. OlucYowXÜ proceVeÜ w VaÜo-
regulacji jeVW ÜoWXwacjaH a w faYie reflekVji VYcYególną rolę oTgrXwają aWrXbucjeH 
jeTnak nie Vą one WeÜaWeÜ niniejVYXcU roYważań. PXYnacYanie celu w VcUeÜa-
cie proceVu VaÜoregulacji Üa ściśle określoną poYXcjęH TlaWego warWo poTkreślićH 
że faYa prYeTTYiałaniowa obejÜuje analiYę YaTaniaH cYXli forÜułowanie celu  
i prYXgoWowanie VWraWegiiH ale Wakże auWo-ÜoWXwujące prYekonaniaH nieroYerwal-
nie YwiąYane Y pocYucieÜ właVnej VkuWecYnościH ocYekiwanXÜ reYulWaWeÜ oraY  
Y YainWereVowanieÜ TanXÜ YaTanieÜ. FaYa TYiałaniowa Y koleiH Yawiera proceVX 
VaÜokonWroli i VaÜoobVerwacji. P YakreV WXcU pierwVYXcU wcUoTYą VWraWegie 
oTnoVYące Vię To VaÜego YaTaniaH koncenWracja uwagi oraY auWoinVWrukcjaH poT-
cYaV gTX VaÜoobVerwacja Üoże obejÜować ÜoniWorowanie proceVów ÜeWako-
gniWXwnXcU oraY rejeVWrowanie właVnXcU TYiałań. FaYa reflekVji obejÜuje VaÜo-
ocenę i aWrXbucjeH a Wakże reakcję na TYiałanieH cYXli proceVX TefenVXwne lub aT-
apWacXjne oraY pocYucie VaWXVfakcji (RiÜÜerÜan 2009).  

MoTel Wen jeVW cXklicYnX i poYwala wXjaśnić YÜianX YacUoTYące w Wrakcie 
proceVu VaÜoregulacji. UÜożliwia Weż wXjaśnienie TwócU YaVaTnicYXcU wXÜia-
rów VaÜoregulacjiH cYXli ucYenia Vię proakWXwnego i reakWXwnego. ProakWXwni 
ucYniowie wXkaYują więkVYą efekWXwność w VaÜoregulacjiH ponieważ icU faYa 
planowania jeVW na wXżVYXÜ poYioÜieH co Y kolei wpłXwa na efekWXwność ko-
lejnXcU faY TYiałania. UcYniowie reakWXwni poViaTają roYbuTowaną faYę auWore-
flekVji i na niej opierają Vwoją ÜoTXfikację TYiałania. R kolei ucYniowie proak-
WXwni wXkaYują więkVYX wXViłek i wXWrwałość w Tążeniu To celu niż ucYniowie 
reakWXwni (RiÜÜerÜan 2009J 279).  
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PVYXVWkie ÜoTele VaÜoregulacji Üają kilka wVpólnXcU cecU. ŁaYują bo-
wieÜ na prYeVłanceH żeH po pierwVYeH YgoTnie Y perVpekWXwą poYnawcYąH wVYX-
VcX ucYącX Vię Vą akWXwnXÜi ucYeVWnikaÜi proceVu ucYenia Vię. Po TrugieH ucYą-
cX Vię Üogą ÜoniWorowaćH konWrolować i regulować pewne aVpekWX VwoicU 
YacUowańH ÜoWXwacji i proceVów poYnawcYXcUH jak również pewne eleÜenWX 
Vwojego oWocYenia. Po WrYecieH iVWnieje pewien VWanTarTH To kWórego ucYącX Vię 
Üoże porównXwać Vwoje oViągnięcia i TecXTowaćH cYX proceV Üa bXć konWXnu-
owanX w Wej forÜie lub cYX poWrYebna jeVW YÜiana (cYXli ucYącX Vię VWawia celeH 
ÜoniWoruje prYebieg wXViłków i reguluje Vwoje YacUowanie). PonaTWo proceVX 
VaÜoregulacji Vą ÜeTiaWoraÜi poÜięTYX oVobiVWXÜi cecUaÜi lub cecUaÜi oWo-
cYenia a oViągnięciaÜi cYX reYulWaWaÜi TYiałaniaH cYXli ÜeTiacja YacUoTYi po-
ÜięTYX oVobąH konWekVWeÜ i ewenWualnXÜ oViągnięcieÜH celeÜ. ReaVuÜującH 
„VaÜoregulacja Wo akWXwnXH konVWrukWXwnX proceVH w kWórXÜ ucYącX Vię wX-
YnacYają cele ucYenia VięH naVWępnie ÜoniWorująH regulują i konWrolują Vwoje 
proceVX poYnawcYeH ÜoWXwację oraY YacUowanieH prowaTYeniH a jeTnocYeśnie 
ogranicYeni prYeY We cele oraY prYeY cecUX oWocYeniaH w kWórXÜ funkcjonują” 
(PinWricU 2000J 453; WłuÜacYenie auWorki).  

 
2.2. Cel i jego cecUy 
 
P Yależności oT roTYaju celu YÜienia Vię Yarówno jego efekWXwnośćH jak i wX-
Wrwałość w Tążeniu To niego. PrYeprowaTYono wiele baTań ToWXcYącXcU wX-
YnacYania celówH kWóre wVkaYują na ogroÜne YnacYenie Wego proceVu w ucYeniu 
Vię (Locke i LaWUaÜ 1990; ScUunk 2001)H prYeTe wVYXVWkiÜ Ye wYglęTu na poT-
nieVienie ÜoWXwacji ucYącXcU Vię. RiÜÜerÜan (2000) analiYuje wpłXw wXoT-
rębnionXcU celów na ÜoWXwacjęH poVługując Vię również prYXkłaTaÜi. Najbar-
TYiej iVWoWną rolą celu jeVW Vkierowanie uwagi na YaTaniaH kWóre Vą Y niÜ YgoT-
neH a jeTnocYeśnie ignorowanie WXcU YaTańH kWóre nie Vą Y niÜ powiąYane. Na-
VWępuje więc niejako wXklucYenie WXcU aVpekWów żXciaH kWóre TekoncenWrują  
i prYeVYkaTYają w Tążeniu To celu i VkoncenWrowanie uwagi na aVpekWacU po-
ÜocnXcU prYX jego oViągnięciu. Jeśli YaWeÜ celeÜ ucYnia jeVW wXjaYT na VWaż To 
FrancjiH Wo TYiałania Wakiej oVobX będą Vkupione wokół poYnawania nowXcU 
słów i YwroWówH kWóre poWencjalnie ułaWwią żXcie poTcYaV pobXWu w obcXÜ kra-
ju. Taka oVoba nie bęTYie naWoÜiaVW poświęcać cYaVu na cYXWanie arWXkułów  
o kulWurYe luTów AYji. Określenie celu YwiękVYa Wakże wXViłek oVobX Tążącej To 
jego oViągnięcia. SWąT iÜ bliżej wXjaYTuH WXÜ więcej cYaVu WrYeba poświęcić na 
prYXgoWowaniaH roYVYerYając je również na coTYienne cYXnnościH a więc poYna-
wanie YwXcYajów i YacUowań FrancuYów. Cel poTWrYXÜuje również wXWrwałość 
w Tążeniu To niegoH ponieważ Üoże Vię YTarYXćH że pierwVYX WeVW kwalifikującX 
na VWaż nie powieTYie Vię. PówcYaV należX YwiękVYXć wXViłki i konWXnuować 
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TYiałania Vłużące oViągnięciu WegoH co YaÜierYoneH nie reYXgnując Y obranej 
Trogi. RiÜÜerÜan (2000) poTkreśla WakżeH że cel YwiękVYa reakcje afekWXwne 
YwiąYane Y upragnionXÜ reYulWaWeÜ TYiałań. PowoTYenie poTcYaV Trugiego 
WeVWu kwalifikacXjnego i wXjaYT na VWaż Taje pocYucie VaWXVfakcji oraY VWwarYa 
warunki To TalVYego roYwoju Yarówno jęYXkowegoH jak i oVobowościowego.  

ParWo ponaTWo Ywrócić uwagę na cecUX celu (RiÜÜerÜan 2009J 270)H 
wśróT kWórXcU YnajTują Vię Yarówno We barTYiejH jak i Üniej pożąTane. Cel Üoże 
bXć więc VYcYegółowX (ang. Vpecific goal) lub ogólnX (ang. general goal). Ta 
pierwVYa cecUa poYwala ucYniowi Vkupić Vię na poprawieniu ocenX Y 3 na 4H 
poTcYaV gTX Wa Truga wXÜaga jeTXnie określeniaH że w prYXVYłości bęTYie piVał 
lepVYe WeVWX. Oolejną cecUą celu Üoże bXć jego bliVkość (ang. proximal goal) lub 
oTTalenie (ang. TiVWal goal). OTpowieTniÜ prYXkłaTeÜ jeVW Wu konWraVW poÜięTYX 
VforÜułowanieÜ „prYecYXWaÜ TYiViaj jeVYcYe pięć VWron po angielVku” a YTanieÜ 
„To końca roku prYecYXWaÜ Twie kViążki”.  

Cele Üogą bXć Wakże YorganiYowane UierarcUicYnieH oT króWko- To Tługo-
WerÜinowXcU („naucYę Vię pięciu Vłówek To juWra” lub „poVYerYę YaVób Vłownic-
Wwa poTcYaV roYÜów Y koleżanką”). PożąTana cecUa celu Wo Wakże jego YgoT-
ność Y innXÜi celaÜiH a więc kongruencja (ang. congruence). JeVW ona iVWoWnie 
cYęVWo WruTna To oViągnięcia Ye wYglęTu na wielość celów VWawianXcU Tanej 
oVobie nie WXlko prYeY nią VaÜąH lecY Wakże prYeY oWocYenie. CeleH jakie VWawia 
Vobie ÜaWurYXVWaH nie YawVYe będą YgoTne Y celaÜi jego roTYicówH a więc Üoże 
Tojść wówcYaV To konflikWu celów.  

Oolejną pożąTaną cecUą celu jeVW jego VWopień WruTności – YaTaniaH kWóre 
VWanowią wXYwanieH VWają Vię również poTVWawą ÜoWXwacji To TYiałaniaH co 
oYnacYaH że naweW jeśli cel jeVW WruTnXH Wo jeTnak Üoże bXć oViągalnX Tla Tanej 
oVobX („cUcę naucYXć Vię jęYXka włoVkiego – jeVW Wo Tla Ünie WruTneH ale Üożli-
we”). Jak TowoTYą Locke i LaWUaÜ (1990)H Y perVpekWXwX proceVów VaÜoregu-
lacXjnXcUH ucYniowieH kWórYX Üają aÜbiWne celeH oViągają lepVYe wXniki niż ciH 
kWórYX VWawiają Vobie cele YbXW łaWwe. Te oVWaWnie bowieÜ nie Tają pocYucia 
VaWXVfakcjiH a ponaTWo poVWępX ucYnia Vą cYęVWo nieYauważalne lub niewielkieH 
co Y kolei VkuWkuje YÜniejVYenieÜ ÜoWXwacji To TYiałania.  

NaVWępną iVWoWną cecUą celu jeVW jego źróTłoH a więcH kWo go wXYnacYaJ cYX 
jeVW on VkuWkieÜ VaÜoTYielnej TecXYjiH cYX YoVWaje YaVugerowanX lub narYuconX 
prYeY inną oVobę (ang. Velf-VeW vV. aVVigneT goalV). Nie YawVYe YTobXcie YawoTu 
prawnika jeVW poTXkWowane wXłącYnie oVobiVWXÜi pragnieniaÜi – niekieTX jeVW Wo 
cel poTXkWowanX prYeY oWocYenie. ŁaTania TowoTYąH że ucYniowieH kWórYX VaÜi 
wXYnacYają Vobie celeH Vą barTYiej Yaangażowani w icU oViągnięcie niż ciH Tla kWó-
rXcU cel YoVWał wXYnacYonX (Meci i RXan 1991). Również ScUunk poTkreśla (1985)H 
że ucYniowieH kWórYX VaÜi określają właVne celeH Vą barTYiej prYekonani o Üożliwo-
ści icU realiYacji niż ucYniowie Y wXYnacYonXÜi prYeY innXcU celaÜi.  
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PożąTaną cecUą celu jeVW również uświaToÜienie go Vobie (ang. con-
VciouV goalV). OkaYuje VięH że cele wpłXwające na akWXwność Tanej oVobX Üogą 
bXć również nieświaToÜe lub poTświaToÜe (FiWYViÜonV i ŁargU 2004)H jeTnak 
Wo właśnie świaToÜX cel jeVW beYpośreTnio YwiąYanX Y wXkonanieÜ Tanego 
YaTaniaJ „uświaToÜienie Vobie właVnego celu wpłXwa poYXWXwnie na proceV 
ucYenia Vię” (RiÜÜerÜan 2009J 273). PXróżnione YoVWałX WrYX poYioÜX świa-
ToÜości w proceVie VaÜoregulacji (Carver i ScUeier 1991H Ya RiÜÜerÜan 2009J 
274)J pierwVYXÜ jeVW poYiom nieświaTomX lub auWomaWXcYnXH TrugiÜ świaTo-
mX YeVWaw proceVów YwiąYanXcU Y poTejmowaniem TecXYji (uVWalanie celów  
i ÜoniWoring)H a WrYeciÜ YaawanVowanX poYiom świaTomościH w kWórXÜ VaÜo-
świaToÜość i auWoreflekVja poYwalają ocenić konVekwencje poTjęWXcU TecXYji. 
RgoTnie Y WXÜ ÜoTeleÜ cYłowiek nieuVWannie prYeWwarYa i ocenia Tane Ye 
wVYXVWkicU WrYecU poYioÜów. PXYnacYanie celów poYwala na prYenieVienie 
uwagi Y jeTnego poYioÜu świaToÜości na Trugi.  

OolejnXÜ aVpekWeÜ celuH VYeroko oÜawianXÜ Ü.in. w pracacU Mweck’a 
(1996H 2000)H jeVW jego koncenWracja na wXnikacU lub na VaÜXÜ proceVie.  
P TYieTYinie TXVcXplin VporWowXcU porównXwanie właVnXcU wXników Y wXni-
kaÜi innXcU VporWowcówH cYX Weż wVpółYawoTnicWwo wVkaYują na wXnikowe 
VforÜułowanie celuH poTcYaV gTX Tążenie To polepVYenia właVnej konTXcji jeVW 
celeÜ YorienWowanXÜ na proceV (w WXÜ wXpaTku – ToVkonalenie właVnXcU 
uÜiejęWności). P oTnieVieniu To ucYenia Vię Mweck (2000J 15) roYróżnia cele 
określające pewne krXWerium wXkonania (ang. performance goalV) oraY cele 
YorienWowane na YTobXcie wieTYX i umiejęWnościH ucYenie Vię (ang. learning go-
alV). Te pierwVYe iÜplikują YaYwXcYaj cUęć YTobXcia VpołecYnego uYnania lub 
prYXnajÜniej uniknięcia negaWXwnej ocenX właVnXcU TokonańH poTcYaV gTX We 
Trugie Vą YwiąYane Y TążenieÜ To YTobXcia nowXcU uÜiejęWnościH wXkonania 
nowXcU YaTań lub YroYuÜienia nowXcU YagaTnień. Oba We WXpX celu Üogą pro-
waTYić To oViągnięcia VukceVu i oba Vą całkowicie uniwerValneH „norÜalne”H 
jeTnakH jak WwierTYi Mweck (2000)H cUoć w iTealnXÜ świecie ucYącX Vię ÜoglibX 
oViągnąć oba cele równocYeśnieH Wo w świecie realnXÜ Tążenie To oViągnięcia 
obu WXpów celów równocYeśnie wXwołuje VXWuację konflikWową. P rYecYXwi-
VWości ucYniowie ÜuVYą wXbierać poÜięTYX WXÜH co poYwala iÜ YacUować 
WwarY wobec innXcUH a WXÜH co powoTuje wYroVW wieTYX i uÜiejęWności. CYęVWo 
naTÜierna koncenWracja na wXniku powoTuje YanieTbanie cennXcU Üożliwości 
YTobXwania nowej wieTYX lub Üoże naweW wXwołać pocYucie beYraTności.  

Taka klaVXfikacja cecU nie oYnacYa jeTnakH że cele TługoWerÜinowe nie Üogą 
bXć prYXTaWne – efekWXwniH VaÜoregulującX Vię ucYniowie Üogą TYięki niÜ forÜuło-
wać cele króWkoWerÜinoweH ale nie będą one poÜocne Tla oVób Y niVkiÜ poYioÜeÜ 
VaÜoregulacji. PoTobnie celH kWórX VWanowi wXYwanieH ale nie jeVW nieoViągalnXH bę-
TYie jeTnocYeśnie ÜoWXwował ucYnia To YwiękVYonego wXViłkuH a cel YTefiniowanX  
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i wXbranX VaÜoTYielnie VWanowi lepVYX boTYiec Tla ucYącego Vię niż narYuconeH cYX 
YbXW łaWwe cele. NajważniejVYa jeVW jeTnak wVpółYależność celów oT innXcU eleÜen-
Wów proceVu VaÜoregulacji. PXYnacYone w faYie prYeTTYiałaniowej cele nie WXlko 
wpłXwają na wXbór ÜeWoTX ucYenia VięH ale Wakże Tefiniują kolejną faYęH cYXli faYę 
TYiałaniaH raYeÜ Y iÜpleÜenWacją celu i auWoobVerwacją (RiÜÜerÜan 2009). 
 
3. Opis baTania  
 
ŁaTanie w TYiałaniu YoVWało prYeprowaTYone poTcYaV II VeÜeVWru w roku akaTe-
ÜickiÜ 2001I2012 na PXTYiale SWuTiów NTukacXjnXcU UniwerVXWeWu iÜ. ATaÜa 
MickiewicYa w PoYnaniu. ObejÜowało ono grupX ucYeVWnicYące w YajęciacU Y jęYX-
ka  angielVkiego  prowaTYonXcU  prYeY  auWorkę.  P każTej  Y  grup  bXło Wo  jeTno 90-
ÜinuWowe VpoWkanie WXgoTniowoH cYXli 30 goTYin w VeÜeVWrYe. Rajęcia obejÜowa-
łX wXÜowę i VłucUanie oraY graÜaWXkę i piVanieH oTpowieTnio na II i I roku.  
 
3.1. Opis grupy baTawczej 
 
Grupa baTawcYa Wo VWuTenWki I i II roku wVpoÜnianego wXTYiałuH Ye Vpecjalno-
ścią „eTukacja eleÜenWarna i jęYXk angielVki”H a więc prYXVYli wXcUowawcX 
prYeTVYkoliH naucYXciele w klaVacU 1-3 oraY naucYXciele jęYXka angielVkiego na 
poYioÜie prYeTVYkolnXÜ i wcYeVnoVYkolnXÜ. Re wYglęTu na cUarakWer icU prYX-
VYłej pracX jeVW nieYwXkle iVWoWneH abX ucYąc Vię jęYXka angielVkiegoH naucYXli Vię 
Wakże jak Vię ucYXćH nie WXlko poTcYaV VWuTiówH ale Wakże późniejH w cYaVie TYia-
łalności YawoTowej. PoYnawVYX lepiej VaÜXcU ViebieH będą Üogli i poWrafili 
wVpoÜagać roYwój VwoicU ucYniów i Wo już oT najÜłoTVYXcU laW. 

ŁaTane grupX VkłaTałX Vię Y TwuTYieVWu VWuTenWów II roku oraY WrYXTYieVWu 
cYWerecU Y I roku. P grupie Üniej licYnej TYiennicYki celów bXłX prYecUowXwane 
prYeY  naucYXciela  i  co  Twa  WXgoTnie  poTcYaV  Yajęć VWuTenWki  TokonXwałX  w  nicU  
wpiVów.  P  reYulWacie  w  Wej  grupie  wpiVX  bXłX  Tość regularneH  a  YgoTę na  uTYiał  
w baTaniu wXraYiłX wVYXVWkie VłucUacYki. NaWoÜiaVW I rok Üiał całkowiWą VwoboTę – 
VWuTenci Üogli piVać na WeÜaW celówH YgoTnie Ye VwoiÜi poWrYebaÜi i ÜożliwościaÜi 
cYaVowXÜi. P efekcie VpośróT 34 oVób poproVYonXcU o prowaTYenie TYiennicYkaH 
jeTXnie 4 oVobX robiłX Wo regularnie i Wo one wXraYiłX YgoTę na uTYiał w baTaniu.  
 
3.2. InsWrumenW   
 
P YwiąYku Y WXÜH że wXYnacYanie celów jeVW Wak ważnXÜ eleÜenWeÜ proceVu 
ucYenia VięH wXpoVażenie ucYniów w oTpowieTni inVWruÜenWH kWórX poÜógłbX 
iÜ forÜułować Vwoje TążeniaH nabrało ogroÜnego YnacYenia. ŁaYą wVpierają-
cą VWuTenWów VWałX Vię Tla auWorki TokuÜenWXH kWóre VWworYono ponaT 10 laW 
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WeÜu – NuropejVkie porWfolio jęYXkowe oraY NuropejVki VXVWem opiVu kVYWałcenia 
jęYXkowego. OT ponaT TekaTX Vą one inVpiracją i prYewoTnikieÜ Tla wielu 
naucYXcieli pragnącXcU uToVkonalić Vwój warVYWaW pracX oraY ułaWwić ucYącXÜ 
Vię opanowanie pożąTanXcU prYeY nicU uÜiejęWności.  

P roYTYiale 6H w punkcie 4H NuropejVki VXVWem opiVu kVYWałcenia jęYXkowego 
Yawiera naVWępujące wVkaYówki ToWXcYące różnXcU ÜeWoT wVpółcYeVnego ucYenia 
Vię jęYXka oraY YwiąYanXcU Y WXÜ proceVeÜ reYulWaWówJ „Üożna ocYekiwać lub 
wXÜagać oT ucYącXcU Vię (…) akWXwnego ucYeVWnicWwa w proceVie ucYenia VięH we 
wVpółpracX Y naucYXcieleÜ i innXÜi ucYącXÜi Vię prYX wVpólnXÜ uYgaTnianiu ce-
lów i ÜeWoT pracXH akcepWowaniu koÜproÜiVówH jak i angażowaniu Vię we wYa-
jeÜne ucYenie Vię i wYajeÜną ocenę oViągnięćH w VWałXÜ Tążeniu To oViągnięcia 
VaÜoTYielności” (2003J 126). R kolei NuropejVkie porWfolio jęYXkowe (2000) YaTaje 
pXWania o cel i powóTH Tla kWórXcU ucYącX Vię cUce opanować jęYXkH a Wakże o Vpo-
VóbH w jaki cUce Wen cel oViągnąć. Są Wo cele VWoVunkowo ogólneH co wXnika Y fakWuH 
że ToWXcYą one wVYXVWkicU jęYXkówH kWóre opanowuje ucYącX Vię. SpoVób VforÜu-
łowania pXWań poYwala jeTnak ucYniowi YaVWanowić Vię naT właVnXÜ proceVeÜ 
ucYenia VięH a Wakże – w faYie prYeTTYiałaniowej – VprecXYować celeH kWóre cUciałbX 
oViągnąć. RnajTują Vię WuH ÜięTYX innXÜiH pXWania o powóT ucYenia Vię („MlacYego 
cUceVY Vię ucYXć Wego jęYXka?”H „Mo cYego bęTYie Ci on poWrYebnX?”)H VpoVób („CYe-
go i w jaki VpoVób cUceVY Vię naucYXć?”) oraY UierarcUię poWrYeb i YaTań („CYX waż-
niejVYe jeVW Tla Ciebie roYuÜienie roYÜówH piVanieH cYX Üówienie?”).  

RagląTając To kolejnego źróTłaH cYXli koÜponenWu inWerkulWurowego NPJ (LiW-
Wle i SiÜpVon 2003)H YnajTujeÜX ogroÜnX wXbór TokuÜenWów już wXkorYXVWanXcU 
i VprawTYonXcU w naucYXcielVkiej prakWXce w wielu krajacUH cYXli goWowe inVWru-
ÜenWX wVpoÜagające VaÜoTYielne ucYenie VięH reflekVję naT WXÜ proceVeÜ oraY 
ÜoTXfikację VpoVobów TYiałania. JeTnXÜ Y nicU jeVW właśnie TokuÜenW oTpo-
wieTnio YÜoTXfikowanX i wXkorYXVWanX w niniejVYXÜ baTaniu. PrYeTVWawionX  
w forÜie WabeliH VWanowi nieYwXkle proVWX i prYejrYXVWX YapiV celówH TaW icU oViągnię-
ciaH ÜoTXfikacji oraY ewenWualnie VpoVobów icU TalVYej realiYacji. Jego poTVWawową 
YaleWą jeVW WoH że poYwala na Tużą kreaWXwność ucYnia w VforÜułowaniu celu TYiałańH 
ale jeTnocYeśnie jeVW wXVWarcYająco precXYXjnX i YwięzłX (paWrY Wabela 1).  
 

Moje cele w nauce języka angielskiego 
MaWa Mój cel w nauce 

jęYXka angielVkiego 
Moje TYiałania prowa-
TYące To oViągnięcia 

celu 
(w jaki VpoVób Wo 

oViągnę?) 

OieTX planuję 
oViagnąć cel? 

(TaWa) 

Ocena właVnej pracX 
(co uTało Vię YrobićH  
a co wXÜaga po-

prawX?) 

PYÜacnianie ÜoicU 
oViągnięć 

(w jaki VpoVób powWórYę 
WoH cYego Vię naucYX-

łaÜ?) 
  

 

    

 

Tabela 1J Cel w nauce jęYXka (LiWWle i SiÜpVon 2003). 
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3.3. Analiza wyników  
 
Poniżej prYeTVWawione YoVWałX oTpowieTYi uYXVkane oT 24 reVponTenWów w for-
Üie YapiVów w TYiennicYkacU. NiekWóre Y celów oraY VpoVobów icU realiYacji Yna-
laYłX Vię w kilku oTpowieTYiacUH inne Üają poTobną WreśćH cUoć różnią Vię nieco 
forÜą. Re wYglęTu na jakościowX (nie Yaś ilościowX) cUarakWer baTaniaH wXpo-
wieTYi YoVWałX prYeTVWawione w forÜie orXginalnej.  
 

A. Mój cel w nauce jęYXka angielVkiegoJ  
· ogląTać filÜX beY WłuÜacYeniaH 
· powWórYXć pUraVal verbVH 
· naucYXć Vię VłownicWwa ToW. jeTYeniaH 
· YwiękVYenie YaVobu VłownicWwaH 
· uVXVWeÜaWXYowanie YnajoÜości graÜaWXkiH 
· poprawienie YTolności VłucUaniaH 
· YwiękVYXć liVWening VkillVH 
· powWórYXć Vłówka Y YeVYXWu VłówekH 
· YwiękVYXć płXnność w cYXWaniu i poprawnośćH 
· prYecYXWać kViążkę po angielVkuH 
· prYecYXWaÜ Twie kViążki po angielVkuH 
· obejrYę jeTen filÜ po angielVku na WXTYieńH 
· coTYiennie będę Vię ucYXć jeTnego nowego VłówkaH 
· poprawić płXnne cYXWanieH 
· planuję prYecYXWać kViążkę po angielVkuH 
· poprawa płXnności wXpowieTYiH 
· ÜXśleć po angielVku!H 
· naucYXć Vię 50 VłówekH 
· “improve anT Tevelop maX vocabularXH grammar anT pronunciaWion” 

(roYwinąć VłownicWwoH graÜaWXkę i wXÜowę; WłuÜacYenie auWorki)H 
· płXnne wXpowiaTanie VięH 
· YwiękVYXć płXnność w ÜówieniuH 
· cYęściej VłucUać poTcaVWówH 
· naucYXć Vię nie bać wXpowiaTać na foruÜ grupX. 

 
Ł. Moje TYiałania prowaTYące To oViągnięcia celuJ 

· ogląTać filÜX beY napiVówH jeTen WXgoTniowoH 
· prYejrYeć kVera Y „pUraValaÜi” jakie ÜieliśÜX ToWXcUcYaVH 
· prYegląTanie oraY uWrwalenie VłówekH 
· cYXWanie nowXcU WekVWówH 
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· prYXVwajanie co najÜniej 5 Vłów TYiennieH 
· wXkonXwanie YaTań ToTaWkowXcUH 
· słucUanie poTcaVWówH auTXcji raTiowXcU i WelewiYXjnXcUH 
· słucUanie pioVenek po angielVkuH 
· VprawTYenie VWopnia roYuÜienia Y WekVWeÜ pioVenki po angielVkuH 
· ogląTanie filÜów Y angielVkiÜi napiVaÜi lub beYH 
· głośne cYXWanie angielVkicU rXÜowanekH 
· coTYienna praca Ye VłownikieÜH 
· YorganiYować Vię lepiejH 
· oTpiVać na liVW koleżance Ye SWanówH 
· magaYineVH webViWeVH VongVH bookV (ÜagaYXnXH VWronX inWerneWo-

weH pioVenkiH kViążki)H 
· oVłucUanie Vię Y jęYXkieÜ w wieloraki VpoVóbH 
· cYXWać wiaToÜości w jęYXku angielVkiÜH 
· opowiaTać na głoV Wreść prYecYXWanego arWXkułuH 
· poYnawać coTYiennie 20 nowXcU VłówekH 
· więkVYa akWXwność na YajęciacUH 
· VWałX konWakW Y jęYXkieÜH konWakWX Y oVobaÜi obcojęYXcYnXÜiH 
· WworYenie fiVYek Y nowXÜ VłownicWweÜ po YajęciacUH 
· VprawTYanie wXÜowX w VłownikuH 
· cUaWWing on SkXpe (roYÜowX prYeY koÜunikaWor SkXpe)H 
· „ŁlonTXnka na jęYXkacU”H 
· ćwicYenia foneWXcYne prYX użXciu prograÜu koÜpuWerowegoH 
· ÜobiliYowanie roTYica (ÜaÜX) To nauki jęYXka angielVkiego. 

 
C. Ocena właVnej pracXJ 

· uTało Vię ogląTać filÜXH jeTnak ÜuVYę powWórYXć „pUraVal verbV”H 
· oTVłucUałaÜ poTcaVWXH naTal pracuję naT graÜaWXkąH 
· liVWening – 70%H vocabularX – 50%H ReaTing – 50% (VłucUanieH 

słownicWwoH cYXWanie)H 
· YakłaTałaÜH że powWórYę o 3 „Wopiki” (WeÜaWX) więcejH ale nieVWe-

WX nie uTało VięH 
· na pocYąWku YakłaTałaÜ wXkonXwanie WakicU ćwicYeń co Trugi 

TYieńH ale nieVWeWX nie poTołałaÜ jeżeli cUoTYi o cYaVH 
· ÜXślęH że YbXW Üało prYXgoWowałaÜ piVeÜnXcU ćwicYeńH a barTYiej 

VkupiłaÜ Vię na ÜówieniuH ale piVeÜne ćwicYenia już prYXgoWowujęH 
· prYełaÜałaÜ barieręH kWóra powVWrYXÜXwała Ünie prYeT wXraża-

nieÜ Vwojego YTania w angielVkiÜH ponieważ bałaÜ VięH że Yrobię 
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jakieś karXgoTne błęTX; WeraY ÜówięH nieważneH cYX YTarYą Üi Vię 
jakieś wpaTki jęYXkowe cYX nieH 

· nieVWeWXH brakuje Üi ÜoWXwacji i Üoja praca nie jeVW regularna i Wo 
ÜuVYę YÜienićH 

· To TYiViajH cYXli To 27.04 YapiVałaÜ nowXÜi VłowaÜi pół YeVYXWuH 
jeTnak ÜuVYę je barTYiej uWrwalaćH bo We YapiVane parę Tni wcYe-
śniej Vą prYeYe Ünie YapoÜinane. 

 
M. PYÜacnianie oViągnięćJ 

· będę konWXnuować ogląTanie filÜówH 
· konWXnuowanie ToWXcUcYaVowej pracXH 
· keep going!H 
· YÜobiliYuję Vię i YÜuVYę To cYXWaniaH 
· prYXgoWowuję ÜaWeriałX Tla ÜoicU ucYniówH 
· prYXłożę Vię To VXVWeÜaWXcYności. 

 
N. RoYÜowa oceniającaJ 

Po kilku WXgoTniacU prowaTYenia TYiennicYków auWorka prYeprowaTYiła 
wXwiaT Y pięcioÜa oVobaÜi na 2 rokuH YaTając iÜ naVWępujące pXWaniaJ  

1. CYX prowaTYiVY Waki roTYaj planowania w żXciu coTYiennXÜ?  
OTpowieTYi reVponTenWek bXłX w więkVYości poYXWXwneJ „TakH Wo 
poÜaga; bXłobX Wo nieÜożliweH abX VproVWać wVYXVWkiÜ YaTa-
nioÜH ale nikW jeVYcYe nie YaVugerowałH że Üożna Wak Yrobić Y ję-
YXkieÜ angielVkiÜ”.  

2. Jak planujeVY Vobie Yajęcia? 
 „RwXkle piVeÜnie albo „w głowie” – ÜXślę o WXÜH co ÜaÜ Yrobić 
naVWępnego Tnia albo VpiVuję wVYXVWkie cYXnności na TanX WX-
TYień w kalenTarYu. To ToWXcYX głównie ucYenia Vię To egYaÜi-
nówH WeVWów”.  

3. CYX Wakie TYienniki celów Vą prYXTaWne?  
 „TakH poYwalają konWrolować WoH co robię albo nie robię; Wo Waki 
„baW” na VaÜego Viebie”. 

 
3.4. PoTsumowanie wyników 
 
UÜieVYcYone w TYiennikacU oTpowieTYi VWuTenWek wVkaYują na WoH że poWrafiłX 
poraTYić Vobie Y nowXÜ YaTanieÜH jakiÜ bXło Tla nicU VaÜoTYielne forÜułowa-
nie celów w pracX naT jęYXkieÜ. MiÜo pocYąWkowego YaVkocYenia („nie wieTYia-
łaÜH że Y jęYXkieÜ Weż Wak Üożna”)H ucYeVWnicYki Yajęć na II roku barTYo VYXbko 
prYXYwXcYaiłX Vię To regularnXcU wpiVów w TYienniku. Te VłucUacYki I rokuH kWóre 
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VkorYXVWałX Y Üożliwości prowaTYenia właVnXcU YapiVówH Wakże wXrażałX YaTowo-
lenie Y Wej nowej Tla nicU forÜX pracX. MecXYja poYoVWałXcU oVób Y Wego rokuH 
kWóre nie poTjęłX wXYwaniaH bXła Yapewne poTXkWowana wieloÜa wYglęTaÜiH 
kWóre należałobX YbaTać poT kąWeÜ różnic inTXwiTualnXcU.  

WśróT najcYęściej forÜułowanXcU celów YnalaYła Vię praca naT Vłownic-
WweÜ.  ŁarTYo  cYęVWo  wXÜienione jeVW  Wakże ogólne  „poVYerYenie  wieTYX”H  np.   
Y graÜaWXki. SłucUacYki wXkaYują również Vporą wieTYęH jeśli cUoTYi o VpoVób 
oViągnięcia celuH ÜeWoTę pracX – wVkaYują na ToTaWkowe VłucUanie nagrań 
(poTcaVWX)H ogląTanie filÜów i cYXWanie. Można Wakże wnioVkowaćH że niekieTX 
są YaTowolone Y właVnej pracXH a VpoVobeÜ wYÜacniania oViągnięć jeVW Tla 
nicU konWXnuacja Wego roTYaju akWXwnościH ÜoWXwowanie Vię To TYiałania („ke-
ep going!”). P kilku prYXpaTkacU VaÜo uświaToÜienie Vobie probleÜu Y Üo-
WXwacją („brakuje Üi ÜoWXwacji i ÜuVYę Wo YÜienić”) jeVW ogroÜnXÜ krokieÜ 
naprYóTH a w VprYXjającXcU warunkacUH prYX TalVYXÜ wVparciu grupX lub na-
ucYXcielaH Wakie probleÜX ÜogłXbX YoVWać YÜiniÜaliYowane.  

Ciekawą ÜeWoTą pracX naT jęYXkieÜH wXbraną prYeY jeTną Y reVponTen-
WekH bXło YacUęcenie roTYica – ÜaÜX – To nauki jęYXka angielVkiego. SWuTenWka 
oceniała nie WXlko właVne prYXgoWowanie To YajęćH ale Wakże poVWępX Vwojej 
ucYennicXH Y kWórXcU bXła barTYo YaTowolona. Praca Y ucYnieÜ poYwoliła jej na 
uświaToÜienie Vobie właVnXcU braków i oTpowieTnią ÜoTXfikację TYiałania.  
P pewnXÜ VenVie naucYającH VaÜa ToVkonaliła Vwój warVYWaW nie WXlko prYXVYłego 
naucYXcielaH ale Wakże ucYnia Tążącego konVekwenWnie To celu. ŁXć Üoże VYcYegó-
łowe oÜówienie Wego proceVu poTcYaV wXwiaTu poYwoliłobX na uYXVkanie peł-
niejVYego obraYu Wej reVponTenWki jako oVobX regulującej właVne ucYenie Vię.  

Inna VłucUacYka wVkaYała na probleÜ naWurX pVXcUologicYnejH Y kWórXÜ po-
VWanowiła Vię YÜierYXćJ „naucYXć Vię wXpowiaTać na foruÜ grupX”. NajwXraźniej 
Wen celH kWórX wcale nie bXł łaWwX To oViągnięciaH YoVWał YrealiYowanXH ponieważ  
w ocenie TYiałania YnalaYł Vię wpiVJ „prYełaÜałaÜ barieręH kWóra powVWrYXÜXwa-
ła Ünie prYeT wXpowiaTanieÜ Vię w jęYXku angielVkiÜ”. Rapewne wXÜagało Wo 
ogroÜnego wXViłku Ye VWronX VWuTenWkiH jeTnak uTało jej Vię jej Wego Tokonać.  

 Ogólnie poYXWXwna ocena Yaproponowanej prYeY naucYXciela VWraWegii 
poYwala Üieć naTYiejęH że w prYXVYłości VWanie Vię ona eleÜenWeÜ coTYiennXcU 
TYiałań Wej grupX VWuTenWów.  
 
4. Pnioski  
 
PrYeTVWawione powXżej wXniki TowoTYąH że cUoć wXYnacYanie celów nie jeVW 
cYXnnością Yupełnie nieYnaną VWuTenWoÜH Wo jeTnak prYeważnie jeVW ono VWo-
Vowane w coTYiennXcUH „nieucYeniowXcU konWekVWacU”H w planowaniu YwXcYaj-
nXcUH ToÜowXcU cYX YawoTowXcU obowiąYków. NieYależnie jeTnak oT To-
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świaTcYeń i prYXYwXcYajeńH reakcje na Wę innowację w proceVie ucYenia Vię Vą 
poYXWXwne. OkaYało VięH że Üożliwość planowania i ÜoniWorowania właVnej 
Trogi ucYeniowej jeVW Tla ucYniów pożąTanXÜH cUoć ToWąT Üało YnanXÜ To-
świaTcYenieÜ. R Wego wYglęTu należałobX wVpoÜagać proceVX VaÜoregulacjiH 
wVpółucYeVWnicYąc w wXYnacYaniu celów prYeY ToVWarcYanie wYorca – inVWru-
ÜenWu poÜocnego w WXÜ proceVie. 

WśróT wielu celówH kWóre wXYnacYali Vobie reVponTenciH YnalaYłX Vię Ya-
równo cele bliVkieH jak i TalekieH ogólne i VYcYegółoweH a Wakże VaÜoTYielnie 
wXbrane prYeY nicU VaÜXcU. OweVWia kongruencji celów w Wej grupie reVpon-
TenWów jeVW WruTna To określenia na WXÜ eWapie baTańH ponieważ wXÜaga ona 
YaVWoVowania ToTaWkowXcU narYęTYi baTawcYXcU. Rebrane inforÜacje Vugerują 
WakżeH że bXłX Wo cele YorienWowane na YTobXcie uÜiejęWności (ang. learning 
goalV)H a nie na wXnikH efekW TYiałania (ang. performance goalV)H co w TłużVYej 
perVpekWXwie ÜogłobX VpowoTować barTYo pożąTane proceVX regulacXjneH  
a naweW wYroVW ÜoWXwacji.  

