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MwupodmioWowość w naucYaniu projekWowym
na lekWoraWach w sYkole wyżsYej
Monika SWawicka

UniwerVXWeW JagiellońVki

moVWaw@op.pl

Mual agency in projecW-baVeT learning in UigUer eTucaWion language courVeV
TUe purpoVe of WUe paper iV Wo VUow Uow WUe principle of Tual agencXH one of
WUe keX principleV of auWonoÜouV language WeacUingIlearningH can be operaWionaliYeT in a UigUer eTucaWion conWexW. TUe iÜpleÜenWaWion of WUiV principle
faciliWaWeV an auWUenWic Tialog beWween a language WeacUer anT UiVIUer VWuTenWV. TUe qualiWX of WUiV Tialog iV TeWerÜineT bX WeacUer auWonoÜXH linkeT
VXnergiVWicallX wiWU VWuTenW auWonoÜX. An iTeal environÜenW for boWU parWieV
Wo pracWice auWonoÜX can be builW WUrougU a projecW-baVeT approacU. On WUe
baViV of a caVe VWuTX – a Xear-long projecW wiWU IT univerViWX VWuTenWV learning
NngliVU for Vpecial purpoVeV – a TXnaÜic naWure of VucU a Tialog iV preVenWeT
WogeWUer wiWU WUe reVulWV of a VucceVVful Tual agencX enWerpriVe. ATTiWionallXH
VoÜe recoÜÜenTaWionV are offereT wiWU WUe inWenWion of opWiÜiYing learning
in a projecW-baVeT ÜeWUoT. OpWiÜiYaWion woulT Üean Uere noW onlX ÜaxiÜiYing WUe TevelopÜenW of VWuTenWV’ linguiVWic coÜpeWenceH buW alVo iÜproving
WUeir Vocial VkillV anT increaVing inTepenTence. TUe recoÜÜenTaWionV are
baVeT on WUe auWUor’V own acWion reVearcU anT VuggeVW new VWraWegieV in WUe
TevelopÜenW of language courVeV aW WUe univerViWX. TUe final proTucW of WUe
projecW unTer TiVcuVVion - an open e-book for learning NngliVU bX IT VWuTenWV iV
available aWJ UWWpJIIwww.engliVUpluVpluV.jcj.uj.eTu.pl.
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1. PVWęp
R TwócU nurWów obecnXcU we wVpółcYeVnXÜ VYkolnicWwie wXżVYXÜ – jeTnegoH
kWórX repreYenWowanX jeVW prYeY ToÜinującą TYiś kulWurę nurWu głównego poTporYąTkowanego prawoÜ rXnku oraY TrugiegoH kWórX ÜówiH że naucYanieIucYenie Vię
jeVW prYeTVięwYięcieÜ inTXwiTualnXÜ kogniWXwnieH ale jeTnocYeśnie VpołecYnXÜ
(ang. VocialIinWeracWive enWerpriVe) i że nie powinno bXć WrakWowane jeTXnie jako
uVługa (ang. public uWiliWy) (OoVWkiewicYH MoÜagała-OręciocU i SYXÜańVki 2011)1 –
YagaTnienie auWonoÜii wXTaje Vię wpiVXwać w nurW Trugi. P arWXkule bęTYieÜX
Vię poruVYać w konWekście lekWoraWów jęYXka obcego (angielVkiego) w VYkole wXżVYejH gTYie iVWnieją opWXÜalne warunki To VWoVowania poTVWawowej YaVaTX naucYaniaIucYenia Vię w auWonoÜiiH WYn. YaVaTX TwupoTÜioWowości. ArWXkuł jeVW
próbą pokaYania jeTnego Ye VpoVobów realiYowania Wej YaVaTXH Wj. prYeY naucYanie
projekWowe raYeÜ Y konVekwencjaÜi Wakiego TYiałania Tla TwócU poTÜioWówJ
naucYXciela i VWuTenWaH TYiałającXcU w konkreWnXÜ konWekście eTukacXjnXÜ. InnXÜi VłowXH arWXkuł pokaYujeH jak aplikacja YaVaTX TwupoTÜioWowości w naucYaniu
projekWowXÜ prYXcYXnia Vię To buTowania nowej równowagi w eTukacji jęYXkowejH oparWej na parWnerVWwie w relacji ÜięTYX VWuTenWeÜ a naucYXcieleÜ.
2. Tło WeoreWycYne
TeoreWXcYne poTVWawX naucYania w auWonoÜii YnajTujeÜX TYiś ÜięTYX innXÜi
w pracacU OuÜaravaTivelu (2001)H w ÜoTelu TXTakWXki poVWÜeWoTXcYnej proÜującej naucYanie beY ToÜinującej ÜeWoTX jako regułX preVkrXpWXwnej i poTkreślającej inTXwiTualnXH a YaraYeÜ VpołecYnX wXÜiar naucYania. MoTel Waki
nawiąYuje To YaVaT eTukacji progreVXwnej i To WXcU WeoriiH kWóre poTkreślają
wagę konWakWów VpołecYnXcU w naucYaniu i ucYeniu Vię. Teorie We Üożna określić jako VpołecYne cYX inWerakcXjne.
MówiÜX Wu o TeweXowVkiÜ pragÜaWXYÜie (MeweX 1967) i ucYeniu Vię
poVWrYeganXÜ jako proceV aTapWacXjnXH oparWX na YinTXwiTualiYowanXÜ ToświaTcYeniu i TYiałaniu cYX VpołecYno-kulWurowXÜ poTejściu To ucYenia Vię
PXgoWVkiego (1978)H cYXli ucYeniu Vię roYuÜianXÜ jako proceV inWegracXjnX
oTbXwającX Vię w VWrefie najbliżVYego roYwoju. PVpółcYeśnie konWXnuacją Weorii
PXgoWVkiego jeVW Weoria VocjokulWurowaH roYwinięWa prYeY LanWolfa i TUorne
(LanWolf i TUorne 2006; LanWolf i PoeUner 2008)H cYX VeÜioWXcYno-ekologicYne

1

Rob. Wakże Poźnicki (2007)H MuTYikowa (2012)H koncepcje Learning wiWUouW FronWierVH propagowane prYeY CUoÜVkiego cYX Sir Oena RobinVona (UWWpJIIwww.learningwiWUouWfronWierV
.coÜI) (MP 28.04.12).
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jęYXkoYnawVWwo peTagogicYne2 weTług van Lier’a (2004)H poTkreślające YnacYenie jęYXka jako narYęTYiaH TYięki kWóreÜu Üożliwe jeVW WworYenie relacji poÜięTYX oVobą a śroTowiVkieÜ YewnęWrYnXÜ; ucYenie Vię w WXÜ proceVie jeVW
wXnurYanieÜ Vię (ang. emergence) uÜiejęWności w VpoVób nieliniowXH cYaVaÜi
nieprYewiTXwalnX (MębVki 2009) cYX naweW cUaoWXcYnX. Teorie We poTkreślają
inTXwiTualnX wXÜiar proceVu TXTakWXcYnego Y cenWralną rolą oVobX ucYącejH
raYeÜ Y jej poWrYebaÜi jęYXkowXÜiH ÜożliwościaÜi i ogranicYeniaÜiH oVobąH
kWóra jeVW auWonoÜicYna w VwXÜ TYiałaniu i w relacji Y innXÜi cYłonkaÜi ucYącej Vię wVpólnoWX WworYX jej wXÜiar VpołecYnX.
Taki ukłaT VWawia Wakże naucYXciela w nowej VXWuacji. PrYeVWaje on VWopniowo YajÜować cenWralne ÜiejVce w proceVie TXTakWXcYnXÜ i VWoVuje w klaVie
ÜeWoTX głównie fronWalno-poTawcYe. RacYXna on naWoÜiaVW w Vwojej coTYiennej
prakWXce YoVWawiać coraY więcej ÜiejVca Tla TecXYji i TYiałania oVobX ucYącej Vię
(Yarówno w wXÜiarYe inTXwiTualnXÜH jak i grupowXÜ). RaTanieÜ naucYXciela
VWaje Vię WeraY VprYęgnięcie wXÜiaru inTXwiTualnego Y wXÜiareÜ VpołecYnXÜ
ucYenia Vię i ułaWwienie ucYącXÜ Vię oViągnięcia icU celów TXTakWXcYnXcU. PrakWXcYne TYiałania naucYXciela i oVób ucYącXcU Vię Yależą oT konWekVWu eTukacXjnego. LekWoraWX jęYXka angielVkiego w VYkole wXżVYej prowaTYone ÜeWoTą projekWów wXTają Vię WworYXć iTealne śroTowiVko Tla realiYacji auWonoÜicYnej YaVaTX
TwupoTÜioWowościH WYn. prakWXkowania Yałożeń naucYania w auWonoÜii.