PrYeprowaTYone baTanie w TYiałaniu uÜożliwiło Yaangażowanie ucYą-
cXcU Vię jęYXka angielVkiego w proceV ucYenia VięH a więc VWali Vię oni akWXwnXÜi 
ucYeVWnikaÜi Wego proceVu. PonaTWo wXYnacYanie celów poYwoliło na barTYiej 
świaToÜe planowanie TYiałań oraY konWrolę icU efekWów prYeY ucYącXcU VięH co 
w świeWle VcUeÜaWu VaÜoregulacji oYnacYaH że faYa prYeTTecXYXjna oraY prYeT-
TYiałaniowa YoVWała roYpocYęWa. PXniki prYeprowaTYonego baTania uYaVaTnia-
ją wnioVekH że oTpowieTYi na poVWawione pXWania baTawcYe Vą w więkVYości 
poYXWXwneH a więc wXYnacYone cele YoVWałX YrealiYowane prYeY ucYącXcU VięH 
Tając iÜ pocYucie VaWXVfakcji. InVWruÜenW YaproponowanX prYeY naucYXcielaH  
a wXkorYXVWXwanX wcYeśniej w NPJH VprawTYił Vię poTcYaV pracX w konWekście 
polVkiej ucYelni. CUoć Y wXpowieTYi VWuTenWów wXnikaH że VaÜoTYielne wXYna-
cYanie celów poTcYaV Yajęć jęYXkowXcU bXło Tla nicU nowościąH Wo jeTnak reak-
cja na Wę innowację bXła w Tużej ÜierYe poYXWXwna. Różnice poÜięTYX grupaÜi 
baTawcYXÜi ÜogłX wXnikać Y wielu cYXnników inTXwiTualnXcUH kWórXcU okre-
ślenie bXłobX wVkaYane w prYXVYłości.  
 
5. PoTsumowanie 
 
PXcUoTYąc Y Yałożeń ÜoTelu Weorii VaÜookreślenia (ang. Velf-TeWerminaWion 
WUeorX)H wVYXVcX ucYniowieH nieYależnie oT Vwojego punkWu wXjściaH pocUoTYe-
niaH wcYeśniejVYXcU ToświaTcYeń cYX YTolnościH poViaTają wewnęWrYne YaVobX 
ÜoWXwacXjneH kWóre poYwalają iÜ Yaangażować Vię konVWrukWXwnie i proakWXw-
nie w proceV ucYenia VięH cUoć We YaVobX Vą Yależne oT konWekVWu VpołecYnego 
(Reeve i in. 2009). OażTX ucYeńIVWuTenW oVWaWecYnie VaÜ ponoVi oTpowieTYial-
ność Ya wVpoÜnianX powXżej proceVH poTcYaV gTX YaTanieÜ naucYXcieli jeVW 



PXbierY Vwoją Trogę To celuJ Vamoregulacja w ucYeniu Vię jęYXka obcego 

39 

jeTXnie pełnić role poÜocnika. UcYenie Vię nie jeVW cYXnnościąH kWórą kWoś Üoże 
wXkonać Tla cYX Ya VWuTenWaIucYniaH ale racYej Wo on VaÜ ÜuVi Wen proceV 
prYeprowaTYić. SWąT Wak ważne jeVWH abX ucYenie Vię jęYXka polegało nie WXlko na 
prYXVwajaniu Vłówek i VłucUaniu pioVenek cYX wiaToÜościH ale na świaToÜXÜH 
VaÜoTYielnXÜ forÜułowaniu celu. TXlko w Wen VpoVób Üożliwe jeVW Yainicjo-
wanie proceVu VaÜoregulacji. NależX jeTnak paÜięWaćH że „wTrażanie To (lub 
naucYanie) VaÜoregulacji wXÜaga oT naucYXciela pokorX wXnikającej Y właVnej 
świaToÜości ogroÜu pracXH jaki WrYeba włożyć w proceV ucYenia VięH ponieważ 
Wa akWXwność na poYioÜie akaTeÜickiÜH Wak jak inne forÜX ucYenia VięH jeVW 
oVWaWecYnie barTYo oVobiVWXÜ ToświaTcYenieÜ” (RiÜÜerÜan 2009J 129; Włu-
ÜacYenie auWorki). P WXÜ konWekście uYaVaTnione wXTaje Vię VWwierTYenieH że 
ÜXH naucYXcieleH jeVWeśÜX po WoH abX poÜagać Ynaleźć TrogęH a wXYnacYanie 
celów w ucYeniu Vię jęYXka obcegoH jeVW jeTną Y WakicU Tróg.  
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AcWive lisWening as a sWraWegy conWribuWing Wo WUe TevelopmenW of learner 
auWonomy anT inTepenTence 

 

TUe aiÜ of WUe arWicle iV  Wo analXVe acWive liVWening anT iWV role in Teveloping 
learnerVG inTepenTence. TUe VWarWing poinW for TiVcuVVion iV WUe aVVuÜpWion 
WUaW acWive liVWeningH unTerVWooT aV accepWance of learnerVH a waX of encourag-
ing WUeÜ Wo expreVV WUeir WUougUWVH feelingV anT opinionVH UelpV WUe Tevelop-
ÜenW of WUeir WUinking VkillVH inTepenTence in TeciVion-Üaking aV well aV eTu-
caWional auWonoÜX. TUereforeH laWer in WUiV arWicle WUe WecUniqueV of acWive liV-
WeningH VucU aV explainingH parapUraVingH reflecWing on feelingV anT eÜoWionVH 
anT VuÜÜariVingH will be TiVcuVVeT. AW WUe VaÜe WiÜeH aWWenWion will be Trawn 
Wo coÜÜunicaWion ÜiVWakeV ÜaTe bX WeacUerV WUaW leaT Wo VWuTenWV’ TiVcour-
ageÜenW anT prevenW WUeÜ froÜ Teveloping auWonoÜX. FinallXH WUe arWicle will 
preVenW WUe reVulWV of a VurveX conTucWeT aÜong WeacUerV. TUe piloW VWuTX UaT 
Wwo objecWiveVH i.e. Wo TeWerÜine wUeWUer WeacUerV Uave WUe abiliWX Wo acWivelX 
liVWen anT wUeWUer WUeX applX WUiV abiliWX in pracWice.  
 
 
 

1. PsWęp 
 
P liWeraWurYe peTagogicYnej roYpowVYecUnionX jeVW pogląTH że prawTYiwe jeVW 
powieTYenieJ  „Üów TYiecku Tość cYęVWoH  jakie jeVW YłeH a Y pewnością VWanie Vię 
złe” (GorTon 1993J 36). JeVW WoH YTanieÜ cXWowanego auWoraH Tość roYpowVYecU-
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niona forÜa wXcUowania oraY kVYWałcenia opierająca Vię na VXVWeÜie karH kWóra 
jeTnak nie prYXnoVi pożąTanXcU efekWów. Można bXłobX Vobie YaWeÜ YaTać pXWa-
nieH jak powinno Vię wXcUowXwaćH kVYWałcić prYXVYłe pokoleniaH abX VWałX Vię one 
barTYiej kreaWXwneH VaÜoTYielne. OTpowieTYi na Wo pXWanie ToVWarcYa naÜ Weo-
ria opracowana prYeY GorTona (1993)H kWórX uważaH że poTVWawowXÜ cYXnni-
kieÜ TeWerÜinującXÜ wXcUowanie i kVYWałcenie każTego TYiecka jeVW okaYanie 
Üu beYwarunkowej akcepWacji. Taka poVWawaH preYenWowana prYeY roTYiców  
i naucYXcieliH prYXcYXnia Vię To roYwoju inWelekWualnego i oVobowościowego. 
MYieckoIucYeńH kWóreÜu okaYXwana jeVW beYwarunkowa akcepWacjaH VWaje Vię 
barTYiej świaToÜe VwoicU poWrYebH Vwojej warWości i goTnościH co Woruje Trogę 
oT Yależności To VaÜoTYielności i VaÜoVWanowienia. UYaVaTnienieÜ Wego fakWu 
jeVW WeYa GorTona (1993J 36)H że „akcepWacja poYwala TYiecioÜ oTWajać. (…) Ak-
cepWacja jeVW jak żXYna YieÜiaH kWóra poYwala TrobneÜu naVionku roYwinąć Vię  
w łaTnX kwiaWekH kWórX Wkwił w niÜ w YaroTku”. MeWoTąH kWóra poÜaga roYwinąć 
Vię TYiecku nicYXÜ kwiaWH jeVW akWXwne VłucUanie. To ona ułaWwia Üu VWanie Vię 
barTYiej oWwarWXÜH uÜożliwia wXrażenie właVnXcU poWrYebH pragnieńH eÜocji. 
JeVW Wo uYaVaTnione WXÜH że TYiecko nie rXYXkuje oTrYucenia prYeY roTYicaH na-
ucYXciela cYX Weż wXcUowawcę. PonaTWo TYięki cYXnneÜu VłucUaniuH TYieci Ya-
cYXnają ÜXślećH analiYować WowarYXVYące iÜ probleÜX WakH abX Ynaleźć konVWruk-
WXwne roYwiąYanie. Rałożenie Wo poYwoliło GorTonowi (1993J 61) VforÜułować 
naVWępującą WeYęJ „CYXnne VłucUanie jeVW jeTną Y najVkuWecYniejVYXcU ÜeWoTH abX 
poÜóc TYiecku VWać Vię barTYiej VaÜoTYielnXÜH oTpowieTYialnXÜ i barTYiej nie-
YależnXÜ”. Teorię Wę uYupełnia JanowVka (2008J 71)H kWóra uważaH że akWXwne 
słucUanie poÜaga ucYniowi w proceVie nabXwania wieTYXH w roYwiąYXwaniu 
konflikWów i VXWuacji probleÜowXcUH a Wakże w VaÜorealiYacji.  

 Na poTVWawie prYeTVWawionXcU WeY ÜożeÜX wnioVkowaćH że ÜeWoTa ak-
WXwnego VłucUania prYXcYXnia Vię To poTnieVienia jakości proceVu kVYWałcenia. 
JeTnocYeśnie jeVW ona cYXnnikieÜ TeWerÜinującXÜ WworYenie aWÜoVferX VprYXja-
jącej naucYaniu oraY wXcUowaniu. P YnacYnXÜ VWopniu ÜeWoTa Wa jeVW oTpowie-
TYialna Ya roYwiąYXwanie VXWuacji konflikWowXcU poÜięTYX ucYniaÜiITYiećÜi  
a naucYXcielaÜiIroTYicaÜi. P TalVYej konVekwencji prowaTYi To wXkVYWałcenia 
poVWawX VaÜorealiYacji i auWonoÜii. Jeśli YaWeÜ akWXwne VłucUanie Üa WXle poYX-
WXwnXcU aVpekWówH YaVWanówÜX VięH na cYXÜ polega jego iVWoWa?  
 
2. AkWywne słucUanie – Tefinicja pojęcia 
 
Na poTVWawie Tefinicji YacYerpnięWej Y publikacji ReWWera (2005J 331)H akWXwne 
słucUanie roYuÜieÜX jako poVWawę koÜunikacXjnąH w kWórej klucYową rolę oT-
grXwa uÜiejęWność VłucUania polegająca na VYcYególnXÜ naVWawieniu Vię na 
roYÜówcę. PoYwala Wo na jego pełną i beYwarunkową akcepWację. NieYwXkle 
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ważne jeVWH abX roYÜówca bXł w pełni świaToÜX akcepWacjiH ponieważ WXlko poT 
WXÜ warunkieÜ Üoże on oÜówić Vwój probleÜH Ynaleźć jego konVWrukWXwne 
roYwiąYanie lub Weż prYeTVWawić Vwoje eÜocjonalne naVWawienie Yarówno To 
probleÜuH jak i To roYÜówcX. R roYważań WXcU wXnikaH że akWXwne VłucUanie jeVW 
goWowością TopuVYcYenia roYÜówcX To proceVu kVYWałWowania roYÜowX (ReWWer 
2005J 209). PonaTWo powinna Wo bXć akWXwna cYęść proceVu koÜunikacjiH w kWó-
rXÜ ÜówiącX akcepWowanX jeVW werbalnie i niewerbalnie (GorTon 1993J 40; ReW-
Wer 2005J 209). A YaWeÜ ÜożeÜX ÜówićH że akWXwne VłucUanie jeVW roTYajeÜ 
roYÜowXH w kWórej wVpółTYiałają naVWępujące eleÜenWX (por. GorTon 1993J 40)J 

1) Vkupienie uwagi wXrażone beY VłówH 
2) VWoVowanie WYw. „wXWrXcUów”I„oWwieracYX” koÜunikacXjnXcUH 
3) paVXwne VłucUanie i brak wWrąceńH 
4) oTYwiercieTlenie jako poVWawa akWXwnego VłucUania. 

PokróWce oÜówiÜX WeraY poVYcYególne eleÜenWX.  
 
AT 1. Skupienie uwagi wXrażone beY Vłów 
ŁrYeśkiewicY (1996J 31) uważaH że należX VłucUać całXÜ ciałeÜ. OYnacYa WoH że 
słucUającX całą Vwoją uwagę kieruje na roYÜówcę i jeÜu Weż poTporYąTkowuje 
fiYXcYną akWXwność ciała. PrYXkłaTeÜ całkowiWego poświęcenia uwagi naTawcX 
koÜunikaWu jeVW uWrYXÜanie konWakWu wYrokowego. P WXÜ aVpekcie liWeraWura 
prYeTÜioWu poTkreśla jeTnakH że nie oYnacYa Wo ciągłego wpaWrXwania VięH a na-
weW gapienia Vię na roYÜówcę (ŁrYeśkiewicY 1996J 31). Powinien Wo bXć WYw. na-
WuralnX konWakW wYrokowXH polegającX na nawiąYaniu konWakWu i naprYeÜiennXÜ 
paWrYeniu w bok. PrYXjęcie Wakiej poVWawX wXraża YainWereVowanie i Yaangażowa-
nieH kWóre niewąWpliwie wiążą Vię Y wXViłkieÜ pVXcUicYnXÜH lecY w YaÜian Ya nie-
go VłucUającX Üa VYanVę uYXVkać iVWoWne inforÜacje. NaVWępnXÜ eleÜenWeÜ 
ÜającXÜ na celu Vkupienie uwagi na roYÜówcX jeVW VpoVób VieTYenia. Jak piVYe 
ŁrYeśkiewicY (1996J 32)H „SieTYenie Y ciałeÜ wXVunięWXÜ ku ÜówcX i rXVującXÜ 
Vię na WwarYX VkupienieÜ jeTnoYnacYnie prYekaYuje Üu inforÜacjęH że YaÜienili-
śÜX Vię ‘w VłucU’”. P oTnieVieniu To prYXjÜowanej poTcYaV VłucUania poYXcji 
JanowVka (2008J 76) Wrafnie YauważaH że jeVW ona barTYo iVWoWna w relacji wX-
cUowawca – ucYeń i nie powinna bXć obciążona WYw. poTwójnXÜ wiąYanieÜ. 
RjawiVko Wo wXnika Y iVWnienia roYbieżności poÜięTYX koÜunikaWeÜ werbalnXÜ  
a niewerbalnXÜH co u oTbiorcX wXwołuje niepewnośćH niepokój i poTejrYliwość1. 
PonaTWo w warunkacU VYkolnXcU należX Ywrócić uwagęH że prYXjęWa poVWawa ciała 

                                                             
1 GorTon (1993H 1997) poTaje w VwoicU publikacjacU iVWoWnX prYXkłaT WYw. „poTwójnego 
wiąYania”. JeVW Wo ÜacUanie prawą ręką w kierunku ucYnia Y Tłonią oTwróconą na Ye-
wnąWrY. Taki geVW oYnacYa brak akcepWacjiH cYaVu Tla niegoH brak Vkupienia uwagi na poT-
opiecYnXÜH co ucYeń Wrafnie YinWerpreWuje jako oTrYucenieH brak YainWereVowania niÜ.  
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nie powinna wXrażać ToÜinującej roli naucYXciela w koÜunikacji. PrYXkłaTeÜ 
Üoże bXć VieTYącX w ławce ucYeńH kWórX wXVłucUuje VWojącego naucYXciela.  
P Wakiej VXWuacji ucYeń Üoże pocYuć Vię YagrożonX. PoTobnie ucYeń VWojącX prYeT 
VieTYącXÜ naucYXcieleÜ oTcYuwa TXVkoÜforW pVXcUicYnX.  

MalVYXÜ eleÜenWeÜ wcUoTYącXÜ w VkłaT cYXnników poYwalającXcU Vkupić 
uwagę na roYÜówcX jeVW oTpowieTnia geVWXkulacjaH kWóra powinna bXć VWonowa-
na. Ra poÜocą geVWu Üożna wXraYićH że VłucUającX poTąża Ya WokieÜ ÜXśli Üówią-
cegoH akcepWuje jego pogląTX. Jeśli naWoÜiaVW geVWXkulacja jeVW YbXW ożXwionaH 
uWruTnia właściwe Vkupienie Vię i prYekaYanie iVWoWnXcU inforÜacji. PrYXkłaTeÜ 
Wakiej nieoTpowieTniej geVWXkulacji jeVW „bawienie Vię” różnXÜi prYeTÜioWaÜi lub 
Weż VWukanie cYX Weż kiwanie nogą. AbX Vkupić całą uwagę na naTawcX koÜunikaWuH 
nie powinno Vię również YacUowXwać YbXW Tużego TXVWanVuH kWórX najcYęściej wX-
rażanX jeVW prYeY Won głoVu oraY niewłaściwą poVWawę ciała. SkrYXżowane nogi  
i ręce wraY Y niVkiÜ WoneÜ głoVu Vugerują ÜówiąceÜu TXVWanVH a koÜunikaW oT-
VYXfrowanX jeVW w VpoVób naVWępującXJ „nie poTcUoTź YbXW bliVko”H „YacUowaj TX-
VWanV”2. OVWaWniÜ eleÜenWeÜH kWórX ułaWwia Vkupienie uwagi na roYÜówcXH jeVW 
eliÜinacja wVYelkiego roTYaju Yakłóceń. A YaWeÜ należX wXłącYać WelefonH unikać 
UałaśliwXcU ÜiejVcH np. Uolu VYkolnego poTcYaV prYerwX. RTanieÜ ŁrYeśkiewicYa 
(1996J 31) Wreść roYÜowX prowaTYonej w WakicU warunkacU YoVWanie niewłaściwie 
YroYuÜiana oraY YapaÜięWana w VpoVób YniekVYWałconX.  
 
AT 2. SWoVowanie WYw. „wXWrXcUów”I„oWwieracYX” komunikacXjnXcU 
GorTon (1993J 49) naYXwa „wXWrXcUX” auWoÜaWaÜi To oWwierania TrYwiH co iÜ-
plikujeH że VWanowią one YaproVYenie To koÜunikacjiH YacUęcają To Üówienia 
oraY To konWXnuowania wXpowieTYi. RTanieÜ cXWowanego auWora ułaWwiają one 
koÜunikację prYeY pobuTYanie naTawcX inforÜacji To Üówienia. IcU ÜoWXwują-
ca funkcja polega na WXÜH że ÜówiącX oTcYuwa YainWereVowanie oraY Vkupienie 
uwagi na właVnej oVobie. PonaTWo w Wen VpoVób wXrażane Vą pełna akcepWacja 
oraY VYacunek Tla pogląTów roYÜówcX. JeVW Wo ÜożliweH ponieważ oVoba VWoVu-
jąca „auWoÜaWX” niejako wXłącYa Vwoje eÜocjeH nie filWruje uYXVkanXcU inforÜacji 
prYeY prXYÜaW właVnXcU ToświaTcYeń i wieTYXH a koncenWruje Vię jeTXnie na in-
forÜacjacU wXrażonXcU ekVplicXWnie prYeY roYÜówcę. FakW Wen jeVW o WXle iVWoWnXH 
że jako VłucUacYe YbXW pocUopnie oVąTYaÜX cYX Weż analiYujeÜX Tocierające in-
forÜacje (ŁrYeśkiewicY 1996J 52)H co VkuWkuje YniekVYWałconXÜ YroYuÜienieÜ 
koÜunikaWu. Łrak wVpoÜnianej już analiYXH inWerpreWacji cYX Weż oVąTu uVłXVYa-
nXcU inforÜacji YnajTuje oTYwiercieTlenie w naYwie Wego roTYaju VłucUania. LiWe-

                                                             
2 Na poWrYebX niniejVYego arWXkułu poTajeÜX WXlko wXbrane prYXkłaTX koÜunikacji niewerbal-
nejH kWóre ułaWwiają Vkupienie uwagi na roYÜówcX. SYcYegółowX opiV właściwej koÜunikacji 
niewerbalnej YnajTuje Vię Yarówno w publikacji JanowVkiej (2008)H jak i ŁrYeśkiewicYa (1996). 
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raWura prYeTÜioWu określa je ÜianeÜ słucUania niereflekVXjnego lub Weż słucUa-
nia Y minimalną reakcją (ŁrYeśkiewicY 1996J 52). PoÜięTYX WXÜi TwoÜa WerÜi-
naÜi iVWnieje jeTnak Trobna różnica. I WakH VłucUanie niereflekVXjne Yaleca Vię 
VWoVować w VXWuacjacUH kieTX roYÜówca jeVW poT wpłXweÜ Vilnego wYburYenia 
eÜocjonalnego i oTcYuwa poWrYebę WYw. „wXgaTania Vię”H co poYwala Üu wXci-
VYXć VięH opanować i YacYąć ÜXśleć racjonalnie. Raleca Vię VWoVować Wen roTYaj 
słucUania prYeTe wVYXVWkiÜ w warunkacU VYkolnXcUH gTYie cYęVWo Üają ÜiejVce 
konflikWX na linii ucYeń – ucYeń oraY ucYeń – naucYXciel. Jego YaleWą w proceVie 
naucYania jeVW WoH że ucYącX Vię barTYo cYęVWo obawiają Vię poTejÜowania VYcYe-
rej roYÜowX Y naucYXcieleÜH kWórX Üa ToÜinującą poYXcję. RaVWoVowanie forÜX 
„uUÜ” cYX Weż wXrażeń WXpu „Wak?’H „Üów Talej”H „naprawTę”H „aUa”H „ocU”H „inWe-
reVujące” cYX „ToprawTX” (ŁrYeśkiewicY 1996J 53) VWanowi YacUętę To TalVYej 
wXpowieTYiH wXraża akcepWację oraY uÜożliwia poWrakWowanie roYÜówcX jako 
równorYęTnego parWnera koÜunikacji.  

PoTobnie funkcjonuje VłucUanie Y ÜiniÜalną reakcją. SWoVuje Vię go prYeTe 
wVYXVWkiÜ w VXWuacjacU roYpocYXnającXcU konwerVację. PoÜocne Vą Wakie wXraże-
nia jakJ „cYX coś Vię VWało”H „co cię gnębi?”H „cYX Üożna ci poÜóc?”. NaWoÜiaVW  
w Wrakcie roYÜowX naucYXciel Üoże użyć naVWępującXcU VforÜułowańJ „Üów Ta-
lej”H „roYuÜieÜ” (ŁrYeśkiewicY 1996J 53). P żaTnXÜ prYXpaTku nie należX YaTa-
wać pXWań Y prośbą o wXjaśnienie opiVXwanej VXWuacjiH cYX Weż uYaVaTnienie opiniiH 
ponieważ wXwołują one irXWację Üówiącego i Yakłócają jego ÜonologH kWórego 
celeÜ jeVWH prYXpoÜnijÜXH poWrYeba wXpowieTYenia Vię. OÜówione pokróWce WYw. 
auWoÜaWX To oWwierania TrYwi VWoVuje Vię w naVWępującXcU VXWuacjacUJ 

- ucYeń wXraża cUęć opowieTYenia o VwoicU pogląTacUH 
- ucYeń oTcYuwa poWrYebę „wXrYucenia” Y Viebie VilnXcU eÜocjiH 
- ucYeń Üa kłopoWX Y opiVeÜ ToWXcYącego go probleÜuH 
- ucYeń cYuje YbXW TużX reVpekW prYeT naucYXcieleÜ i nie YacUowuje Vię 

VwoboTnie poTcYaV roYÜowX.  
 
AT. 3. PaVXwne VłucUanie  
PaVXwne VłucUanie jeVW określane w liWeraWurYe prYeTÜioWu (GorTon 1993J 40) 
jako niemówienieH milcYenie lub Weż bierne VłucUanie. Jak piVYe GorTon (1993J 
41)H „JeVW prYekonującXÜ beYVłownXÜ koÜunikaWeÜ”H kWórego Viła polega na 
okaYaniu beYwarunkowej akcepWacjiH co w TalVYej konVekwencji prowaTYi To 
konVWrukWXwnego roYwiąYania probleÜu. JeVW Wo ÜożliweH ponieważ naTawca 
koÜunikaWu pocYąWkowo opowiaTa jeTXnie o VwoiÜ VilnXÜ wYburYeniu eÜo-
cjonalnXÜH coraY TokłaTniej opiVuje Vwoje eÜocjeH niejako wgłębia Vię w YaiVW-
niałX konflikW. P WXÜ cYaVie oTbiorca jeTXnie ÜilcYX. PVpoÜniane ÜilcYenie 
jeVW klucYowXÜ eleÜenWeÜ Wej „roYÜowX”. JeVW Wo ÜoÜenW VaÜoVWanowieniaH 
poTcYaV kWórego oTbXwa Vię proceV YÜianXH co oYnacYaH że naTawca poTejÜuje 
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próbę poVYukiwania roYwiąYań YaiVWniałego konflikWu. RTanieÜ GorTona (1993J 
43)H próbX We Vą pocYąWkowo nieśÜiałeH ale roYÜówcaH YacUęconX prYeY okaYX-
waną Üu akcepWacjęH poVYukuje TalVYXcU roYwiąYań. Na Wej poTVWawie GorTon 
(1993J 43) konkluTujeH że „nieÜówienie jak również nieTYiałanie prYekaYuje 
akcepWację. A akcepWacja VprYXja konVWrukWXwneÜu roYwojowi i YÜianie”. Ten 
roTYaj VłucUania Yaleca Vię VWoVować w VXWuacjacU konflikWu eÜocjonalnegoH 
jeśli naTawca cYuje Vię VkrYXwTYonXH nieYroYuÜianX.  
 
AT 4. AkWXwne VłucUanie 
AkWXwne VłucUanie (GorTon 1993J 56) nie jeVW jeTXnXÜ WerÜineÜ wXVWępującXÜ 
w liWeraWurYe pVXcUologicYnej i peTagogicYnej. AkWXwne VłucUanie określane jeVW 
Ü.in. jako słucUanie reflekVXjne (ŁrYeśkiewicY 1996J 60)H słucUanie pomocne (Jan-
kowVka 2008J 71) cYX Weż jako aWWenWive liVWening (RogerV 2005J 17). PoT WXÜ poję-
cieÜ ŁrYeśkiewicY roYuÜie proceV koÜunikowania Vię Ya poÜocą VłówH prYX cYXÜ 
Yarówno naTawcaH jak i oTbiorca Vą w niÜ akWXwni. RaTanieÜ oTbiorcX jeVW pełne 
Ywrócenie Vię To roYÜówcXH VkoncenWrowanie na niÜ niepoTYielnej uwagi. CeleÜ 
Wego roTYaju VłucUania jeVW prYekaYanie i poTkreślenie beYwarunkowej akcepWacji. 
IVWoWne jeVWH abX oTbiorcaH niejako wcYuwając Vię w naTawcę koÜunikaWuH uÜiał 
uVłXVYeć właściwą inforÜacjęH powinien Weż Vpróbować YroYuÜiećH co oTcYuwa 
naTawca lub WeżH co Üówi jego wXpowieTź3 (GorTon 1993J 56). PVpoÜniane 
wcYuwanie Vię w naTawcę inforÜacji oYnacYaH że „VłucUaÜX nie WXlko uVYaÜiH ale 
również ocYaÜiH uÜXVłeÜH VerceÜ i wXobraźnią” (WłuÜacYenie auWorki) (RoberWVon 
UWWpJIIwww.go2iWecU.orgIHTMLICM08IWoolkiWIlinkVIprinWIMenWoringIAcWive LiVWe 
ning.pTf). Na poTVWawie YacXWowanXcU Vłów ÜożeÜX VWwierTYićH że poTcYaV Vłu-
cUania prYeWwarYane Vą Tocierające To VłucUającego inforÜacje. ProceV Wen oTbX-
wa Vię na poTVWawie poViaTanej wieTYXH ToświaTcYeniaH naVWawienia iWp. Pażne 
jeVW jeTnakH abX oTbiorca koÜunikaWuH poTejÜując próbę akWXwnego VłucUaniaH 
nie poÜijał ważnXcU inforÜacjiH kWóre YawarWe Vą w geVWXkulacjiH ÜiÜice cYX Weż  
w poVWawie ciała Üówiącego. PoTVuÜowując roYważania WerÜinologicYneH Üoże-
ÜX VWwierTYićH że „akWXwne VłucUanie (…) Wo uÜiejęWność VłucUania polegająca na 
VYcYególnXÜ naVWawieniu To roYÜówcX” (ReWWer 2005J 331). JeVW Wo VpecXficYnX 
roTYaj roYÜowXH w kWórej wVpółTYiałają oÜówione już wcYeśniej Vkupienie uwagi 
wXrażone beY VłówH VWoVowanie WYw. wXWrXcUów oraY paVXwne VłucUanie (por. Gor-
Ton 1993H 1997; ReWWer 2005).  

RaVWoVowanie wXWrXcUów cYX Weż poTjęcie próbX Vkupienia uwagi na 
roYÜówcX nie gwaranWują jeTnakH że oTbiorca koÜunikaWu w pełni YroYuÜie 
jego naTawcę. IVWnieją bowieÜ warunkiH oT kWórXcU uYależnionX jeVW VukceV 

                                                             
3 P nieÜieckojęYXcYnej liWeraWurYe prYeTÜioWu funkcjonuje ToTaWkowe pojęcie określające 
Wen roTYaj VłucUania. JeVW Wo WYw. WiefeV Hören (OberÜaXr 2007J 18)H cYXli słucUanie głębokie.  
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akWXwnego VłucUania. JeTnXÜ Y nicUH YTanieÜ GorTona (1997J 222)H jeVW wola  
i cUęć uVłXVYenia WegoH co roYÜówca cUce prYekaYać. P prakWXce oYnacYa WoH że 
należX Üu poświęcić cYaV i uwagę. Jeśli oTbiorca inforÜacji bęTYie YajęWXH nie 
bęTYie poViaTał wXVWarcYającej ilości cYaVuH nie poTejÜie naweW próbX YroYu-
Üienia roYÜówcXH jego ucYuć. Te oVWaWnie ÜuVYą bXć beYwarunkowo Yaakcep-
Wowane prYeY roYÜówcęH naweW jeśli Vą Yupełnie oTÜienne oT poViaTanXcU 
ToświaTcYeń właVnXcU i wXobrażeń. OolejnXÜ warunkieÜ uÜożliwiającXÜ 
akWXwne VłucUanie jeVW oTpowieTni VpoVób WrakWowania roYÜówcX. NależX pa-
ÜięWaćH że ucYeńITYiecko Wo inTXwiTualnośćH kWóra Üa Vwoją WożVaÜośćH wła-
Vne ToświaTcYenia kierujące proceVeÜ percepcji inforÜacji. NaVWępnieH YTa-
nieÜ GorTona (1997J 222)H roYÜówca powinien wXkaYać Vię eÜpaWiąH abX Yro-
YuÜieć VWanX eÜocjonalneH prYeżXcia naTawcX inforÜacji. RTanieÜ cXWowane-
go auWora oYnacYa WoH że należX VpojrYeć na świaW ocYaÜi roYÜówcX. TXlko poT 
WXÜ warunkieÜ poTcYaV akWXwnego VłucUania Üożliwe jeVW prYekaYanie pełnej 
akcepWacji ÜówiąceÜu. RwróćÜX jeVYcYe uwagę na eÜocje WowarYXVYące pro-
ceVowi akWXwnego VłucUania. UcYeńITYiecko ÜuVi Üieć prawo To wXrażenia 
prawTYiwXcU eÜocjiH wXgłaVYania opiniiH naweW WakicUH kWóre bXłXbX nieakcep-
Wowane prYeY icU oTbiorcę lub Weż powoTowałXbX jego wYburYenie eÜocjonal-
ne. P WXÜ oVWaWniÜ prYXpaTku oTbiorca nie powinien reagowaćH ponieważ 
„(…) ucYucia prYeÜijająH nie Wrwają wiecYnie. Nienawiść Üoże YÜienić Vię  
w ÜiłośćH naTYieja YaVWąpi roYcYarowanie” (GorTon 1997J 222).  

 
PoTVuÜowując ToWXcUcYaVowe roYważaniaH ÜożeÜX VWwierTYićH że ak-

WXwne VłucUanie jeVW proceVeÜ koÜunikacji całkowicie YorienWowanXÜ na 
naTawcę inforÜacjiH kWóreÜu poświęcona jeVW uwaga. Powinien Weż bXć w pełni 
YaakcepWowanX prYeY oTbiorcę inforÜacji. Pażne jeVW prYX WXÜH abX akcepWacja 
Wa bXła oTpowieTnio wXrażona. RaVWanówÜX Vię YaWeÜH w jaki VpoVób ÜożeÜX 
prakWXcYnie realiYować proceV akWXwnego VłucUania.  
 
2.1. TecUniki akWywnego słucUania 
 
RTanieÜ ŁrYeśkiwicYa (1996J 62)H abX akWXwne VłucUanie uwieńcYone YoVWało 
VukceVeÜH należX poVłużyć Vię różnoroTnXÜi WecUnikaÜiH naYwanXÜi Wakże 
reakcjaÜi. PśróT nicU wXróżnia Vię wXjaśnianieH parafraYowanieH oTYwiercie-
Tlanie ucYuć i eÜocji cYX Weż poTVuÜowanie.  

PierwVYa Y wXÜienionXcU WecUnikH cYXli wXjaśnianieH VWoVowana jeVW w VX-
WuacjacU nieYroYuÜiałXcU Tla oTbiorcX koÜunikaWu. JeTnocYeśnie poYwala Üó-
wiąceÜu wXraYić Vię precXYXjniej. OYnacYa WoH że jej celeÜ jeVW uświaToÜienie 
naTawcX inforÜacjiH że jego wXpowieTYi nie Vą w pełni YroYuÜiałeH co Üoże Vię 
YTarYXć w prYXpaTku barTYo Vilnego wYburYenia eÜocjonalnego. P Wego WXpu 
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VXWuacjacU VłucUającX Üoże poVłużyć Vię Yarówno pXWaniaÜi oWwarWXÜiH jak  
i YaÜknięWXÜi. PierwVYa grupa pXWań jeVW VugeVWią Tla ÜówiącegoH że jego wX-
powieTź nie  jeVW  precXYXjna  i  koniecYne  jeVW  ToTaWkowe  wXjaśnienie.  ŁrYeśkie-
wicY (1996J 62) Yaleca VWoVowanie pXWań WXpuJ „cYX ÜógłbXś Wo powWórYXć?”H „nie 
roYuÜieÜH o co ci cUoTYi?”. NaWoÜiaVW pXWania YaÜknięWe wXÜagają oT roYÜów-
cX jeTXnie króWkicU oTpowieTYi poWwierTYającXcU lub Weż YaprYecYającXcU. IcU 
prYXkłaTX WoJ „cYX cUceVYH żebXÜ ci poÜógł?H „cYX woliVY Wo Yrobić VaÜ?”. 

NaVWępną Üożliwą reakcją akWXwnego VłucUania jeVW parafraYowanieH 
cYXli wXrażenie WegoH co YoVWało uVłXVYane innXÜi VłowaÜi. CeleÜ jeVW „uYXVka-
nie jeTnoYnacYnegoH wXklucYającego nieporoYuÜienie precXYXjnego YroYuÜie-
nia” (ŁrYeśkiewicY 1996J 63). RTanieÜ JanowVkiej (2008J 73) VYcYególnie na-
ucYXciele w Vwojej pracX YawoTowej powinni poVługiwać Vię parafraYowanieÜH 
ponieważ ucYniowie Üają kłopoWX Y wXrażanieÜ eÜocji i TefiniowanieÜ pro-
bleÜów. PonaTWo Waka reakcja VłucUającego prYXcYXnia Vię To YbuTowania  
w klaVie aWÜoVferX Yaufania i oWwarWości poÜięTYX naucYXcieleÜ a ucYniaÜi.  
P YwiąYku Y powXżVYXÜ ŁrYeśkiewicY (1996J 63) Yaleca VWoVowanie naVWępują-
cXcU wrażeńJ „cUceVY powieTYiećH że..”H „o ile TobrYe roYuÜieÜ…”H „innXÜi 
słowX uważaVYH że”. LiWeraWura prYeTÜioWu Ywraca uwagęH że poTcYaV parafra-
Yowania VłucUającX powinien Vkupić Vię na najważniejVYXcU inforÜacjacUH ÜX-
ślacUH eÜocjacUH ponieważ Vą one iVWoWne Tla YroYuÜienia VenVu całej wXpo-
wieTYi. NależX prYX WXÜ unikać VforÜułowań oceniającXcU. OTÜianą parafra-
Yowania Yalecaną prYeY pVXcUologów jeVW WYw. klarowanie. Jak piVYe JanowVka 
(2008J 78)H „JeVW ono jak gTXbX wXoVWrYenieÜ Üało jaVnego ÜaWeriału”. SWoVuje 
Vię je wWeTXH jeśli wXpowieTź roYÜówcX jeVW nieYroYuÜiała lub cUaoWXcYna. 
JanowVka (2008J 78) proponuje poVługiwanie Vię naVWępującXÜi wXrażeniaÜiJ 
„VWraciłaÜ wąWek”H „nie jeVWeÜ pewnaH cYX YroYuÜiałaÜ”. Tego WXpu YwroWX 
naTają kierunek cUaoWXcYnej wXpowieTYiH niejako ją porYąTkują.  

P prYeciwieńVWwie To parafraYowaniaH prYX oTYwiercieTlaniu ucYuć i emocji – 
jako kolejnej WecUnice akWXwnego VłucUania – należX VkoncenWrować Vię na ucYuciacU 
i eÜocjonalnXcU reakcjacU roYÜówcXH coH jak wieÜXH nie jeVW łaWwXÜ YaTanieÜ. Cel 
Wakiej reakcji Wo poÜoc roYÜówcX w YroYuÜieniu WowarYXVYącXcU Üu eÜocji. PonaT-
Wo próba wVłucUania Vię w eÜocje Üówiącego „poYwala Üu bXć VobąH YrYucić Üa-
VkęH a w efekcie VYXbciej roYłaTować napięcieH ocUłonąć i Tojść To Viebie” (ŁrYeśkie-
wicY 1996J 64). RTanieÜ cXWowanego auWoraH Wakie poVWępowanie jeVW nieYwXkle 
ważne w proceVie VocjaliYacjiH a prYeTe wVYXVWkiÜ w proceVie kVYWałWowania poVWaw 
inTXwiTualiYacji i auWonoÜiiH ponieważ roYÜowa Wo nie WXlko wXÜiana inforÜacjiH 
ale Wakże naVWawieniaH eÜocji i prYekonań. Próba icU YroYuÜienia wXÜaga oT VłucUa-
jącego poTjęcia akWXwności Vłownej i YaVWoVowania np. naVWępującXcU YwroWówJ 
„jeVWeś Waki YTenerwowanX (VÜuWnXH roYWrYęVionX)”H „cYujeVY Vię winnX…” cYX Weż 
„wXcYuwaÜH że jeVWeś nie w VoVie” (ŁrYeśkiewicY 1996J 65).  
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OVWaWnią WecUniką akWXwnego VłucUania jeVW poTVumowanieH kWóre VłużX 
rekapiWulacji głównXcU ÜXśli. SWoVowane jeVW poT koniec roYÜowX i Üa na celu 
upewnienie VięH cYX TobrYe YroYuÜieliśÜX wXpowieTź. P WecUnice Wej jeVW waż-
neH abX nie użXwaćH nie powWarYać WXcU VaÜXcU VforÜułowańH kWóre YaVWoVował 
ÜówiącX. NależX poVługiwać Vię właVnXÜi VłowaÜiH a poÜocne prYX WXÜ Üogą 
bXć naVWępujące wXrażeniaJ „a WeraY poTVuÜujÜX”H „jeśli TobrYe roYuÜieÜ”H 
„poTVuÜowując wVYXVWko” (ŁrYeśkiewicY 1996J 66).  