3. RTefiniowanie poTmioWów, icU relacji i YaTań w projekcie eTukacyjnym
P VXWuacji iTealnej TwoÜa auWonoÜicYnXÜi parWneraÜi w proceVie TXTakWXcYnXÜ
są naucYXciel i VWuTenW. Jeśli YaWeÜ Ya VWan wXjścia prYXjÜieÜX UierarcUicYną („poTległościową”H pionową) relację poÜięTYX naucYXcieleÜ a VWuTenWeÜH a VWaneÜ
TocelowXÜ bęTYie relacja TialogicYna (TwupoTÜioWowaH poYioÜa)H Wo prYeVWrYeń
ÜięTYX niÜi ÜożeÜX YTefiniować jako obVYar poVYukiwań w proceVie buTowania
nowej równowagi w eTukacji jęYXkowej. RakłaTaÜXH że auWenWXcYnX Tialog ÜięTYX
naucYXcieleÜ a VWuTenWeÜ nie jeVW ÜożliwX w VXWuacji ToÜinacji naucYXciela
w proceVie TXTakWXcYnXÜH WYn. w relacji UierarcUicYnej.
Jak powieTYieliśÜXH lekWoraW jęYXka angielVkiego prowaTYonX ÜeWoTą
projekWową Üoże kreować VXWuację VprYXjającą roYwojowi TialogicYnej relacji
ÜięTYX poTÜioWaÜi. MYieje Vię WakH ponieważ VWuTenW Üoże Wu wXVWępować
w roli ekVperWa w VWuTiowanej TYieTYinieH a naucYXciel Üoże prYXjąć naWuralną
Tla niego rolę ekVperWa w TYieTYinie naucYanego jęYXka. P Wak roYuÜianej
TwupoTÜioWowości wXWwarYa Vię prYeVWrYeń To wVpólnego TYiałaniaH wXnikająca Y koÜpleÜenWarności wieTYX. Piele YależX Wu Wakże oT oTwagi naucYXciela
2

TerÜin YoVWał YacYerpnięWX Y pracX MębVkiego (2009J 109).
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To YTania Vobie VprawX Y proVWej TialogicYnej relacjiJ „jeVWeÜ jako naucYXciel
Tla CiebieH bo TX jeVWeś WuWaj w roli oVobX ucYącej Vię”3.
ProceV TXTakWXcYnX – ToWXcUcYaV YToÜinowanX prYeY naucYXciela – VWaje
Vię WeraY TYiałanieÜ wVpólnXÜ naucYXciela i oVób ucYącXcU Vię. Jeżeli Wo wVpółTYiałanie prYXbierYe oTpowieTni kierunek YTefiniowanX prYeY probleÜ wXÜagającX roYwiąYaniaH kWórX jeVW iVWoWny Tla ucYącej Vię grupXH powVWaje iTealna VXWuacja VprYXjająca roYwojowi jęYXkaH koÜpeWencji klucYowXcU oraY wieTYX facUowej
poVYcYególnXcU jej cYłonków. Ten iVWoWny probleÜH kWórego roYwiąYXwanie jeVW
właśnie realiYacją projekWu eTukacXjnego VWanowi nie WXlko Viłę popXcUającą projekW To prYoTu oraY wXWXcYającą kierunek TYiałania koÜpleÜenWarnXcU poTÜioWów; funkcjonuje on Wakże jako Vpoiwo łącYące TYiałaniaH po pierwVYe naucYXciela
i VWuTenWówH a po Trugie TYiałania inTXwiTualnXcU oVób we wVpólnoWową realiYację celów (inTXwiTualnXcU celów TXTakWXcYnXcU Y celeÜ projekWu).
PoTkreślÜXH że projekW YakońcYonX VukceVeÜ Wo nie WXlko Vkupienie Vię na
YrealiYowaniu celów projekWuH WYn. VWworYeniu proTukWu końcowego. To prYeTe
wVYXVWkiÜ VkoncenWrowanie Vię na proceVieH co oYnacYa realiYację celów jęYXkowXcU i poYajęYXkowXcU każTego ucYeVWnika projekWu. PVpółoTpowieTYialność
naucYXciela naTYorującego projekW Ya oTnieVienie oVobiVWej korYXści jęYXkowej
prYeY każTego cYłonka ucYącej Vię wVpólnoWX jeVW wXYwanieÜ i jeTnocYeśnie obciążenieÜ wXÜagającXÜ planowaniaH ciągłego ÜoniWoringu oraY TXnaÜicYnego
oceniania i inforÜacji YwroWnej (ang. feeTback). NaucYXciel bęTYie Wu jeTnak pełnił rolę prYeTe wVYXVWkiÜ facXliWaWora – VpecjaliVWX w TYieTYinie naucYanego jęYXkaH VWwarYając koÜforWowe śroTowiVko Tla ucYenia VięH ergo popełniania błęTówH
oraY bęTYie ToVWarcYał oTpowieTnicU ruVYWowań (ang. VcaffolTing)H prYX poÜocX
kWórXcU w VWrefie najbliżVYego roYwoju ucYącX Vię roYwiąYują kolejne YaTania4.
4. RaVaTa TwupoTmioWowości w prakWyce
4.1. AuWonomia VWuTenWa a auWonomia naucYyciela
PowieTYieliśÜXH że warunkieÜ Vine qua non nawiąYania Tialogu jeVW wXcofanie
Vię naucYXciela Y poYXcji ToÜinującej i poYoVWawienie prYeVWrYeni VWuTenWoÜ na
TYiałania VaÜoTYielneH kWóre Yależą oT konWekVWu eTukacXjnego. P Wej cYęści
arWXkułu pokażeÜXH jak w różnXcU faYacU cXklu projekWowego Üożliwe jeVW „oT3

NawiąYuję WuWaj To filoYofii Tialogu i peTagogicYnXcU iÜplikacji filoYofii Tialogu. Rob. np.
Łuber (1992) oraY Gara (2008).
4
PrYXwołXwanie YaVaT naucYania jęYXka obcego prYX YaVWoVowaniu ÜeWoTX projekWów prYekracYa YakreV arWXkułuH TlaWego ogranicYXÜX Vię WXlko To wVkaYania kilku prYXkłaTowXcU
źróTeł; Yob. np.J LeguWke i TUoÜaV (1991)H FrieT-ŁooWU (1982H 2002)H ŁarVon (1997)H MębVki
(2000H 2006)H SWoller (2006)H ŁeckeWW i Miller (2006)H GarVWecka (2007)H SWawicka (2011).
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Tawanie” VWuTenWoÜ prYeVWrYeniH a WakżeH w jaki VpoVób prYeVWrYeń Wa Üoże
YoVWać prYeY nicU wXkorYXVWana.
PrYeT planowanieÜ proceVu TXTakWXcYnego prowaTYonego ÜeWoTą projekWów naucYXciel ocenia ÜożliwościH YTolności oraY ToświaTcYenie VWuTenWów
w pracX w auWonoÜii i TecXTujeH w jakicU faYacU projekWu Üożliwa jeVW praca
VaÜoTYielnaH kieTX poWrYebne Vą ćwicYenia poÜoVWowe (ÜięTYX pełnXÜ ÜoniWoringieÜ a pracą barTYiej VaÜoTYielną Y Üniej beYpośreTniÜ i ciągłXÜ ÜoniWoringieÜ). Rarówno w Wrakcie koncepWualiYacjiH jak i realiYacji projekWu na każTXÜ Y eWapów prac projekWowXcU ÜożliwX jeVW ogranicYonX lub ÜakVXÜalnX
uTYiał VWuTenWów. I WakH w faYie koncepWualiYacji TecXYje o WeÜacie projekWu
i proTukcie końcowXÜ Üogą YoVWać narYucone prYeY naucYXciela (ogranicYonX
uTYiał VWuTenWów) lub całkowicie należeć To nicU (ÜakVXÜalnX uTYiał). PoTobnie TYieje Vię w faYie realiYacji projekWu; w prYXpaTku ogranicYonej auWonoÜii
naucYXciel narYuca WerÜinX wXkonania YaTań i Tefiniuje półproTukWXH konWroluje icU jakość iWp. P VXWuacji projekWu oWwarWego o TużXÜ VWopniu auWonoÜii
VWuTenckiej Wo ucYącX Vię VaÜoTYielnie YarYąTYają projekWeÜ Tefiniując półproTukWX cYX prowaTYąc ÜoniWoring organiYacXjnX.