Na poTVWawie YapreYenWowanXcU inforÜacji ÜożeÜX VWwierTYićH że WecUni-
ki WowarYXVYące akWXwneÜu VłucUaniu wXÜagają Yaangażowania oT VłucUające-
goH kWórX powinien VkoncenWrować Vię na VwoiÜ roYÜówcX. PoTejście Wo iÜpliku-
jeH że akWXwne VłucUanie powinno Vię WrakWować jako roYÜowę poÜięTYX naTaw-
cą a oTbiorcą koÜunikaWu. OYnacYa WoH że akWXwne VłucUanie jeVW proceVeÜ ko-
Üunikacji. RoVWanie on oÜówionX w kolejnXÜ punkcie niniejVYego arWXkułu.  
 
2.2. MoTel akWywnego słucUania  
 
OpiVaną powXżej koncepcję akWXwnego VłucUania Üożna prYeTVWawić Ya poÜocą 
VcUeÜaWuH Wak jak na rXVunku 1. RapreYenWowanX w VpoVób graficYnX prYebieg ak-
WXwnego VłucUania opiera Vię na ÜoTelu koÜunikacji opracowanXÜ prYeY ScUulY 
von TUun (1992). PXnika Y niegoH że najważniejVYXÜ eleÜenWeÜ proceVu koÜuni-
kacji jeVW inforÜacja. SkłaTa Vię ona Y naVWępującXcU aVpekWówJ Wreść merXWorXcY-
naH ujawnienie właVnego „ja”H relacja oraY apel (ScUulY von TUun 1992J 35). Na-
Ywane one YoVWałX kwaTraWeÜ wiaToÜości lub Weż cYWereÜa VWronaÜi wiaToÜości. 
SWoVunkowo najproVWVYXÜi w inWerpreWacji Vą WrYX oVWaWnie eleÜenWX. Ujawnienie 
właVnego „ja” należX roYuÜieć jako wXjawienie właVnXcU YaÜiarówH eÜocjiH oT-
cYuć. Relacja – Wo nic innego jak wYajeÜne naVWawienieH a apel Üówiącego Wo Ya-
Üiar nakłonienia VłucUającego To określonego TYiałania. OpiVane cYXnniki koÜu-
nikacji Vą eleÜenWeÜ wiaToÜościH cYXli Wreści ÜerXWorXcYnejH prYekaYXwanej  
w VpoVób werbalnX i niewerbalnX. NależX prYX WXÜ poTkreślićH że wiaToÜość Üoże 
bXć prYekaYana ekVplicXWnie oraY iÜplicXWnie. TXlko poT warunkieÜ Vpójnego prYe-
kaYu ÜożliwX jeVW nieYakłóconX prYebieg koÜunikacjiH a wiaToÜość określana jeVW 
wWeTX ÜianeÜ wiaToÜości YgoTnej (ScUulY von TUun 1992J 37). TXlko w WXÜ 
prYXpaTku oTbiorca koÜunikaWu Üoże w VpoVób poprawnX roYVYXfrować Tociera-
jącą To niego inforÜację. ScUulY von TUun (1992J 37) poTkreśla równieżH że raYeÜ 
Y koÜunikacją jeTnocYeśnie prYebiega proceV ÜeWakoÜunikacjiH ponieważ „płaVY-
cYXźnie prYekaYu koÜunikacXjnego VWale WowarYXVYX konWrolująca ją ÜeWapłaVYcYX-
Yna” (ReWWer 2005J 230). Te płaVYcYXYnX uYupełniają Vię wYajeÜnieH poÜagają  
w nieYakłóconXÜ prYebiegu proceVu YroYuÜienia wiaToÜości. RwróćÜX uwagę na 
jeVYcYe jeTen eleÜenW wiTocYnX na YapreYenWowanXÜ VcUeÜacie graficYnXÜ. JeVW 
niÜ WowarYXVYenie cYX Weż relacjaH jaka Üa ÜiejVce poÜięTYX naTawcą a oTbiorcą 
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koÜunikaWu. PXVXłającX inforÜację wXraża w niej nie WXlko Wreść ÜerXWorXcYną 
lecY Wakże naVWawienie To oTbiorcX. JeTnocYeśnie relacja Wa jeVW werbaliYowana.  
R punkWu wiTYenia akWXwnego VłucUania iVWoWna jeVW relacja polegająca na akcepWa-
cji4. ParunkieÜ YaiVWnienia akcepWacji jeVW roYVYXfrowanie prYeY oTbiorcę wiaTo-
Üości  jako  Vpójnej  Y  jego  VWoVunkieÜ  To  naTawcX  koÜunikaWu.  TXlko  w  WakiÜ  
prYXpaTku Üożliwe jeVW okaYanie akcepWacjiH cUęci YroYuÜieniaH Ü.in. Ya poÜocą 
oÜówionXcU wcYeśniej WecUnik akWXwnego VłucUaniaH jak np. parafraYowanieH Vku-
pienie uwagi iWp. PiTocYne na VcUeÜacie VWrYałki wVkaYująH że WecUniki We VWoVo-
wane Vą łącYnieH a granica poÜięTYX icU użXcieÜ jeVW Tość płXnna. PrYXkłaTowo 
parafraYowanie prYecUoTYi w werbaliYowanieH naYwane wcYeśniej wXjaśnianieÜH 
ale Weż parafraYowanie Üa Ya YaTanie nakłonienie naTawcX inforÜacji To oWwarcia 
VięH a więc VWanowi jeTen Y eleÜenWów WYw. oWwieracYX.  
 

 
RXVunek 1J MoTel akWXwnego VłucUania (GoÜeY i PalYik 2002J 18)5. 
 

PoTVuÜowującH należX jeTnoYnacYnie VWwierTYićH że YaproponowanX Üo-
Tel koÜunikacji Üa cUarakWer ToVkonałX. RYecYXwiVWość pokaYujeH że akWXwne 
słucUanie nie w każTej VXWuacji prYXnoVi efekWX. PXnika Wo Y fakWuH że akWXwnego 
słucUania należX Vię ucYXćH a że jeVW Wo Üożliwe poWwierTYa cXWaWJ „Można Vię 
naucYXćH jak bXć lepVYXÜ VłucUacYeÜH ale Waka nauka Wo nie nauka kolejnej 
Vprawności  poVYerYającej  naVYą wieTYę.  To  jeVW  jak  gTXbX  poYbXwanie  Vię WXcU  
rYecYXH kWóre uWruTniają VłucUanieH innXcU YajęćH naVYXcU obaw co To WegoH jak 

                                                             
4 ReWWer (2005J 235) poTajeH że oprócY akcepWacji Üożliwe Vą jeVYcYe relacje oTrYuceniaH 
obojęWności oraY ignorowania.  
5 Pojęcia pojawiające Vię na VcUeÜacie ÜoTelu akWXwnego VłucUania YoVWałX prYeWłuÜa-
cYone prYeY auWorkę niniejVYego arWXkułu. 
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YareagujeÜX na WoH co uVłXVYXÜX” (WłuÜacYenie auWorki) (RoberWVon UWWpJIIwww. 
go2iWecU.orgIHTMLICM08IWoolkiWIlinkVIprinWIMenWoringIAcWiveŚLiVWening.pTf.). 

RwróćÜX jeVYcYe uwagę na kolejnX cYXnnik unieÜożliwiającX YaVWoVowanie 
akWXwnego VłucUania. Są niÜ eleÜenWX Yakłócające prYebieg koÜunikacjiH jak np. 
ÜuYXkaH ale Weż WYw. blokaTX komunikacXjneH kWóre najcYęściej powoTują wXcofa-
nie Vię Y koÜunikacji. IVWnieje wiele cYXnników YakłócającXcU prYebieg koÜunika-
cji. ŁrYeśkiewicY (1996J 46) wXÜienia naVWępujące grupXJ prYeVYkoTX ToWXcYące 
Yarówno ÜówcXH jak i VłucUacYaH prYeVYkoTX YwiąYane Y koÜunikaWeÜ VłownXÜ 
oraY prYeVYkoTX YwiąYane Y warunkaÜi YewnęWrYnXÜi. NajważniejVYe jeTnakH 
YTanieÜ GorTona (1997J 45)H Vą WYw. blokaTX komunikacXjne Yakłócające prYe-
bieg roYÜowX. IcU pojawienie Vię poTcYaV koÜunikacji VkuWkuje różnXÜi reak-
cjaÜi eÜocjonalnXÜi ÜówiącegoH kWóre w TalVYej kolejności powoTują wXcofa-
nie Vię Y  koÜunikacji  lub Weż prYXjęcie biernej poVWawX. PśróT negaWXwnXcU re-
akcji eÜocjonalnXcU Üożna wXÜienić Ü.in. pocYucie YagrożeniaH pocYucie winXH 
pocYucie braku akcepWacjiH oVaÜoWnienia (GorTon 1997J 211). RaVWanówÜX Vię 
WeraYH jakiego WXpu VforÜułowania VkuWkują YaprYeVWanieÜ koÜunikacji.  

GorTon (1993J 45) w Vwojej publikacji wXÜienia naVWępujące kaWegorie 
blokaT koÜunikacXjnXcUJ roYkaYXwanieH YarYąTYanieH koÜenTerowanie (np. 
„prYeVWań Vię Wak YacUowXwać”)H oVWrYeganieH upoÜinanieH grożenie (np. „jeVY-
cYe jeTna Waka uwaga i opuściVY klaVę”)H perVwaTowanieH ÜoraliYowanie (np. 
„nie powinieneś …)H raTYenie (np. „pocYekaj jeVYcYe kilka laW YaniÜ YTecXTujeVY 
…”)H poucYanie (np. „kieTX bXłaÜ w WwoiÜ wieku”)H oVąTYanieH krXWXkowanie 
(np. „WX nie ÜXśliVY logicYnie”)H cUwalenie (np. „VWać cię na Wo”)H ośÜieVYanieH 
YawVWXTYanie (np. „jeVWeś źle wXcUowanX”)H inWerpreWowanieH analiYowanie 
(np. „nic nie uÜieVYH bo w VYkole nic nie robiVY”)H uVpokajanieH pocieVYanie (np. 
„nie ÜarWw VięH wVYXVWko bęTYie TobrYe”)H wXpXWXwanieH inTagowanie (np. ”kWo 
ci  Wo  wbił To  głowX”)H  kierowanie  uwagi  w  inną VWronę (np.  „nie  ÜówÜX  już  
o WXÜ”). NegaWXwna Viła prYeTVWawionXcU powXżej YwroWów Wkwi w VpoVobie 
wXrażania Vię oVobX ToroVłej o TYiecku cYX Weż ucYniu. Jak ÜożeÜX YauważyćH 
są Wo najcYęściej WYw. „koÜunikaWX TX” (ReWWer 2005J 215)H kWóre Yawierają prYX-
piVXwanie winX. Mówienie o Tanej oVobieH pokaYXwanie jej popełnionXcU błę-
Tów oraY prYXjęcie poVWawX braku akcepWacji prYXnoVi YaYwXcYaj VkuWek oT-
wroWnX To YaÜierYonego. JeTnocYeśnie poVWawa Waka unieÜożliwia TYiecku 
wXpróbowanie różnXcU forÜ YacUowańH ponieważ oWrYXÜuje ono inforÜacjęH 
jakie wYorce YacUowań Vą pożąTane i Vpełniają ocYekiwania roTYiców i naucYX-
cieli jako wXcUowawców. P TalVYej kolejności powoTują oneH że TYiecko prYe-
VWaje analiYować Vwoje błęTXH nie ucYX Vię wXciągać wnioVków oraY YaprYeVWaje 
dążenia To akWXwnościH kreaWXwności cYX Weż auWonoÜii TYiałania. PiTYiÜX 
YaWeÜH że opiVane blokaTX koÜunikacXjne Üają YTecXTowanie negaWXwnX 
wpłXw na roYwijające Vię TYiecko. Teoria Wa Vkłoniła auWorkę niniejVYego arWXku-
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łu To YaVWanowienia VięH cYX również naucYXciele VWoVują wXÜienione wXraże-
nia. P YwiąYku Y powXżVYXÜ prYeprowaTYone YoVWało baTanie piloWażowe.  
 
3. Opis baTania piloWażowego  
 
P baTaniu uTYiał wYięło 45 naucYXcieli VYkołX śreTniejH kolegiuÜ jęYXkowego  
a Wakże naucYXciele VYkołX poTVWawowej. ProwaTYąca niniejVYe baTanie piloWa-
żowe YTecXTowała Vię prYebaTać Yróżnicowaną grupę naucYXcieliH ponieważ 
wXVYła Y YałożeniaH że na każTXÜ eWapie eTukacji VWoVuje Vię oTÜienne forÜX 
konWakWuH roYÜowX Y ucYącXÜi Vię. Rałożenie Wo iÜplikujeH że ankieWowani na-
ucYXciele Üogą VWoVować Yróżnicowane WecUniki akWXwnego VłucUania. PonaTWo 
na każTXÜ eWapie naucYania poTejście To kVYWałcenia poVWaw auWonoÜicYnXcU 
jeVW oTÜienne. PrYeprowaTYona ankieWa (paWrY YałącYnik) VkłaTała Vię Y 16 pX-
Wań YaÜknięWXcU i oWwarWXcU (YałącYnik) i Üiała naVWępujące cele baTawcYeJ  

1) VWwierTYenieH cYX naucYXciele Üają uÜiejęWność akWXwnego VłucUania 
prYXcYXniającą Vię To kVYWałcenia auWonoÜiiH 

2) VWwierTYenieH cYX naucYXciele VWoVują akWXwne VłucUanie poTcYaV pro-
waTYonXcU Yajęć.  

AnaliYując oTpowieTYi na pierwVYe pXWanie ankieWowe VWwierTYaÜXH że 100% 
ankieWowanXcU jeVW prYekonanXcUH że uÜiejęWność akWXwnego VłucUania prYXcYXnia 
Vię To kVYWałcenia poVWawX auWonoÜii. To wXnik nieYwXkle obiecującXH VWanowi 
poWwierTYenie WeYX GorTona (1993J 61)H kWórX VąTYiH że akWXwne VłucUanie TeWer-
Üinuje roYwój TYieckaIucYnia i kVYWałcenie jego poVWawX oWwarWościH VaÜoTYielno-
ściH a w konVekwencji – auWonoÜii. A YaWeÜH w jaki VpoVób naucYXciele VWoVują 
akWXwne VłucUanie? OTpowieTź oTnajTujeÜX w pXWaniu ankieWowXÜ nr 16. 67% 
baTanXcU VłucUa akWXwnie WegoH co ucYeń cUce wXraYić poTcYaV roYÜowX Y na-
ucYXcieleÜ. RauważÜX WeżH że 95% ankieWowanXcUH oTpowiaTając na WrYecie pXWa-
nieH VWwierTYiłoH że akcepWuje poVWawX i opinie ucYącXcU Vię. RaVWanówÜX Vię Ya-
WeÜH jak ankieWowani wXrażają akcepWację. I WakH prawie połowa baTanXcU (47%) 
wXraża goWowość YaakcepWowania oTÜiennej poVWawXH oTÜiennego YTania 
ucYniaIVWuTenWa. To wXnik nieYwXkle ważnX i opWXÜiVWXcYnXH ponieważ prYXpo-
ÜnijÜXH że jeTną Y blokaT koÜunikacXjnXcUH kWóra powoTuje wXcofanie Vię Y roY-
ÜowX jeVW ocenianieH krXWXkowanie cYX Weż poucYanie. A YaWeÜ Üożna bXłobX Vą-
TYićH że poWencjalne VXWuacje konflikWowe roYwiąYXwane Vą w TroTYe koÜproÜiVuH 
a oTÜienne pogląTX nie VWanowią źróTła napięcia eÜocjonalnego. P WXÜ Yałoże-
niu uWwierTYa naV WoH że 73% baTanXcU WrakWuje VwoicU wXcUowanków jako inTX-
wiTualnościH kWóre Üają prawo To wXrażania Vwojej oVobowości prYeY np. inne 
pogląTXH a wXcUowawcX preYenWują goWowość To wcYucia Vię w ucYniaH próbują 
YroYuÜieć jego perVpekWXwX wiTYenia. JeVW Wo o WXle ważneH że „TYieciH kWóre Vą  
Y uwagą VłucUane i VYanowane prYeY ToroVłXcU Üają więkVYe pocYucie Vwojej war-
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Wości i ważności” (GorTon 1997J 235). RwróćÜX Weż uwagęH że 35% ankieWowanXcU 
WrakWuje ucYnia jako parWnera. AnaliYując Wen wXnik ÜuViÜX Ywrócić uwagę na 
pewną VprYecYnośćH kWóra pojawia Vię w Weorii GorTona. OWóż WrakWowanie ucYnia 
jako parWnera jeVW Y pewnością iVWoWne Y punkWu wiTYenia prYebiegu koÜunikacjiH 
YwłaVYcYa na płaVYcYXźnie ÜeWakoÜunikacji YakłaTającej Ü.in. relacje koÜpleÜen-
Warności. GorTon (1993J 201) WwierTYiH że „TYieci WrakWowane Vą jak prYXjacieleH 
wVpółÜałżonkowie. Ta ÜeWoTa TobrYe wpłXwa na TYieciH ponieważ one cenią Vo-
bie ToświaTcYenieH że Vą WrakWowane jako oVobX równe i że Vię iÜ ufa”. CYX ucYnia 
Üożna jeTnak WrakWować jak wVpółÜałżonkaH Y kWórXÜ np. na TroTYe koÜproÜiVu 
roYwiąYuje Vię VXWuacje konflikWowe? PXTaje VięH że nieH co Üożna uYaVaTnić Ü.in. 
Tużą różnicą ToświaTcYeń oraY poViaTanej wieTYX. PonaTWo GorTon Wą WeYą prYecYX 
klucYowej Tla akWXwnego VłucUania akcepWacji. PrYXpoÜnijÜXH że VłucUającX Üa 
„jeTXnie” okaYać pełną akcepWacjęH a ÜówiącX w VXWuacji probleÜowej Üa Ynaleźć 
VaWXVfakcjonujące go roYwiąYanieH co wXklucYa poTejście parWnerVkie YakłaTające 
Ü.in. proceV wVpólnego roYwiąYania konflikWu.  

PowVYecUnie wiaToÜoH że VYkoła jeVW ÜiejVceÜ VXWuacji konflikWowXcUH 
probleÜowXcUH Yarówno poÜięTYX naucYXcielaÜi i icU wXcUowankaÜiH jak i Va-
ÜXÜi ucYniaÜi. P Wego WXpu VXWuacjacU 53% ankieWowanXcU Teklaruje cUęć po-
ÜocX ucYniowiH naWoÜiaVW aż 95% naucYXcieli VYuka prYXcYXnX konflikWuH proble-
Üu oraY jego poWencjalnXcU roYwiąYań. PXTaje VięH że Tla naucYXcieli nie VWanowi 
WruTności roYpoYnanie VXWuacji probleÜowXcUH bowieÜ aż 90% baTanXcU uważaH 
że Vilne reakcje eÜocjonalne Vą icU naWuralnXÜ VXgnałeÜ. P WXÜ ÜiejVcu należX 
YaTać pXWanieH jak naucYXciele okaYują akcepWację i YainWereVowanie probleÜaÜi 
ucYnia. Ponieważ baTanie nie YakłaTało obVerwacji prowaTYonXcU YajęćH Vkon-
cenWrowaliśÜX uwagę na WYw. „wXWrXcUacU”H „oWwieracYacU” YacUęcającXcU To 
koÜunikacji. ŁaTana grupa naucYXcieli VWoVuje Yróżnicowane „auWoÜaWX oWwiera-
jące TrYwi”H co procenWowo prYeTVWawia Vię w VpoVób naVWępującXJ „aUa” – 27%H 
„oU!” – 6H6%H „inWereVujące!” – 40%H „UÜ…” – 20%H „rYecYXwiście” – 6H6% oraY 
„ToprawTX” – 6H6% ankieWowanXcU. PonaTWo 46H6% VWoVuje WecUnikę VłucUania  
Y ÜiniÜalną reakcjąH poVługując Vię wXrażenieÜJ „Wo Ünie inWereVuje”. RnacYna 
cYęść naucYXcieli YacUęca ucYącXcU Vię To wXrażania VwoicU eÜocjiH pogląTówH 
opinii cYX Weż opowieTYenia o YaiVWniałej VXWuacji konflikWowejH Üówiąc np. „opo-
wieTY o WXÜ” – 60%H „inWereVowałbX Ünie Wwój punkW wiTYenia” – 40%H „wXTaje 
Üi VięH że Wo jeVW Tla ciebie ważne” – 40% ankieWowanXcU. UYXVkane Tane procen-
Wowe Vą niewąWpliwie powoTeÜ To YaTowoleniaH jeTnakże buTYą naVYe obawX. 
PXnikają one Y WegoH że żaTen Y baTanXcU nie inforÜuje ucYącego Vię o braku 
cYaVu w Tanej cUwili i wXYnacYeniu innego WerÜinu roYÜowX. PrYXpoÜnijÜXH że 
cYaV jeVW jeTnXÜ Y cYXnników TeWerÜinującXcU powoTYenie YaVWoVowania ÜeWo-
TX akWXwnego VłucUania. ProwaTYąca baTanie piloWażowe obawia VięH że naucYX-
cieleH VWoVując różne WecUniki akWXwnego VłucUaniaH YacUęcają pocYąWkowo 
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ucYniów To roYÜowXH lecYH nie Üogąc poświęcić iÜ oTpowieTniej ilości cYaVuH 
powoTują jeTXnie WYw. YaÜknięcie Vię w VobieH prYXjęcie poVWawX biernościH po-
nieważ ucYeń cYuje Vię YignorowanX raYeÜ Ye VwoiÜ probleÜeÜ. CYX uYaVaTnie-
nieÜ  Wakiej  poVWawX  Üoże  bXć cUęć nieVienia  poÜocX?  To  już YagaTnienie  Tla  
pVXcUologów i Vocjologów baTającXcU Wę grupę YawoTową.  

AbVWraUując oT YaiVWniałXcU wąWpliwościH YwróćÜX uwagęH że jeTnak 60% 
ankieWowanXcU jeVW prYekonanXcUH że ucYeń Üa VYanVę wXkorYXVWać Vwoje Üożli-
wości. A YaWeÜ naucYXciele Vą pewniH że ucYącX Vię Üa VYanVę na roYwój właVnXH 
kVYWałcenie poVWawX VaÜoTYielności i auWonoÜii w YTobXwaniu wieTYX i nabXwa-
niu nowXcU koÜpeWencji. JeVW Wo Ybieżne Y wXnikieÜ pokaYującXÜH że 73% naucYX-
cieli WrakWuje ucYnia jako inTXwiTualność. Ponownie wXrażaÜX jeTnak wąWpliwośćH 
cYX Wa Teklaracja oTpowiaTa w pełni rYecYXwiVWości. Pojawiają Vię bowieÜ pXWaniaH 
cYX naucYXcielH VaÜ nie będąc w pełni jeTnoVWką auWonoÜicYnąH jeVW w VWanie VWwo-
rYXć warunki Tla roYwoju auWonoÜii ucYnia. Opierając Vię na wieloleWniÜ ToświaT-
cYeniu oraY prYeprowaTYonXcU wcYeśniej baTaniacU piloWażowXcU (CYwarWoV 2011J 
444)H auWorka niniejVYego arWXkułu jeVW prYekonanaH że jeVW Wo jeTXnie poTejście 
żXcYenioweH kWóre nieYwXkle rYaTko YnajTuje oTYwiercieTlenie w rYecYXwiVWości. To 
o WXle uYaVaTnione WwierTYenieH że naucYXcieleH poÜiÜo Teklarowanej akcepWacji 
ucYniaH poVługują Vię wXrażeniaÜi unieÜożliwiającXÜi koÜunikacjęH a WXÜ VaÜXÜ 
akWXwne VłucUanie. P 27% prYXpaTków ÜaÜX To cYXnienia Y ÜoraliYowanieÜ 
(„ÜuViVY Wo Yrobić”)H a ponaT połowa ankieWowanXcU poVługuje Vię poucYanieÜH 
Üówiąc „ÜuViVY oTrabiać prace ToÜowe”. P TalVYej kolejności naucYXciele VWoVują 
groźbX WXpuJ „nie oTYXwaj Vię Wak” – 6H6%H „prYeVWań Vię Wak YacUowXwać” – 33%H 
„jeVYcYe jeTna Waka uwaga i bęTYieVY Üieć obniżoną ocenę” – 6H6%. PoÜiÜo wcYe-
śniejVYXcU TeklaracjiH że akcepWują ucYnia jako inTXwiTualnośćH oVąTYają jego po-
gląTX i YacUowanie ÜówiącH „YaVWanów Vię naT WXÜH co robiVY”. RnacYna więkVYość 
poYwala Vobie naweW na krXWXkę wXrażoną w VpoVób naVWępującXJ „Wo nie jeVW Toj-
rYałX punkW wiTYenia” – 20% lub Weż „Yupełnie nie ÜaVY racji” – 6H6% ankieWowa-
nXcU. PXTawać bX Vię ÜogłoH że naucYXciele próbują YacUęcićH YÜoWXwować 
ucYniówH cUwaląc icU YTolnościH np. prYeY wXrażenie „prYX WwoicU YTolnościacU 
ÜógłbXś bXć świeWnXÜ  ucYnieÜIVWuTenWeÜ”  –  47%.  Na  poTVWawie  liWeraWurX  
prYeTÜioWu  ÜożeÜX  jeTnak  VWwierTYićH  że  Wego  WXpu  YwroWX  VkuWkują YaprYeVWa-
nieÜ koÜunikacjiH brakieÜ YroYuÜienia iWp. PiTYiÜX YaWeÜH że naucYXciele VWoVują 
całX wacUlarY koÜunikaWówH kWóre powoTują bunW ucYniówH icU YaÜXkanie Vię  
i Y pewnością nie prYXcYXniają Vię To poroYuÜienia ani roYwiąYania konflikWów.  
R uYaVaTnieniaH kieTX We wXrażenia Vą VWoVowaneH Üożna wXwnioVkowaćH że na-
ucYXciele próbują YacUęcić ucYniów To wXWężonej pracXH ponieważ najcYęściej Vą 
użXwaneH jeśli ucYeń jeVW leniwX (43% ankieWowanXcU)H nie oTrabia prac ToÜowXcU 
(95% ankieWowanXcU) lub Weż oWrYXÜuje negaWXwne ocenX Y WeVWów (100% ankie-
WowanXcU). Co prYXcYXnia Vię To WXcU wXpowieTYi naucYXcieli? OkaYało VięH że aż 
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55% baTanXcU jeVW prYekonanXcUH że ucYniowie nie poWrafią wXkorYXVWać cYaVu na 
naukę i nie uYXVkują ocYekiwanXcU reYulWaWów (ocen). Można bXłobX YaTać pXWanieH 
cYX naucYXciel YapoYnał grupę Y WecUnikaÜi ucYenia VięH cYX bXłX prYeprowaTYone 
proVWe ćwicYenia kVYWałcące uÜiejęWność wXYnacYania priorXWeWów i goVpoTarowa-
nia cYaVeÜ? PrYeprowaTYająca opiVXwane baTanie jeVW prYekonanaH że ÜuViałabX 
WuWaj paść oTpowieTź prYecYąca. TXÜ barTYiejH że 100% ankieWowanXcU prYejÜuje 
funkcję kierownicYą w proceVie naucYaniaH narYucając VWXl i forÜę YTobXwania 
wieTYX. PonaTWo aż 40% ankieWowanXcU uważa Viebie Ya oVobęH kWóra na poTVWa-
wie właVnego ToświaTcYenia jeVW w VWanie VWwierTYićH co jeVW Tobre Tla ucYnia. To 
poTejście VWoi niewąWpliwie w VprYecYności Y Teklaracją 75% ankieWowanXcUH że 
ucYącX Vię Üa prawo wXraYić Vwoje oTcYucia YwiąYane Ye VWXleÜ prowaTYenia 
Yajęć. Na poTVWawie uYXVkanXcU wXników ÜożeÜX VWwierTYićH że naucYXciele  
w TalVYXÜ ciągu preferują auWokraWXcYnX VWXl naucYania. TrakWują ucYącego Vię  
Y perVpekWXwX oVobX „wVYecUwieTYącej” cYX Weż „lepiej wieTYącej”. RapoÜinają 
jeTnocYeśnieH że Wo poTejście nie powinno Üieć ÜiejVca w VYkoleH a YaTanieÜ na-
ucYXciela jeVW prYXjęcie poVWawX facXliWaWoraH nieYależnie oT poYioÜu kVYWałcenia.  

OonkluTując należX VWwierTYićH że iVWnieje Tuża grupa naucYXcieli prYeko-
nanXcUH że ucYeń jako inTXwiTualność Üa prawo To błęTówH ponieważ WXlko 
Wakie poTejście gwaranWuje roYwój jego poVWawX auWonoÜicYnej. Niepokojące 
jeVWH że poÜiÜo nowXcU kierunków w proceVie naucYaniaH wielu VpośróT peTa-
gogów prYXjÜuje rolę najważniejVYej oVobX w klaVie. ŁaTania wXkaYałX jeTnakH 
że Wakie poTejścieH oparWe w głównej ÜierYe na VXVWeÜie karH nie prYXnoVi ocYe-
kiwanXcU reYulWaWówH co nieVWeWX ÜożeÜX YaobVerwować prYeY VWale obniżającX 
Vię poYioÜ wieTYXH brak VaÜoTYielności i kreaWXwności ucYniów.  
 
4. PoTsumowanie 
 
PoTVuÜowując prYeprowaTYone baTanie piloWażoweH powinniśÜX VWwierTYićH że 
naucYXciele Vą prYekonani o poYXWXwnXcU aVpekWacU akWXwnego VłucUania jako 
ÜeWoTX prYXcYXniającej Vię To kVYWałcenia poVWawX auWonoÜii. P WXÜ celu poVłu-
gują Vię YróżnicowanXÜi WecUnikaÜi. RTanieÜ auWorki niniejVYego arWXkułu VWoVo-
wane Vą one jeTnak racYej inWuicXjnieH ponieważ Üają na celu poprawę wYajeÜ-
nXcU relacjiH VpoVobów koÜunikowania Vię. P WXÜ ÜiejVcu należałobX Vię YaVWa-
nowićH cYX w raÜacU prYXgoWowania peTagogicYnego prYXVYłXcU naucYXcieli nie 
powinno Vię wprowaTYić ćwicYeń poprawiającXcU uÜiejęWność VłucUania ucYniaH 
wcYuwania Vię w jego probleÜXH WXÜ barTYiejH że kVYWałcenie Wej uÜiejęWności jeVW 
ÜożliweH a liWeraWura prYeTÜioWu wXÜienia licYne ćwicYenia Vłużące poprawie ja-
kości VłucUania Ye YroYuÜienieÜ (ŁrYeśkiewicY 1996). JeVW Wo o WXle iVWoWneH że ak-
WXwne VłucUanie Üa licYne YaleWXH wśróT kWórXcU wXÜienia Vię Ü.in.J 
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- VWworYenie VerTecYnXcUH prYXjaYnXcU VWoVunków poÜięTYX naucYXcie-
leÜ a ucYnieÜH 

- wXYwolenie poYXWXwnXcU eÜocji VłucUającegoH kWórX jako inTXwiTual-
ność Üa pocYucie bXcia wXVłucUanXÜ i YroYuÜianXÜH 

- roYwiąYXwanie konflikWówH a VYkoła jeVW WakiÜ ÜiejVceÜH gTYie powVWają 
one naTer cYęVWoH 

- kVYWałcenie poVWawX akcepWacjiH eÜpaWiiH 
- poYbXcie Vię prYeY Üówiącego negaWXwnXcU eÜocjiH kWóre blokują Yarówno 

proceV prYXVwajania wieTYXH jak i efekWXwnego poroYuÜiewania VięH 
- akWXwne VłucUanie poYoVWawia TYieckuIucYniowi WYw. „piłkę”; oYnacYa 

WoH że VWaje Vię ono barTYiej VaÜoTYielne w proceVie ÜXśleniaH analiYo-
wania; a YaWeÜ ÜożeÜX prYXpoÜnieć WeYę wXjściowąH że „cYXnne Vłu-
cUanie jeVW jeTną Y najVkuWecYniejVYXcU ÜeWoTH abX poÜóc TYiecku VWać 
Vię barTYiej VaÜoTYielnXÜH oTpowieTYialnXÜ i barTYiej nieYależnXÜ” 
(GorTon 1993J 61). 
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Rałącznik  
 
AnkieWa 
 
SYanowni PańVWwo! 
ProVYę o wXpełnienie ankieWX ToWXcYącej akWXwnego VłucUania na lekcjiIYajęciacU VYkolnXcU. 
AnkieWa jeVW anoniÜowa i Üa na celu prYeprowaTYenie baTań piloWażowXcU. 
MYiękuję! 
 
1. CYX jeVW PanIPani prYekonanaH że akWXwne VłucUanie koÜunikaWów ucYniaIVWuTenWa prYX-
cYXnia Vię To kVYWałcenia jego poVWawX auWonoÜii i VaÜoTYielności? 

Tak   Nie 
2. Jeśli ucYeńIVWuTenW nie oViąga TobrXcU wXników w nauceH VWara Vię PanIPani Ynaleźć 
prYXcYXnę WXcU niepowoTYeń? 

Tak   Nie 
3. CYX akcepWuje PanIPani poVWawXH opinie ucYniówIVWuTenWów 

Tak   Nie 
4. Jeśli na pXWanie uTYielono oTpowieTYi „Wak”H proVYę napiVaćH w jaki VpoVób PanIPani 
wXraża akcepWację? 
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
5. Jeśli na pXWanie nr 3 uTYielono oTpowieTYi „nie”H proVYę napiVaćH TlacYego nie akcepWuje 
PanIPani ucYniaIVWuTenWaH jego poVWaw i opinii. 
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
6. CYX ucYeńIVWuTenW Üa prawo na PanaIPani lekcjacUIYajęciacU wXraYić Vwoje oTcYucia 
YwiąYane Ye VWXleÜ prowaTYania Yajęć lekcXjnXcU? 

Tak   Nie 
7. CYX jako naucYXciel prYXjÜuje PanIPani na YajęciacU poVWawę oVobX kierującej proceVeÜ 
naucYania? 

Tak   Nie 
8. CYX jako naucYXciel prYXjÜuje PanIPani na YajęciacU poVWawę oVobXH kWóra wie lepiejH co 
jeVW Tobre Tla ucYniaIVWuTenWa 

Tak   Nie 
9. Jeśli na poprYeTnie pXWanie uTYielono oTpowieTYi „Wak”H proVYę napiVaćH jak PanIPani 
pokaYuje ucYnioÜIVWuTenWoÜH że wie lepiejH co bęTYie Tla niego Tobre. 
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
10. CYX wXjaśnia PanI Pani ucYnioÜIVWuTenWoÜH TlacYego niekWóre TYiałania Vą pożąTane  
a inne nie? 
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
11. ProVYę YaYnacYXćH kWórX Y VXgnałów Taje ucYniowiIVWuTenWowi pocYucie akcepWacjiJ 

a) ÜacUanie prawą Tłonią oTwróconą na YewnąWrY 
b) ÜacUanie prawą Tłonią Vkierowaną ku właVnej oVobie 
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12. ProVYę YaYnacYXćH kWórX Y koÜunikaWów VprYXja akcepWacji i kVYWałceniu VaÜoTYielności 
ucYniaIVWuTenWaJ 

a) nie uYXVkaVY poYXWXwnej ocenXIYalicYeniaH jeśli nie bęTYieVY Vię więcej ucYXł 
b) ÜógłbXś oViągać lepVYe wXniki w nauce 

13. ProVYę YaYnacYXćH cYX VWoVuje PanIPani wXÜienione poniżej wXrażenia (Üożna YaYna-
cYXć kilka oTpowieTYi)6J 

a) ÜuViVY Wo Yrobić 
b) ucYeń powinien oTrabiać prace ToÜowe 
c) jeVW Üi obojęWneH co ÜXśliVY. MuViVY Vię więcej ucYXć 
T) nie oTYXwaj Vię Wak 
e) prYeVWań Vię Wak YacUowXwać 
f) wieÜH co Tla ciebie jeVW najlepVYe 
g) jeVYcYe jeTna Waka uwaga i bęTYieVY Üiał obniżoną ocenę 
U) nie powinieneś Vię Wak YacUowXwać 
i) pocYekaj parę laWH YaniÜ bęTYieVY Üógł TecXTować 
k) YaVWanów Vię naT WXÜH co robiVY 
l) kieTX bXłaÜ w WwoiÜ wieku… 
Ü) WX nie ÜXśliVY logicYnie! 
n) Wo nie jeVW TojrYałX punkW wiTYenia 
o) Yupełnie nie ÜaVY racji. 
p) VłucUajH panie prYeÜąTrYałX 
r) prYX WwoicU YTolnościacU ÜógłbXś bXć świeWnXÜ ucYnieÜIVWuTenWeÜ 
V) jeVWeś źle wXcUowanX 
W) co bęTYieVY robiłH jeśli nie pójTYieVY na VWuTiaInie bęTYieVY Vię ucYXł? 

14. ProVYę wXÜienić VXWuacjeH w kWórXcU użył PanIPani wXżej wXÜienionXcU wXrażeń.   
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
15. ProVYę YaYnacYXćH cYX VWoVuje PanIPani wXÜienione poniżej wXrażenia (Üożna YaYna-
cYXć kilka oTpowieTYi)J 

a) aUa 
b) ocU! 
c) inWereVujące! 
T) UÜ… 
e) rYecYXwiście 
f) ToprawTX 
g) opowieTY o WXÜ 
U) inWereVowałbX Ünie Wwój punkW wiTYenia 
i) wXTaje Üi VięH że Wo Tla ciebie jeVW ważne 
k) cUciałabXÜ naprawTę uVłXVYećH jakie jeVW Wwoje VWanowiVko 
l) Wo Ünie inWereVuje 

16. ProVYę YaYnacYXćH kWóre wXrażenia opiVują PanaIPani VWoVunek To ucYniaIVWuTenWa 
(Üożna YaYnacYXć kilka oTpowieTYi)J 

a) VłucUaÜH co ucYeńI VWuTenW Üa To powieTYenia 
b) jeśli nie ÜaÜ cYaVuH inforÜuję o WXÜ ucYniaIVWuTenWa i proponuję innX WerÜin roYÜowX 

                                                             
6 NiniejVYe wXrażenia YoVWałX YacYerpnięWe Y publikacji GorTona (1993H 1997). 
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c) naprawTę cUcę poÜóc ucYniowiI VWuTenWowiH jeśli Wen Üa probleÜ 
T) jeVWeÜ goWowXIgoWowa YaakcepWować poVWawX ucYniówIVWuTenWów (naweW jeśli róż-
nią Vię oT ÜoicU prYekonań) 
e) jeVWeÜ prYekonanXIprYekonanaH że ucYniowieIVWuTenci Vą w VWanie wXkorYXVWać Vwo-
je YTolnościH uÜiejęWności 
f) nie obawiaÜ Vię eÜocjonalnXcU reakcji ucYniówIVWuTenWówH ponieważ We prYeÜijają 
g) jeVWeÜ prYekonanXIprYekonanaH że eÜocjonalne reakcje ucYniówIVWuTenWów Vą VX-
gnałeÜ icU probleÜów 
U) WrakWuję ucYniaIVWuTenWa jak parWnera 
i) WrakWuję ucYniaIVWuTenWa jak inTXwiTualność 
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i niedowidzących a rozwijanie auWonomii 
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TUe Nuropean language porWfolio for Whe blind and visually impaired 16+ 
anT Teveloping auWonomy 

 

TUe elecWronic Nuropean Language PorWfolio for WUe ŁlinT anT ViVuallX IÜpaireT 
16+ (NLPŁVI ) UaV been TevelopeT for VWuTenWV wiWU viVion probleÜV aV a re-
VponVe Wo WUe VWanTarT verVionV of WUe Nuropean Language PorWfolio (NLP). IW iV 
baVeT on principleV ouWlineT in WUe CoÜÜon Nuropean FraÜework of Refer-
ence. TUe aiÜ of WUe paper iV Wo Üake WUe reaTer acquainWeT wiWU WUe NLPŁVI 
before iW iV iÜpleÜenWeT in WUe PoliVU Vpecial eTucaWion conWexW. TUe arWicle 
noW onlX focuVeV on ViÜilariWieV anT TifferenceV beWween WUe NLPŁVI anT WUe 
NLP buW alVo VUowV Uow auWonoÜX iVVue iV aTTreVVeT in WUe Vpecific parWV of 
WUe TocuÜenW WargeWeT aW VWuTenWV wiWU viVion TeficiW or loVV. 
 

 
 

1. PsWęp  
 
PXTaje VięH że o NuropejVkim porWfolio jęYXkowXm (NPJ)H VpoVobacU jego wpro-
waTYania oraY VkuWecYności napiVano już wVYXVWko (por. Głowacka 2003H 2004; 
Marciniak 2005H 2007; Pawlak 2005H 2006H 2007H 2008). Obecna liWeraWura Üe-
WoTXcYna cYX poraTniki Tla naucYXcieli cYęVWo nawiąYują To NPJH jako inVWruÜen-
Wu Vłużącego To roYwijania auWonoÜii ucYniaH co jeVW jeTnXÜ Y klucYowXcU ce-
lów kVYWałcenia jęYXkowego. NPJ roYwija oTpowieTYialność ucYnia Ya różne 
aVpekWX ucYenia Vię (np. koÜunikacjęH VWraWegie ucYenia Vię VłownicWwa cYX wX-
ÜowX) oraY YacUęca go To reflekVji na WXÜ proceVeÜ.  
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PoTcYaV opracowXwania NPJ wYięWo poT uwagę cYXnnikiH kWóre wpłXwają  
w YnacYącX VpoVób na poYioÜ i cUarakWer auWonoÜicYnXcU TYiałań ucYniaH a Üia-
nowicie wiek grupX Tocelowej oraY VpecXfikę konWekVWu eTukacXjnego. NPJ YoVWa-
ło opracowane Tla wVYXVWkicU grup wiekowXcUH a naweW Tla grup o różnXcU profi-
lacU VpecjaliYacji (porWfolio Tla prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXka obcegoH Tla VWuTen-
WówH Tla pocYąWkującXcU ToroVłXcU). AcYkolwiekH jeśli cUoTYi o konWekVW eTukacXj-
nXH Wo Tługo WrYeba bXło cYekać na werVję NPJ ToVWoVowaną To poWrYeb ucYnia  
w VYkolnicWwie VpecjalnXÜ. IVWnieje werVja NPJ VWworYona na poWrYebX ucYnia 
nieVłXVYącego i nieToVłXVYącego oraY werVja Tla ucYnia niewiToÜego i nieTowi-
TYącegoH kWóra YoVWała opracowana prYeY grupę europejVkicU parWnerów w laWacU 
2008-2009 w raÜacU projekWu SocraWeV Lingua 2 finanVowanego prYeY OoÜiVję 
NuropejVką1. MokuÜenW YoVWał akreTXWowanX w 2010 roku prYeY OoÜiVję PaliTa-
cXjną RaTX NuropX (nuÜer akreTXWacji  108.2010).  Mo Wej  Trugiej  werVji  Nuropej-
Vkiego porWfolio jęYXkowego VWworYonego na poWrYebX oVób niewiToÜXcU i nie-
TowiTYącXcU będę oTnoViła Vię w WekścieH VWoVując VkróW NPJNN.2 PTrożenie no-
wego NPJ ToVWoVowanego To ucYnia Y TeficXWeÜ wYroku pociągnęło Ya Vobą ko-
niecYność YÜian w forÜacie TokuÜenWu i wprowaTYenia jego elekWronicYnej 
werVji. OT 2011 roku Wrwają prace YwiąYane Y projekWeÜ Tell me UowH ÜającXÜ 
na celu proÜowanie Wego ÜoTelu porWfolio wśróT naucYXcieli i inVWXWucji YajÜu-
jącXcU Vię kVYWałcenieÜ oVób niewiToÜXcU i nieTowiTYącXcU.  

Jeśli cUoTYi o cecUX cUarakWerXVWXcYne grupX TocelowejH To kWórej jeVW 
Vkierowane NPJH Wo należX VWwierTYićH że iVWnieje wiele poTobieńVWw i różnić 
poÜięTYX ucYnieÜ nieTowiTYącXÜ cYX niewiToÜXÜ oraY ucYnieÜ wiTYącXÜ. 
PrYeTe wVYXVWkiÜ warWo w WXÜ ÜiejVcu obalić ÜiW ToWXcYącX braku auWono-
ÜicYnXcU YacUowań u ucYnia Y TXVfunkcją wYroku. Jak pokaYują licYne prYXkłaTX 
Y prakWXki VYkolnejH poWrafi onH poTobnie jak ucYeń wiTYącXH w pełni wXkorYX-
VWać auWonoÜięH poT warunkieÜH że ToVWarcYX Vię Üu WakicU VaÜXcU narYęTYi 
jak ucYniowi wiTYąceÜu i ToVWoVuje Vię je To TXVfunkcji wYroku. PXniki baTa-
nia prYeprowaTYonego wśróT 18 ucYniów niewiToÜXcU wVkaYują na pewną 
goWowość To wXkaYXwania prYeY nicU auWonoÜiiH kWóra u niekWórXcU ucYniów 
prYekłaTała Vię również na poTejÜowanie TYiałań auWonoÜicYnXcU YwiąYanXcU 
Y ucYenieÜ Vię jęYXka angielVkiego (korYXVWanie Y anglojęYXcYnXcU VWron w in-
WernecieH VłucUanie pioVenek w jęYXku angielVkiÜ iWp.) (JeTXnak 2008J 265). Nie 
należX jeTnak uWożVaÜiać owej goWowości Y poTejÜowanieÜ już konkreWnXcU 
                                                             
1 WśróT europejVkicU parWnerów YnalaYłX Vię Wakie organiYacje jak NuroinforÜ (Łułgaria)H He-
lioV ScUool for WUe ŁlinT of NorWUern Greece (Grecja)H bfi SWeinÜark (AuVWria)H Language Tra-
ining LonTon (Pielka ŁrXWania) oraY NaWional AVVociaWion of ŁlinT NnWrepreneurV (Łułgaria). 
2 RaTa NuropX poVługuje Vię VkróWeÜ anglojęYXcYnXÜ NLPBVI (ang. Nuropean language porWfolio 
for WUe blinT anT viVuallX impaireT). NuropejVkie porWfolio Tla niewiTomXcU i nieTowiTYącXcU jeVW 
ToVWępne na VWronie inWerneWowej UWWpJIIwww.elpforblinT.euIelpbviIUoÜe.pUp. 
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TYiałań YÜierYającXcU To roYwijania auWonoÜii. NiejeTnokroWnie poWrYebX au-
WonoÜicYne ucYnia nie Üogą bXć YrealiYowane Y powoTu różnego roTYaju 
ogranicYeńH WakicU jak brak ToVWępu To VprYęWu koÜpuWerowegoH iTeologia 
cUroniąca niepełnoVprawnXcU prYeT „negaWXwnXÜi” VkuWkaÜi roYwijania auWo-
noÜii cYX brak Yaangażowania TXrekcji VYkołX i naucYXcieli.  

Jeśli cUoTYi o różnicę poÜięTYX ucYnieÜ Y TXVfunkcją wYroku i ucYnieÜ 
wiTYącXÜH Wo polega ona na WXÜH że w niekWórXcU VYkołacUH głównie Ye wYglę-
Tów finanVowXcU lub Y powoTu braku wXkwalifikowanej kaTrXH WruTniej jeVW 
Yapewnić WeÜu pierwVYeÜu oTpowieTnie inVWruÜenWX Vłużące To roYwijania 
auWonoÜii (np. NPJNN nie jeVW ToVWępne w powiękVYonXÜ cYarnoTruku ani  
w ŁrajluH ale WXlko w werVji elekWronicYnej). P erYe cXfrowej ucYeń nieTowiTYą-
cXH niewiToÜX cYX ocieÜniałX Üa To Vwojej TXVpoYXcji VYereg nowocYeVnXcU 
narYęTYiH kWóre poYwalają Üu na ToVWęp To inforÜacji. TraTXcXjne ÜaVYXnX 
brajlowVkie i TXkWafonX YoVWałX YaVWąpione nowocYeVnXÜ VprYęWeÜ elekWronicY-
nXÜ (VkaneraÜiH koÜpuWeraÜiH VXnWeYaWoraÜi ÜowX)H na kWórX nieVWeWX nie 
Üogą Vobie poYwolić wVYXVWkie VYkołXH kWóre kVYWałcą ucYniów Y TXVfunkcją 
wYroku i cUciałXbX Yapewnić iÜ ToVWęp To NPJNN.   

Ponieważ poÜXVł wprowaTYenia NPJNN jeVW całkowicie nowaWorVki w śro-
TowiVku kVYWałcenia VpecjalnegoH głównXÜ celeÜ arWXkułu jeVW pokaYanie oTbior-
coÜ YainWereVowanXÜ Wą WeÜaWXkąH jak wXgląTa owo narYęTYieH jakie Vą poTo-
bieńVWwa i różnice poÜięTYX niÜ a NPJ VWoVowanXÜ w VYkolnicWwie powVYecUnXÜ 
oraY w jaki VpoVób roYwija auWonoÜię ucYnia. Tak VforÜułowanX cel wXTają Vię 
WXÜ barTYiej iVWoWnXH gTXż niewąWpliwie nieTługo pojawi Vię polVka werVja NPJNNH 
co Üoże wYbuTYić pewne wąWpliwościH Yarówno wśróT naucYXcieliH jak i ucYniów.  
 
2. NTukacja językowa niewiTomycU i nieTowiTzącycU  
 
Pojawienie Vię Wak ważnego TokuÜenWuH jakiÜ jeVW NPJNNH wXnika Y poliWXki 
Vocjalnej oraY poliWXki eTukacXjnej prowaTYonej obecnie w Unii NuropejVkiej.  
R Wego powoTuH eTukacja jęYXkowa oVób niepełnoVprawnXcU ÜuVi bXć analiYo-
wana w VYerVYej perVpekWXwieH Y uwYglęTnienieÜ VYeregu cYXnników VpołecY-
no-TeÜograficYnXcU.  

PoÜiÜo barTYo VkuWecYnXcU TYiałań prewencXjnXcU prowaTYonXcU prYeY 
MięTYXnaroTową OrganiYację RTrowiaH licYba oVób Y cYęściowXÜ lub całkowi-
WXÜ ubXWkieÜ wYroku naTal rośnie.3 ParaTokValnie Üa Wo YwiąYek Y poVWępeÜ 
ÜeTXcXnX prenaWalnejH kWóra uÜożliwia żXcie wielu TYiecioÜH Wakże WXÜ Y nie-
TojrYałXÜ narYąTeÜ wYroku. PeTług TanXcU VWaWXVWXcYnXcU PolVkiego Towa-
rYXVWwa NiewiToÜXcU (PTN)H  w 2010 roku w PolVce YarejeVWrowało Vię 63 514 

                                                             
3 Mane ToVWępne na VWronie MięTYXnaroTowej OrganiYacji RTrowia (www.wUo.inWIreVearcU IenI). 
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oVóbH kWóre VpełniałX wXÜagania cYłonkowVkie VWawiane prYeY WowarYXVWwo4. 
Jeśli cUoTYi o oTVeWek ucYniów niewiToÜXcU i nieTowiTYącXcU w PolVceH Wo  
w 2010 roku na poYioÜie VYkołX poTVWawowej oTnoWowano licYbę 1927H na 
poYioÜie giÜnaYjuÜ 1298 oraY 1144 w VYkołacU śreTnicU i YawoTowXcU (Tane 
PTN). PowXżVYe Tane VWaWXVWXcYne pokaYująH że probleÜ eTukacji Wego WXpu 
ucYniówH wbrew powVYecUnXÜ opinioÜH nie jeVW ÜarginalnX. Łiorąc poT uwa-
gęH że poliWXka VegregacXjna w kVYWałceniu ucYniów niepełnoVprawnXcU YoVWała 
YaVWąpiona poliWXką inWegracXjnąH kWóra w wielu prYXpaTkacU Taje niewiToÜe-
Üu i nieTowiTYąceÜu ucYniowi VYanVę na YTobXwanie wieTYX w WakicU VaÜXcU 
warunkacUH jak ucYniowi wiTYąceÜuH iVWnieje coraY więkVYe prawTopoTobień-
VWwoH że naucYXciel jęYXka obcego pracującX w VYkole ogólnoToVWępnej bęTYie 
Üiał również w klaVie ucYnia Y TeficXWeÜ wYroku. R Wego wYglęTu warWoH abX 
nie WXlko naucYXciele jęYXków obcXcU w VYkołacU VpecjalnXcU YapoYnali Vię  
Y TokuÜenWeÜ NPJNNH ale również ci w innXcU WXpacU VYkół.  

Obecnie klucYowXÜ YaTanieÜ we wVYXVWkicU krajacU cYłonkowVkicU jeVW 
dążenie To VWworYenia VpołecYeńVWwa oWwarWego i ToVWępnego Tla wVYXVWkicU. 
IVWnieje VYereg iVWoWnXcU TokuÜenWów ÜięTYXnaroTowXcUH kWóre regulują TYia-
łania wobec niepełnoVprawnXcUH włącYając w Wo oVobX Y TeficXWeÜ wYroku. 
NiewąWpliwie TokuÜenWXH kWóre YainicjowałX YÜianX w ÜXśleniu na WeÜaW nie-
pełnoVprawnXcU i icU kVYWałceniuH Wo prYeTe wVYXVWkiÜ PowVYecUna Teklaracja 
praw cYłowieka (1948)H ŚwiaWowa Teklaracja „eTukacja Tla wVYXVWkicU” (1990) 
oraY Meklaracja Y Salamanki raYeÜ  Y PXWXcYnXmi Tla TYiałań w YakreVie Vpe-
cjalnXcU poWrYeb eTukacXjnXcU (1994). Jeśli cUoTYi o konkreWne TYiałania YÜie-
rYające To proÜowania naucYania jęYXków wśróT oVób niepełnoVprawnXcUH Wo 
należX w WXÜ ÜiejVcu wVpoÜnieć o reforÜacU YaproponowanXcU prYeY RaTę 
NuropejVką w SWraWegii LiYbońViej (2000). MoTerniYacja eTukacji Yaproponowa-
na w TokuÜencie polegała ÜięTYX innXÜi na poTnoVYeniu poYioÜu uÜiejęW-
ności klucYowXcU (YwłaVYcYa w YakreVie jęYXków obcXcU i WecUnologii inforÜa-
cXjnXcU) oraY YwiękVYeniu ToVWępności To eTukacji wVYXVWkicU obXwaWeliH w WXÜ 
oVób niepełnoVprawnXcU. ParWo YauważyćH że wśróT 20 klucYowXcU wVkaźni-
kówH na poTVWawie kWórXcU Tokonuje Vię ÜoniWorowania poVWępu wTrażania 
celów eTukacXjnXcU wXnikającXcU Ye SWraWegii LiYbońVkiejH na TrugiÜ ÜiejVcu 
YnajTuje Vię kVYWałcenie ucYniów Ye VpecjalnXmi poWrYebami. JeVW Wo nowX 
wVkaźnikH a jego poYXcja w YeVWawieniu pokaYuje jak priorXWeWowo To kVYWałce-
nia niepełnoVprawnXcU poTcUoTYi RaTa NuropejVka.  
                                                             
4 PolVkie TowarYXVWwo NiewiToÜXcU YajÜuje Vię proÜowanieÜ eTukacjiH reUabiliWacji oraY 
ToraTYWweÜ YawoTowXÜ Tla oVób Y całkowiWXÜ i cYęściowXÜ ubXWkieÜ wYroku. OT 1952 roku 
WowarYXVWwo prowaTYi również biblioWekę Y YaVobaÜi kViążek w Łrajlu. Obecnie YbiorX Vą VXV-
WeÜaWXcYnie uYupełniane auTiobookaÜi i kViążkaÜi YapiVanXÜi w VXVWeÜie MAISQ. Pięcej in-
forÜacji na WeÜaW funkcjonowania WowarYXVWwa YnajTuje Vię na VWronieJ www.pYn.org.pl. 
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PoliWXka jęYXkowaH VYcYegółowo określona w 2002 roku poTcYaV VpoWka-
nia RaTX NuropejVkiej w ŁarcelonieH Üa również Vwoje oTnieVienie To VYkolnic-
Wwa Vpecjalnego. NiewiToÜi i nieTowiTYącX ucYniowie Vą Yobligowani To nauki 
jęYXków obcXcUH poTobnie jak ucYniowie wiTYącX. RnajoÜość jęYXków obcXcU 
Üa ułaWwić iÜ Üobilność w Unii NuropejVkiej YwiąYaną również Y poVYukiwa-
nieÜ pracX oraY VYeroko roYuÜianą inWegrację VpołecYną. O pVXcUologicYnXcU  
i VpołecYnXcU korYXściacU wXnikającXcU Y nauki wVpoÜinają MajewVki (1983) 
cYX OrYeVYowVki (2001)H prYX cYXÜ Wen Trugi oTnoVi Vię beYpośreTnio To nauki 
jęYXka obcego. Jak Yauważa Nikolic (1987)H ucYniowie niewiToÜi Üają ogroÜnX 
poWencjałH jeśli cUoTYi o naukę jęYXka obcegoH kWórX Üoże naweW prYewXżVYać 
Wen wXkaYXwanX prYeY ucYniów wiTYącXcUH VYcYególnie w prYXVwajaniu foneWXki 
i fonologii. NiewąWpliwie wTrażana obecnie unijna poliWXka jęYXkowa poYwala 
ucYnioÜ Y TeficXWeÜ wYroku wXkorYXVWać pełniej icU poWencjał To nauki jęYX-
ków. JeTnXÜ Y inVWruÜenWów VWoVowanXcU prYeY OoÜiVję NuropejVką bXłX róż-
noroTne prograÜX realiYowane w raÜacU InicjaWXwX Nqual w laWacU 2000-
2006H kWóra Üiała na celu YwalcYanie wVYelkicU forÜ TXVkrXÜinacji i nierówno-
ści na rXnku pracX (RawaTYka-ŁarWnik 2010J 20-21). Jeśli cUoTYi o oVobX niewi-
ToÜeH Wo należałobX Wu wVpoÜnieć o prograÜie OompuWer Tla HomeraH kWórX 
uÜożliwił wielu oVoboÜ niewiToÜXÜ nabXcie VprYęWu elekWronicYnego i opa-
nowanie obVługi koÜpuWera Y VXnWeYaWoreÜ ÜowX. Łiegłość w poVługiwaniu Vię 
VprYęWeÜ prYeY ucYnia niewiToÜego cYX nieTowiTYącego jeVW VYcYególnie iVWoW-
na Tla celów eTukacXjnXcUH w WXÜ w prYXpaTku wXkorYXVWania w nauce jęYXka 
obcego narYęTYia elekWronicYnegoH jakiÜ jeVW NPJNN.    
 
3. NPJNN i NPJ – poTobieńsWwa i różnice 
 
NPJNN poTobnie jak NuropejVkie porWfolio jęYXkowe (NPJ) YoVWało wprowaTYone To 
unijnej prYeVWrYeni eTukacXjnej TYięki VWaranioÜ RaTX NuropX5. Można Yauważyć 
wiele poTobieńVWw poÜięTYX TokuÜenWaÜiH WakicU jak icU celH funkcjeH VWrukWuraH 
VXÜbolika RaTX NuropXH WerÜinologia oraY Wreść. IVWnieje jeTnak kilka różnicH kWóre 
niewąWpliwie ÜuViałX pojawić Vię w YwiąYku Y ToVWoVowanieÜ TokuÜenWu To 
ocYekiwań niewiToÜego i nieTowiTYącego oTbiorcX. P niniejVYej Vekcji Vkupię Vię 
na oÜówieniu najpierw poTobieńVWwH a poWeÜ różnic poÜięTYX NPJ a NPJNN.  
                                                             
5 PoÜXVł VWworYenia NPJ raYeÜ Y NuropejVkim VXVWemem opiVu kVYWałcenia jęYXkowego 
(NSOOJ)  powVWał w  1991  roku  na  VXÜpoYjuÜ  RaTX  NuropX  w  RüVcUlikon  w  SYwajcarii.  NPJ 
YoVWało opracowane i piloWażowane prYeY PXTYiał PoliWXki JęYXkowej prYX RaTYie NuropX  
w SWraVburgu w laWacU 1998-2000. MokuÜenW YoVWał wTrożonX po raY pierwVYX poTcYaV 
NuropejVkiego Roku JęYXków jako narYęTYie To wVpierania auWonoÜii ucYniaH wielojęYXcY-
ności i wielokulWurowości. Obecnie iVWnieje już ponaT 100 werVji NPJ VWworYonXcU Tla róż-
nXcU celów naukiH różnXcU grup wiekowXcU i niepełnoVprawności.  
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GłównXÜ celeÜ obu narYęTYi jeVW uÜożliwienie ucYnioÜ ÜoniWorowanie 
icU poVWępów w nauce wVYXVWkicU uÜiejęWności jęYXkowXcU oraY wXwołanie  
u nicU reflekVji na WeÜaW ucYenia Vię jęYXka i ToświaTcYeń inWerkulWurowXcU. Nie-
wąWpliwie wXpełnianie porWfolio prYeY ucYnia prYXcYXnia Vię również To roYwija-
nia jego uÜiejęWności VaÜoTYielnego ucYenia Vię i oTpowieTYialności Ya Wen pro-
ceVH kWóre VWanowią cYęści VkłaTowe auWonoÜii ucYnia. RealiYacja powXżVYXcU 
celów pokrXwa Vię Y YałożeniaÜi poliWXki jęYXkowej RaTX NuropXH kWóre YawarWe 
są w NuropejVkim VXVWemie opiVu kVYWałcenia jęYXkowegoJ UcYenie VięH naucYanieH 
ocenianie (LiWWle 2006). P TłużVYej perVpekWXwie korYXVWanie Y NPJ Üa prYXcYXnić 
Vię To YwiękVYenia Üobilności pracowników w Unii NuropejVkiejH VWXÜulowania 
Wolerancji i VYacunku Tla różnoroTności jęYXkowej i kulWurowej oraY proÜowania 
iTei wielojęYXcYnościH polegającej na poVługiwaniu Vię prYeY obXwaWeli Tanego 
kraju kilkoÜa jęYXkaÜi oprócY icU jęYXka ojcYXVWego (ScUneiTer i LenY 2001).  

NPJ oraY NPJNN Vą TokuÜenWaÜiH  kWóre  Üożna  określić jako  jęYXkowX  żX-
ciorXV ucYniaH kWórX ucYX Vię lub już naucYXł Vię jęYXka obcego. Jeśli cUoTYi o funk-
cje WXcU TokuÜenWówH Wo nie Üa ÜięTYX niÜi różnic. NieYależnie oT jęYXkaH wieku 
oTbiorców i icU niepełnoVprawnościH każTe porWfolio jęYXkowe realiYuje Twie 
klucYowe i wYajeÜnie uYupełniające Vię funkcjeH WYn. funkcję TokumenWacXjną 
oraY funkcję wXcUowawcYą. Ta pierwVYa oTnoVi Vię To Üożliwości YapiVXwania  
w VpoVób VXVWeÜaWXcYnX i YroYuÜiałX różnXcU ToświaTcYeń jęYXkowXcU i inWerkul-
WurowXcU ucYnia. ForÜa TokuÜenWowania oViągnięć ucYnia ułaWwia YapreYenWo-
wanie TokuÜenWu oVoboÜ YainWereVowanXÜ poYioÜeÜ koÜpeWencji jęYXkowej 
właściciela porWfolio (np. prYXVYłeÜu pracoTawcXH ucYelni lub VYkole jęYXkowej). 
Jeśli cUoTYi o funkcję wXcUowawcYąH inacYej naYXwaną peTagogicYnąH Wo polega 
ona na wYÜacnianiu ÜoWXwacji To naukiH roYwijaniu uÜiejęWności reflekVjiH pro-
Üowaniu VaÜoocenX oraY ułaWwianiu inWerakcji Y innXÜi kulWuraÜi i jęYXkaÜi.  

RaVWoVowanie porWfolio w klaVie jęYXkowej Üoże w TużXÜ VWopniu uła-
Wwić pracę naucYXcieloÜH jak i ucYnioÜ. UcYeń świaToÜX ogranicYeń Vwojej 
wieTYX jęYXkowejH właVnXcU poVWępów w nauce i preferowanego VWXlu ucYenia 
Vię jeVW w VWanie oViągnąć lepVYe reYulWaWX oT ucYnia poYbawionego YTolności 
auWonoÜicYnej VaÜokrXWXki. PoYa WXÜ jego Tialog Y naucYXcieleÜ jeVW w Tużej 
ÜierYe ułaWwionXH ponieważ poWrafi on YroYuÜieć krXWeria oceniania VWoVowane 
prYeY naucYXciela na Wle Yauważonego prYeY Viebie poVWępu. 

Jeśli cUoTYi o VWrukWurę TokuÜenWuH nie Üa żaTnXcU różnic poÜięTYX NPJ 
a NPJNN. P każTXÜ porWfolio ÜuVYą Ynaleźć Vię WrYX obligaWorXjne cYęści wa-
runkujące waliTację TokuÜenWu prYeY OoÜiVję PaliTacXjnąH a Üianowicie 
PaVYporW jęYXkowXH Biografia jęYXkowa oraY MoVVier. PaVYporW jęYXkowXH będącX 
VWreVYcYenieÜ oViągnięć jęYXkowXcUH należX To jego właściciela (ucYnia). OażTe 
Y oViągnięć w oTnieVieniu To pięciu uÜiejęWności (VłucUanieH inWerakcja uVWnaH 
proTukcja uVWnaH cYXWanieH piVanie) jeVW TokuÜenWowane Ya poÜocą Vkali Y po-
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YioÜaÜi biegłości (A1-C2) wXnikającej Y NuropejVkiego VXVWemu opiVu kVYWałce-
nia jęYXkowego. P Trugiej cYęści TokuÜenWu ucYeń YapiVuje Vwoje forÜalne  
i nieforÜalne ToświaTcYenia YwiąYane Y jęYXkieÜ. Te pierwVYe ToWXcYą uÜie-
jęWności nabXWXcU poTcYaV oVobiVWXcU konWakWów Y roTowiWXÜi użXWkownikaÜi 
jęYXka TocelowegoH naWoÜiaVW Trugie oTnoVYą Vię To konWakWów Y jęYXkieÜ  
w VYkole lub w innXcU placówkacU kVYWałcenia. P Biografii jęYXkowej ucYeń nie 
WXlko oTnoWowujeH na jakiÜ poYioÜie biegłości YnajTuje VięH ale również Toku-
ÜenWuje cYęVWoWliwość różnXcU wXTarYeń i icU TaWXH reakcje na różne ToświaT-
cYenia i oTcYuciaH np. co To efekWXwności Vwojej nauki. OprócY ToświaTcYeń 
jęYXkowXcU ucYeń Üoże również YapiVXwać Vwoje ToświaTcYenia inWerkulWuro-
we (np. jak prYebiegała jego inWerakcja Y oVobaÜi repreYenWującXÜi oTÜienną 
kulWurę). OVWaWnia cYęść poWfolio VWanowi uTokuÜenWowanie uÜiejęWności 
ucYnia na poTVWawie konkreWnXcU YaTań jęYXkowXcU.  

Oolejne poTobieńVWwo poÜięTYX NPJ i NPJNN ToWXcYX VWoVowanej VXÜboliki 
RaTX NuropX. P prYXpaTku elekWronicYnego NPJNN logo RaTX NuropX YnajTuje Vię 
na VWronie ToÜowej oraY na pocYąWku każTej kolejnej VWronX. P TokuÜencie Wego 
WXpu ÜuVi bXć również użXwana ogólnie prYXjęWa WerÜinologia i prYXnajÜniej 
jeTen Y poTVWawowXcU jęYXków VWoVowanXcU prYeY RaTę NuropX oprócY jęYXka 
ojcYXVWego. IVWnieje wXÜógH abX w porWfolio użXWkownika YnalaYłX Vię wVYXVWkie 
jęYXki obce i kulWurXH Y kWórXÜi Üoże Vię YeWknąć w śroTowiVku naucYania forÜal-
negoH jak i poYa niÜ. Jeśli cUoTYi o WekVW TołącYonX prYeY PXTYiał PoliWXki JęYXko-
wej na WeÜaW RaTX NuropXH Wo nie Üa różnic poÜięTYX NPJ a NPJNN.  

NPJNN jeVW jeTnak TokuÜenWeÜH kWórX Ye wYglęTu na VpecXfikę grupX To-
celowej i konWekVW eTukacXjnXH nie Üoże bXć iTenWXcYnX Y innXÜi ÜoTelaÜi 
porWfolio. PierwVYa Yauważalna różnica ToWXcYX prYeTe wVYXVWkiÜ forÜX Toku-
ÜenWu. Jak wVpoÜniałaÜ wcYeśniejH iVWnieje WXlko werVja elekWronicYna porWfo-
lio. JeTnXÜ Y najwiękVYXcU wXYwań poVWawionXcU prYeT auWoraÜi NPJNN bXło 
uWrYXÜanie ogólnie prYXjęWXcU VWanTarTów obowiąYującXcU Tla Wego WXpu To-
kuÜenWówH prYX jeTnocYeVnXÜ Yapewnieniu jego ToVWępności. ForÜa elekWro-
nicYna NPJNN Üiała VYanVę na YTobXcie więkVYej grupX oTbiorców niż forÜa 
piVeÜna (YapiV w Łrajlu lub w powiękVYonXÜ cYarnoTruku). Piąże Vię Wo Y WXÜH 
że obecnie coraY Üniej oVób niewiToÜXcU wXkaYuje Vię biegłością w poVługi-
waniu Vię ŁrajleÜH a niekWóre nie Üają naweW poTVWawowej wieTYX co To Yapi-
Vu Vłów Ya poÜocą VYeściopunkWu. ParWo w WXÜ ÜiejVcu naTÜienićH że wiele 
YapiVów w Łrajlu Vprawia niewiToÜXÜ użXWkownikoÜ TużX probleÜ w oTcYX-
Waniu (WabeleH VXÜbole luk). JeVW Wo kolejnX arguÜenW prYeÜawiającX Ya wpro-
waTYenieÜ forÜX elekWronicYnej TokuÜenWu. Jeśli cUoTYi o prYXgoWowanie 
NPJNN Tla oVób nieTowiTYącXcUH Wo werVja elekWronicYna również lepiej Vię 
VprawTYa oT ÜaWeriałów w cYarnoTrukuH kWóre YajÜują barTYo Tużo ÜiejVca na 
papierYe i nie Vą wXgoTne w prYegląTaniu.  
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ParWo naTÜienićH że ToVWęp To NPJNN jeVW nieoTpłaWnX i Üoże Y niego Vko-
rYXVWać każTa oVoba w celacU eTukacXjnXcU. PoWencjalnX użXWkownik Üa Twie for-
ÜX ToVWępu To TokuÜenWuJ beYpośreTni prYeY VWronę www.elpforblinT.euIelpbviI 
fronW.pUpH kWóra jeVW również uToVWępniana na VWronie inWerneWowej projekWu Tell 
me Uow (www.elpforblinT.euIWellÜeUow) i głównej VWronie NPJNN (www.elpforblin 
T.eu) w YakłaTce Twoje porWfolio jęYXkoweH oraY pośreTni prYeY YapiVanie aplikacji 
na pulpicie. P prYXpaTku wXboru Wej pierwVYej opcjiH użXWkownik ÜuVi jeTnak 
VWworYXć Vwoje oVobiVWe konWo Y logineÜ i UaVłeÜH Y kWórXcU poWeÜ korYXVWa. Rale-
ca Vię korYXVWanie Y Wej opcjiH ponieważ jeVW ona VXVWeÜaWXcYnie uakWualniana oraY 
uToVkonalana w Waki VpoVóbH abX inforÜacje YapiVXwane prYeY użXWkownika bXłX 
beYpiecYnie prYecUowXwane WXlko To jego TXVpoYXcji. 

ParWo Ywrócić uwagęH że NPJNN YoVWało Wak VkonVWruowaneH abX uniknąć 
forÜaWowania nieToVWępnego Tla oVób niewiToÜXcU i nieTowiTYącXcU. MoWX-
cYX Wo prYeTe wVYXVWkiÜ WabelH kWóreH w oTróżnieniu To innXcU ÜoTeli NPJH nie 
wXVWępują w Wekście. Jeśli cUoTYi o jęYXk VWoVowanX w WreściH Wo YoVWał on Wak 
ToVWoVowanX To poWrYeb oTbiorcXH abX co jakiś cYaV inforÜować goH o cYXÜ 
bęTYie cYXWał (np. naVWępnie YnajTuje Vię liVWa Y różnego roTYaju rYecYaÜiH  
o kWóre ÜożeVY bXć poproVYonX w cYaVie lekcji) i w jakiej kolejności YoVWałX 
uVYeregowane oÜawiane kweVWie. PoT koniec każTej Vekcji użXWkownik Üa 
Üożliwość prYenieVienia Vię Ya poÜocą jeTnego kliknięcia To pocYąWku VWronX  
Y inforÜacjąH w kWórXÜ ÜiejVcu VpiVu Wreści akWualnie YnajTuje Vię. NlekWronicY-
nX forÜaW NPJNN Yapewnia użXWkownikowi ToVWęp To różnXcU ToTaWkowXcU 
funkcji nieVWoVowanXcU w WraTXcXjnXcU ÜoTelacU TokuÜenWuH a Üianowicie 
ToVWęp To opcji TrukowaniaH ekVporWowania i wXVXłania YapiVanXcU TokuÜen-
Wów Ya poÜocą pocYWX elekWronicYnej. Jeśli cUoTYi o TrukowanieH Wo Vpecjalna 
opcja uÜożliwia prYXgoWowanie To wXTruku w Łrajlu VaÜego WekVWu beY To-
TaWkowXcU eleÜenWówH WakicU jak pola Y VXÜbolaÜi nawigacji.  

AuWorYX NPJNN prYXjęli WrYX główne Yałożenia poTcYaV opracowania Wej werVji 
TokuÜenWu. Po pierwVYeH użXWkownik porWfolio ucYX Vię jęYXkaH wVpoÜagając Wen 
proceV WakiÜi narYęTYiaÜiH jak alfabeW Łrajla i YwiąYana Y niÜ WecUnologiaH poÜoce 
w cYXWaniu WekVWuH Wakie jak powiękVYalnikiH linijki brajlowVkie cYX VXnWeYaWor ÜowX. 
Po TrugieH oVoba korYXVWająca Y NPJNN ToświaTcYa pewnXcU ogranicYeń YwiąYa-
nXcU Y proTukcją (wXrażanieÜ ÜXśli) oraY oTbioreÜ (roYuÜienie np. eleÜenWów 
koÜunikacji niewerbalnej). Sprawia WoH że pewne akWX ÜowX Üogą bXć uWruTnione 
lub naweW nieÜożliwe To YrealiYowania. PreVYcie VaÜ fakWH że użXWkownik NPJNN 
Üoże bXć nie WXlko oVobą ocieÜniałąH ale oVobą niewiToÜą oT uroTYenia VprawiaH 
że WruTno Üu Üoże YroYuÜieć wiele pojęć YwiąYanXcU Y ToświaTcYeniaÜi wiYual-
nXÜi. Te WrYX Yałożenia Üają Vwoje oTYwiercieTlenie w Wreści NPJNNH Yarówno  
w opiVie oViągnięć ucYniaH jak i w nagłówkacU ToTaWkowXcU Vekcji YaWXWułowanXcU 
MoTaWkowe informacje Tla niewiTomXcU i nieTowiTYącXcU użXWkowników.  
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P PaVYporcie jęYXkowXm YnajTuje Vię wiele innXcU uTogoTnieńH Y kWórXcU 
Üoże VkorYXVWać niewiToÜX użXWkownikH np. w Vekcji Profil umiejęWności jęYXko-
wXcU oTpowieTnie poYioÜX biegłości jęYXkowej YÜieniają Vię auWoÜaWXcYnie po 
WXÜH jak ucYeń wXpełni pola ToWXcYące VaÜoocenX w Biografii jęYXkowej. Global-
na Vkala oTnoVYąca Vię To poYioÜów biegłości jęYXkowej Yaproponowana prYeY 
RaTę NuropX YoVWała YÜoTXfikowana w Waki VpoVóbH abX bXła YroYuÜiała Tla 
ucYnia Y TeficXWeÜ wYroku. PprowaTYono To niej Twa WerÜinX Üające na celu 
ułaWwienie YroYuÜienie poYioÜówH a ÜianowicieJ ogranicYenie (roYuÜiane jako 
brak wiYualnXcU boTźców użXwanXcU YwXkle prYeY wiTYące oVobX) oraY urYąTYe-
nia wVpomagające (roYuÜiane jako WekVWX w ŁrajluH VXnWeYaWorX ÜowX To cYXWa-
nia WekVWuH oprograÜowanieH powiękVYalniki). MYięki WXÜ ÜoTXfikacjoÜ w WreściH 
krXWeriuÜ poTVWawowej biegłości jęYXkowej A1 brYÜi „poWrafi YroYuÜieć i YaVWo-
Vować proVWe wXrażenia użXwane na co TYień oraY poTVWawowe fraYX (…) prYX 
użXciu oTpowieTnio TobranXcU urYąTYeń wVpoÜagającXcU. (…) Może wXÜagać 
ToTaWkowego cYaVu na oTpowieTźH w Yależności oT ogranicYeń poTcYaV inWerak-
cji”. Jeśli cUoTYi Vkalę VWoVowaną To VaÜoTYielnej ocenX VwoicU uÜiejęWności 
jęYXkowXcUH Wo YoVWała ona również ToVWoVowana poT wYglęTeÜ Wreści To kon-
WekVWuH w kWórXÜ ucYX Vię ucYeń niewiToÜX i nieTowiTYącX.  

MoVVier również różni Vię nieYnacYnie oT WraTXcXjnej werVji NJPH głównie 
Ye wYglęTu na elekWronicYnX forÜaW YbieranXcU TokuÜenWów (cerWXfikaWXH TX-
ploÜXH karWki Y paÜięWnikaH prace). NiewiToÜX użXWkownik Üoże również Ya-
ÜieVYcYać w Wej cYęści VWworYone prYeY Viebie WekVWX w jęYXku obcXÜH Yarówno 
ÜówioneH jak i piVaneH pliki auTio i viTeo Y wXpowieTYiaÜi innXcU oVóbH kWóre 
wVpółpracowałX Y niÜ i Üogą poWwierTYić opanowanX prYeY ucYnia poYioÜ 
biegłości jęYXkowej. PonaTWo YnajTuje Vię Wu baYa Y goWowXÜi VYablonaÜiH kWó-
re Üogą bXć wXkorYXVWane To ocenX użXWkownika porWfolio prYeY naucYXcieli 
cYX roTowiWXcU użXWkowników jęYXka.  

MoTaWkowo NPJNN Yawiera PrYewoTnik użXWkownikaH kWórX ułaWwia nawi-
gację i efekWXwne korYXVWanie Y TokuÜenWu. RnajTują Vię w niÜ prYejrYXVWe in-
forÜacje na WeÜaW użXWkowania TokuÜenWu oraY ucYenia Vię jęYXka obcego 
prYeY oVobX Y TeficXWeÜ wYroku. R prYewoTnika użXWkownik TowiaTuje VięH cYX 
Vpełnia wVYXVWkie krXWeria wXVYcYególnione Tla oTpowieTnicU poYioÜów w celu 
Tokonania VaÜoocenXH acYkolwiekH jeśli cUoTYi o VaÜ cYaV poświęconX na oVią-
gnięcie WXcU poYioÜówH Wo Üoże on bXć wXTłużonX Ye wYglęTu na ogranicYenia 
YwiąYane Y TeficXWeÜ wYroku. UcYeń również TowiaTuje VięH że wiTYącX użXW-
kownicX jęYXka poWrafią ToVWrYec wiele eleÜenWówH Yarówno w Wekście piVanXÜ 
(iluVWracje)H jak i inWerakcji werbalnXcU (ÜiÜika WwarYXH geVWX poTcYaV roYÜowXH 
poYXcja ciała). JeTnocYeśnie użXWkownik NPJNN YnajTuje inforÜacjęH że poÜiÜo 
ogranicYeń Üa on więkVYą świaToÜość pewnXcU cecU jęYXka Üówionego (np. 
inWonacja wXpowieTYi) w porównaniu Y wiTYącXÜi użXWkownikaÜi jęYXka. 
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PrYewoTnik uświaTaÜia również użXWkownikowiH że iVWnieją ÜaWeriałX wXkorYX-
VWXwane To nauki jęYXka obcegoH Y kWórXcU WruTno jeVW Üu korYXVWać poÜiÜo 
nowocYeVnXcU WecUnologii cYX Łrajla (Ynaki TrogoweH reklaÜX ulicYneH iluVWracje 
cYX eleÜenWX filÜówIviTeo beY koÜenWarYX) (por. PrYewoTnik użXWkownika – 
NuropejVkie porWfolio Tla niewiTomXcU i nieTowiTYącXcU 2010J 1-8).  