JeTnak w każTej Y faY projekWu wXÜagana jeVW cUęć naucYXciela To buTowania parWnerVkicU relacji Ye VWuTenWaÜi oraY goWowość To oTTania prYeVWrYeni TXTakWXcYnej prYeYnacYonej na icU VaÜoTYielne TYiałania. Można powieTYiećH że auWonoÜia oVób ucYącXcU Vię YależX w TużXÜ VWopniu oT auWonoÜii naucYXcielaH jego uÜiejęWności „wXcofania Vię” po uprYeTniÜ YTiagnoYowaniu oraYH w Üiarę poWrYebXH prYXgoWowaniu VWuTenWów To VaÜoTYielnej pracX.
Można naweW YarXYXkować VWwierTYenieH że auWonoÜia naucYXciela i auWonoÜia VWuTenWa Vą Ye Vobą powiąYane VXnergicYnieH wYajeÜnie wYÜacniając efekWXwność TYiałania każTego Y parWnerów w proceVie realiYacji projekWu.
4.2. SWuTium prYypaTku – projekW Nnglish++5
LiWeraWura prYeTÜioWu poWwierTYaH że ÜeWoTa projekWów VWoVowana To naucYania jęYXka TrugiegoIobcego VprYXja roYwojowi poVWawX auWonoÜicYnej
ucYącXcU Vię (FrieT-ŁooWU 1982; LeguWke 1985; SWoller 2006; GarVWecka 2007).
ŁaTanie w TYiałaniuH kWóre prYeprowaTYiliśÜX w Wrakcie realiYacji rocYnego
projekWu eTukacXjnego Ye VWuTenWaÜi inforÜaWXki UJ ucYącXcU Vię jęYXka angielVkiego To celów VpecjaliVWXcYnXcU w raÜacU obowiąYkowego lekWoraWu Wakże poWwierTYa wXniki innXcU baTacYX. NaV inWereVują WuWaj prakWXcYne TYiałania
poTjęWe prYeY VWuTenWów oraY naucYXciela (Wakże auWora projekWu)H kWóre Vą
prYXkłaTaÜi aplikacji YaVaTX TwupoTÜioWowości w konkreWnXÜ konWekście
5

PXniki baTań właVnXcU YacYerpnięWe Vą Y roYprawX TokWorVkiej auWorki (SWawicka 2011).
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eTukacXjnXÜ. Są Wo prYXkłaTX VaÜoTYielnXcU poYajęYXkowXcU i jęYXkowXcU
TYiałań VWuTenWówH Yarówno w VferYe inicjowaniaH planowaniaH jak i realiYacji
YaTań. RaWeÜ ucYącX Vię – cYłonkowie YeVpołu NngliVU++J
§ poTejÜują Tobrowolne TecXYje o ucYeVWnicWwie w rocYnXÜ projekcie
jako alWernaWXwnej forÜie lekWoraWuH
§ poTejÜują TecXYje o kVYWałcie końcowego proTukWu – poTręcYnika To
nauki jęYXka angielVkiego Tla inforÜaWXków onlineH
§ TecXTują o Wreści i WworYą wVYXVWkie WekVWXIe-Üaile wXcUoTYące poYa
projekW (np. To auWorów WekVWów lub TXrekcji iWp.) oraY TokuÜenWX wewnęWrYne (np. raporWX ÜieVięcYne)H
§ WworYą VXVWeÜ YarYąTYania projekWeÜ weTług WeoreWXcYnego ÜoTelu
UierarcUicYnego Yaproponowanego prYeY naucYXcielaH
§ wXbierają TeÜokraWXcYnie liTera projekWuH liTerów grup i w raYie poWrYebX YÜieniają VkłaTX ÜałXcU grup robocYXcU iWp.H
§ konVWruują Y właVnej inicjaWXwX wirWualną plaWforÜę To prYecUowXwania YebranXcU WekVWówH
§ TecXTują o Wreściowej YawarWości i VYacie graficYnej e-booka oraY VWronX
inWerneWowej projekWuH kWóre ewoluują w cYaVie Wrwania projekWuH
§ funkcjonują w projekcie jako ekVperci w TYieTYinie informaWykiH a więc
kierują Vię właVną wieTYą i YainWereVowaniaÜi prYX wXborYe WekVWów To
e-booka (Yarówno To VłucUania i cYXWania) oraY VaÜoTYielnie TecXTują
o włącYeniu icU (lub nie) To kViążki elekWronicYnejH
§ TecXTują o ÜerXWorXcYnej YawarWości ćwicYeń To wXVelekcjonowanXcU
WekVWówH
§ proponują (liTer projekWu raYeÜ Y YaVWępcą) YakreV Yajęć i cYęVWo je
wVpółprowaTYą po konVulWacji Y naucYXcieleÜH
§ TecXTują o roTYaju i kolejności wXkonXwanXcU YaTańH
§ TecXTują (liTerYX) na bieżąco koÜu prYXTYielane Vą YaTaniaH
§ YaoVWrYają TXVcXplinę w obrębie właVnej grupie projekWowej i próbują
YTXVcXplinować nieToWrYXÜującXcU WerÜinXH
§ egYekwują (liTerYX) wXkonanie YaTań i VprawTYają icU YawarWość ÜerXWorXcYnąH a naucYXcielowi poYoVWawiają VprawTYenie poprawności jęYXka w WworYonXcU WekVWacU.
PrYXjąć ÜożnaH że wVYXVWkie wXżej wXÜienione TYiałania prYeprowaTYone
prYeY cYłonków grupX projekWowej NngliVU++ prYXcYXniłX Vię w różnXÜ VWopniu To
roYwinięcia uÜiejęWności klucYowXcUH cUarakWerXVWXcYnXcU Tla TYiałań auWonoÜicYnXcUH WakicU jakJ poTejÜowanie TecXYjiH krXWXcYne ÜXślenie cYX roYwiąYXwanie bieżącXcU probleÜów. AkWXwne ucYeVWnicYenie w YarYąTYaniu (na prYXkłaT
prYeY wXkonXwanie różnXcU funkcji i YaTań w projekcie) Üiało wpłXw na roYwój
pocYucia VprawVWwaH wVpółoTpowieTYialności i wVpółwłaVności projekWuH kWóre
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Wakże uważa Vię Ya cecUX WXpowe Tla ucYniów VaÜoTYielnXcUH poWrafiącXcU pracować w auWonoÜii. Możliwość TecXTowania o oVWaWecYnXÜ kVYWałcie półproTukWów i proTukWów projekWuH a więc Wakże wpłXwania na kVYWałW proceVu TXTakWXcYnegoH naweW gTXH jak poTkreśla SWoller (2006)H uTYiał niekWórXcU cYłonków grupX
projekWowej jeVW niewielkiH prYXcYXniło Vię YaWeÜ To roYwoju YacUowań auWonoÜicYnXcU i cYXniło ucYącXcU Vię barTYiej nieYależnXÜi.
SWopniowe nabXwanie auWonoÜiiH raYeÜ Y prYecUoTYenieÜ prYeY kolejne
faYX żXcia projekWuH bXło wXrażane prYeY poTejÜowanie roVnącej oTpowieTYialności Ya projekW6 i prYXgoWowało ucYącXcU Vię To prYejęcia Tocelowo pełnej oTpowieTYialności Ya icU właVne ucYenie VięH YgoTne Y icU oVobowościąH VWXleÜ
ucYenia Vię i ÜożliwościaÜi. Taką ewolucję VaÜoTYielności (kWórą uÜożliwia naucYXciel) poWwierTYają inni baTacYe. SkeUan (1998) na prYXkłaT poTkreślaH że
właśnie praca projekWowa TYięki WeÜuH że Üożna w niej YaVWoVować TXnaÜicYnX
prograÜ naucYaniaH uÜożliwia VWopniowX roYwój YacUowań auWonoÜicYnXcU7.
InnXÜi VłowXH uważa onH że praca projekWowaH Ye wYglęTu na Vwoją naWuręH Üoże
bXć VkuWecYnXÜ narYęTYieÜ VWopniowego buTowania auWonoÜii lub wXpoVażania ucYącXcU Vię w poWrYebne iÜ akWualnie auWonoÜicYne VWraWegie ucYenia Vię
(WXÜ VaÜXÜ uÜożliwiając realiYację TXnaÜicYnego prograÜu naucYania).
P efekcie rocYnej pracX projekWowej YorganiYowanej wokół probleÜuH
kWórX okaYał Vię iVWoWnX Tla grupX VWuTenWówH powVWaje pierwVYX w PolVce
oWwarWX e-book To naucYania angielVkiego jęYXka VpecjaliVWXcYnego YawierającX
relewanWne ÜerXWorXcYnie ÜaWeriałX TXTakWXcYne. PVpółWwórcaÜi e-booka Vą
VWuTenci inforÜaWXki pracującX w projekcie jako ekVperci w TYieTYinie IT – auWenWXcYni parWnerYX naucYXciela w Tialogu TXTakWXcYnXÜ. MożeÜX uYnaćH że
roYwój poVWawX auWonoÜicYnejH wXrażającX Vię ÜięTYX innXÜi TeklarowanXÜ
prYeY więkVYość ucYeVWników pocYucieÜ wVpółoTpowieTYialności Ya projekW
oraY VaWXVfakcję wXnikającą Y ucYeVWnicWwa w lekWoracieH VWanowił warWość ToTaną ekVperckiej i parWnerVkiej roli VWuTenWów w WXÜ Tialogu.