NPJNN Yawiera również prYewoTnik Tla naucYXcieli pracującXcU Y ucYnieÜ 
niewiToÜXÜ oraY nieTowiTYącXÜ. AuWorYX TokuÜenWu YacUęcają naucYXcieli To 
YaYnajoÜienia Vię Y elekWronicYnXÜ forÜaWeÜ NPJNNH a nie Y WraTXcXjną werVją 
NPJ prYeYnacYoną Tla innej grupX Tocelowej. RaÜiaVW Vkopiowania VWanTarTowe-
go prYewoTnika Tla naucYXcieli Y innXcU ÜoTeli TokuÜenWuH na poWrYebX NPJNN 
VWworYono prYewoTnikH kWórX koncenWruje Vię na aVpekWacU peTagogicYnXcU  
i aTÜiniVWracXjnXcU wXkorYXVWXwania porWfolio w konWekście pracX Y ucYnieÜ 
niewiToÜXÜ i nieTowiTYącXÜ.  

 
4. Rozwijanie auWonomii z wykorzysWaniem NPJNN  
 
O poWrYebie roYwijania auWonoÜii napiVano już wiele arWXkułów cYX poraTników 
ÜeWoTXcYnXcU. PXniki baTania polegającego na analiYie cecU ucYniówH kWórYX oT-
nieśli VukceV w nauce jęYXka obcego pokaYująH że Vą one auWonoÜicYneH świaToÜe 
VwoicU poWrYeb oraY poViaTają wieTYę i uÜiejęWności nieYbęTne w nauce jęYXka 
(MroźTYiał-SYeleVW 2004). Jak Yauważa OoÜorowVka (2003J 168-169)H poVWawienie 
na VaÜoTYielność ucYniów jeVW iVWoWneH ponieważ w Wen VpoVób uÜożliwia Vię iÜ 
Tobór WakicU forÜ pracXH kWóre oTpowiaTają icU preferencjoÜ. P klaVacU inWegra-
cXjnXcUH cYX klaVacU w VYkołacU VpecjalnXcUH probleÜ auWonoÜii jeVW równie ważnX 
jak w VYkołacU ogólnoToVWępnXcU. Różnice inTXwiTualne Vą nieuniknione w każ-
TXÜ konWekście eTukacXjnXÜH a prYeprowaTYenie lekcji jęYXka obcego w Waki Vpo-
VóbH abX uwYglęTnić wVYXVWkie VWXle poYnawcYeH poWrYebXH ÜoWXwacje i oVobowości 
ucYniów wXTaje Vię nierealne. P prYXpaTku pracX Y ucYniaÜi niewiToÜXÜi i nie-
TowiTYącXÜi prowaTYenie Yajęć Üoże bXć ToTaWkowo uWruTnione Ye wYglęTu na 
Wakie cYXnnikiH jakJ wiek i okolicYności uWraWX wYroku (probleÜX Y roYuÜienieÜ 
pewnXcU pojęć)H konVekwencje uWraWX wYroku (brak ÜoWXwacji To TYiałania) oraY 
inne uwarunkowania pojawiające Vię cYaVaÜi u oVób Y TeficXWeÜ wYroku (neuro-
logicYne). P WXcU warunkacU naucYXciel powinien pracować inTXwiTualnie prak-
WXcYnie Y każTXÜ ucYnieÜ. CYęVWo nie jeVW Wo jeTnak Üożliwe Ye wYglęTu na ograni-
cYenia cYaVowe. P Wakiej VXWuacji koniecYne jeVWH abX ucYeń VaÜ prYejął cYęść oT-
powieTYialności Ya naukę jęYXka obcegoH unieYależniając Vię oT naucYXciela. Może 
Wo oViągnąć prYeY ucYenie Vię poYa klaVą VYkolnąH poT warunkieÜH że wXkVYWałci Vię 
w niÜ poVWawę auWonoÜicYnąH np. prYeY YaVWoVowanie NPJNN.    

RoYwijanie auWonoÜii jeVW głównXÜ celeÜ kVYWałcenia oVób w VYkolnicWwie 
VpecjalnXÜ. AuWorYX RaporWu OoÜiVji NuropejVkiej YaWXWułowanego Innowacje  
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w naucYaniu jęYXków ucYniów Ye VpecjalnXmi poWrYebamiH poruVYają probleÜ 
auWonoÜii iH powołując Vię na LiWWle’a (1991)H wVkaYują na Üożliwości ucYnia nie-
wiToÜego i nieTowiTYącego w akWXwnXÜ ucYeVWnicYeniu w proceVie nauki (Po-
WrYebX Vpecjalne w Nuropie 2005J 141). RjawiVku auWonoÜii u ucYniów Y TXVfunk-
cją wYroku poświęcono również całX roYTYiał w poraTniku ÜeWoTXcYnXÜ Tla 
naucYXcieli pracującXcU Y Wego WXpu ucYniaÜi (PiVkorowVkaH OrYeVYowVki i Marek 
2008J 57-60). AuWorYX poraTnika nie oTnoVYą Vię jeTnak To NPJNN cYX ToVWęp-
nXcU baTań na WeÜaW auWonoÜii u oVób niewiToÜXcUH a WXlko prYXbliżają cYXWel-
nikowiH poWencjalneÜu naucYXcielowiH pojęcie auWonoÜiiH wVkaYując na poWrYebę 
jej roYwijania. Nie VpoVób nie YgoTYić Vię Y konkluYją auWorówH że auWonoÜia Wo 
cecUaH kWóra Üoże bXć prYXTaWnaH nie WXlko Y punkWu wiTYenia proceVu TXTak-
WXcYnegoH ale również Y punkWu wiTYenia roYwoju cYłowiekaH kWórX bierYe oTpo-
wieTYialność Ya Vwój loV (PiVkorowVkaH OrYeVYowVki i Marek 2008J 60). 

Jak YaYnacYono we wVWępie To Wego arWXkułuH jeTnXÜ Y celów NPJ cYX 
NPJNN jeVW proÜowanie poVWaw auWonoÜicYnXcU. ProbleÜ auWonoÜii ucYnia 
niewiToÜego cYX nieTowiTYącego YoVWał już oÜówionX prYeY auWorkę we wcYe-
śniejVYej publikacji (JeTXnak 2008). P arWXkule WXÜ YjawiVko auWonoÜii YoVWało 
poWrakWowane globalnie w oTnieVieniu To naucYania w konWekście VYkolnicWwa 
Vpecjalnego. P niniejVYej Vekcji Vkupię Vię wXłącYnie na NPJNN i jego roli w pro-
ceVie auWonoÜiYacji ucYnia. 

PoTcYaV analiYX NPJNN uwagę YwracaH że iVWnieje WXlko jeTna jego werVja Tla 
grupX Tocelowej 16+. Nie wiaToÜoH cYX będą powVWawałX werVje Tla ÜłoTVYXcU 
grup wiekowXcU. NiewąWpliwie roYwijanie poVWaw auWonoÜicYnXcU u ucYniów VYko-
łX poTVWawowej i giÜnaYjalnej jeVW WruTne lub naweW Yupełnie nieÜożliwe To Yre-
aliYowaniaH co jeVW VpowoTowane brakieÜ lub niewXVWarcYającXÜ poYioÜeÜ 
świaToÜości ÜeWajęYXkowej i ÜeWakogniWXwnej u TYieci i ÜłoTYieżX. P konVe-
kwencji nie Vą oni w VWanie roYwinąć analiWXcYnego poTejścia To ÜaWeriału jęYXko-
wegoH poTejÜować świaToÜie TecXYji ToWXcYącXcU organiYacji proceVu ucYenia Vię 
cYX pracować świaToÜie naT korekWą błęTów. ParWo poTkreślićH że Üa Wo oTnie-
Vienie To wVYXVWkicU ucYniówH a nie WXlko To ucYniów Y TXVfunkcją wYroku. UcYnio-
wie powXżej 16 roku żXcia Vą w VWanie YroYuÜieć celeH kWóre Üają To YrealiYowania 
w poVYcYególnXcU cYęściacU NPJNN. PonaTWo prYewoTnik ÜeWoTXcYnX prYeYnacYo-
nX Tla naucYXcieli jeVW również uToVWępnianX ucYnioÜ.  

RaniÜ oTpowieÜX na pXWanieH w jaki VpoVób NPJNN roYwija auWonoÜięH 
najpierw wXTaje Vię uYaVaTnione YaTanie pXWaniaH cYX Üówienie o WXÜ Yjawi-
Vku w oTnieVieniu To ucYnia niewiToÜego cYX nieTowiTYącego Üa w ogóle 
VenV. PowVYecUnie uważa VięH że pojęciaH Wakie jak „nieYależność”H „auWonoÜia” 
cYX „oTpowieTYialność” Vą prYXpiVane To świaWa oVób pełnoVprawnXcUH  
a w oTnieVieniu To oVób poYbawionXcU Yupełnie wYroku brYÜią paraTokValnie 
(por. JeTXnak 2008J 258). R jeTnej VWronXH Wakie VugeVWie Vą uYaVaTnioneH po-
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nieważ YTarYają Vię jeTnoVWkiH kWóre w Tużej ÜierYe Vą YToÜinowane prYeY 
naTopiekuńcYXcU roTYicówH co unieÜożliwia oViągnięcie nieYależności. SWrukWu-
ra pVXcUicYna niekWórXcU ucYniówH VYcYególnie WXcUH kWórYX VWracili wYrok na 
pewnXÜ eWapie Vwojego żXciaH powoTujeH że nie Vą oni w VWanie pogoTYić Vię  
Y WXÜ i YaÜXkają Vię na nowe ToświaTcYenia. SkuWkuje Wo różnXÜi probleÜaÜi 
w klaVieH WakiÜi jak nieuYaVaTnionX lęk prYeT poTjęcieÜ Vię nowego YaTania  
i unikanie TYiałań auWonoÜicYnXcU. AuWonoÜia proakWXwna jeVW u WakicU oVób 
WruTna To oViągnięcia. R Trugiej jeTnak VWronXH iVWnieją prYXkłaTX ucYniów nie-
wiToÜXcU cYX nieTowiTYącXcUH kWórYX oTnieśli VukceV w nauce jęYXków obcXcU 
prYeY Vwoje auWonoÜicYne TYiałania i ogroÜną ÜoWXwację. Jak wVkaYuje Marek 
(2001J 79-86)H wśróT WXcU oVób Vą również abVolwenci filologii angielVkiej. Ta-
kie prYXkłaTX pokaYująH że TXVkuVja na WeÜaW auWonoÜii w konWekście ucYniów  
Y TeficXWeÜ wYroku jeVW jeTnak uYaVaTniona. NiewąWpliwie icU VukceV wiąże Vię 
Y więkVYXÜ wXViłkieÜ niż u ucYniów wiTYącXcU. RTobXcie ÜaWeriałów To nauki 
w oTpowieTniÜ forÜacie lub aTapWacja ÜaWeriałów ogólnoToVWępnXcU wXÜa-
ga pewnego poYioÜu auWonoÜii. PprowaTYenie NPJNN VprawiaH że ucYeń Ya-
cYXna prYXjÜować akWXwną poVWawę wobec proceVu nauki jęYXka obcegoH VWe-
rując niÜ w Yależności oT poWrYeb i VwoicU Üożliwości. Ponieważ auWonoÜia 
nie jeVW VWałXÜ i nieoTłącYnXÜ aWrXbuWeÜ każTego ucYniaH proceV auWonoÜiYa-
cji Üoże Yająć cYaVaÜi barTYo Tużo cYaVu. Pażne jeVWH abX naucYXciel wprowa-
TYającX NPJNN paÜięWałH  że WeÜpo pracX  Y  WXÜ TokuÜenWeÜ ÜuVi  bXć ToVWo-
Vowane To inTXwiTualnXcU poWrYeb ucYniów Y TeficXWeÜ wYroku. 

AuWorYX PoTręcYnika Tla naucYXcieli WowarYXVYąceÜu NPJNN WwierTYąH że 
inforÜacje YwroWne oT naucYXcieliH kWórYX wprowaTYili pionierVki TokuÜenW  
w kilku krajacU europejVkicU (GrecjaH ŁułgariaH NieÜcX) Vą barTYo poYXWXwne.  
U ucYniów pracującXcU Y NPJNN Yauważono wXraźnX wYroVW icU uÜiejęWności 
reflekVXjnego ÜXślenia – nieoTYownego eleÜenWu poVWawX auWonoÜicYnej. Nie 
Üa jeTnak To Wej porX żaTnXcU konkreWnXcU wXników TługoWerÜinowXcU baTań 
prYeprowaTYonXcU na YnacYącej VWaWXVWXcYnie populacjiH kWóre pokaYałXbX 
wpłXw NPJNN na roYwijanie auWonoÜii.  

PrYXpaWrYÜX VięH w jaki VpoVób NPJNN realiYuje cel roYwijania poVWaw auWo-
noÜicYnXcU. P PaVYporcie jęYXkowXm uświaTaÜia Vię ucYniaH że jęYXka Üożna 
naucYXć Vię w różnXcU konWekVWacU (forÜalnXH nieforÜalnX)H wXkorYXVWuje Vię go To 
różnXcU celów (w pracXH w cYaVie VWuTiów i poTróżX) i na różnXcU eWapacU żXcia 
(poTcYaV forÜalnej eTukacji w VYkole i w ToroVłXÜ żXciu). Ta cYęść NPJNN WXlko na 
poYór nie Üa nic wVpólnego Y proÜowanieÜ poVWaw auWonoÜicYnXcU. P rYecYX-
wiVWości użXWkownik YacUęconX To reflekVji naT UiVWorią Vwojej nauki Üoże uświa-
ToÜić VobieH że warWo poVWawić nowe cele To YrealiYowania w nauceH beY wYglęTu 
na eWap żXciaH na kWórXÜ Vię obecnie YnajTuje. Jak wiaToÜoH VWawianie celówH To 
kWórXcU Vię TążXH cUarakWerXYuje poVWawę auWonoÜicYną cYłowieka.  
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NiewąWpliwie Biografia jęYXkowa jeVW  Wą cYęścią NPJNNH  w  kWórej  w  naj-
więkVYXÜ VWopniu Ywraca Vię uwagę na proÜowanie auWonoÜii prYeY Ywięk-
VYanie świaToÜości ucYnia i jego reflekVji na WeÜaW proceVu ucYenia. Na wVWę-
pie ucYeń Üa Tokonać poTVuÜowania VwoicU ToświaTcYeńH Yarówno w nauce 
jęYXkówH jak i poYnawaniu innXcU naroTowości i kulWur. P aplikacji YnajTują Vię 
lukiH w kWóre ucYeń niewiToÜX lub nieTowiTYącX wpiVuje inforÜacje na WeÜaW 
Vwojej nauki jęYXków. Sekcja poświęcona YnajoÜości jęYXków obcXcU uświa-
TaÜia ÜuH jak Tużo już uÜie. PonaTWo wVkaYuje ona ucYniowiH że jęYXka obce-
go Üożna ucYXć Vię Yarówno w śroTowiVku forÜalnXÜH jak i nieforÜalnXÜH co 
Üoże YacUęcić go To VaÜoTYielnXcU prób ucYenia Vię i użXwania jęYXka w róż-
nXcU konWekVWacU. P kolejnej cYęści (Jakim jeVWem ucYniem) użXWkownik NPJNN 
Tokonuje ocenX VwoicU YacUowań jęYXkowXcUH co poYwala Üu YaklaVXfikować 
Viebie To jeTnej Y opiVanej grup ucYniowVkicUJ reflekVXjnXcUH ekVWrawerWXcY-
nXcUH lubiącXcU rXYXko i wXcofanXcU. Poniżej YnajTuje Vię luka Y oWwarWXÜ pX-
WanieÜ na WeÜaW powoTów YaklaVXfikowania Viebie To Tanej kaWegoriiH kWóre 
wXÜaga oT ucYnia reflekVji i głębVYej analiYX właVnego YacUowania w klaVie  
i poYa nią. P konVekwencji Üoże Wo ToprowaTYić ucYnia To Ywracania więkVYej 
uwagi na proceV ucYenia Vię prYeY VYukanie alWernaWXwnXcU VpoVobów nauki 
ToWXcUcYaV prYeY niego nieTocenianXcUH WakicU jak VWraWegie ucYenia Vię jęYXka. 
P kolejnej cYęści uÜiejęWności reflekVXjnego VpojrYenia na Vwój proceV ucYenia 
YoVWają jeVYcYe barTYiej pogłębione; YnajTuje Vię Wu liVWa różnXcU YaTań i YacUo-
wań wXkorYXVWXwanXcU prYeY naucYXciela w klaVie. UcYeń TowiaTuje VięH jak 
reaguje na nieH oceniając je na Vkali oT 0 („barTYo nie lubięH cYuję Vię YagrożonX 
prYeY”) To 5 („barTYo lubięH cYuję Vię w WXÜ pewnX”). Ocena YacUowań innXcU  
i VwoicU oraY obVerwacjaH jak YÜieniają Vię ocenX w cYaVieH VWanowią barTYo 
iVWoWnX eleÜenW kVYWałWowania Vię poVWawX auWonoÜicYnej. PrYeTe wVYXVWkiÜ 
poYwalają one na iTenWXfikację WXcU YacUowań i poVWawH kWóre weTług ucYnia Vą 
najbarTYiej pożąTane. JeTnocYeśnie wVkaYują na YÜianXH kWóre prYXcYXniają Vię 
To wYięcia więkVYej oTpowieTYialności Ya Vwoją naukę. Ma Wo ÜiejVce również 
w kolejnXÜ YaTaniu w Biografii jęYXkowejH w kWórXÜ użXWkownik NPJNN Üa 
VYanVę na YaYnajoÜienie Vię Y różnXÜi nieYnanXÜi Üu VWraWegiaÜi. UświaTo-
Üienie Vobie ÜocnXcU i VłabXcU VWron w VWoVowaniu VWraWegii pogłębia świaTo-
Üość ucYniaH kWórX YacYXna oTkrXwaćH naT cYXÜ powinien pracować. PXYna-
cYając Vobie nowe cele To realiYacjiH w Tużej ÜierYe oTciąża naucYXcielaH kWórX 
nie ÜuVi wXkaYXwać braków ucYnia i ucYXć goH jak Vię ucYXć. Jeśli na prYXkłaT 
ucYeń uważaH że ÜuVi popracować naT ucYenieÜ Vię i YapaÜięWXwanieÜ Vłow-
nicWwaH Üoże on Tojść To wnioVkuH że Üoże Üu w WXÜ poÜóc nie WXlko VYuka-
nie w Vłowniku oTpowieTników w ojcYXVWXÜ jęYXkuH ale również oTgaTXwanie 
YnacYenia obcego Vłowa prYeY wXkorYXVWanie logicYnego ÜXślenia i VYukanie 
wVkaYówek w Wekście. NiewąWpliwie ucYeń roYwija w Wen VpoVób Vwoją auWo-
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noÜicYną poVWawę wobec proceVu ucYenia i Tokonuje VaÜoTYielnego wXboru 
VWraWegiiH Y kWórXÜi cUce ekVperXÜenWować. OVYWałWuje Vię również w niÜ po-
cYucieH że jego wXbór jeVW ważnXH ponieważ na kolejnXcU eWapacU pracX Y To-
kuÜenWeÜ jego ToświaTcYenia Ye VWoVowanieÜ nowXcU VWraWegii Vą VXVWeÜa-
WXcYnie TokuÜenWowane. Mokonują Vię w niÜ również YÜianX YwiąYane Y kon-
WrolowanieÜ proceVu nauki. Na prYXkłaTH na pocYąWku ucYeń Üoże nie wierYXćH 
że YaVWoVowanie WecUniki nagrXwania króWkicU wXpowieTYi w jęYXku obcXÜ 
Üoże prYXcYXnić Vię To poprawX płXnności jego wXpowieTYi i Topiero obVerwa-
cja uTokuÜenWowanXcU właVnXcU poVWępów uświaTaÜia ÜuH że nagrXwanie 
jeVW ÜniejVYXÜ wXYwanieÜH niż ÜogłobX Vię na pocYąWku wXTawać.  

MoświaTcYenia i VpoWkania inWerkulWurowe wXÜagają oT ucYnia oWwarWej 
wXpowieTYi  na WeÜaW konkreWnego wXTarYenia w jego żXciuH  kWóre wpłXnęło na 
VpoVób poVWrYegania kulWurX i inWerakcji Y repreYenWanWaÜi Wej kulWurX. NiewąWpli-
wie YapiVXwanie VwoicU obVerwacji Üoże VpowoTowaćH że ucYeń TojTYie To 
wnioVkuH że warWo Ywracać więkVYą uwagę na WXpowe YacUowania roTYiÜXcU 
użXWkowników jęYXkaH bo Üoże Vię Wo prYXTać poTcYaV różnego roTYaju wXjaYTów 
YagranicYnXcU. P oVWaWniej cYęści Biografii jęYXkowej użXWkownik ocenia Vwoje 
uÜiejęWności inWerkulWurowe. P YaTaniu WXÜ użXWkownik jeVW YacUęcanX To Yre-
wiTowania Vwojego ToWXcUcYaVowego ÜXślenia na WeÜaW różnic inWerkulWuro-
wXcU. PonaTWo Üoże on ToTać Vwoje wVkaYówki lub YaVaTX ułaWwiające inWerak-
cję Y oVobaÜi Y oTÜiennXcU kręgów kulWurowXcU. P rYecYXwiVWości YaTanie Wo 
uświaTaÜia użXWkownikowiH jakie TYiałania Üoże VaÜoTYielnie poTjąć w celu 
YÜniejVYenia barierX poÜięTYX niÜ a obcokrajowcaÜi oraY icU kulWuraÜi.  

ProÜowanie poVWawX auWonoÜicYnej jeVW również YaakcenWowane  
w oVWaWniej cYęści NPJNNH a Üianowicie w MoVVier. Na uwagę YaVługuje Wu Vekcja 
MYiennik Y ucYenia Vię jęYXkaH w kWórXÜ Üożna VkorYXVWać Y goWowXcU VYablo-
nów VWanowiącXcU poVYcYególne karWki TYiennika. UżXWkownik Üoże YapiVać Wu 
Vwoje obVerwacje YwiąYane Y prYebiegieÜ lekcji (jakie YaTania prYerabianoH co 
Yrobił VaÜ poYa klaVą w raÜacU uWrwalania prYerabianego ÜaWeriału)H jaki 
wpłXw ÜiałX powXżVYe ToświaTcYenia na jego naukę (np. YroYuÜiał YagaTnie-
nie graÜaWXcYneH poÜogło Üu Wo YapaÜięWać wXrażenie w jęYXku obcXÜ) oraY 
jak ocenia powXżVYe ToświaTcYenie Y punkWu wiTYenia oVobX nieTowiTYącej lub 
niewiToÜej (np. nie wXjaśniono Üu klarownie wXrażeniaH wXkorYXVWując WecU-
niki poliVenVorXcYne). PVYXVWkie We TYiałania wiążą Vię Y pogłębienieÜ reflekVji  
i auWoTiagnoYX na WeÜaW właVnej naukiH kWóra Üoże bXć iÜpulVeÜ To YÜian 
YwiąYanXcU Y poVYukiwanieÜ efekWXwnXcU VpoVobów YapaÜięWXwania wieTYX. 
RaVWoVowanie TYiennika w nauce Üoże Weż bXć VYanVą na Tialog Y naucYXcieleÜH 
kWórX Üoże YaVugerować ucYniowi efekWXwne VpoVobX pogłębiania wieTYX.  
P MoVVier ucYeń ÜuVi również Tokonać VaÜoTYielnego wXboru prac i nagrań 
YapiVanXcU w forÜacie elekWronicYnXÜH kWóre cUce WaÜ uÜieścić. Mokonuje on 
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Wakże ocenX VwoicU pracH TecXTujeH cYX Vpełniają one krXWeria najlepVYejH prYe-
cięWnej lub Vłabej. Może również VaÜoTYielnie poTjąć TecXYję o YaVWąpieniu 
VWarVYXcU prac nowVYXÜiH uYaVaTniając w kilku YTaniacU Vwój wXbór. 
 
5. PoTsumowanie 
 
Jak pokaYanoH NPJNN YoVWało ToVWoVowane To poWrYeb oVób niewiToÜXcU  
i nieTowiTYącXcU. Na wXniki jego efekWXwności w PolVce WrYeba jeVYcYe pocYe-
kaćH ponieważ w obecnej cUwili nie iVWnieje polVka werVja TokuÜenWu. PoTob-
nie jak NPJH NPJNN proÜuje poVWawę auWonoÜicYnąH kWóra jeVW najVilniej Yaak-
cenWowana w Biografii jęYXkowej. PoYoVWałe Twie cYęści NPJNNH Üające barTYiej 
cUarakWer TokuÜenWacXjnXH również w pewnXÜ VWopniu YacUęcają użXWkownika 
To TYiałań auWonoÜicYnXcU.  

NiewąWpliwie NPJNN Taje niewiToÜXÜ i nieTowiTYącXÜ użXWkownikoÜ 
ogroÜną VYanVę na roYwijanie auWonoÜii w ucYeniu Vię jęYXków obcXcUH ponie-
ważH poTobnie jak oVobX wiTYąceH Tążą oni To nieYależności w nauce jęYXka i we 
wVYXVWkicU innXcU VferacU żXcia. NPJNN VWanowi narYęTYie Vłużące prYeTe wVYXVW-
kiÜ celoÜ eTukacXjnXÜH ale pośreTnio pełni również funkcję pVXcUoWerapeu-
WXcYną polegającą na buTowaniu oVobowości ucYnia. JeVW Wo VYcYególnie iVWoWne 
w konWekście VYkolnicWwa VpecjalnegoH w kWórXÜ niejeTnokroWnie naucYXciel jęYX-
ka obcego ÜuVi YÜierYXć Vię Y WakiÜi VWanaÜi ucYniaH jak brak ÜoWXwacji cYX po-
cYucie braku naTYiei i poWrYebX YÜianXH co VkuWkuje unikanieÜ auWonoÜicYnXcU 
TYiałań. Mużą rolę w efekWXwnXÜ korYXVWaniu Y NPJNN Üa To Vpełnienia naucYX-
cielH ponieważ Wo on jeVW prYewoTnikieÜ Tla oVób Y TXVfunkcją wYroku. Jego en-
WuYjaYÜ Üoże YacUęcić ucYniów To VaÜoTYielnościH reflekVji naT nauką i obiek-
WXwnej ewaluacji VwoicU właVnXcU poVWępówH a więc VWopniowego prYejÜowania 
konWroli naT proceVeÜ Vwojej naukiH co jeVW WożVaÜe Y roYwijanieÜ auWonoÜicY-
nej  poVWawX.  ParWoH  abX  naucYXciel  VaÜ  bXł YTolnX  To  reflekVji  naT  WXÜH  cYego   
i w jaki VpoVób naucYaH ponieważ jego poVWawa rYuWuje na YacUowania ucYnia.  

NajwiękVYXÜ probleÜeÜ wXTaje Vię nie WXle uToVWępnienie werVji polVkiej 
TokuÜenWuH co niewąWpliwie nieTługo naVWąpiH ale prYeVYkolenie naucYXcieli jęYX-
ków obcXcU w VYkołacU VpecjalnXcU i inWegracXjnXcU na WeÜaW NPJNNH Wak abX 
cUcieli wXkorYXVWXwać Wen TokuÜenW w cYaVie Yajęć. Mo VukceVu NPJNN w Tużej 
ÜierYe Üoże prYXcYXnić Vię projekW proÜującX i roYpowVYecUniającX TokuÜenW 
Tell me UowH YainicjowanX w 2011 roku prYeY parWnerów Y PłocUH NieÜiecH Gre-
cjiH Łułgarii i MalWX6. Ma on na celu prYXcYXnienie Vię To realiYacji VWraWegii Nuropa 
2020H a VYcYególnie jej głównej inicjaWXwX Plan na nowe umiejęWności i miejVca 

                                                             
6 Pięcej inforÜacji na WeÜaW projekWu jeVW ToVWępnXcU na VWronie www.elpforblinT.euI 
WellÜeUow. 
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pracX.  RoYpowVYecUnianie  nauki  jęYXków  wśróT  oVób  Y  TeficXWeÜ  wYroku  Üa  
Yapewnić iÜ lepVYX ToVWęp To rXnku pracX w Nuropie. P raÜacU projekWu organi-
Yowane Vą warVYWaWX Tla ucYniówH konferencje i VeÜinaria Tla naucYXcieliH prYe-
prowaTYa Vię również piloWażowe VeVje różnXcU cYęści TokuÜenWu. 
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TUe Nuropean porWfolio for sWuTenW WeacUers of languages anT  
scUool pracWice 

 

TUe purpoVe of WUiV arWicle iV Wo VWreVV WUe role of learner auWonoÜX anT WeacUer 
auWonoÜX aV well aV Wo eÜpUaViYe WUe inWerTepenTence of WUe Wwo. TUe preVen-
WaWion of queVWionnaire reVulWV conVWiWuWeV WUe Üajor parW of WUe arWicle. IW aW-
WeÜpWV Wo anVwer WUe queVWion wUeWUer anT Wo wUaW exWenW VWuTenWV are willing 
Wo be auWonoÜouV anT are reaTX Wo Wake reVponVibiliWX for WUeir own learning. AV 
WUe TiVcuVVion concerning auWonoÜX UaV been preVenW in WUe eTucaWional envi-
ronÜenW for VoÜe XearV nowH VurveXV concerning boWU VWuTenWV’ anT WeacUerV’ 
aWWiWuTeV WowarTV WUiV iVVue were conTucWeT anT WUeir reVulWV were analXYeT. 
TUiV analXViV aiÜeT Wo TeWerÜine Wo wUaW exWenW WeacUerV are aware of WUe neeT 
Wo Tevelop WUeir own auWonoÜX anT wUeWUer WUeX are prepareT Wo proÜoWe au-
WonoÜX aÜong WUeir learnerV. TUuVH WUe arWicle aWWeÜpWV Wo anVwer WUe queVWion 
wUeWUer anT Uow WeacUerV VupporW learner auWonoÜX anT Wo wUaW exWenW WUeX 
uVe auWonoÜX in WUeir own eTucaWional acWiviWieV. 
 
 
 

1. PsWęp 
 
RaVaTnicYe prYeÜianX poliWXcYneH goVpoTarcYe i VpołecYneH kWórXcU jeVWeśÜX 
świaTkaÜi oT ponaT TwócU TYieVięcioleciH obejÜują Wakże TYieTYinę eTukacji. 
Owe WranVforÜacje wXÜagają prYXgoWowania To wprowaTYenia pewnXcU YÜian 
nie WXlko w wXÜiarYe VpołecYnXÜH ale i inTXwiTualnXÜ. OT naucYXciela YaWeÜ 



OaWarYXna OrYeÜińVka 

82 

ocYekuje Vię TYiałań auWonoÜicYnXcUH TYięki kWórXÜ Üożna roYwijać VaÜoTYiel-
ność ucYącXcU Vię. NiniejVYX arWXkuł poTejÜuje WeÜaWXkę YwiąYaną Y kweVWią 
kVYWałcenia naucYXcieli w Waki VpoVóbH abX Üogli VWać Vię reflekVXjnXÜi prakWXkaÜi 
i wXkaYXwali goWowość proÜowania auWonoÜii pośróT VwoicU ucYniów.   
 
2. Pspieranie auWonomii ucznia i nauczyciela 
 
PVpoÜaganie roYwoju auWonoÜii ucYącXcU Vię VWało Vię w oVWaWnicU laWacU jeT-
nXÜ Y głównXcU celów eTukacXjnXcUH a kierunek Wen oTnoWował barTYo TXna-
ÜicYnX roYwój. NTukacja VYkolna powinna bXć YaWeÜ prYXgoWowanieÜ To auWo-
noÜii ucYnia. P PoTVWawie programowej Tla jęYXków obcXcU YnajTujeÜX w Wre-
ściacU naucYania Tla liceów ÜięTYX innXÜi naVWępujące YapiVXJ  
 

UcYeń Tokonuje VaÜoocenX (np. prYX użXciu porWfolio jęYXkowego) i wXkorYXVWuje 
WecUniki VaÜoTYielnej pracX naT jęYXkieÜ (np. korYXVWanie Ye VłownikaH poprawianie 
błęTówH prowaTYenie noWaWekH YapaÜięWXwanie nowXcU wXraYówH korYXVWanie Y Wek-
VWów kulWurX w jęYXku obcXÜ). 

 
UcYeń VWoVuje VWraWegie koÜunikacXjne (np. ToÜXślanie Vię YnacYenia wXraYów 
Y konWekVWuH roYuÜienie WekVWu Yawierającego nieYnane Vłowa i YwroWX) oraY 
proVWe VWraWegie koÜpenVacXjne (np. YaVWąpienie innXÜ wXraYeÜH opiV) w prYX-
paTkuH gTX nie Yna lub nie paÜięWa jakiegoś wXraYu. 
 

Mając na uwaTYe TYiałanie wVpoÜagające roYwój auWonoÜiiH wXróżnić Üożna 
naVWępujące eleÜenWX oTnoVYące Vię To „ucYenia Vię ucYenia” (OacYÜarek 2002)J 

· PoVWrYeganie proceVu ucYenia Vię jęYXka obcego w perVpekWXwie całej 
oVobX. PowiąYanie Wego proceVu Y wiYją właVnego roYwojuH Y ogólnXÜi 
celaÜi żXciowXÜiH iTeałaÜiH TążeniaÜi. 

· RoYpoYnanie i YaakcepWowanie Vwojej VpecXfikiH inTXwiTualności. UYnanie 
poWrYebX roYwijania koÜpeWencji koÜunikacXjnej Tla oVobiVWXcU celów. 

· UświaToÜienie Vobie i wXkorYXVWanie VwoicU poVWaw (w VWoVunku To 
jęYXkaH kulWurXH koÜunikacjiH ucYenia Vię)H cecU oVobowościH VWXlów po-
YnawcYXcU i ucYenia Vię. 

· PoYnanie VWraWegii i WecUnikH kWóre okaYują Vię VkuWecYne i koÜpaWXbilne 
Y ÜożliwościaÜi i poWencjałeÜ inWelekWualnXÜ ucYącego Vię. 

· RwiękVYenie konWroli naT proceVeÜ ucYenia Vię. 
· RoYwijanie poVWawX reflekVXjnej i VaÜoocenX. 

P celu realiYacji wXÜienionXcU TYiałań należX YaVWoVować oTpowieTnie WecU-
niki i narYęTYia. OacYÜarek (2002) wXróżnia wśróT nicU Twie kaWegorie. PierwVYa 
oTnoVi Vię To TYieTYinX roYwijania VamoświaTomości i reflekVjiH Truga obejÜuje 



 NuropejVkie porWfolio Tla VWuTenWów – prYXVYłXcU naucYXcieli a prakWXka VYkolna 

83 

poÜoce prYXTaWne w kierowaniu proceVem ucYenia Vię. ObXTwie kaWegorie prYXcYX-
niałXbX Vię To opanowania VWraWegii ÜeWakogniWXwnXcUH a w VYcYególności uÜiejęW-
ności VaÜoocenX. Rarówno VaÜoocenaH jak i VaÜokonWrola Vą operacjaÜi YacUoTYą-
cXÜi w prYeważającXÜ VWopniu nieświaToÜie. PrYenieVienie WXcUże proceVów To 
poYioÜu świaToÜości oVobX ucYącej Vię jeVW YaWeÜ YaTanieÜ WecUnik auWonoÜiYa-
cXjnXcUH kWóre Üogą Vpełniać naVWępujące funkcje (OacYÜarek 2002J 70)J 

· PoÜoc w opanowaniu uÜiejęWności w opiVXwaniu TrogiH jaką Vię prYebXło. 
· Skłanianie To nabrania YwXcYaju regularnego TokonXwania prYerw w pro-

ceVie ucYenia VięH poświęcając je na analiYę uYXVkanXcU reYulWaWówH w Ya-
leżności oT obranXcU celówH a Wakże użXWXcU VWraWegiiH oraY na próbowanie 
innXcU VWraWegii. 

· UłaWwianie Tefiniowania krXWeriów ocenX Yarówno proTukWówH jak i pro-
ceVu ucYenia Vię. 

· Nakierowanie na ToVWrYeganie poVWępów i buTowanie pocYucia VukceVu. 
· PrYeTVWawienie różnXcU forÜ pracX i poÜoc w oTkrXwaniu VYerokiej 

gaÜX VWraWegii; pobuTYanie ciekawości i cUęć ekVperXÜenWowania. 
JeTnXÜ Y narYęTYi auWonoÜiYacXjnXcU jeVW porWfolioH kWóre jeVW prYXTaWne 

w TokuÜenWowaniu TrogiH jaką Vię prYebXło (w Wrakcie nauki). UłaWwia ono anali-
zę oViągnięć ucYnia i VWuTenWaH prYXVYłego naucYXciela i prYXcYXnia Vię To roYwoju 
VaÜoświaToÜości każTegoH kWo VXVWeÜaWXcYnie i we właściwX VpoVób je prowa-
TYi. AuWoreflekVja wpiVana jeVW bowieÜ w proceV kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków 
i YajÜuje klucYowe ÜiejVce wśróT VWraWegii NuropejVkiego profilu kVYWałcenia na-
ucYXcieli jęYXków. 

OT 2000 roku Unia NuropejVka VWawia na poTwXżVYenie jakości naucYania  
i ucYenia Vię jęYXków i wVkaYuje VkuWecYnX VpoVób proÜowania nauki jęYXków. 
OVYWałcenie i ToVkonalenie naucYXcieli nabiera YaWeÜ coraY więkVYego YnacYeniaH 
ponieważ Wo naucYXciele oTgrXwają iVWoWną rolę w inWenVXfikacji kVYWałcenia jęYX-
kowego oraY w roYbuTYaniu YainWereVowania jęYXkaÜi. NuropejVki profil kVYWałcenia 
naucYXcieli jęYXkówH  kWórX  YoVWał prYXgoWowanX  prYeY  YeVpól  Y  UniwerVXWeWu  So-
uWUaÜpWonH ÜającX wVparcie w OoÜiVji NuropejVkiejH w konVulWacji Y grupą Üię-
TYXnaroTowXcU VpecjaliVWów YajÜującXcU Vię kVYWałcenieÜ naucYXcieliH wXcUoTYi 
wXÜienionXÜ wXżej YałożenioÜ naprYeciw. PoTVWawą Wego TokuÜenWu bXłX akWu-
alne prograÜX kVYWałcenia naucYXcieli. MaWeriał YawarWX w Profilu nie jeVW YeVWa-
weÜ obowiąYującXcU wXWXcYnXcU kVYWałcenia naucYXcieliH Üoże bXć jeTnak VWoVo-
wanX jako liVWa auWokonWrolna Tla inVWXWucji YajÜującXcU Vię kVYWałcenieÜ naucYX-
cieli oraY jako punkW oTnieVienia Tla inVWXWucjiH kWóre opracowują prograÜX kVYWał-
cenia naucYXcieli. JeVW Wo YaWeÜ ÜaWeriał poÜocnicYX Tla oVób poTejÜującXcU Te-
cXYje ToWXcYące kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków na VYcYeblu europejVkiÜH krajo-
wXÜ i lokalnXÜ. PreYenWowanX YeVWaw Wreści kVYWałcenia Wo inforÜacje iVWoWne Tla 
oVób YajÜującXcU Vię kVYWałcenieÜ i ToVkonalenieÜ naucYXcieliH w VYcYególności 
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WXcUH kWórXcU TYiałania ukierunkowane Vą na opiekę naT VWuTenWaÜi − prakWXkan-
WaÜiH wXÜianę ÜięTYX VYkołaÜi oraY wVpółpracę ÜięTYXnaroTową. JeVW Wo Wakże 
elaVWXcYnX ÜaWeriał poÜocnicYX Tla VWuTenWówH kWórYX w prYXVYłości będą ucYXć 
jęYXków obcXcU; uwYglęTniono w niÜ bowieÜ VWraWegie VaÜoTYielnego ucYenia 
Vię oraY ucYenia Vię prYeY całe żXcie (OellX i in. 2006).  

Profil poTYielono na cYWerX ÜoTułXJ SWrukWura kVYWałceniaH PieTYa i ro-
YumienieH SWraWegie i umiejęWności oraY ParWościH kWóre należX poVWrYegać cało-
ściowo jako iVWoWne VkłaTowe kVYWałcenia naucYXcieliH kWóre jeVW jeVW wielo-
aVpekWowe i inWerTXVcXplinarne. PśróT VWraWegii i uÜiejęWności YnajTujeÜX 
Ü.in. YapiVX o kVYWałceniu w YakreVie roYwijania uÜiejęWności reflekVXjnej prak-
WXkiH VaÜoocenXH a Wakże kVYWałcenia w YakreVie TokonXwania VaÜoocenX Ya 
poÜocą NuropejVkiego porWfolio jęYXkowego (NPJ). SWuTenci – prYXVYli naucYX-
ciele wieTYąH jak YbuTowane jeVW NPJ i Vą świaToÜi ciągłości proceVu VWoVowa-
nia Wego TokuÜenWu. PonaTWo YTają Vobie VprawęH jak ważne jeVW uYupełnianie 
porWfolio o nowe ÜaWeriałX Y poVYcYególnXcU okreVów nauki jęYXków. SWuTenci 
oceniają VXVWeÜaWXcYnie właVną koÜpeWencję jęYXkową Ya poÜocą NPJ (OellX  
i in. 2006J 40). JeVW Wo YaWeÜ ważnX TokuÜenW uÜożliwiającX TokuÜenWowanie 
wVYelkicU oViągnięć Y TYieTYinX nauki jęYXków obcXcUH ale Wakże prYXcYXniającX 
Vię To roYwoju VaÜoocenX i auWokonWroli ucYącXcU Vię.  
 
3. Nuropejskie porWfolio językoweJ wyniki baTań 
 
Rarówno Unia NuropejVkaH jak i RaTa NuropX poTejÜują VYereg TYiałań Tążą-
cXcU To YÜianX WreściH ÜeWoT i śroTków naucYania jęYXków obcXcU. RaTanieÜ 
europejVkiej poliWXki jęYXkowej jeVW bowieÜ oTpowieTź na pXWaniaH jakicU jęYX-
ków naucYaćH w jakiÜ celu i w jakiÜ VWopniu. Mo prakWXki TXTakWXcYnej wpro-
waTYono konkreWne narYęTYiaH Wakie jak NuropejVki VXVWem opiVu kVYWałcenia 
jęYXkowegoH uÜożliwiające realiYację nowXcU celówH określające YakreV uÜie-
jęWnościH wieTYX i Vprawności wXÜaganXcU na poVYcYególnXcU poYioÜacU bie-
głości jęYXkowej. PonaTWo roYpowVYecUnione YoVWało NuropejVkie porWfolio jęYX-
koweH kWórego YaTanieÜ jeVWH ÜięTYX innXÜiH YUarÜoniYowanie poliWXki eTuka-
cXjnej krajów Unii NuropejVkiejH roYwijanie Wolerancji wobec innXcU naroTowo-
ści i kulWurH wVpieranie Üobilności ÜieVYkańców pańVWw cYłonkowVkicUH ale 
również VWworYenie na prYXkłaT porównXwalnXcU krXWeriów ocenX kwalifikacji 
jęYXkowXcU. MYięki inicjaWXwie RaTX NuropX WecUnika porWfolio roYpowVYecUniła 
Vię na całXÜ świecie. NuropejVkie porWfolio jęYXkowe jeVW oVobiVWXÜ TokuÜen-
WeÜ ucYącego VięH TYięki kWóreÜu Üoże on YapreYenWować Vwoje uÜiejęWności 
jęYXkowe i ToświaTcYenia inWerkulWurowe Y różnXcU okreVów nauki we wVYXVW-
kicU YnanXcU Üu jęYXkacU. PorWfolio jęYXkowe Üa oTYwiercieTlać prYebieg na-
uki VYkolnej i poYaVYkolnej. JeVW więc świaTecWweÜ roYwoju jeTnoVWki w proce-
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Vie ucYenia VięH kWórX Üoże Wrwać prYeY całe żXcie. CeleÜ porWfolio jeVW roYbu-
TYenie w ucYącXÜ Vię pocYucia właVnXcU Tokonań. MYięki prYejęciu inicjaWXwXH 
wXYnacYeniu Vobie celów na kolejnXcU eWapacU nauki oraY prYejęciu oTpowie-
TYialności Ya właVnX proceV naukiH ucYącX Vię uświaTaÜia Vobie lepiej właVne 
YTolnościH Vłabe i Üocne VWronXH co Üożna i należX oTnoWować w NPJH a w Tal-
VYej perVpekWXwie w NuropejVkim porWfolio Tla VWuTenWów (NPS). 

PXniki prYeprowaTYonego prYeYe Ünie baTania (OrYeÜińVka 2009H 2010H 
2011) poWwierTYają prYXTaWność VaÜoocenX jako WecUniki roYwijającej świaTo-
Üość i auWoreflekVję ucYącXcU Vię. CeleÜ baTań bXła próba poWwierTYenia Uipo-
WeYXH kWórą Üożna bX w Vkrócie ująć w naVWępującX VpoVóbJ NuropejVkie porWfolio 
jęYXkowe jako inVWruÜenW VaÜoocenX prac piVeÜnXcU na YaawanVowanXÜ po-
YioÜie nauki jęYXka obcego Üoże w YnacYnXÜ VWopniu prYXcYXnić Vię To roYwoju 
auWonoÜii ucYącXcU Vię. P raÜacU poVWawionej UipoWeYXH kWóra VWanowiła punkW 
wXjścia To poVYukiwania oTpowieTYi na pXWanieH cYX i w jakiÜ VWopniu Nuropej-
Vkie porWfolio jęYXkowe wVpiera auWonoÜię VWuTenWów filologii gerÜańVkiejH poT-
jęWo próbę oTpowieTYi na naVWępujące VYcYegółowe pXWania baTawcYeJ 

· Jak Y biegieÜ cYaVu YÜienia Vię naVWawienie VWuTenWów To NuropejVkie-
go porWfolio jęYXkowego i VaÜoocenX? 

· Jak wpłXwa NuropejVkie porWfolio jęYXkowe i konWrola prac piVeÜnXcU na 
roYwój Vprawności piVania? 

· CYX NuropejVkie porWfolio jęYXkowe jeVW nieoTYowną cYęścią VaÜoocenX? 
· CYX NuropejVkie porWfolio jęYXkowe jeVW efekWXwnXÜ VpoVobeÜ VaÜo-

ocenX w roYwijaniu Vprawności piVania? 
P oÜawianXcU baTaniacU klucYową rolę oTgrXwa pojęcie VaÜooce-

nXIauWoewaluacjiH kWóra roYuÜiana jeVW jako uÜiejęWność ocenX poVWępu  
w roYwijaniu koÜpeWencji jęYXkowej i koÜunikacXjnej. ŁaTania prYeprowaTYo-
no w InVWXWucie Neofilologii na kierunku filologia gerÜańVka w PańVWwowej 
PXżVYej SYkole RawoTowej we Płocławku. Ra poTVWawę prowaTYenia baTań 
prYXjęWo ÜeWoTologię baTań w TYiałaniu (ang. acWion reVearcU). ŁaTanie  
w TYiałaniu YakłaTa wprowaTYoną na niewielką Vkalę inWerwencję w funkcjo-
nowanie niewielkiej populacji oraY prYebaTanie efekWów Wej inWerwencji. 

PoTjęWe prYeYe Ünie baTania YoVWałX prYeprowaTYone w niewielkicU gru-
pacU VWuTenckicU na kierunku filologia gerÜańVkaH a poVWawione prYeYe Ünie 
pXWania probleÜowe bXłX roYwiąYXwane w raÜacU Wej populacji. ŁaTania pro-
waTYiłaÜ oVobiście w raÜacU Yajęć prakWXcYnej nauki jęYXka nieÜieckiego 
(PNJN) poT naYwą – reTagowanie WekVWów. ŁaTani prowaTYili w raÜacU Nuro-
pejVkiego porWfolio jęYXkowego WecYkiH w kWórXcU Ybierali Vwoje praceH oceniali 
je i opiVXwali. ŁaTania objęłX VaÜoobVerwacjęH oVąT i konVekwencje. Jako na-
rYęTYia baTawcYe wXkorYXVWałaÜ ankieWXH wXwiaTXH TYiennicYki i YapiVki VWuTen-
WówH poTVuÜowujące oViągnięcie pewnego poYioÜu w YakreVie Vprawności 
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piVania. P raÜacU baTań prYeprowaTYiłaÜ ankieWęH kWórej celeÜ bXła VaÜo-
ocena VWuTenWów i ankieWę oWwarWą na WeÜaW auWokonWroli wXpowieTYi piVeÜ-
nej. OilkakroWnie w Wrakcie prowaTYenia baTań prYeprowaTYiłaÜ inTXwiTualne 
wXwiaTX Ye VWuTenWaÜi i TXVkuVję plenarną w grupie. P raÜacU Wreningu  
w VaÜoobVerwacji VWuTenci prYeprowaTYili VaÜoocenę nieforÜalnąH cYXli uVWną 
ocenę właVnej wXpowieTYi piVeÜnej beYpośreTnio po jej YakońcYeniuH VaÜo-
ocenę VWerowaną – ocenę właVnej pracX piVeÜnej weTług uVWalonXcU krXWeriów 
(poprawność jęYXkowaH bogacWwo lekVXkalno-graÜaWXcYneH VWXl i koÜpoYXcjaH 
Wreść) oraY VaÜoocenę okreVową – ocenę właVnXcU poVWępów w YakreVie roYwi-
jania Vprawności piVania. PXniki baTań prYeTVWawione YoVWałX w oTnieVieniu 
To VYcYegółowXcU pXWań baTawcYXcUJ 

 
Jak Y biegiem cYaVu Ymienia Vię naVWawienie VWuTenWów To NuropejVkiego porW-
folio jęYXkowego i VamoocenX? 
Po każTej pracX piVeÜnej VWuTenci TokonXwali piVeÜnej VaÜoocenXH również 
po każTXÜ VeÜeVWrYe oceniali poYioÜ biegłości jęYXkowej w YakreVie Vprawno-
ści piVania. ŁaTani Tokonali VaÜoocenX nieforÜalnej – w oWwarWej TXVkuVji 
VWuTenci Teklarowali świaToÜość popełniania prYeY Viebie błęTówH cUęWnie Vię 
To nicU prYXYnawaliH ocYekując prYX WXÜ konkreWnXcU wVkaYówek poYwalają-
cXcU iÜ icU uniknąć. MYięki prowaTYonej na bieżąco obVerwacji i licYnXÜ TXVku-
VjoÜ cYX wXwiaToÜ Üogę VWwierTYićH że poVWawa VWuTenWów wobec VaÜooce-
nX uległa ewolucji. NieYaTowolenie VWuTenWów Y icU akWualnego poYioÜu bie-
głości jęYXkowej w YakreVie Vprawności piVania i cUęć poprawX oraY konfronWa-
cja Y WecUnikaÜi auWonoÜiYacXjnXÜi VpowoTowałXH że baTani VWuTenci bXli 
oWwarciH VWarali Vię bXć elaVWXcYni i nie brakowało iÜ krXWXcYnego VpojrYenia na 
Viebie. PoÜiÜo że VaÜoocena wXÜaga oVobiVWego Yaangażowania i akWXwności 
ucYącXcU VięH VWuTenci prYXjęli ją cUęWnieH cUoć pocYąWkowo Y pewną ToYą nie-
ufnościH WrakWując ją jako koniecYność. R cYaVeÜ jeTnak naweW oVobX nieśÜiałe 
prYekonałX Vię To nieYnanXcU iÜ wcYeśniej WecUnik ewaluacji i cUęWnie je VWo-
VowaliH Toceniając icU prYXTaWność w roYwijaniu Vprawności piVania. NielicYni  
Y baTanej grupX unikali VaÜoocenX. R Üojej obVerwacji wXnika jeTnakH że bXłX 
Wo oVobX Üało YÜoWXwowane To nauki w ogóleH kWóre po pierwVYXÜ VeÜeVWrYe 
VWuTiów nie konWXnuowałX nauki w naVYej ucYelni.  
 
Jak NuropejVkie porWfolio jęYXkowe i konWrola prac piVemnXcU wpłXwają na roY-
wój Vprawności piVania? 
PocYąWkowo VWuTenci Ywracali uwagę prYeTe wVYXVWkiÜ na poprawność graÜa-
WXcYną wXpowieTYi piVeÜnejH Vpójność WekVWu i forÜę. Oolejne auWoewaluacje 
VkupiałX Vię naWoÜiaVW na forÜie wXpowieTYi piVeÜnejH koÜpoYXcji WekVWuH ko-
ÜunikaWXwnościH WreściH bogacWwie lekVXkalnXÜH poprawności graÜaWXcYnej  
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i VWXlu wXpowieTYi. Pe wVWępnej faYie YeVWaw krXWeriów wXÜienionXcU prYeY 
VWuTenWów bXł Tość ubogiH Y cYaVeÜH po licYnXcU TXVkuVjacUH wXłonili oni po-
WrYebne krXWeria ToWXcUcYaV nieobecne w icU reperWuarYe. Mokonując końcowej 
VaÜoocenX i auWoewaluacji VWuTenci poVługiwali Vię wXżej wXÜienionXÜi krXWe-
riaÜiH uÜieli ocenić napiVanX prYeY Viebie WekVW w VpoVób barTYiej obiekWXwnX. 
PoTcYaV prowaTYonXcU baTań VWuTenci uYnali Ya barTYo prYXTaWną uÜiejęWność 
ToVWrYegania właVnXcU błęTów i wXraYili cUęć roYwijania VaÜoocenX. ŁaTani 
WwierTYiliH  że próbują w  równXÜ VWopniu  konWrolować WreśćH  forÜę i  wXVWrYegać 
Vię błęTów graÜaWXcYnXcU. Po YakońcYeniu YaTania WowarYXVYXła iÜ YwXkle re-
flekVjaH że nie wXkorYXVWali w pełni VwoicU Üożliwości jęYXkowXcUH a jęYXkH jakiÜ 
Vię poVługiwaliH bXł YbXW proVWX. PprowaTYenie VaÜoocenX Üiało więc Vłużyć 
roYwijaniu prYeY VWuTenWów auWokonWroli i auWokorekWX. MYięki niej ucYXli Vię To-
VWrYegać właVne błęTX i icU unikać. UTało Üi Vię również YaobVerwować To-
świaTcYenie prYeY VWuTenWów właVnej VkuWecYnościH uwrażliwienie na VWerowanie 
właVnXÜ proceVeÜ ucYenia Vię oraY roYwój VaÜoświaToÜości w WXÜ proceVie. 
 
CYX NuropejVkie porWfolio jęYXkowe jeVW nieoTYowną cYęścią VamoocenX? 
NuropejVkie porWfolio jęYXkowe Y pewnością wVpiera roYwój auWonoÜii ucYącXcU Vię 
oraY roYwój uÜiejęWności auWokorekWX. JeVW ono jeTnocYeśnie prYXkłaTeÜH jak Üożna 
ÜoWXwować i YacUęcać ucYącXcU Vię To poTejÜowania VaÜoocenX. O auWoewaluacji 
Üożna jeTnak Üówić w VYerVYXÜ YakreVie. PorWfolio jeVW bowieÜ jeTnXÜ Y wielu 
inVWruÜenWów auWoewaluacXjnXcUH TYięki kWóreÜu ucYącX Vię oViągają VukceV. 
 
CYX NuropejVkie porWfolio jęYXkowe jeVW efekWXwnXm VpoVobem VamoocenX w roYwi-
janiu Vprawności piVania? 
Można VWwierTYićH że NPJ jeVW efekWXwnXÜ inVWruÜenWeÜ auWonoÜiYacXjnXÜ. 
UcYącX Vię poWrafią ocenić Viebie oraY właVne WekVWX. Są YÜoWXwowani To pla-
nowania proceVu ucYenia Vię. P prYXVYłości baTani VWuTenci wXrażają cUęć pra-
cX Y NuropejVkim porWfolio jęYXkowXm nie WXlko w raÜacU nauki jęYXka nieÜiec-
kiego. IVWoWnXÜ YagaTnienieÜ w NPJ jeVW unowocYeśnione poTejście To ocenX 
wXników naucYania. OażTX ucYeń poViaTa bowieÜ Üocne i Vłabe VWronX oraY 
Üoże oTnieść VukceV. NuropejVkie porWfolio jęYXkoweH realiYując cele europej-
Vkiej poliWXki jęYXkowejH roYwija ÜięTYX innXÜi uÜiejęWność ocenX właVnej 
koÜpeWencji jęYXkowej ucYniaH ucYX uÜiejęWności reflekVji naT proceVeÜ ucYe-
nia VięH kVYWałWuje poVWawX auWonoÜicYne wśróT ucYącXcU VięH ułaWwia świaTo-
Üe planowanie ucYenia oraY roYwija ÜoWXwację To ucYenia Vię jęYXków obcXcU. 
P TYiViejVYej TXTakWXce jęYXków obcXcU Üożna YaobVerwować TążenieH abX 
naucYanie jęYXka obcego bXło Vkierowane na ucYniaH uwYglęTniało jego poWrYe-
bX i ocYekiwania. ProceV naucYania jęYXka obcego powinien YaWeÜ YacUęcać To 
VaÜoTYielnej naukiH Ya kWórą ucYniowie prYejÜują w pewnXÜ VWopniu oTpo-
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wieTYialność i unieYależniają Vię oT naucYXciela. UcYeń TążX To VkuWecYnego 
poroYuÜiewania Vię w jęYXku obcXÜ. CeleÜ roYpowVYecUnionego TYiś poTej-
ścia koÜunikacXjnego jeVW bowieÜ oViągnięcie koÜpeWencji koÜunikacXjnejH 
cYXli uÜiejęWności efekWXwnego poroYuÜiewania Vię. NieYwXkle ważną rolę 
oTgrXwa w proceVie naucYania i ucYenia Vię ocenianie wieTYX i uÜiejęWności. 
ObiekWXwna ocena ÜoWXwuje ucYnia i Üa walorX wXcUowawcYe. Może bXć jeT-
nakże oTebrana jako VubiekWXwna i nieVprawieTliwaH TlaWego warWo prYXgoWo-
wać ucYniów To VaÜoocenX. P NuropejVkim VXVWemie opiVu kVYWałcenia jęYXko-
wego poTkreśla Vię Tużą warWość VaÜoocenX jako VpoVobu wYÜacniania Üo-
WXwacji i świaToÜości jęYXkowejH WYn. wVpierania ucYącXcU Vię w wXkorYXVWX-
waniu właVnXcU aWuWów i roYpoYnawania VłabXcU VWronH a prYeY Wo VWerowania 
właVnXÜ ucYenieÜ Vię. Rarówno ÜoWXwacjaH jak i auWonoÜia ucYącXcU Vię Vą 
Vilnie YaakcenWowane w NuropejVkim porWfolio jęYXkowXm. 

PXniki baTań poWwierTYają prYXTaWność VaÜoocenX jako WecUniki roYwija-
jącej świaToÜość i auWoreflekVję ucYącXcU Vię. PorWfolio jęYXkowe jako inVWru-
ÜenW VaÜoocenX jeVW więc również prYXTaWne na poYioÜie YaawanVowanXÜH 
gTYie VWopień jęYXka poYwala na więkVYą VaÜoTYielność i VwoboTę w inTXwiTu-
alnXÜ ToborYe VpoVobów ucYenia Vię. SaÜoocena uÜożliwia świaToÜą i Yorga-
niYowaną prYebuTowę oVobiVWej koncepcji ucYenia Vię jęYXkaH kWóra opiera Vię na 
analiYie akWualnego VWanu koÜpeWencjiH a porWfolio jęYXkowe jako inVWruÜenW 
VaÜoocenX jeVW więc również prYXTaWne na poYioÜie YaawanVowanXÜH gTYie 
VWopień opanowania jęYXka poYwala na więkVYą VaÜoTYielność i VwoboTę w in-
TXwiTualnXÜ ToborYe VpoVobów ucYenia Vię (AlekVanTrYak 2002). NuropejVkie 
porWfolio jęYXkowe jeVW ciekawXÜ narYęTYieÜ peTagogicYnXÜ i inWereVującXÜ 
inVWruÜenWeÜ auWoewaluacji i VaÜoocenXH kWórego YaVWoVowanie w prakWXce 
uÜożliwia YwiękVYenie efekWXwności naucYania jęYXków obcXcUH a w prYXpaTku 
prYeprowaTYonXcU baTań poYwala roYwinąć auWoreflekVję i VaÜokonWrolę oraY 
wVpiera auWonoÜię ucYącXcU Vię. SaÜokonWrola i auWoreflekVja VWanowią bowieÜ 
warunek efekWXwnej pracX naucYXcieli. ReflekVja oTgrXwa Tużą rolę w prYXgoWo-
waniu To VaÜoTYielnej pracX i uÜożliwia reYXgnację Y TYiałań VWereoWXpowXcU 
(RawaTYka 2004)H a ucYenie Vię bXcia reflekVXjnXÜ Wo ucYenie Vię reflekVji w VWo-
Vunku To właVnXcU ToświaTcYeń TXTakWXcYnXcUH prYXjęcie YaVaTX VXVWeÜaWXcY-
nego kweVWionowania właVnej prakWXki (RawaTYka 2004J 304H Ya CYerpaniak-
PalcYak 1997). Mo reflekVXjnej prakWXki należX Vię YaWeÜ oTpowieTnio prYXgoWo-
wać. PXVocka (1998) proponuje ÜięTYX innXÜi Wrening inWerperVonalnXH warVYWa-
WXH VaÜoTYielną pracę baTawcYąH jak i kweVWionariuVYe VaÜoocenX naucYXcieliH 
VwoiVWX roTYaj porWfolio naucYXcielaH prowaTYone na wYór porWfolio ucYniaH Wj. 
NuropejVkiego porWfolio Tla VWuTenWów – prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXków. HaVło 
„ucYXÜX Vię ucYXć” Üoże YaWeÜ Ynaleźć oTbicie w prakWXce TXTakWXcYnej naucYX-
cieli jęYXkówH kWórYX ocYekują oT VwoicU ucYniówH jak i VWuTenWów YÜniejVYania 
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Vię „pocYucia niepewnościH Yagubienia i rXYXka prYX jeTnocYeVnXÜ YwiękVYaniu 
Vię pocYucia VprawVWwa i oTpowieTYialności Ya prYebieg właVnego ucYenia Vię  
i uYXVkiwane efekWX. PVYXVWko Wo Üoże bXć źróTłeÜ uYaVaTnionej VaWXVfakcji  
i ÜoWXwacji To TalVYej pracX” (PilcYXńVka 1999J 170). 
 
4. Nuropejskie porWfolio dla sWudenWów – przyszłych nauczycieli językówJ wyniki 

sonTażu 
 
WśróT VWraWegii YawarWXcU w NuropejVkim profilu kVYWałcenia naucYXcieli jęYX-
ków YnajTujeÜX YapiV o kVYWałceniu w YakreVie roYwijania uÜiejęWności reflek-
VXjnej prakWXki oraY VaÜoocenX. AuWoreflekVji należX Vię YaWeÜ ucYXć i roYwijać 
ją prYX poÜocX NuropejVkiego porWfolio jęYXkowego a wśróT VWuTenWówH prYX-
VYłXcU naucYXcieliH warWo roYpowVYecUniać NuropejVkie porWfolio TXTakWXcYne. 
Jak piVYą auWorYXH NuropejVkie porWfolio Tla VWuTenWów – prYXVYłXcU naucYXcieli 
jęYXków (ang. Nuropean porWfolio for VWuTenW WeacUerV of languageV – NPOSTL) 
jeVW TokuÜenWeÜ prYeYnacYonXÜ Tla VWuTenWów prYXgoWowującXcU Vię To pra-
cX w YawoTYie naucYXciela. Ma ono prYeY całX okreV kVYWałcenia YacUęcać To 
reflekVji naT poViaTaną wieTYą ToWXcYącą TXTakWXki i naT uÜiejęWnościaÜi nie-
YbęTnXÜi w naucYaniu jęYXkówH poÜóc oceniać Vwoje koÜpeWencje TXTakWXcY-
ne oraY uÜożliwiać ÜoniWorowanie poVWępów i oTnoWowXwanie ToświaTcYeń 
YwiąYanXcU Y naucYanieÜ (NewbX i in. 2007).  

NPS VłużX konkreWnXÜ celoÜ i powinnoJ 
· YacUęcać To reflekVji naT koÜpeWencjaÜiH kWóre VWara Vię wXkVYWałcić  

w Vobie naucYXciel oraY wieTYąH VWanowiącą poTVWawę WXcU koÜpeWencji 
i uÜożliwiającą icU roYwójH 

· prYXgoWować To wXkonXwania w prYXVYłości YawoTu naucYXciela w róż-
nXcU konWekVWacU eTukacXjnXcUH 

· proÜować TXVkuVję ÜięTYX naucYXcielaÜi a ucYniaÜi oraY ÜięTYX VWu-
TenWaÜi a wXkłaTowcaÜi i naucYXcielaÜi − opiekunaÜi prakWXkH 

· ułaWwiać VaÜoocenę w Üiarę kVYWałWowania Vię koÜpeWencjiH 
· ToVWarcYać narYęTYia wVpoÜagającego oTnoWowXwanie poVWępów. 

NPS YawieraJ 
· AuWopreYenWacjęH kWóra poÜoże na pocYąWku VWuTiów naucYXcielVkicU 

roYważyć ogólne probleÜX YwiąYane Y naucYanieÜ. Ta cYęść Yawiera 
bowieÜ koÜenWarYe wVpoÜagające reflekVję prYXVYłXcU naucYXcieli naT 
aVpekWaÜi naucYania oraY YacUęcające To prYeÜXślenia kweVWiiH kWóre 
Üogą bXć iVWoWne na pocYąWku VWuTiów.  

· SamoocenęH na kWórą VkłaTają Vię TeVkrXpWorX roYpocYXnające Vię oT 
słowa „PoWrafię…”H Üające ułaWwić reflekVję i VaÜoocenę. TrYon NPS 
VWanowią 193 TeVkrXpWorX koÜpeWencji YwiąYane Y naucYanieÜ jęYX-
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kówH kWóre VkłaTają Vię na cYęść ToWXcYącą VaÜoocenX. Można je uYnać 
Ya Ybiór koÜpeWencji klucYowXcUH kWóre naucYXciele powinni VWarać Vię 
roYwijać.  TrYeba  w  WXÜ  ÜiejVcu  YauważyćH  że  TeVkrXpWorX  We  YoVWałX  
opracowane Y ÜXślą o prYXVYłXcU naucYXcielacU jęYXka w VYkołacU poT-
VWawowXcUH giÜnaYjacU i VYkołacU ponaTgiÜnaYjalnXcU (wiek 10-18 
laW)H w kWórXcU Vą realiYowane ogólne cele kVYWałcenia jęYXkowego. Inne 
konWekVWXH Wakie jak na prYXkłaT naucYanie wcYeVnoVYkolneH CLIL cYX Weż 
kVYWałcenie oVób ToroVłXcU Üogą wXÜagać opracowania ToTaWkowXcU 
TeVkrXpWorów. MeVkrXpWorX YoVWałX pogrupowane w VieTÜiu kaWego-
riacU ogólnXcU o naVWępującXcU naYwacUJ OonWekVWH MeWoTX i WecUniki 
naucYaniaH Pomoce TXTakWXcYneH Planowanie lekcjiH ProwaTYenie lekcjiH 
SamoTYielne ucYenie Vię oraY Ocena wXników nauki. 

· MoVVierH kWóre VWanowi oTYwiercieTlenie VaÜoocenX właVnej nauki i pra-
cXH Yawiera ÜaWeriałX świaTcYące o poVWępacU bądź Weż oTnoWowuje 
prYXkłaTX prac YwiąYanXcU Y naucYanieÜ. P ToVVier Üożna YaÜieVYcYaćJ 
- ÜaWeriałX ToWXcYące prYeprowaTYonXcU prYeY prYXVYłXcU naucYX-

cieli lekcjiH 
- ÜaWeriałX wXnikające Y obVerwacji i ocenX lekcjiH 
- Wakie ÜaWeriałXH jak VYcYegółowe VprawoYTaniaH uwagiH YeVWawie-

nia iWp.H VporYąTYone prYeY różne oVobX Yaangażowane w proceV 
kVYWałcenia naucYXcieliH 

- ÜaWeriałX pocUoTYące Y analiYX właVnXcU TokonańH 
- ÜaWeriałX opiVujące na prYXkłaT VWuTiuÜ prYXpaTku lub baTania 

w TYiałaniuH 
- ÜaWeriałX będące wXnikieÜ reflekVji. 

· GloVariuVY najważniejVYXcU WerÜinów YwiąYanXcU Y ucYenieÜ Vię i na-
ucYanieÜ jęYXkaH kWóre YoVWałX wXkorYXVWane w NPS. 

· InTekV Werminów VWoVowanXcU w TeVkrXpWoracU. 
· PrYewoTnik użXWkownikaH kWórX Yawiera VYcYegółowe inforÜacje na We-

ÜaW NPS. 
Mo WecUnik i narYęTYi wXkorYXVWXwanXcU w ÜeWoTXce auWonoÜiYacXjnej 

należą kweVWionariuVYe i WeVWXH porWfolia oraY TYienniki. Są one prYeTe wVYXVWkiÜ 
prYXTaWne w roYwijaniu VaÜoświaToÜości i auWoreflekVji. SYcYególnego YnacYe-
nia nabiera YaWeÜ świaToÜość ucYenia Vię. UcYącX Vię poWrafią VprecXYować Vwo-
je ocYekiwania wYglęTeÜ naucYającegoH określić właVną rolę i oTpowieTYialność 
w proceVie ucYenia VięH uÜieją Tobrać oTpowieTnie VWraWegie ucYenia Vię oraY 
Tokonać auWoewaluacji efekWów właVnej pracX. ŚwiaToÜość w proceVie kVYWałce-
niaH jak i Tobór VWraWegii ucYenia Vię w YnacYnXÜ VWopniu kVYWałWują auWonoÜicYnX 
cUarakWer kVYWałcenia i ToVkonalenia VWuTenWów. Nwaluacja powinna bXć więc 
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roYwijana i ToVkonalona oraY Wak Yaplanowana i prYeprowaTYonaH abX jej ucYeVW-
nicX bXli YacUęceni WXÜ proceVeÜ i abX wYroVło prawTopoTobieńVWwo WegoH że 
wXniki auWoewaluacji YoVWaną oTpowieTnio wXkorYXVWane. SWuTenci powinni 
YaWeÜ w VpoVób świaToÜX i oTpowieTYialnX Üóc kVYWałWować proceV Vwojej na-
ukiH a VaÜokonWrola powinna uÜożliwić iÜ realne oVYacowanie naucYonXcU 
YTolności i uÜiejęWnościH jak i efekWXwne kVYWałcenie. Ponieważ VaÜoocena VprYX-
ja Weż inTXwiTualiYacji proceVu ucYenia VięH Wo naweW ÜałX krok w kierunku Va-
ÜoocenX jeVW iVWoWnXH ponieważ każTa forÜaH każTa próba auWoewaluacji właVne-
go proceVu ucYenia Vię prowaTYi To auWonoÜiiH kWóra jeVW w proceVie naucYania 
VYcYególnie pożąTana. AuWoewaluacji Üożna TokonXwać Ya poÜocą NuropejVkie-
go porWfolio jęYXkowegoH kWóre łącYX ocenę Y VaÜoocenąH poYwala na oVYacowa-
nie oViągnięć ucYniów i jeVW ukierunkowane na prYebiegH a nie WXlko na efekWX 
proceVu ucYenia VięH jak i NuropejVkiego porWfolio Tla VWuTenWówH kWórego YaTa-
nieÜ jeVW nie WXlko TokuÜenWowanie proceVu kVYWałceniaH ale również wVpieranie 
nauki jęYXków obcXcU. PoVYcYególne eleÜenWX porWfolio TXTakWXcYnego Üają na 
celu YacUęcać To reflekVji naT proceVeÜ kVYWałceniaH prYXgoWować To wXkonX-
wania w prYXVYłości YawoTu naucYXcielaH ułaWwiać VaÜoocenę oraY ToVWarcYać 
narYęTYia wVpoÜagającego oTnoWowXwanie poVWępów. 

P raÜacU Yajęć Y ÜeWoTXki naucYania jęYXka nieÜieckiego wprowaTYo-
no wśróT VWuTenWów III roku filologii gerÜańVkiej jako pracę VeÜeVWralną wX-
Üóg prowaTYenia NPS i preYenWacji pewnXcU eleÜenWów Wego TokuÜenWu. Po-
cYąWkowXÜ eWapeÜ baTań bXła analiYa pierwVYej cYęści NPSH jaką jeVW AuWopre-
YenWacja. ReVponTenci Üieli Tokonać auWoreflekVji na WeÜaW prYebiegu icU na-
uki VYkolnej. IVWoWą YaTania bXło oTwołanie Vię To właVnXcU ToświaTcYeńH kWóre 
Y kolei Üiało ToprowaTYić To uwXpuklenia ocYekiwań i obaw YwiąYanXcU Y pra-
cą naucYXciela. Na YakońcYenie VWuTenci Üieli Tokonać YeVWawienia najważniej-
VYXcU VprawnościH jakiÜi weTług nicU powinien TXVponować naucYXciel jęYX-
ków obcXcU. RważXwVYX na WoH że kVYWałcenie prYXVYłXcU naucYXcieli abVoluWnie 
nie powinno poÜijać icU ToświaTcYeń VYkolnXcU (MicUońVka-SWaTnik 2009J 99)H 
poproVYono grupę 30 VWuTenWów filologii gerÜańVkiejH abX prYeanaliYowali 
Vwoje VYkolne ToświaTcYenia poT kąWeÜH ÜięTYX innXÜiH roYwijania kreaWXw-
ności oraY kVYWałWowania VaÜoTYielności (MicUońVka-SWaTnik 2009J 99). 

 
3.1. MoświaTczenia ucznia 
 
WśróT poYXWXwnXcU ToświaTcYeń VWuTenci wXÜieniali pocUwałX Ye VWronX na-
ucYXcielaH konVekwencję w ocenianiu ucYniówH uÜiejęWność ÜoWXwowaniaH TXV-
cXplinę na YajęciacUH oWwarWość naucYXcielaH jaVno określone YaVaTX lekcjiH Uu-
ÜorH aWÜoVferę na lekcji i poYXWXwne naVWawienie naucYXciela To pracX. Mo nega-
WXwnXcU YalicYXli Y kolei YbXW VYXbkie WeÜpo lekcjiH brak ÜoWXwacjiH użXwanie na 
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lekcji jęYXka nieÜieckiego w prYeważającej więkVYości jęYXka polVkiegoH pobłażli-
wość naucYXcielaH ÜonoWonię oraY brak konVekwencji. 

 
3.2. UpoTobania 
 
SWuTenci cUcielibX oViągać jak najwiękVYą VaWXVfakcję Y WegoH że prYekaYują nabXWą 
prYeY Viebie wieTYęH co łącYX Vię Y raTością płXnącą Y pracX Y ÜłoTXÜi luTźÜi. 
ObawX VWuTenWów ToWXcYą WruTnościH jakie pojawiają Vię w pracX Y ucYniaÜi 
słabVYXÜiH oTpowieTYialności Ya poVWępX ucYniówH biurokracji obecnej we wVpół-
cYeVnej VYkoleH a Wakże probleÜów Y TXVcXpliną poTcYaV Yajęć lekcXjnXcU. 

 
3.3. Oczekiwania 
 
OT VWuTiów naucYXcielVkicU ocYekują YapoYnania Y norÜaÜi VYkolnXÜiH wVkaYówek 
ToWXcYącXcU Toboru ÜaWeriałów gloWWoTXTakWXcYnXcUH uświaToÜienia YaTaniaH jakie 
VWawia YawóT naucYXcielaH wieTYX WeoreWXcYnejH kWórą wXkorYXVWają w prakWXceH prak-
WXki – ToświaTcYenia i poYnania różnXcU ÜeWoT pracX. SWuTenWoÜ YTaje Vię najbar-
TYiej Yależeć na opanowaniu uÜiejęWności poWrYebnXcU w YawoTYie naucYXcielaH 
poYnaniu ÜeWoT naucYania i raTYenia Vobie w śroTowiVku VYkolnXÜH rYeWelnej 
wVpółpracX VWuTenWa i wXkłaTowcX. MoTaWkowo VąTYąH że ocYekuje Vię oT nicU opa-
nowania ÜaWeriału YajęćH Yaangażowania poTcYaV YajęćH roYwijania poViaTanXcU 
uÜiejęWnościH właVnego wkłaTu i pogłębienia wieTYXH VaÜoTXVcXplinXH goWowości To 
poTjęcia YaTań YwiąYanXcU Y naucYanieÜH poVYerYenia właVnej wieTYX ToWXcYącej 
naucYanego prYeTÜioWuH ToVkonalenia YawoTowego i ucYenia Vię prYeY całe żXcie. 
 
3.4. Ra jak ważne Tla nauczyciela uważasz nasWępujące sprawnościJ współpraca 

z innymiH Tobre umiejęWności organizacyjne…? 
 
ReVponTenci WwierTYąH że iVWoWne w YawoTYie naucYXciela Vą wVpółpraca Y in-
nXÜiH uÜiejęWności organiYacXjneH uÜiejęWność VaÜoocenXH rYeWelnośćH uÜie-
jęWność ocenianiaH uÜiejęWność prYekaYania wieTYXH uÜiejęWność ÜoWXwowa-
niaH bogaWe VłownicWwoH żXcYliwośćH cUęć poÜocX innXÜH uÜiejęWność opano-
wania klaVXH właściwX Tobór ÜaWeriału preYenWowanego ucYnioÜH a Wakże po-
ÜXVłowośćH kreaWXwnośćH punkWualność i pocYucie UuÜoru. 

 
3.5. Pnioski 
 
Na poTVWawie oÜówionXcU powXżej cYąVWkowXcU wXników VonTażu Üożna wX-
Vnuć wnioVekH że ucYniowie ucYącX Vię jęYXków obcXcU w polVkiej VYkole coraY 
lepiej poWrafią ocenić właVne poVWępX w nauce. Taki wXnik należX uYnać Ya YaTo-
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walającX. InWereVująco wXpaTłX oTpowieTYi na pXWanie o reflekVXjną poVWawę 
ucYniówH wiTocYną w ewaluacjiH obecną Wakże w realiYacji celów naucYania i oVią-
ganXcU wXnikacU. GłównXÜ celeÜ porWfolio jeVW więc Vkłonienie VWuTenWów To 
reflekVji naT właVnXÜ proceVeÜ kVYWałceniaH To lepVYego planowania i ÜoniWo-
rowania właVnej pracX. MokuÜenW Wen Üa Ya YaTanie wTrażać To VaÜoocenXH 
kWóra jeVW eleÜenWeÜ WecUnik auWonoÜiYacXjnXcU. ŁaTani VWuTenci wXTają Vię 
świaToÜiH że To VukceVu w nauce poWrYebna jeVW ściVła wVpółpraca ucYącego Vię  
i naucYającegoH nierYaTko ocYekują wVparcia i ÜoWXwacji Ye VWronX naucYXciela 
pełniącego funkcję ÜoTeraWora. AuWonoÜia ucYącego Vię nie YakłaTa bowieÜ 
reYXgnacji Y naucYXciela. AuWonoÜia nie Üoże oYnacYać całkowiWej wolności (Ja-
noVYcYXk 2011). Nie Üożna poÜinąć VWoVunkowo nowego kierunku w ÜXśleniu  
o relacji ucYeń – naucYXciel. PVpółcYeśnie naucYXciel VWracił poYXcję niekweVWio-
nowanego auWorXWeWuH VWąT Weż powinien prYXgoWować Vię To pełnienia nowej roli 
prYeY (Opałka 2002H Ya SergeanW i in. 1999).J 

· YaakcepWowanie różnego poYioÜu auWonoÜiYacji VwXcU poTopiecY-
nXcUIVWuTenWówH 

· VWworYenie poYXWXwnej aWÜoVferX na YajęciacUH kWóra VprYXja roYwijaniu 
auWonoÜiiH 

· uÜożliwienie i ułaWwienie poTjęcia oTpowieTYialności Ya ucYenie VięH 
· roYbuTYenie świaToÜości i wrażliwości ucYącego Vię na proceV ucYenia 

Vię jęYXka obcegoH 
· uwrażliwienie na różne VWXle i VWraWegie ucYenia VięH 
· uÜożliwienie wXboru różnXcU ćwicYeń i WecUnik To pracX właVnej. 