4.3. ProjekW Nnglish++. ObVYary problemowe
Re wYglęTu na ogranicYoną objęWość WekVWuH naVYkicujeÜX jeTen Y obVYarów
WruTnXcUH kWóre pojawiłX Vię w Wrakcie realiYacji projekWu cUarakWerXYującego Vię
Tużą auWonoÜicYnością VWuTenWów. SkoncenWrujeÜX Vię na kweVWii korYXści
jęYXkowXcUH bowieÜ VWanowiłX one jeTen Y priorXWeWowXcU celów projekWu.
6

Ta Y kolei wXraża Vię YaangażowanieÜH wYraVWającą ÜoWXwacją i poTejÜowanieÜ kolejnXcU YaTań w projekcieH np. grupa projekWowa NngliVU++ poTjęła Vię wXkonania VWronX
inWerneWowejH prYXgoWowania VcenariuVYa filÜu na WeÜaW preYenWacji i YrealiYowania goH
prYXgoWowania WekVWów To VWronX inWerneWowej iWp.
7
SkeUan (1998) Üówi o proceVV VyllabuVeV.
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NaucYXciel prowaTYącX projekW NngliVU++ YałożyłH że VWuTenci III roku VWuTiów uniwerVXWeckicU Üają wXVWarcYająco roYwinięWe VWraWegie ucYenia Vię w auWonoÜii (Teklarowali oni Wakże YnajoÜość oWwarWej forÜX pracX projekWowej).
P konVekwencji ToprowaTYiło Wo To poTjęcia TecXYji o nieprYeprowaTYaniu ćwicYeń wprowaTYającXcU i poÜoVWowXcU i prYejściu niejako beY „roYgrYewki” To
projekWu właściwego. MoTaWkowXÜ arguÜenWeÜ Ya opuVYcYenieÜ faYX „poÜoVWowej” bXłX preVja cYaVu i Tuża Vkala prYeTVięwYięcia oraY WoH że naucYXciel prowaTYącX projekW Ynał więkVYość ucYeVWników projekWu Y WraTXcXjnXcU Yajęć. ObVerwacja i wXpowieTYi reVponTenWów wXkaYałXH że Yałożenie wVWępne okaYało Vię
słuVYne WXlko cYęściowo; wielu reVponTenWów fakWXcYnie wXkaYało Vię uÜiejęWnością VaÜoTYielnego ucYenia VięH ale kilka oVób Y YeVpołu (4 oVobX VpośróT 14)
oTcYuwało brak bieżącej naucYXcielVkiej konWroli jęYXkowejH a Wakże Teklarowało
WruTności Y wXkorYXVWanieÜ wielokroWnie powWarYającXcU Vię okaYji To akWXwnego roYwoju VwoicU uÜiejęWności jęYXkowXcU na YajęciacUH na prYXkłaT prYeY Tobrowolne Yabieranie głoVu w TXVkuVjacU. OVobX We jeTnoYnacYnie TeklarowałX Wo
w wXwiaTacU i w kweVWionariuVYu. ŁXć Üoże u WXcU ucYeVWników projekWu VWopniowe roYluźnianie konWroli jęYXkowejH raYeÜ Ye wYraVWającXÜ pocYucieÜ VaÜoTYielności (kWóre ÜogłX bXć uYXVkane TYięki YaTanioÜ wprowaTYającXÜ i poÜoVWowXÜ)H ToprowaTYiłobX To wXraźniej oTcYuwanXcU korYXści naWurX jęYXkowej.
RoYwój uÜiejęWności właVnXcU prYełożyłbX Vię wWeTX na więkVYe pocYucie oVobiVWej VaWXVfakcji Y ucYeVWnicWwa w projekcie.
Mokonując VaÜoocenXH naucYXciel prowaTYącX projekW NngliVU++ wiTYi Wakże
poWrYebę poświęcenia więkVYej uwagi YagaTnieniu inTywiTualnego WrakWowania
ucYeVWników projekWu poT wYglęTeÜ roYwoju icU uÜiejęWności. RinTXwiTualiYowanX ÜoniWoring jakości TYiałań jęYXkowXcU jeVW WruTnX To prYeprowaTYenia w Wrakcie realiYacji projekWu właściwegoH ale w Wrakcie ćwicYeń wprowaTYającXcU oraY
poÜoVWowXcUH a więc prYXgoWowującXcU To TYiałań auWonoÜicYnXcUH inTXwiTualna konWrola jęYXkowa jeVW koniecYna i barTYiej VkuWecYna niż w faYie realiYacji projekWu właściwegoH cYXli w faYie YwiękVYonej VaÜoTYielności.
SkeUan (1998) WwierTYi jeTnakH że naucYXciel TbającX o roYwój uÜiejęWności u poVYcYególnXcU ucYeVWników projekWuH powinien ÜiÜo wVYXVWkoH Wakże
w faYie realiYacji projekWuH oTnoVić Vię To inTXwiTualnXcU poWrYeb ucYącXcU VięH
a Wakże uwrażliwić grupę na różne poWrYebX jęYXkowe jej cYłonków. Ralecane
jeVW użXcie śroTkówH kWóre inTXwiTualiYują ÜeWoTę projekWów i aTapWują ją To
poWrYeb ucYącej Vię jeTnoVWki. Proponuje Vię YaWeÜ Wrening VWraWegii ÜeWakogniWXwnXcU oraY wYięcie poT uwagęH wXoTrębnione prYeY Pilling (1987)H cYWerX
WXpX oVobowościowe ucYącXcU Vię oraY wXnikające Y nicU cYWerX roTYaje VWXlów
ucYenia Vię ToroVłXcU. MoVWoVowanie Wreningu VWraWegicYnego To VWXlów ucYenia
VięH Y uwYglęTnienieÜ cecU oVobowościowXcU ucYącXcU VięH bXłobX WruTnXÜH
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ale opWXÜalnXÜ roYwiąYanieÜ YÜierYającXÜ ku inTXwiTualiYowaniu proceVu
TXTakWXcYnego YorienWowanego na oVobę ucYącą Vię.
4.4. ProjekW Nnglish++, auWonomia a inTywiTualna korYyść jęYykowa. PoTVumowanie
PoTVuÜowującH poTkreślÜXH że YaTania projekWoweH kWórXcU poTejÜowali Vię
ucYeVWnicX prYeTVięwYięcia NngliVU++ wXÜagałX oTpowieTYialności i VaÜoTYielności w ÜXśleniu oraY TYiałaniu i YoVWałX prYeY grupę wXkonane TobrYe nie WXlko
w ocenie naucYXcielaH ale Wakże YewnęWrYnXcU ewaluaWorów8. ProjekW NngliVU++
YakońcYXł Vię YaWeÜ VukceVeÜ (proTukW YoVWał wXkonanXH upublicYnionXH ocenionXH nagroTYonX i VłużX innXÜ). Łiorąc jeTnak poT uwagę inTXwiTualne poWrYebX
(prYeTe wVYXVWkiÜ jęYXkowe) ucYeVWników projekWuH Üożna YarXYXkować VWwierTYenieH że wprowaTYanie To proceVu gloWWoTXTakWXcYnego Yłożonego i TługoWrwającego projekWu eTukacXjnego jako jeTXnego prograÜu naucYania – w Yałożeniu o TużXÜ VWopniu oWwarWości – powinno bXć poprYeTYone WreningieÜ VWraWegii auWonoÜicYnXcUH abX prYXgoWować VWopniowo wVYyVWkicU cYłonków grupX
o różnXÜ VWopniu VaÜoTYielności To VkuWecYnego (Y oVobiVWą korYXścią jęYXkową)
wXkonXwania YaTań. ProceV Wen powinien naVWępować ÜięTYX innXÜi prYeY barTYiej efekWXwne inTXwiTualiYowanie konWroli jęYXkowej Ye VWronX naucYXciela.
PonaTWo prYeprowaTYanie ćwicYeń poÜoVWowXcU9 ÜięTYX poTejścieÜ WraTXcXjnXÜ a alWernaWXwnXÜ (WuWaj ÜeWoTą projekWową) uÜożliwiłobX VWuTenWoÜ lepVYe VaÜopoYnanieH a naucYXcielowi roYpoYnanie i wXkorYXVWanie różnXcU VWXlów
ucYenia Vię i różnXcU oVobowości ucYącXcU Vię (Y uwYglęTnienieÜ icU ÜocnXcU
i VłabXcU VWron) w VXWuacji YnacYąco innej niż WraTXcXjne naucYanie.