NaucYXcielH kWórX jeVW świaToÜX Vwojej nowej roliH VWara Vię TobrYe użX-
wać ViebieH VwoicU YTolnościH wieTYX i koÜpeWencji Tla roYwoju ucYnia (SYX-
ÜankiewicY i Rając 2002J 158H Ya ParYęcki i in. 2001). Owa nowa rola naucYXcie-
la-ÜoTeraWora wXÜagaH abX YreYXgnował Y cenWralnej poYXcji i opanował nowe 
koÜpeWencje. NaucYXciel ÜuVi wXnegocjować Y ucYniaÜi i uVWalić cele naucYa-
niaH inVWruować i wVpierać ucYącXcU Vię w icU inTXwiTualnXcU proceVacU nauki 
(JanoVYcYXk 2011J 91). PonaTWo należX paÜięWaćH abX wYbuTYać w Vobie reflek-
Vję ToWXcYącą auWonoÜii ucYącego VięH jak i naucYającego. ReflekVXjne ÜXślenie 
jeVW iVWoWne w prYXgoWowaniu To VaÜoTYielnej pracXH kWóra poYwoli na ucUwX-
cenie pojawiającXcU Vię probleÜów i VpoVobów icU roYwiąYania. ReflekVja Ya-
WeÜ poYwala naucYXcielowi na reYXgnację Ye VWereoWXpowXcU TYiałańH a Wakże 
TXVWanV To oVobiVWXcU ToświaTcYeń (RawaTYka 2004). SWuTenci YTają Vię bXć 
świaToÜi WegoH jak ważna jeVW rola naucYXciela jęYXków obcXcU w Tobie prYe-
Üian. R ankieW wXłania Vię VXlweWka naucYXciela-ekVperWaH kWórX Üa koÜpeWen-
cje wXcUowawcXH pośreTnika kulWurowegoH organiYaWoraH ÜoTeraWoraH ToraTcXH 
ewaluaWora oraY reflekVXjnego prakWXka. ReVponTenci poWwierTYają jeTnakże 
pewien roTYaj beYraTności i obawX prYeT prYejęcieÜ oTpowieTYialności Ya 
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VwoicU prYXVYłXcU ucYniów. PXnika Wo Yapewne Y TeficXWów ÜoWXwacXjnXcUH  
o kWórXcU Wakże wVpoÜinali. PXÜaganiaH jakie VWawia Vię VWuTenWoÜ – prYX-
VYłXÜ naucYXcieloÜH Wj. Tążenie To auWonoÜiiH bXcie koÜpeWenWnXÜ naucYXcie-
leÜH cYXli prYXgoWowanXÜ To wXkonXwanego YawoTu w YakreVie kwalifikacji 
ÜoralnXcUH YawoTowXcUH inWelekWualnXcUH VpołecYnXcU i pVXcUofiYXcYnXcU (Ra-
waTYka 2004)H Üogą wXwołXwać blokaTę pVXcUologicYną oraY negaWXwną Va-
ÜoocenęH a co Ya WXÜ iTYie uWruTniać roYwój auWonoÜii. CieVYX jeTnakH że ba-
Tani VWuTenci poWrafili krXWXcYnXÜ okieÜ VpojrYeć na proceV kVYWałcenia na-
ucYXcieli jęYXków oraY na właVną oVobęH Üieć świaToÜość VwXcU nieToVWaWków 
oraY wVkaYać VpoVobX YÜagania Vię Y właVnXÜi TeficXWaÜi. 

ReaVuÜującH nie Üożna kweVWionować poVWaw auWonoÜicYnXcU wśróT VWu-
TenWów biorącXcU uTYiał w baTaniu. Niepokoi jeTnakH że cYęść baTanXcU VWuTen-
WówH kWórYX prYXgoWowują Vię To YawoTu naucYXciela jęYXka nieÜieckiegoH boi Vię 
prYejąć oTpowieTYialność Ya proceV naucYania i ucYenia Vię właVnXcU ucYniów. 
NależX jeTnak paÜięWaćH że naucYXciele „Y więkVYXÜ powoTYenieÜ będą proÜo-
wali auWonoÜięH jeśli poTcYaV icU właVnej eTukacji bXli YacUęcani To VaÜoTYielnXcU 
i nieYależnXcU YaTań” (MicUońVka-SWaTnik 2009J 99). ReVponTenci YTają Vię bXć 
bowieÜ świaToÜi roliH jaką prYXpiVuje Vię auWoreflekVji i auWonoÜii w naucYaniu  
i ucYeniu Vię jęYXków obcXcUH a ÜiÜo Wo Y icU wXpowieTYi wXnika nierYaTko brak 
ÜoWXwacji To naukiH ale Wakże niVka świaToÜość WegoH jak Vię ucYXć. 
 
4. PoTsumowanie 

 
CUoć auWonoÜia ucYnia i naucYXciela w nauce jęYXka obcego jeVW nieYwXkle ważnaH 
nie wolno YapoÜinać o głoVacU krXWXcYnXcU YwiąYanXcU Y jej funkcjonowanieÜ  
w prakWXce. JanoVYcYXk (2011) prYXwołuje w WXÜ ÜiejVcu opinie kilkoro ekVperWów 
baTającXcU YagaTnienie YTolności To auWonoÜii. Sercu (2000) WwierTYiH że auWo-
noÜia ucYnia jeVW roYuÜiana jako brak określonego kierunku TYiałaniaH uWraWa jęYX-
kowej TokłaTności i VpaTkieÜ jakości. OUÜ (2004) naWoÜiaVW poTTaje w wąWpli-
wość warunki i Üożliwości realiYacji auWonoÜicYnego ucYenia VięH a MarWineY 
(2004) oTbiera auWonoÜię w naucYaniu YinVWXWucjonaliYowanXÜ jako uWopię. Paw-
lak (2008) wąWpi Y różnXcU powoTów w YTolność naucYXciela To reflekVji i auWono-
Üii. MicUońVka-SWaTnik (2009) Y kolei wXÜienia całą gaÜę cYXnników UaÜującXcU 
roYwój auWonoÜii. JanoVYcYXk (2011) poTkreśla YaWeÜH jak ważne jeVW wVpieranie 
roYwoju auWonoÜii ucYącXcU Vię oraY wXkVYWałcenie YacUowań auWonoÜicYnXcU  
u prYXVYłXcU naucYXcieli. NależX YTać Vobie bowieÜ VprawęH Ye brak auWonoÜii 
naucYXciela uWruTniaH a właściwie unieÜożliwia wXkVYWałcenie poVWaw auWono-
ÜicYnXcU wśróT ucYniów. TXlko prYXjęcie wVpoÜnianej wcYeśniej nowej roli na-
ucYXciela gwaranWuje VukceV TXTakWXcYnXH Yarówno naucYającegoH jak i ucYącego 
Vię.  P Wej  ÜaWerii  poÜocne YTaje Vię bXć NPSH Üające ważną YaleWęJ świaToÜość 
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celów kVYWałcenia i fakWH że Vą one wVpólne Tla wVYXVWkicU VWuTenWów w Nuropie 
Üoże ÜobiliYować ucYącXcU Vię To VaÜoTYielności w wXYnacYaniu celów i VXVWe-
ÜaWXcYnego ÜoniWorowania właVnXcU poVWępów (OreWek 2011). SWuTenci ÜoglibX 
prYX poÜocX NPS prYejąć oTpowieTYialność Ya roYwój VwXcU koÜpeWencjiH VWać Vię 
świaToÜXÜi VwXcU VłabXcU i ÜocnXcU VWronH a YaWeÜ VWać Vię reflekVXjnXÜi prakWX-
kaÜi. Głowacka (2002) Wrafnie określa celeH jakiÜ ÜogłobX Vłużyć porWfolio Y punk-
Wu wiTYenia VWuTenWa i TXTakWXki jęYXka obcego. MYięki porWfolio VWuTenW Üoże 
roYwijać VaÜoocenę koÜpeWencji jęYXkowejH koÜunikacXjnejH TXVkurVuH Vocjolin-
gwiVWXcYnejH inWerkulWurowejH VpołecYnej i VWraWegicYnej. Może Wakże ToVkonalić 
uÜiejęWności określania celów naukiH lepVYego planowania proceVu TXTakWXcYne-
goH lepVYego poYnania prYXVYłXcU ucYniów oraY buTowania relacji naucYXciel – 
ucYeń. Mla TXTakWXki jęYXka obcego beY wąWpienia korYXVWne jeVW YacUowanie Vpój-
ności i prYejrYXVWości w krajowXÜ VXVWeÜie kVYWałcenia filologicYnegoH iVWnienie 
wVpólnego VXVWeÜu ocenianiaH poÜocnego w opracowXwaniu egYaÜinów wVWęp-
nXcU i końcowXcUH porównXwalność YaświaTcYeń i TXploÜów ToWXcYącXcU kwalifi-
kacji jęYXkowXcU wXVWawianXcU prYeY poVYcYególne kierunki filologicYne w kraju  
i Ya granicą oraY Üożliwość porównania właVnXcU narYęTYi opiVu oViągnięć Ye 
wVkaźnikaÜi Y liVW konWrolnXcU. NależX jeTnak paÜięWaćH że VaÜa świaToÜość iVW-
nienia NuropejVkiego porWfolio jęYXkowego oraY NuropejVkiego porWfolio Tla VWuTen-
Wów – prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXkówH jak i inVWruÜenWów VaÜoocenXH nie wXVWar-
cYXH abX świaToÜie TokonXwać reflekVji ToWXcYącej proceVu nauki jęYXka obcego. 
TXlko VXVWeÜaWXcYne korYXVWanie Y WecUnik VaÜoocenX Taje Üożliwość roYwoju 
auWonoÜii naucYXcieliH a co Ya WXÜ iTYie ucYącXcU Vię. 
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How Wo become a professional in learning? FosWering auWonomous aWWiWuTes 
Wo learning foreign languages WUrougU Wask-baseT learning 

 

AuWonoÜX in learningH aV poinWeT ouW bX nuÜerouV auWUorVH incluTeV WUe abiliWX 
Wo TeWerÜine anT purVue learning goalVH reflecW anT WUink criWicallXH Wake reVpon-
VibiliWX for one’V own TeciVionVH acWH anT evaluaWe WUe proceVV of learning. PuWWing 
WUe noWion of auWonoÜX inWo a vocaWional conWexWH one cannoW buW WUink of 
profeVVionaliVaWion (profeVVionalV). Since auWonoÜXH juVW like profeVVionaliVaWionH 
iV noW an innaWe abiliWX buW WXpicallX reVulWV froÜ graTual anT conVciouV workH WUe 
auWUor will WrX Wo TeÜonVWraWe Uow iW iV poVVible Wo foVWer auWonoÜouV aWWiWuTeV 
aÜong learnerV WUrougU WUe uVe of WUe WaVk-baVeT approacU Wo WeacUing a for-
eign language (WUe laWWer aV TefineT in WUe CNFR). An analXViV of operaWionV anT 
acWionV unTerWaken bX a learner wUile Toing a foreign language WaVk TeÜon-
VWraWeV  WUaW  iW  iV  poVVibleH  aW  WUe  earlieVW  VWageV  of  learningH  Wo  VUape  WUe  con-
VciouVneVV  of  learnerV  in  VucU  a  waX  WUaW  WUeX  are  able  Wo  perceive  WUeir  own  
learning proceVV aV parW of a Üore general proceVVH i.e. profeVVionaliVaWion. Łe-
ginning wiWU a TefiniWion of auWonoÜX anT profeVVionaliVaWion (anT a profeVVion-
al)H WUe arWicle analXVeV a learner’V acWiviWX wUile Toing a language WaVkH wUicU 
WakeV place aW Veveral levelV. TUe concluVionV WUuV gaineT will Verve Wo TeÜon-
VWraWe a reVeÜblance beWween a pupil anT a profeVVionalH anT WUe oWUer waX 
rounTH proving a VWrong relaWionVUip beWween WUe learning proceVV (Waken Wo be 
auWonoÜouV) anT WUe proceVV of profeVVionaliVaWion. 
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1. PsWęp 
 
Nie oT TYiś wiaToÜoH że każTX naucYXciel pragnieH abX jego ucYeń VWał Vię Va-
ÜoTYielnX i poWrafił Vobie VaÜoTYielnie raTYić w różnXcU VXWuacjacU żXcia. 
Można YaWeÜ prYewroWnie prYXpoÜnieć Ya OoWarbińVkiÜ (1957I1996)H że na-
ucYXciel powinien Tążyć To WegoH abX VWać Vię niepoWrYebnXÜH w ÜXśl YaVaTXH że 
bęTYie VprawniejH jeśli w Tanej TYieTYinie żXcia Üożna bęTYie obXć Vię beY in-
Werwencji. CUoć prograÜX kVYWałcenia VWarają Vię Yawierać ÜakViÜuÜ Wreści 
nieYbęTnXcU To prYXVwojenia w Wrakcie eTukacji VYkolnej na poVYcYególnXcU 
eWapacU i w YakreVie roYÜaiWXcU prYeTÜioWówH naWuralne jeVWH że nie Vą one  
w VWanie oTTać całej Yłożoności i koÜpleWności poruVYanXcU YagaTnień i WrakWu-
ją je jeTXnie w VpoVób wXbiórcYX i fragÜenWarXcYnX. PXnika Y WegoH że eTukacja 
VYkolna nie Üoże prYekaYać wieTYX w VpoVób wXcYerpującXH a jej celeÜ jeVW 
racYej wXkVYWałcenie u ucYącego Vię roYÜaiWXcU uÜiejęWnościH Wak abX VaÜo-
TYielnie poWrafił pokrXć właVne braki i poruVYać Vię VkuWecYnie w różnXcU kon-
WekVWacU poYa VYkołą. CXWując raY jeVYcYe klaVXkaH nauka VYkolna powinna kie-
rować Vię regułą poWencjaliYacjiH VWwarYając lub ukaYując ucYąceÜu Vię Üożli-
wości konkreWnego TYiałaniaJ YaÜiaVW poTawać ucYniowi oTpowieTnią wieTYęH 
ucYX  Vię go  cYXWać w  TanXÜ  jęYXkuH  abX  bXł w  VWanie  Wę wieTYę VaÜ  YTobXć;  
YaÜiaVW naucYać beYpośreTnio wXrażeń w TanXÜ jęYXkuH Taje Vię Üu To ręki 
słownik i ucYX YaVaT wXVYukiwania Vłów. RaÜiaVW więc wprowaTYać To uÜXVłu 
ucYnia pewne WreściH należX wXpoVażyć go w ÜeWoTę icU poYXVkiwania (por. 
OoWarbińVki 1957I1996J 23). TXÜ VaÜXÜ ucYącX Vię VWaje Vię wVpółWwórcą wła-
Vnego proceVu ucYenia VięH bierYe na Viebie jego WruT oraY ponoVi oTpowie-
TYialność Ya właVne poVWępX lub icU brak.  

PowXżVYe VWwierTYenia Vą oT wielu już laW obecne w TXTakWXce jęYXków 
obcXcU Ya Vprawą iTei auWonoÜii i auWonoÜiYacji ucYącXcU VięH kWórXcU naTrYęT-
nXÜ celeÜ jeVW unieYależnienie ucYnia oT naucYXciela i prYXYnanie Üu więkVYej 
VwoboTX w proceVie naukiH cUoć Wakże obciążenie go oTpowieTYialnością Ya efek-
WX właVnej pracX. O ile w konWekście naucYania ogólnego Üówi Vię o auWonoÜiYa-
cji ucYącXcU VięH o WXle w konWekście kVYWałcenia YawoTowego coraY cYęściej 
wVpoÜina Vię o YjawiVku profeVjonaliYacjiH kWóre w obecnXcU cYaVacU YTaje VięH 
YTanieÜ wieluH koniecYnością. AnaliYując VYcYegółowo pojęcie auWonoÜiYacji  
i profeVjonaliYacjiH nie VpoVób nie ToVWrYec poTobieńVWw ÜięTYX niÜi. MlaWego Weż 
niniejVYX arWXkuł Üa na celu prYXbliżenie YagaTnienia profeVjonaliYacji w konWek-
ście ucYenia VięH Wak abX auWonoÜicYnX ucYeń roYuÜiał właVnX proceV ucYenia Vię 
w VYkole jako VkłaTową VYerVYego proceVuH Wj. profeVjonaliYacji. NiniejVYe YaÜie-
rYenie Üoże bXć oViągnięWe prYeY Vkłonienie ucYącego Vię To wXkonXwania róż-
noroTnXcU TYiałań w Wrakcie nauki i YaVWoVowanie poTejścia YaTaniowego.  
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RważXwVYX na powXżVYe VWwierTYeniaH VWrukWura niniejVYego WekVWu bę-
TYie naVWępująca. Po pierwVYeH prYXpoÜniane YoVWaną obecne oT laW w TXTak-
WXce YagaTnienia auWonoÜii i VXlweWka auWonoÜicYnego ucYnia. Po TrugieH 
oÜówieniu poTTane YoVWanie YjawiVko profeVjonaliYacji i VXlweWka profeVjonali-
VWX oraY icU rola we wVpółcYeVnXcU cYaVacU. NaVWępnie nakreślona YoVWanie 
akWualna Tefinicja poTejścia YaTaniowego i VaÜego YaTania w perVpekWXwie 
NuropejVkiego VXVWemu opiVu kVYWałcenia jęYXkowego (NSOOJ)H będąca punkWeÜ 
oTnieVienia Tla naVYXcU roYważań. PreVYcieH na prYXkłaTYie analiYX konkreWne-
go YaTaniaH jakie wXkonać Üoże ucYeń w Wrakcie nauki jęYXka francuVkiego jako 
obcegoH pokaYane YoVWaną operacje i TYiałaniaH w kWórXcU bierYe on akWXwnX 
uTYiał. UYXVkane na poTVWawie Wej analiYX wnioVki YÜierYać będą To ukaYania 
poTobieńVWw poÜięTYX auWonoÜicYnXÜ ucYnieÜ a profeVjonaliVWą i oTwroWnieH 
a w konVekwencji To uświaToÜienia Yależności poÜięTYX proceVeÜ ucYenia Vię 
(roYuÜianXÜ w VpoVób auWonoÜicYnX) a proceVeÜ profeVjonaliYacji.  
 
2. AuWonomia a auWonomiczny uczeń 
 
Mefinicji auWonoÜii jeVW wiele. Pojawiają Vię one w pracacU baTacYX Y różnXcU 
obVYarów jęYXkowXcUH kWórYX YgoTnie wVkaYują na We VaÜe eleÜenWX Tefinicji. 
Jako jeTen Y pierwVYXcU o auWonoÜii piVał Holec (1979)H Tefiniując ją jako YTol-
ność ucYącego Vię To wYięcia na Viebie oTpowieTYialności Ya właVnX proceV 
ucYenia. PeTług MickinVon (1987) auWonoÜia jeVW WożVaÜa Y oTpowieTYialnością 
ucYącego Vię Ya wVYXVWkie TecXYje ToWXcYące ucYenia VięH a Wakże Ya VkuWki WXcU 
TecXYji. ŁouT (1988) uWożVaÜia auWonoÜię Y poTejścieÜ eTukacXjnXÜH kWóre 
poYwala ucYącXÜ Vię na prYejęcie oTpowieTYialności i wXkaYXwanie konWroli naT 
icU proceVeÜ ucYenia Vię i kWóre poÜaga iÜ VWopniowo pokonXwać eWapX oT 
VWanu Yależności wYglęTeÜ naucYXciela To VWanu całkowiWej nieYależności. NlliV 
(1994) Tefiniuje auWonoÜię ucYącego Vię prYeY prXYÜaW poWencjalnego YacUowa-
niaJ ucYącX Vię Üa właTYę w YakreVie poTejÜowania TecXYji ToWXcYącXcU wła-
Vnego proceVu ucYenia VięH ale Y pewnością nie w każTXÜ ÜoÜencie. PeTług Wej 
koncepcji ucYącX Vię Üogą oViągać rożnX VWopień auWonoÜii w różnXcU ÜoÜen-
WacU nauki i w Yależności oT różnXcU cYXnników. RTanieÜ LiWWlewooTa (1996) 
auWonoÜia jeVW uÜiejęWnością TokonXwania wXborówH kWóre w konVekwencji 
Üają wpłXw na naVYe YacUowanieH WYn. poWencjalnie TeWerÜinują naVYe TYiałania.  

Mówiąc o auWonoÜii i auWonoÜiYacji ucYącXcU VięH PilcYXńVka (1999) 
wVkaYuje na cenWralną poYXcję oVobX ucYącego VięH jego poVYukującą poVWawę  
i inTXwiTualną akWXwnośćH poTÜioWowość jeTnoVWkiH ÜeWoTXkę YaTaniowąH 
ÜoWXwację wewnęWrYną ucYnia i jego cUęć VaÜorealiYacji. UcYeń nie Üoże bXć 
VprowaTYonX To jeTnej jeTXnej funkcjiH jaką jeVW ucYenie VięH ale powinien bXć 
WrakWowanX jako inWegralna całośćH na kWórą VkłaTają Vię jego oVobowośćH cUęciH 
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prYXYwXcYajenia i preferencje. PoYa WXÜ ucYącX Vię YawVYe poYoVWaje w różnego 
roTYaju relacjacUH WakicU jak relacje roTYinneH VpołecYne cYX YawoToweH co 
VprawiaH że jeVW on poTÜioWeÜ pVXcUoVpołecYnXÜH kWórX uWwierTYa Vwoją Woż-
VaÜość i inTXwiTualność we wVYXVWkicU WXcU obVYaracUH To kWórXcU należą 
również ucYenie Vię i koÜunikacja (PilcYXńVka 1999).  

P świeWle powXżVYegoH cUoć w poWocYnXÜ roYuÜienia auWonoÜia Üoże 
kojarYXć Vię Y nieYależnością i wolnością wXboruH w VXWuacji VYkolnej pojęcie Wo 
ściśle wiąże Vię Y oTpowieTYialnością Ya właVne TYiałania i właVne ucYenie Vię. 
P prakWXce oYnacYa ona uÜiejęWność określania właVnXcU celów ucYenia VięH 
akWXwnego Yaangażowania w proceV ucYenia VięH YTolności wXboru najlepVYXcU 
TYiałańH narYęTYi i VpoVobów roYwiąYańH goWowości To poTejÜowania TecXYji 
YwiąYanXcU Y nauką oraY uÜiejęWności reflekVXjnego i krXWXcYnego ÜXślenia. 
UpraVYcYając barTYiej Tokonane roYważaniaH Üożna VWwierTYićH że auWonoÜia 
oYnacYa akWXwną poVWawę ucYącego Vię wobec nauki.  

PXnika Y WegoH że abX repreYenWować akWXwną poVWawę wobec naukiH au-
WonoÜicYnX ucYeń powinien prYejąć inicjaWXwę w proceVie ucYenia Vię TYięki wła-
Vnej ciekawościH Tociekliwości i goWowości To nauki. Po jego VWronie YnajTą Vię 
wWeTX Wakie obowiąYkiH jak wXWXcYanie celów naukiH planowanie właVnego proce-
Vu naukiH TokonXwanie VaÜoocenXH wXbór VWraWegii ucYenia Vię i icU konWrola. 
PoYa WXÜ auWonoÜicYnX ucYeń bęTYie poWrafił określić Vwoje Üocne i Vłabe VWro-
nXH wVpółpracować Y innXÜiH poTejÜować wXViłek ucYenia Vię poYa VYkołąH wXko-
rYXVWując ToVWępne ku WeÜu śroTki. Jako oVoba YÜoWXwowana wewnęWrYnieH 
aÜbiWnaH YTXVcXplinowana i VXVWeÜaWXcYnaH lubiąca nowe wXYwania i nie Yrażają-
ca Vię WruTnościaÜiH Y łaWwością YroYuÜieH że Wo on VaÜH a nie naucYXcielH oTpo-
wiaTa Ya wXniki oViągane w nauce. PoTVuÜowując Wę króWką cUarakWerXVWXkę 
auWonoÜicYnego ucYnia należX VWwierTYićH że Wen oVWaWni akWXwnie YarYąTYa wła-
VnXÜ proceVeÜ ucYenia Vię i jeVW ÜeneTżereÜ właVnXcU TYiałańH kWóre VWanowią 
o WXÜże proceVie. 
 
3. Profesjonalizacja a profesjonalisWa 
 
RjawiVko profeVjonaliYacji jeVW VWoVunkowo oT nieTawna obecne w reflekVji naT 
TYiałanieÜ eTukacXjnXÜ1. PXwoTYi Vię ono Y funkcjonaliVWXcYnej Vocjologii 

                                                             
1 Łarbier (2006) wVkaYujeH że prYeY oVWaWnie 40 laW w prakWXkacU eTukacXjnXcU YaVaTnicYo 
ToÜinowałX Twa pojęciaJ prYeVWrYeń naucYaniaH Y klucYowXÜ Tla Viebie pojęcieÜ wieTYXH 
oraY prYeVWrYeń kVYWałceniaH w kWórej akcenW położono na kVYWałWowanie uÜiejęWności. OT 
około 1993 r. YacYęWo ogranicYać we Francji śroTki prYXYnawane na kVYWałcenie VenVu VWric-
WeH w konVekwencji cYego pojawiła Vię nowa prYeVWrYeń i nowa kulWura – kulWura profeVjo-
naliYacjiH kWórej poTVWawowXÜ oTnieVienieÜ jeVW pojęcie koÜpeWencjiH a celeÜ finalnXÜ 
równocYeVna WranVforÜacja TYiałania i poTÜioWów w niÜ ucYeVWnicYącXcU.   
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aÜerXkańVkiej i koniecYności poTnoVYenia koÜpeWencji w różnXcU obVYaracU 
YawoTowXcU. CeleÜ profeVjonaliYacji jeVW „wprawienie w rucU” oVób w Waki 
VpoVóbH abX VWworYXć „profeVjonalnego obXwaWela”H akWXwnego w różnXcU ob-
VYaracU żXcia VpołecYno-YawoTowego (por. PiWWorVki 2008). ProfeVjonaliYacja 
oTnoVi Vię To YawoTu wXkonXwanego prYeY Taną oVobęH a więc YakłaTa VpecX-
ficYne TYiałanie i YacUowanie w TanXÜ konWekście YawoTowXÜJ Üoże ona 
wpłXwać na proceV kVYWałcenia oVobX prYeY VaÜ fakW wXkonXwania TYiałań. 
PoYa WXÜ profeVjonaliYacja oTnoVi Vię To TYiałań uÜXVłowXcUH kogniWXwnXcU.  
P Wen VpoVób WworYenie wieTYX i koÜpeWencji Tokonuje Vię w Wrakcie TYiałania 
i prYeY WranVforÜację wXobrażeń. PieTYa pojÜowana jeVW jako narYęTYie TYia-
łaniaH a nie cel VaÜ w Vobie. PreVYcie profeVjonaliYacja Tokonuje Vię YawVYe na 
konkreWnej oVobieJ WranVforÜacja wieTYX i koÜpeWencji pociąga Ya Vobą ewolu-
cję oVobXH kWóra angażuje Vię w wXkonXwane prYeY Viebie TYiałanie.  

PrYeTVWawione powXżej WrYX cecUX profeVjonaliYacji poYwalają VWwierTYić 
jej bliVkie poTobieńVWwo Y proceVeÜ ucYenia VięH bo cUoć profeVjonaliYacja oT-
noVi Vię To TYiałań oVaTYonXcU w konWekście YawoTowXÜH WruTno nie ToVWrYec 
licYnXcUH Üniej lub barTYiej cYXWelnXcUH oTnieVień To niejH obecnXcU w wXWXcY-
nXcU ToWXcYącXcU europejVkiej poliWXki kVYWałcenia (paWrY Ü.in. VWraWegicYne 
raÜX wVpółpracX europejVkiej w YakreVie eTukacji i VYkoleń NTukacja i VYkolenia 
2020 – NT 2020). PoTobnie jak ucYenie VięH Wak i profeVjonaliYacja Vą proceVaÜi 
długoWrwałXÜiH obejÜującXÜi różne forÜX ToVkonaleniaH oTbXwającXÜi Vię  
w różnXcU konWekVWacU i YÜierYającXÜi To oViągnięcia Üożliwie najwXżVYego 
poYioÜu koÜpeWencji poWrYebnXcU w TanXÜ śroTowiVku TYiałania VpołecYnego 
iIlub YawoTowego. Mróg prowaTYącXcU To profeVjonaliYacji jeVW wiele. TXWułeÜ 
prYXkłaTu prYXWocYXÜX Wu VWanowiVka PiWWorVkiego (2001) oraY Łarbier (2006).  

PiWWorVki (2001) precXYXjnie określa cYWerX główne VpoVobX kVYWałWowa-
nia koÜpeWencjiH a więc i profeVjonaliYacji. Są wśróT nicUJ i) VaÜo TYiałanie (np. 
ÜeWoTą prób i błęTów)H ii) TYiałanie i naWXcUÜiaVWowa reflekVja naT niÜ (np. 
kieTX YawoTYą VprawTYone VpoVobX TYiałania)H iii) reWroVpekWXwna iIlub anWX-
cXpująca reflekVja naT TYiałanieÜ (analiYaH planowanie i Tobór śroTków)H iv) 
inWegracjaIaVXÜilacja nowej wieTYX koniecYnej To TYiałania (prYeY VXWuacje 
ucYenia Vię i naucYania). Łarbier (2006) naWoÜiaVW wVkaYuje Ü.in. WrYX eWapX 
profeVjonaliYacjiH wśróT kWórXcU wXÜieniaJ i) TYiałanie reflekVXjne Tokonujące 
Vię prYeY analiYę pracX i prakWXcYnXcU TYiałań oTnoVYącXcU Vię To VaÜej pracXH 
To operacji uÜXVłowXcU WowarYXVYącXcU jej wXkonaniu i To iVWniejącXcU warun-
ków YewnęWrYnXcUH ii) kVYWałcenie-TYiałanie polegające na roYwiąYaniu proble-
Üu prYeY poTjęcie TYiałaniaH iii) opiV TYiałania YawoTowego Tokonanego  
w TroTYe reflekVji naT wXkonanXÜ TYiałanieÜ i forÜalnXÜi VpoVobaÜi jego 
wXkonania. Tak w jeTnXÜH jak i w TrugiÜ prYXpaTku opiVane TYiałania uierun-
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kowane na profeVjonaliYację YakłaTają (VaÜo)kVYWałcenie Vię oVób w oparciu  
o Üniej lub barTYiej różnoroTne ToświaTcYenie.  

RocUe (1999) VWwierTYaH że TYięki profeVjonaliYacji każTX jeVW w VWanie 
wXpracować Vwoje właVne oTpowieTYi i reakcje na WoH co go VpoWXka w różnXÜ 
ÜiejVcu i cYaVieH YaÜiaVW uciekać Vię To VWereoWXpowXcU i VkoVWniałXcU roYwią-
Yań. ProfeVjonaliYacja VprYXja roYwojowi auWonoÜiiH ponieważ poYwala Tokonać 
prYejścia oT aplikacji VYWXwnXcU YaVaT To kreaWXwnego icU VWoVowaniaH oT bier-
ności To akWXwnościH oT jeTnowXÜiarowości To Yłożoności TYiałania. JeTnocYe-
śnie ujawnia Vię jej nieroYerwalność Y proceVeÜ VWopniowego ucYenia Vię  
i kVYWałcenia Vię prYeY całe żXcie (por. Sowa 2010H 2011a). Le ŁoWerf (2007) 
WwierTYiH że profeVjonaliYacja jeVW kwinWeVencją cYłowiekaH jego UiVWorii i Vocjali-
YacjiH VXWuacji żXciowXcU i YawoTowXcUH w kWórXcU Vię YnalaYł oraY VYkoleń  
i forÜacjiH w kWórXcU ucYeVWnicYXł oT ÜoÜenWu naroTYin.  

Jeśli YaÜierYenieÜ profeVjonaliYacji jeVW ukVYWałWowanie profeVjonalnego 
pracownika i obXwaWela prYX wXkorYXVWaniu jego ToświaTcYeńH TYiałańH prYeżyć 
i konWekVWów kVYWałcenia (forÜalnXcUH poYaforÜalnXcUH nieforÜalnXcU)H Üożna 
pokuVić Vię o króWkie YinwenWarXYowanie cUarakWerXVWXcYnXcU Tla profeVjonali-
VWX cecU. Po pierwVYeH ucYeVWnicYąc akWXwnie w różnXcU VXWuacjacU żXciaH profe-
VjonaliVWa YTobXwa (a w konVekwencji Üa) różnoroTne koÜpeWencje (AlWeW 
1992). Po TrugieH profeVjonaliVWa jeVW oVobąH kWóra poWrafi Wrafnie Tobierać Vpo-
VobX TYiałania i aTekwaWnie reagować na VXWuacje. UÜie poYa WXÜ poVługiwać 
Vię narYęTYiaÜi i VWoVować je oTpowieTnio To konWekVWuH WranVponowaćH ucYXć 
Vię i ucYXć Vię ucYXć oraY angażować Vię w TYiałanie (Le ŁoWerf 1999). JeVW Wo 
cYłowiek VXWuacjiH YTolnX To reflekVji w Wrakcie TYiałaniaH To ujarYÜiania no-
wXcU VXWuacjiH kWórX poWrafi VWoVować oTpowieTYi i roYwiąYania aTekwaWne To 
konWekVWu TYiałania (RocUe 1999). PreVYcie TYiałanie profeVjonaliVWX oTYnacYa 
Vię VwoiVWą reWorXkąH kWóra polega na WXÜH że poWrafi on YTać Vprawę Y wXkona-
nego TYiałaniaH cYXli Y WegoH coH TlacYego i jak Yrobił (MegoW 1990). Treść Wej reWo-
rXki YależX oT VXWuacji TYiałaniaH a poVługiwanie Vię nią Taje pewnośćH że 
wVYXVWkie jej aVpekWX YoVWałX prYeÜXślane i Yaplanowane. Jak piVYe Łarbier 
(2006J 37)H „Ta cUarakWerXVWXka wVkaYujeH że prakWXk VWaje Vię profeVjonaliVWą 
wówcYaVH gTX poWrafi VwojeÜu oWocYeniu (…) YTać relację Y WegoH co robi”. To 
właśnie Wa oVWaWnia cecUa – świaToÜość prowaTYonego TYiałania – bęTYie klu-
cYową Tla poTjęWej w TalVYej cYęści arWXkułu analiYX TYiałania ucYącego Vię  
i jego poTobieńVWwa To oVobX profeVjonaliVWX. 
 
4. MeWoTyka zaTaniowa 
 
PVkaYano wcYeśniejH że jeTnXÜ Y ważnXcU cYXnników VprYXjającXcU auWonoÜiYacji 
ucYącXcU Vię jeVW YaVWoVowanie w proceVie TXTakWXcYnXÜ ÜeWoTXki YaTaniowej 
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(paWrYJ PilcYXńVka 1999). Nie Ta Vię również poÜinąćH że w oVWaWnicU laWacU inVWancje 
europejVkie Ywracają coraY więkVYą uwagę na Wakie kVYWałcenieH kWóre bęTYie oTpo-
wiaTało wXÜogoÜ wVpółcYeVnego świaWa i prYXgoWowXwało ucYącXcU Vię To różno-
roTnXcU TYiałańH jakie Vą iÜÜanenWną cYęścią żXcia VpołecYno-YawoTowego.  
 
3.1. Rałożenia WeoreWyczne 
 
CUoć TokuÜenWów YawierającXcU Wego WXpu rekoÜenTacje jeVW wiele (por. Sowa 
2011a)H  na  poWrYebX  niniejVYego  WekVWu  ogranicYXÜX  Vię jeTXnie  To  wXWXcYnXcU  
YawarWXcU w powVYecUnie YnanXÜ NuropejVkim VXVWemie kVYWałcenia jęYXkowego 
(RaTa  NuropX  2003).  Ponieważ RaTa  NuropX  propaguje  „ÜeWoTX  ucYenia  Vię  
i naucYaniaH kWóre roYwijają poVWawXH wieTYę i uÜiejęWności” poYwalające ucYącXÜ 
Vię w każTXÜ wieku „na barTYiej VaÜoTYielne ÜXślenie i TYiałanieH a Wakże na 
więkVYą oTpowieTYialność i wVpółpracę Y innXÜi luTźÜi” (2003J 8)H nie TYiwiH że 
rekoÜenTowanX oT bliVko TekaTX ÜoTel ucYenia Vię i naucYania jęYXków obcXcU 
jeVW wXraźnie ukierunkowanX na TYiałanie. RaVaTnicYo cUoTYi w niÜ o ukaYanie 
powiąYań poÜięTYX VWraWegiaÜi VWoVowanXÜi prYeY ucYeVWnika żXcia VpołecYnegoH 
kWóre Yależą oT jego koÜpeWencjiH VpoVobu poVWrYegania i wXobrażania Viebie  
w Tanej VXWuacji a realiYacją pewnXcU YaTań w określonXÜ konWekście i w określo-
nXcU warunkacU (2003J 25). P Wakiej perVpekWXwie (RaTa NuropX 2003J 20)H 
 

Yarówno ucYącXcU VięH jak i użXWkowników jęYXka poVWrYega Vię prYeTe wVYXVWkiÜ ja-
ko akWXwne „jeTnoVWki VpołecYne”H cYXli cYłonków określonego VpołecYeńVWwaH Üają-
cXcU To wXkonania pewne YaTania (nie WXlko jęYXkowe)H uwarunkowane konWekVWeÜ 
śroTowiVkowXÜ i VXWuacXjnXÜ. PoTcYaV gTX VaÜe akWX ÜowX Vą prYejaweÜ TYiałań 
ściśle jęYXkowXcUH o icU pełnXÜ YnacYeniu VWanowi Topiero VYerVYX konWekVW Vpo-
łecYnXH  w  kWórXÜ  TYiałania  We  Vą prowaTYone.  PoVługujeÜX  Vię prYX  WXÜ  pojęcieÜ  
„YaTania”H jako że cUoTYi Wu o TYiałanie realiYowane prYeY jeTną lub więcej oVóbH 
kWóre angażując w VpoVób VWraWegicYnX Vwoje koÜpeWencjeH YÜierYają To ściśle okre-
ślonego celu koÜunikacXjnego. PoTejścieH kWórego poTVWawą jeVW TYiałanieH bierYe 
YaWeÜ poT uwagę Yarówno poWencjał poYnawcYXH eÜocjonalnX i TecXYXjnX cYłowie-
kaH jak Weż i pełną gaÜę VpecXficYnXcU Tla niego w żXciu VpołecYnXÜ uÜiejęWności. 

 
UżXcie jęYXkaH cYX Wo w konWekście VpołecYnXÜ cYX Weż w konWekście naukiH 

YawVYe VłużX TokonXwaniu TYiałańH prYeY kWóre Wak ucYeVWnicX żXcia VpołecYnegoH 
jak i ucYniowie poTnoVYą Vwoje różnoroTne koÜpeWencje (ogólne i koÜunikacXj-
ne). UcYenie Vię jęYXka prYeY TokonXwanie TYiałań wXraźnie nawiąYuje To WegoH co 
cUarakWerXVWXcYne Tla proceVu profeVjonaliYacjiH gTYie Vilnie akcenWuje Vię nieroYe-
rwalność TYiałania i roYwijania koÜpeWencji. P konWekście ucYenia Vię i naucYania 
TYiałania TokonXwane prYeY ucYącego Vię YXVkują Üiano YaTań i oYnacYają „każTe 
celowe TYiałanieH uważane Ya koniecYneH bX roYwiąYać jakiś probleÜH wXpełnić 
YobowiąYanie lub YrealiYować Tążenie” (RaTa NuropX 2003J 21).  
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RaVWoVowanie YaTania w konWekście nauki jęYXków obcXcU poTXkWowane jeVW 
jego konkreWnXÜi cecUaÜi (MenXer 2006H 2009; MéTioni 2009)H YbieżnXÜi YreVYWą 
Y cecUaÜi każTego TYiałania. OażTe YaTanie jeVW oVaTYone w konWekście fiYXcYnXÜH 
inVWXWucjonalnXÜH VpołecYno-kulWurowXÜ. RawVYe Yawiera jakiś probleÜH kWórX 
należX roYwiąYaćH brakH kWórX WrYeba uYupełnićH poWrYebęH kWórą należX YaVpokoić 
iWp. JeTnocYeśnie VWanowi wXYwanie i Yawiera pewną ToYę rXYXka. Cel YaTania jeVW 
najcYęściej poYajęYXkowXH a narYęTYieÜ TYiałania Üoże bXćH cUoć wcale nie ÜuViH 
jęYXk. RaTanie poViaTa Yłożoną VWrukWuręH cYęVWo jeVW wieloeWapoweH co wXÜuVYa 
użXcie różnoroTnXcU śroTków i narYęTYi (por. Sowa 2011b). InacYej niż w prYXpaT-
ku YwXkłego ćwicYeniaH reYulWaW YaTania nigTX nie jeVW całkowicie prYewiTXwalnXH  
a TecXYje o VpoVobie TYiałania Yależą YaVaTnicYo oT ucYącego Vię.  