5. Implikacje peTagogicYne
CUoć projekW NngliVU++ YakońcYXł Vię poYXWXwnieH WoH biorąc poT uwagę inTXwiTulne poWrYebX jęYXkowe ucYeVWnikówH naVuwa Vię wnioVek ToWXcYącX prYXgoWowania
Yarówno kaTrXH jak i VWuTenWów To oWwarWXcUIalWernaWXwnXcU forÜ pracX TXTakWXcYnej. PoTjęcie prYeY VWuTenWów oTpowieTYialności Ya ÜerXWorXcYną (YagaTnienia inforÜaWXcYne) i w Tużej cYęści Ya organiYacXjną cYęść projekWu (YarYaTYanie
projekWeÜ) nie koÜpenVowało icU nieToVWaWecYnego ToświaTcYenia w pracX inTX8

ProTukW końcowX projekWuH WYn. e-poTręcYnik To nauki jęYXka angielVkiego Tla inforÜaWXków YoVWał YwerXfikowanX ÜerXWorXcYnie prYeY VaÜoTYielnXcU pracowników naukowXcU –
VpecjaliVWów w TYieTYinie IT oraY użXWkowników – VWuTenWów inforÜaWXki na różnXcU
ucYelniacU oraY icU naucYXcieli.
9
ĆwicYenia Wakie Üogą bXć cYaVaÜi poÜinięWe w Yależności oT VWopnia YnajoÜości grupX
prYeY naucYXcielaH jego ToświaTcYenia w pracX ÜeWoTaÜi oWwarWXÜiH VWopnia YnajoÜości
jęYXka prYeY grupęH licYebności grupXH cYaVu Wrwania projekWu iWp.
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wiTualnej beY beYpośreTniego naTYoru naucYXcielaH ani w pracX YeVpołowej
w Tużej i ÜniejVYXcU grupacUH gTYie YaTania wXÜagałX auWenWXcYnej wVpółpracX.
MoświaTcYenia uYXVkane poTcYaV pracX TXTakWXcYnej prowaTYonej ÜeWoTą projekWów poYwalają na generalne VWwierTYenieH że Yarówno VWuTenciH jak
i naucYXciele (akaTeÜiccX) wXTają Vię nie bXć goWowi na prowaTYenie Yajęć
prYX poÜocX ÜeWoT oWwarWXcUITYiałaniowXcU o TużXÜ VWopniu VaÜoTYielności
VWuTenWów. RaWeÜ VWoVowanie ÜeWoTX projekWów na lekWoraWacU jęYXków obcXcU (WuJ jęYXka angielVkiego) winno bXć poprYeTYoneJ 1) WeoreWXcYnXÜ prYXgoWowanieÜ naucYXciela To pracX TYiałaniowej (WuJ projekWowej)H 2) WreningieÜ
auWonoÜicYnXÜH kWórX poYwoliłXbX Üu roYpoYnać właVne Üożliwości i preferencje ToWXcYące VWXlu ucYeniaH 3) WeoreWXcYnXÜ prYXgoWowanieÜ VWuTenWów
To pracX w innXcU VWrukWuracU organiYacXjnXcU niż WraTXcXjnaH co oYnacYałobX
YapoYnanie icU Y alWernaWXwnXÜi forÜaÜi pracX i jej ÜożliwXÜi warianWaÜi
organiYacXjnXÜiH VpoVobaÜi YarYąTYaniaH oceniania iWp.H 4) VWoVownXÜ To wieku i oTpowieTniÜ w forÜie WreningieÜ auWonoÜicYnXÜH ÜającXÜ na celu
prYXgoWowanie wVYyVWkicU cYłonków grupX To VkuWecYnego i VaÜoTYielnego
wXkonXwania YaTańH WYn. Y oVobiVWą korYXścią naWurX jęYXkowej.
RoYwiąYanieÜ prograÜowXÜ wXTaje Vię YaWeÜ łącYenie na lekWoraWacU
poTejścia fronWalnego Y oWwarWXÜ forÜaÜi pracXH cYXli VWworYenie okreVu inkubacji Tla roYwoju poVWaw auWonoÜicYnXcUH Yarówno u naucYXcielaH jak i VWuTenWów na TroTYe To auWenWXcYnego Tialogu parWnerVkiego. MYiałobX Vię Wo prYeY
VWopniowe prYejście oT WranVferu wieTYX To YaVWępowania go wieTYą jako proceVeÜH co ŚliwerVki (2005J 375) prowokacXjnie określił „prakWXką WworYenia
niewieTYX”. ProceV Wen bXłbX buTowanieÜ nowej równowagi w TXTakWXce jęYXków obcXcU na lekWoraWacU.
Nie wcUoTYąc w iVWoWę Vporów paraTXgÜaWXcYnXcU w naukacU UuÜaniVWXcYnXcU oraY nie WrakWując eTukacji alWernaWXwnej w kaWegoriacU wrogiej konkurencXjności (w VWoVunku To WraTXcXjnego naucYania)H Üożna VkoncenWrować
Vię racYej na YakreVie i jakości YÜian. Można ToVWrYec naVWępujące WenTencjeH
kWóre wXYnacYać Üogą obVYar TalVYXcU poVYukiwań w TYieTYinie naucYania
jęYXka w konWekście lekWoraWów uniwerVXWeckicU. Po pierwVYeH jeTnoYnacYne
YorienWowanie proceVu TyTakWycYnego na ucYącego VięH wraY Y jego YainWereVowaniaÜi YawoTowXÜiH poWrYebaÜi eTukacXjnXÜi i ocYekiwaniaÜi jęYXkowXÜi.
Po TrugieH inWegrację jęYXka i prYeTÜioWu cYX Weż naucYania jęYXka racYej prYeY
Wreści prYeTÜioWow niż prYeY WYw. angielVki ogólnX – poTręcYnikowX. OYnacYa Wo
oTejście oT poTręcYników rXnkowXcU oraY prYXgoWowanie WekVWów jęYXkowoH
ale prYeTe wVYXVWkiÜ ÜerXWorXcYnie oTpowieTnicUH WYn. WakicUH w kWórXcU egYeÜplifikacja VWrukWur graÜaWXcYnXcU naVWępuje prYeY WekVW w różnXÜ VWopniu
naVXconX WreściaÜi facUowXÜi. Po WrYecieH roYwinięcia wVpółpracX Y poVYcYególnXÜi wXTYiałaÜi na uniwerVXWecie w celu uYXVkania wVparcia ÜerXWorXcY-
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nego ToWXcYącego projekWowania relewanWnXcU prograÜów naucYaniaH wXkorYXVWXwania WekVWów auWenWXcYnXcU jako ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcU iWp.
P VXWuacji opWXÜalnej oVoba ucYąca VięH TXVponująca ÜięTYX innXÜi
konkreWnXÜi VWraWegiaÜi ucYenia Vię i YajÜująca cenWralne ÜiejVce w VXVWeÜie
eTukacXjnXÜH powinna bXć w VWanie Ynaleźć Waką płaVYcYXYnę TXTakWXcYnąH
kWóra bęTYie oTpowiaTać jej oVobowości i VWXlowi ucYenia Vię i na kWórej Üożliwe bęTYie VpoWkanie naucYXcielaJ ToraTcX i parWnera w Tialogu. PoTÜioWowość
ucYącego Vię nie poYbawia prYecież poTÜioWowości naucYającegoH ale racYej
uÜożliwia jąH poYwala Twu wolnXÜ poTÜioWoÜ na Ybliżenie Vię w oWwarWXÜ
i auWenWXcYnXÜ Tialogu. ŁXć Üoże w jęYXkowej eTukacji uniwerVXWeckiej powinno Ynaleźć Vię ÜiejVce Tla obu opcjiH Yarówno WraTXcXjnejH jak i poVWÜeWoTXcYnejH kWórej prYXkłaTeÜ jeVW naucYanie jęYXka obcego prYX poÜocX
realiYacji projekWów eTukacXjnXcU.