PrYXWocYone pokróWce cecUX YaTania poYwalają VWwierTYićH że ucYenie Vię 
prYeY wXkonXwanie YaTań uświaTaÜia ucYąceÜu Vię VWopień jego YnajoÜości 
jęYXka oraY poViaTanXcU uÜiejęWnościH poYwala VaÜoTYielnie określić cele To 
oViągnięcia i Tobrać To nicU ÜaWeriałXH a Wakże Tokonać ocenX właVnXcU uÜie-
jęWności na poVYcYególnXcU eWapacU realiYacji YaTania. 
 
4.2. Rozwiązania prakWyczne 
 
AbX naVYe roYważania naT kVYWałWowanieÜ poVWaw auWonoÜicYnXcU w ucYeniu 
Vię jęYXków obcXcU nie YaWrYXÜałX Vię na poYioÜie WeoreWXcYnXÜH poVWaraÜX 
Vię YiluVWrować akWXwność ucYącego Vię w Wrakcie wXkonXwania konkreWnego 
YaTania YacYerpnięWego Y poTręcYnika To nauki jęYXka francuVkiego jako obce-
go. NiniejVYa analiYa Üa na celu ukaYanie Yłożoności nieYbęTnXcU To realiYacji 
YaTania TYiałań poTejÜowanXcU prYeY ucYącego VięH a WXÜ VaÜXÜ różnoroT-
ności TYiałań VkłaTającXcU Vię na VaÜ proceV naukiH jaki Tokonuje Vię w Wrakcie 
wXkonXwania Wego YaTania.  

Raproponowana poniżej VYcYegółowa analiYa ToWXcYX YaTaniaH jakie pro-
ponuje ucYąceÜu Vię poTręcYnik Travailler en françaiV en enWrepriVe 1 (GilÜann 
2007)2. CeleÜ YaTania jeVW YTobXcie uÜiejęWności nawiąYXwania YnajoÜości. 
RaTanie opaWrYone jeVW naVWępującXÜ WXWułeÜJ CYX inWereVuje PanaIPanią naVY 
MBA?3H po kWórXÜ nakreślonX YoVWaje konkreWnX konWekVW (GilÜann 2007J 15).J 

 
P VYkole UanTlowejH w kWórej pracujeVYH jeVWeś oTpowieTYialnXIa Ya VprawX koÜunikacji 
i konWakWX Y parWneraÜi YewnęWrYnXÜi. UcYeVWnicYXVY w ÜięTYXnaroTowXÜ kongreVieH 

                                                             
2 PoTręcYnik prYeYnacYonX jeVW To nauki jęYXka francuVkiego Tla poWrYeb YawoTowXcU Tla 
poYioÜu A1IA2. Rawiera 10 YaTań oVaTYonXcU w konWekście YawoTowXÜH kWóre pojawiają 
Vię na YakońcYenie każTego roYTYiału. AnaliYowane w niniejVYXÜ arWXkule YaTanie jeVW 
pierwVYXÜH jakie cUronologicYnie pojawia Vię w poTręcYniku.  
3 TXWuł orXginalnXJ NoWre MBA vouV inWéreVVe? 
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kWórX Üa ÜiejVce w PalaiV TeV congrèV eW TeV expoViWionV w Nicei AcropoliV. SpoWXkaVY 
Vię Y różnXÜi oVobaÜiH abX YapreYenWować iÜ prograÜ VWuTiów MŁA Wwojej VYkołX.  

 
PowieTYiano wcYeśniejH że każTe YaTanie WożVaÜe Y TYiałanieÜ prYenoVi 

ucYącego Vię w konkreWną VXWuację. PoVługując Vię ÜeWoTologią NSOOJH należX 
VWwierTYićH że na konWekVW TYiałania VkłaTa Vię wiele eleÜenWów jeÜu właści-
wXcUH wśróT kWórXcU wXÜienia Vię ÜiejVcaH inVWXWucjeH oVobXH prYeTÜioWXH YTa-
rYeniaH TYiałania i WekVWX. SWąT konWekVWH w kWórXÜ Tokonuje Vię TYiałanieH jeVW 
Ya każTXÜ raYeÜ innXH VkłaTa Vię Y właściwXcU Tla ÜiejVca i cYaVu VpecXficYnXcU 
paraÜeWrówH co wXÜaga Ya każTXÜ raYeÜ oTÜiennego VpoVobu poVWępowa-
nia. MlaWego WeżH abX VkuWecYnie Üóc TYiałaćH należX właściwie roYpoYnać kon-
WekVWH w kWórXÜ Wo TYiałanie Vię Tokonuje. P prYXpaTku prYXWocYonego powX-
żej YaTania Üożna Tokonać analiYX naVWępującej konWekVWu. 
 

Miejsca InsWyWucje Osoby PrzeTmioWy RTarzenia Mziałania TeksWy 

PalaiV TeV 
congrèV eW TeV 
expoViWionV  
w Nicei 
AcropoliV 

FirÜX 
SYkołX  

PracoTawcX 
PracownicX 
PoWencjalni 
kanTXTaci na 
VWuTia MŁA 
Oierownik TV. 
koÜunikacji 
Jego aVXVWenW-
ka 
  

PiYXWówka 
ITenWXfikaWor 
OoÜpuWer 
PocYWa elek-
WronicYna 
 

OongreVITargi 
eTukacji 
 

PrYeTVWawić 
Vię 
PrYeTVWawić 
inVWXWucję 
(VYkołę Uan-
Tlową) 
RaTawać 
pXWania 
PXpełnić 
iTenWXfikaWor 
NapiVać Üail 

PiYXWówka 
ITenWXfikaWor 
N-Üail 
 

 

Tabela 1J AnaliYa konWekVWu YaTania. 
 
Tabela 1 pokaYujeH w VpoVób Üniej lub barTYiej TokłaTnXH jakie Vą eleÜenWX 

konWekVWuH w kWórXÜ oVaTYone jeVW YaTanie. Ponieważ ucYącX VięH jak każTX ucYeVWnik 
żXcia VpołecYnegoH ÜuVi wXpracować właVne oTpowieTYi i reakcje na WoH co go Vpo-
WXkaH powinien TokłaTnie roYeYnać VięH w jakiej VXWuacji Vię YnajTujeH cYXÜ TXVponuje 
i w jaki VpoVób Üa YorganiYować Vwoje TYiałanie. InnXÜi VłowXH cUoTYi o „poVkro-
Üienie konWekVWu” (por. OirVcU 1995)H o prYXgoWowanie go To pracXH abX lepiej wXko-
nać YaTanie. Owo „poVkraÜianie konWekVWu” Tokonuje Vię prYeY roYbiór Wego oVWaW-
niego na operacXjne jeTnoVWki TYiałania. Po pierwVYeH należX określić Y cYego VkłaTa 
Vię Tana VXWuacja TYiałaniaH cUoćbX na poTVWawie krXWeriów YaproponowanXcU po-
wXżej (Wabela 1). Po TrugieH WrYeba Tokonać analiYX i ocenX eleÜenWów konWekVWu 
iVWoWnXcU Tla poTejÜowanego TYiałania oraY określić rolę WXcU oVWaWnicU w TanXÜ 
ÜiejVcu i cYaVie. ITenWXfikacja eleÜenWów konWekVWu i icU ocena Tokonują Vię w Tro-
TYe nieuVWannej inWerakcji poÜięTYX TYiałającXÜ a konWekVWeÜ. Już VaÜa obecność 
konWekVWu Üoże Vię Wakże okaYać poÜocna w TYiałaniuH ponieważ cYęść inforÜacji 
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koniecYnXcU To wXkonania Tanego YaTania YnajTuje Vię właśnie wokół naV. RÜuVYa 
Wo ucYącego Vię To uświaToÜienia Vobie właVnXcU ÜożliwościH uÜiejęWnościH abX 
wieTYiałH  cYego  Vię oT  niego  ocYekuje  i  co  VaÜ  jeVW  w  VWanie  wXkonać.  InWerakcja   
Y konWekVWeÜ prowaTYi więc To VWawiania Vobie konkreWnXcU pXWań i poVYukiwania 
na nie VWoVownXcU oTpowieTYi. Jeśli WXlko ucYącX Vię poWrafi właściwie oTcYXWać WoH 
co go oWacYa i poTporYąTkować Wo ÜeWoTXcYnie właVneÜu celowiH naucYX Vię wXpra-
cowXwać właVne nieVWereoWXpowe roYwiąYania aTekwaWne To konWekVWuH co należX 
To uÜiejęWności profeVjonaliVWX (paWrY Vupra; RocUe 1999). 

JeTną Y głównXcU cecU YaTania jeVW jego ukierunkowanie na cel poYajęYX-
kowX. P prYXpaTku nauki jęYXków obcXcU Wen oVWaWni jeVW realiYowanX Ya poÜo-
cą jęYXkaH kWórX jeVW WrakWowanX jako śroTek To celuH a nie cel VaÜ w Vobie. Jeśli 
realiYacja YaTaniaH a WXÜ VaÜXÜ oViągnięcie celu poYajęYXkowegoH wXÜaga ope-
raWXwnego użXcia jęYXkaH w Wrakcie wXkonXwania poVYcYególnXcU eWapów YaTania 
kVYWałWowane będą różnoroTne koÜpeWencje YwiąYane właśnie Y użXcieÜ jęYXka 
(lingwiVWXcYneH VocjolingwiVWXcYneH pragÜaWXcYne4H inforÜacXjne5). Jeśli pokuVi-
ÜX Vię o prYXpiVanie analiYowaneÜu YaTaniu celuH Wo Üożna YałożyćH że prYX-
świecać Üu będą cel głównXH obejÜującX całość YaTaniaH oraY cele VYcYegółoweH 
oTnoVYące Vię To poVYcYególnXcU eWapów realiYacji. Można je prYeTVWawić Wak jak 
w Wabeli 2. OażTX Y poVYcYególnXcU celów Üoże bXć oViągnięWX prYeY użXcie jęYXka 
w różnXcU TYiałaniacU jęYXkowXcUH WakicU jak proTukcjaH recepcjaH inWerakcja  
i ÜeTiacja. PonaTWo użXcie jęYXka w koÜunikacji uwiTocYni różne paraÜeWrX Wej 
oVWaWniejH kWóre WrYeba bęTYie oTWworYXć VWoVownie To VXWuacji TYiałania.  

                                                             
4 Mefinicje niniejVYXcU koÜpeWencji prYXjÜujeÜX Ya NSOOJH wg kWórego oYnacYają one oT-
powieTnio „YnajoÜość i uÜiejęWność VWoVowania VXVWeÜowej wieTYX o jęYXku” (koÜpe-
Wencje lingwiVWXcYne)H „YnajoÜość i uÜiejęWność VWoVowania WakicU konwencji koÜunika-
cXjnXcUH jak regułX grYecYnościoweH YaVaTX koÜunikacji w Yależności oT wiekuH płci i VWaWu-
Vu VpołecYnego roYÜówcówH rXWuałX poroYuÜiewania VięH rejeVWrX i VWXle jęYXkoweH Vpo-
łecYne i regionalne oTÜianX jęYXka oraY inne cYXnniki Üające YnacYenie w koÜunikacji 
wewnąWrY- i ÜięTYXkulWurowej” (koÜpeWencje VocjolingwiVWXcYne)H „uÜiejęWności oTnoVYą-
ce Vię To funkcjonalnego użXcia śroTków jęYXkowXcU (realiYacji funkcji pragÜaWXcYnXcUH 
akWów ÜowX) Y wXkorYXVWanieÜ VcenariuVYX VWanTarTowXcU roYÜów i negocjacji. Są Wo Weż 
uÜiejęWności prowaTYenia TXVkurVuH oViągania Vpójności logicYnej i graÜaWXcYnej w użXciu 
jęYXkaH roYpoYnawania roTYaju i forÜX WekVWuH oTcYXWXwania ironii i paroTii” (koÜpeWencje 
pragÜaWXcYne) (RaTa NuropX 2003J 23-24). 
5 OoÜpeWencja inforÜacXjna Wo uÜiejęWność poVYukiwaniaH ocenXH wXkorYXVWania i WworYe-
nia inforÜacji Tla poWrYeb inTXwiTualnXcUH VpołecYnXcUH YawoTowXcU i eTukacXjnXcU (Hor-
Won 2008). Określa Vię nią również „YeVpół YTolności nieYbęTnXcU To roYpoYnaniaH kieTX 
inforÜacja jeVW poWrYebnaH oraY wXÜaganXcUH abX jeTnoVWka poWrafiła roYpoYnać poWrYebę 
inforÜacjiH uÜiała ją lokaliYowaćH oceniać i efekWXwnie wXkorYXVWać inforÜację poWrYebną” 
(ŁorawVka-OalbarcYXk 2005).    
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Cel główny 
PrYekaż inforÜacje o oVobacUH abX wXVłać iÜ ÜaWeriałX proÜocXjne 
=L NapiVY e-Üail To Vwojej aVXVWenWki i prYeTVWaw w niÜ Twie oVobX. PoTaj aTreV 
elekWronicYnX każTej Y oVóbH abX aVXVWenWka Üogła iÜ wXVłać ÜaWeriałX proÜocXjne.  

Cele szczegółowe 

UYupełnij iTenWXfikaWor inforÜacjaÜi o VaÜXÜ Vobie. 
PoYnaj inne oVobX obecne na WargacU. UżXj poniżVYXcU YwroWówH abX YaTać iÜ pXWania. 
RanoWuj inforÜacje na WeÜaW VpoWkanXcU oVób. 
Pracuj w paracU. OpowieTY o VpoWkanXcU oVobacU. 

 

Tabela 2J Cel głównX YaTania i cele VYcYegółowe. 
 
Łiorąc poT uwagę eleÜenW cYXVWo jęYXkowXH To realiYacji poVYcYególnXcU 

akWów VłownXcU na kolejnXcU eWapacU YaTania poWrYebna bęTYie YnajoÜość 
eleÜenWów lekVXkalnXcU i graÜaWXcYnXcUH będącXcU VkłaTową koÜpeWencji 
lekVXkalnej i graÜaWXcYnejH ale również akWXwującXcU koÜpeWencję foneWXcYnąH 
orWograficYnąH VeÜanWXcYną cYX orWoepicYną. Nie ulega ocYXwiście wąWpliwościH 
że wXbór eleÜenWów lekVXkalnXcU i graÜaWXcYnXcU jeVW ogranicYonX VWoVownie 
To konWekVWu YaTaniaITYiałania. UcYącX Vię Tokonuje Velekcji wXłącYnie WegoH co 
jeVW Üu w Tanej cUwili poWrYebne To realiYacji YaTania (Wabela 3).  
 

AkWy słowne Leksyka GramaWyka 

1. PrYeTVWawić Vię NaYwX VWanowiVkH YawoTów 
PoYioÜ wXkVYWałcenia 
MYiał w firÜie 
NaroTowość 
Oraj 
SWan cXwilnX 

OTÜiana cYaVowników êWreH avoirH 
V’appelerH faireH UabiWer 
RoTYaj ÜęVkiIżeńVki naroTowościH 
krajówH YawoTów 
PrYXiÜki (+ ÜiaVWoH krajH VWanowiVko) 

2. PrYeTVWawić kogoś Jw. Jw. + c’eVW…H voici…H voilà…  
3. InforÜować Vię (prYeY YaTawanie 
pXWań) 

Jw. Ra poÜocą inWonacji 
Ra poÜocą eVW-ce que 
Ra poÜocą inwerVji 
Ra poÜocą oùH quiH queH quel(le)H 
commenWH quanT 

4. OTpowieTYieć na pXWanie Jw. – PrYecYenieIPoWwierTYenie (NonH Oui) 
 

Tabela 3J NleÜenWX jęYXkowe YaTania. 
 
OażTX Y eWapów YaTania YÜuVYa ucYącego Vię To poTjęcia konkreWnXcU 

TYiałań jęYXkowXcUH w kWórXcU ucYeVWnicYXć będą inne oVobX i kWóre Tokonają 
Vię Ya poÜocą konkreWnXcU WekVWów. NieYbęTne okażą Vię więc koÜpeWencja 
VocjolingwiVWXcYna oraY pragÜaWXcYnaH co pokaYuje Wabela 4. 
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Mziałanie 
językowe 

TeksW Myskurs Role społecz-
ne 

RejesWr języka Oomunikacja 
wewnęWrzna 

Oomunikacja 
zewnęWrzna 

PXpowieTź 
piVeÜna 

ITenWXfikaWor 
oVobowX 

 UcYeVWnik 
Wargów 

  X 

InWerakcja 
uVWna 

 PXWanie – 
oTpowieTź 

Oierownik TV. 
koÜunikacji – 
ucYeVWnik 
Wargów  

ForÜalnX  X 

PXpowieTź 
uVWna 

 PreYenWacja Oierownik TV. 
koÜunikacji 

ForÜalnX   

MeTiacja 
piVeÜna 

e-Üail  Oierownik TV. 
koÜunikacji – 
AVXVWenWka  

ForÜalnXI 
nieforÜalnX 

X  

 

Tabela 4J NleÜenWX VocjolingwiVWXcYne i pragÜaWXcYne YaTania. 
 
PreVYcie realiYacja YaTania wXÜaga oT ucYącego Vię akWXwacji bądź YTo-

bXcia wieTYX i uÜiejęWności YwiąYanXcU np. Y obVYareÜ TYiałania YawoTowego. 
P prYXpaTku analiYowanego prYeY naV YaTaniaH eleÜenWX wieTYX i uÜiejęWności 
YawoTowe Üogą bXć YinwenWarXYowane WakH jak w Wabeli 5. 
 

PieTza związana z Tziałalnością zawoTową UmiejęWności zawoTowe 
SWrukWura organiYacXjna firÜX 
NaYwX VWanowiVk i funkcje 
Mane aTreVowe firÜX 
SekWor TYiałalności firÜX 
Różnica poÜięTYX enWrepriVeIVociéWé 
NaYwX firÜ i roTYaj TYiałalności  

PrYeTVWawić Vię i YawrYeć YnajoÜość w śroTowiVku 
YawoTowXÜ 
RoYuÜieć wiYXWówkę i uÜieć ją VWworYXć 
RoYuÜieć iTenWXfikaWor i uÜieć go VWworYXć 
RreTagować oficjalnX eÜail 

 

Tabela 5J PieTYa i uÜiejęWności YawoTowe obecne w YaTaniu. 
 

PoTejÜując TYiałanie na kolejnXcU eWapacU YaTaniaH ucYącX Vię VWaje 
prYeT nieuVWającą koniecYnością VWrukWurXYacji właVnXcU koÜpeWencji i YarYą-
TYania niÜi. JeTnocYeśnie poVYcYególne eWapX YaTania Vą okaYją To naucYenia 
Vię określonXcU eleÜenWówH w określonXÜ celu i w określonX VpoVób. ŻaTen  
Y eleÜenWów nie pojawia Vię w VpoVób prYXpaTkowXH ale oTgrXwa VpecXficYnąH 
konkreWną rolę w TanXÜ konWekście i prowaTYi To oViągnięcia poVWawionego 
celu. PXbór i użXcie poVYcYególnXcU eleÜenWów YależX oT WegoH w jaki VpoVób 
ucYącX Vię YinWerpreWował konWekVW właVnego TYiałaniaH jak wXobraża Vobie Vie-
bie w Tanej VXWuacji i w Wrakcie realiYacji YaTania. AkWXwność ucYącego Vię pole-
ga w WXÜ prYXpaTku na ciągłej konfronWacji poÜięTYX VWoVowanXÜi prYeY Viebie 
VWraWegiaÜi a realiYacją YaTania oVaTYonego w konWekścieJ TecXYje o użXWXcU 
VWraWegiacU i śroTkacU TYiałania wpłXną na końcowX efekWH Ya kWórX pełną oT-
powieTYialność ponoVi ucYącX Vię.  
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PVpoÜniana wieloeWapowość YaTania każe Ywrócić uwagę na cUarakWerX-
VWXcYną VWrukWurę YaTaniaH kWóra wXÜuVYa określonX porYąTek pracX6. RYeWelne 
wXkonanie YaTania nie jeVW Üożliwe beY TokłaTnego Yaplanowania poVYcYegól-
nXcU TYiałań. PXkonującX YaTanie ÜuVi YaVWanowić VięH co bęTYie robiłH w jakiej 
kolejności i w jaki VpoVób. PXÜagać Wo bęTYie oT niego poVWawienia Vobie kon-
kreWnXcU pXWańH na kWóre bęTYie ÜuViał Ynaleźć VWoVowną oTpowieTź w poVWaci 
właściwego VpoVobu TYiałania i jego narYęTYi. Owe pXWania WowarYXVYXć Üu będą 
oT cUwili prognoYowana właVnXcU TYiałań prYeY progreVXwną realiYację YaTania 
aż po końcowX eWap ewaluacji. SWawiane Vobie pXWania poYwalają wXkVYWałcić 
uÜiejęWności probleÜaWXYowaniaH YTobXwania inforÜacji i YarYąTYania niąH krX-
WXcYnego ÜXśleniaH TokonXwania wXborówH organiYowania i planowaniaH porów-
nXwania i konWrolowania iWp. Planowanie i właściwa organiYacji TYiałania leżą 
właśnie u poTVWaw VkuWecYnego TYiałaniaH co oT Tawna uTowaTnia prakVeologia 
(por. OoWarbińVki 1955I2000). PrograÜowanie właVnXcU TYiałań polega na wX-
prYeTYeniu VaÜego TYiałaniaJ ucYącX Vię ÜuVi określić probleÜ To roYwiąYaniaH 
wXbrać śroTki nieYbęTne To oViągnięcia poVWawionXcU prYeY YaTanie celów 
(paWrY powXżej Wabele 2H 3H 4H 5)H a naVWępnie je YlokaliYować (cYX VaÜ niÜi TXV-
ponuje cYX Weż nie?) YaniÜ jeVYcYe YabierYe Vię To pracX.  

UÜiejęWność probleÜaWXYowania prYeY VWawianie Vobie pXWań Üożna Yobra-
YowaćH VWoVując To YaTania ÜoTel realiYacji projekWu7. Mla każTego Y eWapów TYia-
łania należXH w Üniej lub barTYiej TokłaTnX VpoVóbH określić YakreV wXWXcYnXcU 
poYwalającXcU na oViągnięcie Tanego celu. P prYXpaTku analiYowanego prYeY naV 
YaTaniaH pocYąWkowe eWapX jego koncepWualiYacji Üogą wXgląTać jak w Wabeli 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
6 Ponieważ wielu  auWorów  (Gouiller  2005;  Puren  2009;  Springer  2009)  Ywraca  uwagę na  
poTobieńVWwo YaTania To projekuH Üożliwe jeVW wXkonanie YaTania Ü.in. prYX oparciu Vię 
na VWrukWurYe Wego oVWaWniego.  
7 HierarcUicYnX ÜoTel TYiałań WowarYXVYącXcU realiYacji projekWu YoVWał Ü.in. Yapropono-
wanX prYeY ŁorTallo i GineVWeW (1993). OÜówieniu jego aplikacji na poWrYebX YaTania po-
święcona YoVWała jeTna Y naVYXcU poprYeTnicU prac (paWrY SowaH w Truku)H VWąT w niniej-
VYXÜ Wekście nie bęTYieÜX wracać To VYcYegółowego opiVu Wej ÜeWoTologii. TXWułeÜ prYX-
kłaTu prYXpoÜniÜX jeTXnie wXbrane eWapu realiYacji projekWuIYaTania na poWrYebX Towo-
TYonej w obecnej pracX WeYX (paWrY Wabela 6.). 



MagTalena Sowa 

112 

NWapy Operacje To wykonania PieTza i umiejęWności 

Analiza  
Tziałania 

Co należX YrobićH abX VWworYXć „operacXjnX proTukW”H kWórX poVłużX 
oTbiorcX (aVXVWenWce) To poTjęcia jej właVnXcU TYiałań?  
– Rebrać inforÜacje o poWencjalnXcU kanTXTaWacU. 
– PXbrać Twie (najlepVYe?) kanTXTaWurX. 
– RreTagować e-Üail YawierającX opiV profilu kanTXTaWów   
 * iÜięH naYwiVkoH 
 * wXkVYWałcenieH funkcjaH VWanowiVkoH iWp.H 
 * icU aTreV elekWronicYnXH 
 * prośbę o wXVłanie TokuÜenWacji ToWXcYącej MŁA. 

k. inforÜacXjna 
k. VocjolingwiVWXcYna 
k. pragÜaWXcYne 
k. jęYXkowe 
k. WecUnicYnaIYawoTowa 
 

SWuTium  
wykonalności 

Jak należX wXkonać YaTanie? Co mi jeVW poWrYebne w WXm celu i cYX 
jeVWem w VWanie Vam Wo Yrobić? 
PXVłać Üail aVXVWenWce Ywracając Vię To niej per WX cYX Pani? 
PoVłużyć Vię pocYWą elekWronicYną. 
RreTagować WekVW na piśÜie oTpowiaTającX cUarakWerXVWXce liVWu 
elekWronicYnego. 
RreTagować WekVW liVWu poVługując Vię jęYXkieÜ francuVkiÜ w piśÜie.  

k. VocjolingwiVWXcYna 
k. WecUnicYnaIYawoTowa 
k. pragÜaWXcYna 
k. jęYXkowa 
 

 

Tabela 6J MoTel koncepWualiYacji wXkonXwanego YaTania8. 
 
ToH co naVWąpi późniejH a więc w Wrakcie VaÜej realiYacji YaTaniaH okaże Vię 

poWwierTYenieÜ lub YaprYecYenieÜ VłuVYności TokonanXcU na wVWępie wXbo-
rów. Mo Wego wVYXVWkiego TojTYie jeVYcYe YarYąTYanie rXYXkieÜ i reagowanie na 
YTarYeniaH kWórXcU nie uTało Vię prYewiTYieć na eWapie planowania. PXbrane na 
wVWępie VpoVobX poVWępowania VWają Vię jeTnocYeśnie krXWeriaÜi ewaluacji 
YaTania i koÜpeWencji ucYącego Vię.  

CUoć Yaproponowana w Wej forÜie analiYa TYiałań VkłaTającXcU Vię na re-
aliYację YaTania Üoże wXTawać Vię nieYÜiernie roYbuTowanaH cYaVo- i praco-
cUłonnaH należX VWwierTYićH że nie YawVYe ÜuVi ona prYXbierać Wak ekVplicXWną 
(WabelarXcYną) forÜę. Jej rola polega naTe wVYXVWko na YobraYowaniu operacji  
i TYiałań kogniWXwnXcUH jakie TYieją Vię w uÜXśle każTego użXWkownika jęYXkaH 
gTX VWaje prYeT niÜ Üniej lub barTYiej WruTne (nowe?) YaTanie To wXkonania. 
NiewąWpliwą YaleWą preYenWowanego Wu poTejścia jeVW Vkłonienie ucYącego Vię 
To pogłębionej reflekVji naT wXkonXwanXÜ YaTanieÜH TYięki kWórej YTaje on 
Vobie Vprawę Y WegoH co Yrobił i w jaki VpoVób (Ya poÜocą jakicU narYęTYi i śroT-
ków)H a w konVekwencji uświaTaÜia ÜuH cYego Vię w Wrakcie Tanego eWapu na-
ucYXł (jakie koÜpeWencje YTobXł iIlub uToVkonalił). 
 
 
 
 

                                                             
8 NiniejVYX ÜoTel prYXWacYanX jeVW Wu w forÜie niekoÜpleWnej i YTaje Vprawę jeTXnie Y TwócU 
eWapów TYiałań TokonXwanXcU prYeY ucYącego Vię w raÜacU wXkonXwania projekWuIYaTania. 
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4. Pnioski 
 
PoTVuÜowując powXżVYe roYważaniaH należX prYXWocYXć Twa klucYowe Tla naVYej 
reflekVji VWwierTYeniaJ po pierwVYeH auWonoÜiYacja ucYącXcU Vię Tokonuje Vię prYeY 
YaVWoVowanie ÜeWoTXki YaTaniowejH poYwalając ucYąceÜu Vię akWXwnie Yaanga-
żować we właVnX proceV ucYenia Vię; po TrugieH profeVjonaliYacja nie jeVW Üożliwa 
beY  TokonXwania  TYiałańH  kWóre  Vą koÜpeWencjoroTne.  MożeÜX WXÜ VaÜXÜ To-
VWrYec punkWX wVpólne auWonoÜicYnego ucYenia Vię i profeVjonaliYacjiH ośÜielając 
Vię WwierTYićH że ÜeWoTXka YaTaniowa (ucYenie VięInaucYanie prYeY wXkonXwanie 
YaTań) leżX Y jeTnej VWronX u poTVWaw naucYania auWonoÜicYnegoH aleH Y Trugiej 
VWronXH TecXTuje o profeVjonaliYującXÜ profilu Wego naucYania (rXVunek 1). 
 

 
 

RXVunek 1J OT ÜeWoTXki YaTaniowej To profeVjonaliYacji. 
 

AnaliYując cecUX YaTaniaH VWwierTYonoH że jeVW ono YawVYe oVaTYone  
w jakiÜś konWekście. MYięki WeÜu jego wXkonanie YawVYe prowaTYi To konfron-
Wacji ucYącego Vię Y rYecYXwiVWościąH w kWórej owo YaTanie jeVW realiYowane. 
JeTnocYeśnie TYiałaniaH jakie poTejÜuje ucYącX Vię To wXkonania YaTaniaH Vą 
YawVYe nieroYerwalną cYęścią niego VaÜegoH prYXcYXniając Vię To jego we-
wnęWrYnej prYeÜianX (np. prYejście oT VWanu niewieTYX To VWanu wieTYXH oT 
poYioÜu „nie poWrafię” To poYioÜu „poWrafię” iWp.).  

NieprYecenioną cecUą naucYania i ucYenia Vię prYeY wXkonXwanie YaTań 
jeVW jego VpołecYnX wXÜiarH o cYXÜ świaTcYą konkreWnX konWekVWH konkreWnX celH 
konkreWnX oTbiorca cYX parWner. UświaToÜienie Vobie WXcU paraÜeWrów poYwala 
ucYąceÜu Vię lepiej YroYuÜieć WoH cYego Tokonuje i w jakiÜ celu. Jeśli każTeÜu 
poTejÜowaneÜu TYiałaniu w VXWuacji nauki bęTYie WowarYXVYXła auWoreflekVja 
naT VWaneÜ właVnej (nie)wieTYX i (nie)koÜpeWencjiH Ya każTXÜ raYeÜ wXnik TYia-
łania powinien bXć Tla ucYącego Vię papierkieÜ lakÜuVowXÜ Tokonującego Vię 
jego właVnego poVWępu w nauce. SXWuacje ucYenia VięH w kWórXcU Wen Vię YnajTujeH 
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kWóre analiYuje i Y kWórXcU poWrafi YTać VprawęH prowaTYą go oT najwcYeśniej-
VYXcU eWapów nauki ku YłożoneÜu proceVowi profeVjonaliYacji (rXVunek 2).  
 

 
 

RXVunek 2J AuWonoÜicYne ucYenie Vię a profeVjonaliYacja. 
 

PrYXpoÜnijÜX na koniec jeTno Y klucYowXcU Tla naVYej reflekVji VWwier-
TYeńH weTług kWórego TYiałaniaÜi profeVjonaliVWX kieruje VwoiVWa reWorXkaH kWó-
ra poYwala Üu precXYXjnie opiVać WoH co robiH TlacYego i w jaki VpoVób (paWrY 
Vupra MegoW 1990; Łarbier 2006). PoTobną reWorXką ÜógłbX kierować Vię auWo-
noÜicYnX ucYeńH kWórX Üa VYanVę VWać Vię profeVjonaliVWą w ucYeniu VięH kieTX 
bęTYie poWrafił YTać VwojeÜu oWocYeniu Vprawę Y WegoH cYego konkreWnie Vię 
naucYXłH w jakiÜ celu i w jaki VpoVób. P Wakiej perVpekWXwie Troga oT „reWorXki 
auWonoÜicYnego ucYnia” To „reWorXki profeVjonaliVWX” wXTaje Vię króWka. 
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Oonińskie SWuTia Językowe 
OaWeTra FilologiiH PXTYiał SpołecYno-HuÜaniVWXcYnXH PańVWwowa PXżVYa SYkoła RawoTowa w Ooninie 

UWWpJIIkVj.pwVY.konin.eTu.pl 
 
 
 

Inormacje Tla auWorów 
 

P cYaVopiśÜie OonińVkie SWuTia JęYXkowe publikujeÜX wcYeśniej niepublikowa-
ne arWXkułX YwiąYane Y VYeroko pojętą probleÜaWXką jęYXkoYnawVWwa i jęYXko-
YnawVWwa VWoVowanego. Mogą Wo bXć WekVWX opiVujące wXniki prYeprowaTYo-
nXcU baTań eÜpirXcYnXcUH konWrXbucje o cUarakWerYe WeoreWXcYnXÜ cYX TXTak-
WXcYnXÜH jak również recenYje kViążek. NaTVXłane WekVWX powinnX Üieć oT 6000 
To 8000 VłówH a recenYje To 1000 Vłów. TekVWX należX prYeVXłać w werVji elek-
WronicYnej na aTreVJ kVj@kVj.pwVY.konin.eTu.pl. 
 
OażTX naTeVłanX arWXkuł prYeTVWawionX YoVWanie To anoniÜowej recenYji Ye-
wnęWrYnejH kWóra Tokonana YoVWanie prYeY TwócU VpecjaliVWów w YakreVie Ta-
nej WeÜaWXki. InforÜacja o prYXjęciu arWXkułuH jego oTrYucenia bądź Weż ko-
niecYności Tokonania nieYbęTnXcU poprawek YoVWanie prYeVłana w prYeciągu 
WrYecU ÜieVięcX oT ÜoÜenWu Yłożeniu arWXkułu.  
 
PVWępnXÜ warunkieÜ prYekaYania arWXkułu recenYenWoÜ jeVW Vpełnienie 
poTanXcU poniżej wXÜogów forÜalnXcUJ 
 

1. Pliki Y arWXkułaÜi powinnX bXć YapiVane w forÜacie PorT for PinTowV 
(werVja 2003 lub nowVYa). 

2. ArWXkuł powinien bXć poTYielonX na Vekcje i poTVekcje oraY Yawierać 
wXoTrębnionX wVWęp i YakońcYenie. Nagłówki poVYcYególnXcU Vekcji po-
winnX bXć ponuÜerowaneH wXWłuVYcYone i wXrównane To lewej VWronX. 

3. P całXÜ Wekście obowiąYuje inWerlinia 1H5 (półWora oTVWępu ÜięTYX li-
niaÜi). Nie należX VWoVować ToTaWkowXcU oTVWępów ÜięTYX akapiWaÜi. 

4. TekVW powinien bXć wXrównanX To lewej VWronX. 
5. PierwVYa linia każTego akapiWu powinna bXć wcięWa na 1 cÜ; wcięć nie 

należX VWoVować w akapiWacU oWwierającXcU nowe Vekcje i poTVekcje.  
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6. P Wekście głównXÜ należX użXwać cYcionki TiÜeV New RoÜan 12 pkW.; 
w TłużVYXcU cXWaWacUH prYXpiVacU i bibliografii należX użXwać cYcionki 
TiÜeV New RoÜan 10 pkW. 

7. ArWXkułX powinnX bXć poprYeTYone VWreVYcYenieÜ w jęYXku angielVkiÜ.  
8. P lewXÜ górnXÜ rogu należX uÜieścić iÜię i naYwiVko auWora (auWo-

rów) oraY jego (icU) afiliacjęIe; WXWuł arWXkułu powinien bXć napiVanX 
wielkiÜi liWeraÜiH pogrubionX i wXcenWrowanX. 

9. P TługicU cXWaWacU (powXżej 50 Vłów) należX użXwać cYcionki TiÜeV 
New RoÜan 10 pkW. oraY pojeTXncYXcU oTVWępów; cXWaWX Wakie powinnX 
bXć wcięWe po obu VWronacU i oTTYielone jeTną inWerlinią na górYe i na 
Tole oT WekVWu głównego; należX YawVYe poTawać naYwiVko auWoraH rok 
i nuÜer VWronX; nie użXwaÜX w WXÜ prYXpaTku Ynaków cXWaWu. 

10. PrYXpiVX powinnX bXć uÜieVYcYone na Tole VWronX i kolejno ponuÜe-
rowaneH należX w WXÜ prYXpaTku VWoVować cYcionkę TiÜeV New RoÜan 
10 pkW. i pojeTXncYe oTVWępX. 

11. Pogrubienia należX użXwać WXlko w WXWule arWXkułu i WXWułacU jego po-
VYcYególnXcU cYęści; w celu wXróżnienia klucYowXcU inforÜacji w Wek-
ście Üożna użXwać kurVXwX; nie należX użXwać poTkreślenia. 

12. RaÜieVYcYone w Wekście Wabele i TiagraÜX powinnX bXć kolejno ponu-
Üerowane i opiVane. 

13. OTnieVienia To liWeraWurX w Wekście powinnX bXć YaYnacYane naVWępują-
coJ NlliV (2000) lub (NlliV 2000); jeśli poTawane Vą nuÜerX VWron (np.  
w cXWaWacU) Wo należX Wo robić w naVWępującX VpoVóbJ Łrown (2000J 
123) lub (Łrown 2000J 123); prYX poTawaniu kilku źróTeł obowiąYuje 
kolejność cUronologicYna (LarVen-FreeÜan 1993; NlliV 1999; Łrown 
2001); nie należX w WXÜ celu użXwać prYXpiVów na Tole VWronX!!! 

14. LiVWa cXWowanej liWeraWurX powinna bXć poprYeTYona wXrównanXÜ To 
lewej VWronX pogrubionXÜ VłoweÜ ‘Łibliografia’; należX w WXÜ celu 
użyć cYcionki TiÜeV New RoÜan 10.   

15. Łibliografia Yawierać powinna WXlko źróTła cXWowaneIwVkaYXwane w Wekście. 
16. Łibliografia powinna bXć VporYąTYona weTług naVWępującego VcUeÜaWuJ 

 
ŁrownH H. M. 2000. PrincipleV of language learning anT WeacUing. PUiWe 

PlainVH NQJ PearVon NTucaWion.  
NlliVH R. (reT.). 1999a.  Learning a VeconT language WUrougU inWeracWion. 

AÜVWerTaÜJ JoUn ŁenjaÜinV.    
OoÜorowVkaH H. 2003. MeWoTXka naucYania jęYXków obcXcU. ParVYa-

waJ FraVYka NTukacXjna. 
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MiWcUellH R. 2000. „ApplieT linguiVWicV anT eviTence-baVeT claVVrooÜ 
pracWiceJ TUe caVe of foreign language graÜÜar peTagogX”. Ap-
plieT LinguiVWicV 21. 281-303. 

ScUacUWerH J. 1974. „An error in error analXViV”. Language Learning 27. 
205-214.  

TakaVUiÜaH H. i NlliVH R. 1999. „OuWpuW enUanceÜenW anT WUe acquiViWion of 
WUe paVW WenVe”H wJ NlliVH R. (reT.). 1999. 173-188. 

 
Po publikacji arWXkułu auWorYX oWrYXÜują Twa egYeÜplarYe nuÜeru cYaVopiVÜaH 
w kWórXÜ ukaYała Vię icU konWrXbucja. 
 
Po prYXjęciu arWXkułu To TrukuH auWorYX Vą Yobligowani To prYekaYania praw au-
WorVkicU wXTawcXH co jeVW nieYbęTnXÜ warunkieÜ publikacji WekVWu na VWronie 
inWerneWowej. RuWXnowo wXrażana bęTYie YgoTa na publikacje arWXkułu w innXÜ 
wXTawnicWwieH poT warunkieÜH że YoVWanie poTane pierwoWne ÜiejVce publikacji. 