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O roYwijaniu auWonomii w konWekście
naucYania dwujęYycYnego
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On Teveloping auWonomy in WUe conWexW of bilingual eTucaWion
TUe aiÜ of WUiV paper iV Wo preVenW WUe concepW of auWonoÜX in WUe conWexW of bilingual language WeacUing. FirVWH WUe noWion of auWonoÜX in eTucaWion iV preVenWeT. NexWH plurilingual coÜpeWence iV TefineT anT an aWWeÜpW iV ÜaTe Wo ouWline
WUe principleV of ConWenW anT Language InWegraWeT Learning (CLIL)H wUicU ÜigUW
be an excellenW opporWuniWX Wo Tevelop learner auWonoÜX. TUe laVW parW of WUe
paper iV TevoWeT Wo WUe TiVcuVVion of WUe reVulWV of a queVWionnaire aTÜiniVWereT
Wo WUirT-graTerV in a bilingual ÜiTTle VcUool wiWU FrencU claVVeV. TUe purpoVe of
WUe queVWionnaire waV Wo TeWerÜine WUe level of auWonoÜX of VWuTenWV wUo are
abouW Wo finiVU WUeir eTucaWion in bilingual claVVeV.

1. PVWęp
CeleÜ niniejVYego arWXkułu jeVW prYeTVWawienie YjawiVka auWonoÜii w konWekście naucYania TwujęYXcYnego. Na pocYąWku YoVWanie prYeTVWawione pojęcie
auWonoÜii w eTukacji. NaVWępnie YoVWanie YTefiniowane pojęcie koÜpeWencji
wielojęYXcYnejH jak również Yałożenia YinWegrowanego kVYWałcenia prYeTÜioWowo-jęYXkowegoH kWóre Üoże bXć ToVkonałą okaYją To roYwijania auWonoÜii
ucYnia. Całość arWXkułu YoVWanie YakońcYona analiYą wXników ankieWX prYeprowaTYonej wśróT ucYniów WrYeciej klaVX giÜnaYjuÜ TwujęYXcYnego Y oTTYiałaÜi
francuVkiÜi. CeleÜ ankieWX bXło YbaTanie poYioÜu auWonoÜii u ucYniów na
koniec nauki w klaVacU TwujęYXcYnXcU.
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2. Pojęcie auWonomii w konWekście gloWWoTyTakWycYnym
AuWonoÜia nie jeVW pojęcieÜ nowXÜ w VYeroko roYuÜianXcU naukacU o eTukacji.
JanowVka (2011J 147) Tefiniuje YjawiVko w naVWępującX VpoVóbJ „AuWonoÜia polega na uÜiejęWności YTefiniowania WegoH cYego bęTYieÜX Vię ucYXć w Yależności oT
poWrYeb i wieTYX uprYeTnio nabXWejH w jaki VpoVób bęTYieÜX Vię ucYXć (cUoTYi
o roTYaj ÜaWeriałów TXTakWXcYnXcU oraY VpoVób icU wXkorYXVWania w proceVie
TXTakWXcYnXÜ) oraY w jaki VpoVób bęTYieÜX oceniać oViągnięWe wXniki oraY VkuWecYność VWoVowanXcU ÜeWoT i śroTków”. Mefinicja Wa jeVW operacXjna Y punkWu
wiTYenia niniejVYego arWXkułuH ponieważ poTkreśla YnacYenie TYiałań ukierunkowanXcU na roYwijanie u ucYniów uÜiejęWności ucYenia VięH cYXli określenia WegoH
cYego i w jaki VpoVób Vię Üają naucYXćH a Wakże jak Tokonać auWoewaluacji.
Jak VłuVYnie Yauważa OoÜorowVka (2011b)H auWonomia jeVW YjawiVkieÜ
Ye wVYecU Üiar YłożonXÜ i bXwa różnie określana w liWeraWurYe gloWWoTXTakWXcYnej. NajcYęściej VWoVuje Vię Wakie WerÜinX jak naucYanie YinTywiTualiYowaneH VamokVYWałcenieH VamoucWwoH auWoTyTakWyka cYX Weż po proVWu VamoTYielna nauka. TXÜ VaÜXÜH Üożna wXróżnić kilka poYioÜów auWonoÜiiJ
· roYwijanie świaToÜości ucYniów ToWXcYącej celówH Wreści i ÜeWoT pracXH
· Yaangażowanie ucYniówH w cUwiliH gTX Tokonują oni wXborówH
· inWerwencjęH gTX ucYniowie Tokonują ÜoTXfikacji wcYeśniej określonXcU celówH Wreści i ÜeWoT pracXH
· WworYenieH w ÜoÜencieH gTX ucYniowie określają cele i WworYą prYXTaWne Tla nicU YaTaniaH
· WranVcenTencjęH w VXWuacjiH gTX ucYniowie prYenoVYą nabXWe uÜiejęWności poYa naucYanie YinVWXWucjonaliYowane i VWają Vię oTpowieTYialni
Ya właVną naukę.
PXnika Y powXżVYegoH że wVpólnXÜ ÜianownikieÜ Tla wXżej wXÜienionXcU
poYioÜów auWonoÜii jeVW akWXwna TYiałalność ucYniaH wXnikająca Y jego Yaangażowania w proceV TXTakWXcYnX. Można więc pokuVić Vię o porWreW ucYnia auWonoÜicYnegoH kWórX jeVW YÜoWXwowanX To YTobXwania wieTYX i poWrafi konWrolować właVnX
proceV ucYenia Vię. UcYeń Waki bęTYie prYeciwieńVWweÜ ucYnia nieauWonoÜicYnegoH
Ywanego w pVXcUologii VYkolnej ucYnieÜ beYraTnXÜ (ang. UelpleVV VWuTenW)H wXkaYującXÜ opór w oTnieVieniu To nauki (ang. reViVWance Wo learning) (GapińVka 2008).
Mo głównXcU cecU ucYnia o Vilnie roYwinięWej auWonoÜii należąJ
· VYXbko prYXVWępuje To pracXH
· akWXwnie i cUęWnie ucYeVWnicYX w lekcjiH
· nie poTTaje VięH gTX napoWXka prYeVYkoTXH
· nie wXÜaga wYÜocnień YewnęWrYnXcUH ponieważ nie ucYX Vię Tla ocenH
ale Tla Viebie VaÜegoH
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·
·
·
·
·

proVi o poÜocH gTX jej poWrYebujeH
jeVW TuÜnX Y efekWów Vwoje pracXH
cUęWnie próbuje VwoicU Vił w nowXcU YaTaniacUH
wierYXH że Üoże oViągnąć VukceVH
jeVW YainWereVowanXH jakie błęTX popełniaH ponieważ cUce icU uniknąć
w prYXVYłościH
· pracuje VaÜoTYielnieH nie poWrYebuje naucYXciela jako głównego ÜoWXwaWora VwoicU TYiałańH
· nie unika wXkonXwania YaTań i nie VWara Vię na Viłę prYeciągnąć cYaVu
icU realiYacjiH
· nie krXWXkuje VaÜ ViebieH a wręcY prYeciwnieH poÜiÜo porażek poWrafi
Vię VaÜ YacUęcić i YÜoWXwować To pracX.
R pojęcieÜ ucYnia auWonoÜicYnego nieroYerwalnie łącYX Vię kogniWXwna
Weoria ucYenia VięH kWóra jeVW uWożVaÜiana Y proceVaÜi prYeWwarYania wieTYX
(MXcYko 2004). PeTług kogniWXwiVWów wXróżnia Vię Twa roTYaje wieTYXJ wieTYę
TeklaraWywną (ekVplicyWną) oraY wieTYę proceTuralną (implicyWną)H prYX cYXÜ każTa Y nicU obejÜuje wieTYę jęYXkową i poYajęYXkową. MiÜo że granica poÜięTYX
wieTYą TeklaraWXwną a proceTuralną jeVW WruTna To określeniaH Wa WXpologia jeVW
barTYo prYXTaWna w konWekście proceVu gloWWoTXTakWXcYnegoH gTYie jaVno i precXYXjnie oTróżnia Vię wieTYę oT uÜiejęWności jęYXkowXcU ucYniaH co poÜaga w inWerpreWacji proceVów ucYenia VięInaucYania. Jak Yauważa MXcYko (2004J 21)J
OTbiór inforÜacji YwiąYanX jeVW (…) Y akWXwiYacją wieTYXH kWórą TXVonuje ucYącX.
Ma on więc cUarakWer inWerakcXjnXH w kWórXÜ proceVX góra-Tół określane Vą jako
oTbiór boTźców wiYualnXcU i werbalnXcU i Vą YwiąYane Y akWXwiYowanieÜ wieTYX
oTbiorcX. P obrębie Wej inWerakcji powVWaje nowa wieTYa. IVWoWnXÜ eleÜenWeÜ
proceVu prYeWwarYania jeVW łącYenie nowXcU inforÜacji Y wieTYąH kWórą oTbiorca już
poViaTł. PXÜaga Wo iVWoWnej Y punkWu wiTYenia proceVów prYeWwarYania reVWrukWurXYacji oraY TXnaÜiYacji powVWałXcU w Wen VpoVób VWrukWur ÜenWalnXcU.

PXnika więc Y powXżVYegoH że proceV ucYenia Vię wXÜaga inWenVXwnego Yaangażowania VWrukWur uÜXVłowXcU ucYniaH ponieważ ucYenie polega na WworYeniu
YnacYeń. PrYeTVWawione w Waki VpoVób ucYenie Üoże bXć opiVane jako proceVJ
· akWXwnXJ prYeWwarYanie inforÜacji obejÜuje TYiałania poYnawcYeH
· konVWrukWXwnXJ ucYeń WworYX wieTYę i nowe ÜoTele ÜenWalneH
· iTioVXnkraWXcYnXJ każTX ucYeń Üa inną konVWrukcję wieTYX i ÜoTeli
ÜenWalnXcUH
· YorienWowanX na celJ jeVW YwiąYane Y roYwiąYanieÜ konkreWnego probleÜuH kWórX VWoi prYeT ucYnieÜ.
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P konWekście gloWWoTXTakWXcYnXÜ konVWruowaniu poTlega świaToÜość
jęYXkowaH kWóra iTYie w parYe Ye świaToÜością ucYeniową (MXcYko 2004).
ŚwiaToÜość jęYXkowa bXwa również określana w liWeraWurYe prYeTÜioWu jako
Üówienie o jęYXkuH reflekVja ÜeWajęYXkowaH wXcYucie jęYXkoweH wrażliwość
jęYXkowa. Ooncepcja Wa YakłaTaH że w cYaVie nauki jęYXka ucYniowie obcują
Y niÜ w VpoVób świaToÜXH WYn. poVWrYegają jęYXk jako VpójnX VXVWeÜH kWórX
rYąTYi Vię właVnXÜi prawaÜi. ŚwiaToÜość Wa Üoże roYwijać Vię w VpoVób naWuralnXH ale Üoże bXć również wVpoÜagana prYeY TYiałania naucYXciela. Ooncepcja świaToÜości jęYXkowej proponuje wVpólną płaVYcYXYnę To prYeWwarYania
wieTYX o jęYXku i uÜiejęWności jęYXkowXcU. PonaTWo YakłaTa Tużą auWonoÜię
ucYniaH kWórX winien Üocno Yaangażować Vię w proceV TXTakWXcYnX. Powinien
on Üieć świaToÜość nie WXlko prYeTÜioWuH ale również celów i WecUnik ucYenia
Vię. MocUoTYi To Wego również świaToÜość VWraWegii ucYenia VięH jak również
VWraWegii koÜunikacXjnXcUH kWóre ucYeń powinien poYnać i wXpracować na lekcji jęYXka obcego. Obok świaToÜości jęYXkowej ucYeń auWonoÜicYnX powinien
Üieć również Vilnie roYwiniętą świaToÜość ucYeniowąH kWóra VWanowi cYęść
ÜeWakognicjiH kWóra „obejÜuje świaToÜe obcowanie Y jęYXkieÜH prYX cYXÜ jeVW
ona Tefiniowana jako wieTYa o właVnXcU proceVacU ÜXślenia i o icU reYulWaWacU” (MXcYko 2004J 25). MeWakognicja obejÜuje więc VaÜopoYnanie (roYpoYnanie Vwojego VWanu wieTYXH VłabXcU i ÜocnXcU VWron iWp.)H wieTYę na WeÜaW
roTYaju YaTań To wXkonaniaH jak również wieTYę VWraWegicYną. Ta oVWaWnia Üoże bXć wVpierająca (np. wieTYa o oVobiVWXÜ VWXlu ucYenia Vię)H prymarna (oTbiórH prYeWwarYanie oraY konWrola wieTYX i uÜiejęWności w obcXÜ jęYXku)H jak
również inVWrukcyjna („poTpowieTYiana” prYeY naucYXcielaH np. ćwicYenia koncepWualiYujące regułę graÜaWXcYnąH lekVXkalną lub YaVaTę koÜunikacXjną).
PXnika więc Y WegoH że w proceVie gloWWoTXTakWXcYnXÜ auWonoÜia oTnoVić Vię
powinna To naVWępującXcU uÜiejęWności (MXcYko 2004)J
· analiYowanieH generaliYowanieH forÜułowanie i VprawTYanie UipoWeYH
· wXciąganie wnioVków Y prYebiegu wXkonXwanXcU cYXnności i uÜiejęWnościH
· uÜiejęWność reorganiYowania i reVWrukWurXYowania właVnej wieTYX
i uÜiejęWnościH
· wXkorYXVWXwanie innXcU jęYXków (w WXÜ ojcYXVWego) To poYnawania
kolejnXcU jęYXków obcXcUH
· świaToÜe VWoVowanie VWraWegii ucYeniowXcU i koÜunikacXjnXcU.
OpiVana w VpoVób barTYo TokłaTnX na gruncie WeoreWXcYnXÜ auWonoÜia
YnajTuje również Vwoje ÜiejVce w TokuÜenWacUH kWóre w VpoVób prakWXcYnX
regulują proceV ucYenia VięInaucYania jęYXków. Jak Yauważa OoÜorowVka
(2011b)H wYÜianki o auWonoÜii w proceVie gloWWoTXTakWXcYnXÜ Üożna Ynaleźć
w NuropejVkim VyVWemie opiVu kVYWałcenia jęYykowego (NSOOJ)H jak również
w Nowej poTVWawie programowej (NPP). P prYXpaTku NSOOJ pojęcie auWono-
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Üii pojawia Vię prYX opiVie uÜiejęWności ucYenia Vię (fr. Vavoir-apprenTre)
i ToWXcYX WecUnik ucYenia Vię i uÜiejęWności UeurXVWXcYnXcU. PśróT liVWX różnXcU WecUnik i uÜiejęWności Üożna Ynaleźć WeH kWóre w VpoVób ekVplicXWnX cUarakWerXYują ucYnia auWonoÜicYnego (NSOOJ 2003)J
· uÜiejęWność prYXgoWowania i wXkorYXVWania ÜaWeriałów i źróTeł To
VaÜoTYielnej naukiH
· świaToÜość VwoicU ÜocnXcU i VłabXcU VWron w proceVie ucYenia VięH
· uÜiejęWność określania właVnXcU poWrYeb i celówH
· uÜiejęWność oTpowieTniego VWoVowania właVnXcU VWraWegii i proceTur
poYwalającXcU na oViągnięcie YałożonXcU celówH YgoTnie Y właVnXÜi
cecUaÜi inTXwiTualnXÜi i prYX oTpowieTniÜ wXkorYXVWaniu ToVWępnXcU źróTełH
· uÜiejęWność korYXVWania Y nowXcU WecUnologii (np.J wXVYukiwanie inforÜacji w baYacU TanXcUH YaVobacU VieciowXcUH iWp.).
NPPH kWóra w VpoVób beYpośreTni oTwołuje Vię i nawiąYuje To NSOOJH również
poruVYa kweVWię koniecYności kVYWałcenia poVWaw auWonoÜicYnXcU wśróT ucYącXcU Vię jęYXków obcXcU. P cYaVie nauki w VYkole poTVWawowej (pierwVYX
i Trugi eWap eTukacXjnX)H ucYeń powinien nabXć uÜiejęWność korYXVWania Ye
słowników obraYkowXcUH kViążecYek oraY śroTków ÜulWiÜeTialnXcU (klaVX I-III)H
a Wakże uÜieć korYXVWać Ye źróTeł inforÜacji w jęYXku obcXÜ (w WXÜ również
Ya poÜocą WecUnologii inforÜacXjno-koÜunikacXjnej) oraY VWoVować nielicYne
VWraWegie koÜunikacXjne głównie Y YakreVu Vprawności recepcXjnXcU (klaVa IVVI). UcYniowie VYkołX poTVWawowej powinni również uÜieć Tokonać VaÜoocenX VwoicU uÜiejęWności jęYXkowXcUH np. prYX użXciu porWfolio jęYXkowego.
P giÜnaYjuÜ (WrYeci eWap eTukacXjnX) oraY w liceuÜ (cYwarWX eWap eTukacXjnX) auWonoÜia ucYnia jeVW naTal jeTnXÜ Y celów kVYWałcenia jęYXkowego.
ObejÜuje uÜiejęWność TokonXwania VaÜoocenXH uÜiejęWność korYXVWania Ye
źróTeł inforÜacji w jęYXku obcXÜ Ü.in. prYX wXkorYXVWaniu WecUnologii inforÜacXjno-koÜunikacXjnXcUH jak również koÜpeWencję VWraWegicYną. NieÜniej
jeTnak auWorYX NPP prYewiTują ToTaWkowe uÜiejęWności „auWonoÜicYne”H
kWóre ucYniowie powinni nabXć w cYaVie nauki w giÜnaYjuÜ i liceuÜ. Należą
To nicU WecUniki VaÜoTYielnej pracX naT jęYXkieÜH na kWóre VkłaTa Vię korYXVWanie Ye VłownikaH VaÜoTYielne poprawianie błęTówH prowaTYenie noWaWekH
YapaÜięWXwanie nowXcU wXraYów i korYXVWanie Y WekVWów kulWurX w jęYXku
obcXÜ. OoÜpeWencja VWraWegicYna obejÜuje nie WXlko uÜiejęWności recepcXjneH
ale również uÜiejęWności proTukcXjne. MoWXcYX ona VWraWegii koÜpenVacXjnXcUH na kWóre VkłaTa Vię np. uÜiejęWność opiVuH YaVWąpienia innXÜ wXraYeÜH
iWp.H gTX ucYeń nie Yna lub nie paÜięWa jakiegoś wXraYu.
PoTVuÜowującH auWonoÜia jeVW pojęcieÜ barTYo TokłaTnie opiVanXÜ
i YanaliYowanXÜ na gruncie Weorii gloWWoTXTakWXcYnej. RnajTuje również Vwoje
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ÜiejVce w TokuÜenWacU regulującXcU kVYWałcenie jęYXkoweH Yarówno na poYioÜie krajowXÜH jak i europejVkiÜ.
3. OompeWencja wielojęYycYna nowym wyYwaniem Tla gloWWoTyTakWyki
PoTobnie jak auWonoÜiaH koÜpeWencja wielojęYXcYna nie jeVW pojęcieÜ nowXÜ
w gloWWoTXTakWXce. RoVWało ono uVankcjonowane prYeY NSOOJH ki (2003J 145)H
kWórX Tefiniuje ją w naVWępującX VpoVóbJ
OoÜpeWencja różnojęYXcYna i różnokulWurowa oTnoVi Vię To uÜiejęWności poVługiwania Vię każTXÜ Ye YnanXcU jęYXków w celacU koÜunikacXjnXcU oraY ucYeVWnicYenia w inWerakcji ÜięTYXkulWurowejH gTX Tana oVoba wXkaYuje różne VWopnie Vprawności w poroYuÜiewaniu Vię kilkoÜa jęYXkaÜiH a Wakże YnajoÜość kilku kulWur. Nie
oYnacYa Wo UierarcUicYnego wVpółiVWnienia różnXcU oTTYielnXcU koÜpeWencjiH lecY
racYej iVWnienia jeTnejH Yłożonej koÜpeWencjiH Y kWórej korYXVWa użXWkownik.

Tak prYeTVWawiona Tefinicja koÜpeWencji wielojęYXcYnej YakłaTa oTejście oT
klaVXcYnej TXcUoWoÜii poÜięTYX koÜpeWencją koÜunikacXjną w jęYXku ojcYXVWXÜ a koÜpeWencją koÜunikacXjną w jęYXku TocelowXÜ ucYnia. UżXWkownik
jęYXka poViaTa jeTną koÜpeWencję koÜunikacXjnąH kWóra obejÜuje nie WXlko
licYne warianWX jego jęYXka ojcYXVWegoH ale również warianWX jeTnego lub kilku
jęYXków TocelowXcU (RoberW i RoVen 2010J 57). InnXÜi VłowX koÜpeWencja Wa
obejÜuje całX reperWuar jęYXkowXH kWórXÜ TXVponuje jeTnoVWka wielojęYXcYna.
NależX również YaYnacYXćH że roYwój koÜpeWencji wielojęYXcYnej nie jeVW YwiąYanX Y roYwojeÜ uÜiejęWności jęYXkowXcU jeTnoVWkiH roYuÜianXcU jako Ybiór
YaVaT i reguł graÜaWXcYno-lekVXkalnXcU. PXnika więc Y WegoH że koÜpeWencja
wielojęYXcYna jeVW koÜpeWencjąH kWórej VkłaTowe nie Vą równoważne. OVoba
wielojęYXcYna nie poVługuje Vię wVYXVWkiÜi YnanXÜi jęYXkaÜi Y Waką VaÜą biegłością i łaWwościąH w obrębie jeTnego jęYXka Üoże bXć barTYiej biegła w jeTnej
Vprawności niż w poYoVWałXcU (np. uÜie ToVkonale cYXWać w jęYXku XH a nie
bęTYie w VWanie VWworYXć WekVWu w WXÜże jęYXku). PonaTWo koÜpeWencja wielojęYXcYna poTlega VWałej ewolucjiH kWóra wXnika Yarówno Ye ścieżki YawoTowej
oVobX wielojęYXcYnej (konWakW Y jęYXkaÜi YwiąYanX Y koÜunikacją YawoTową)H
jak również Y jej konWakWów wielopokoleniowXcU i poTróżX lub innXcU YainWereVowańH kWóre wXÜuVYają na niej konWakW Y jęYXkaÜi innXÜi niż jej jęYXk ojcYXVWX. Jak Yauważa JanowVka (2011J 64)H wiąże Vię Wo „Ye YÜianaÜi w określaniu
celów kVYWałcenia jęYXkowegoH ponieważ nie cUoTYi Wu już o oViągnięcie perfekcji w jeTnXÜH Twu cYX naweW WrYecU jęYXkacUH o Tążenie w każTXÜ Y nicU
Y oVobna To najlepVYego wYorcaH jakiÜ jeVW ‘iTealnX’ roTYiÜX użXWkownik. CUoTYi naWoÜiaVW o roYwinięcie koÜpeWencji jęYXkowejH w kWórej wVYXVWkie uÜiejęWności Üają Vwoje ÜiejVce”.
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RaYeÜ Y pojęcieÜ koÜpeWencji wielojęYXcYnej w TXTakWXce naucYania
jęYXków obcXcU pojawia Vię pojęcie koÜpeWencji cYąVWkowejH cYXli koÜpeWencji
„ogranicYonej” (fr. compéWence limiWée) (RoberW i RoVen 2010). P konWekście
wielojęYXcYności koÜpeWencja ogranicYona Üoże ToWXcYXć YaTań o cUarakWerYe
recepWXwnXÜ lub proTukWXwnXÜH jak również VXWuacji koÜunikacXjnXcUH a co
Ya WXÜ iTYie ToÜen TYiałania użXWkownika jęYXka.
PoTVuÜowującH koÜpeWencja wielojęYXcYna winna bXć jeTną Y koÜpeWencjiH na kWóre kłaTYie Vię naciVk we wVpółcYeVnXÜ kVYWałceniu jęYXkowXÜ.
PonaTWo prYXjęcie Tefinicji koÜpeWencji jęYXkowej Yaproponowanej prYeY
NSOOJ YÜienia w VpoVób YnacYącX poVWrYeganie koÜpeWencji koÜunikacXjnejH
a co Ya WXÜ iTYie VYeroko roYuÜianej YnajoÜości jęYXka.
4. NaucYanie TwujęYycYne jako jeTen Ye VpoVobów roYwijania kompeWencji
wielojęYycYnej
Ponieważ pojęcie koÜpeWencji wielojęYXcYnej YajÜuje uprYXwilejowane ÜiejVce
we wVpółcYeVnXÜ kVYWałceniu jęYXkowXÜH nie jeVW rYecYą TYiwnąH że w prakWXce
TXTakWXcYnej coraY cYęściej VpoWXka Vię TYiałaniaH kWóre poYwalają na roYwijanie Wej
koÜpeWencji1. NależX To nicU ÜięTYX innXÜi naucYanie TwujęYycYneH naYXwane
coraY cYęściej YinWegrowanym kVYWałceniem prYeTmioWowo-jęYykowym. P PolVce
pierwVYe oTTYiałX TwujęYXcYne powVWałX w laWacU 90. XX wiekuH w wXniku prYeÜian VpołecYno-goVpoTarcYXcU. MiÜo że naucYanie TwujęYXcYne oTbXwa Vię
w różnX VpoVób w różnXcU placówkacUH Üożna wXróżnić kilka cecU wVpólnXcUH
kWóre opiVYą jego cUarakWer (Pawlak 2010). PrYeTe wVYXVWkiÜ ucYniowie ucYą Vię
prYeTÜioWów niejęYXkowXcU prYeY jęYXk TocelowXH kWórX VWanowi ÜeTiuÜ naucYanXcU Wreści. PonaTWo prograÜ realiYowanX w oTTYiałacU TwujęYXcYnXcU oTYwiercieTla prograÜ klaV o WraTXcXjnXÜ cUarakWerYe. P YinWegrowanXÜ kVYWałceniu prYeTÜioWowo-jęYXkowXÜ jęYXk ojcYXVWX ucYniów nie jeVW YagrożonXH ponieważ VWanowi główne ÜeTiuÜ prYekaYXwanXcU Wreści. SWąT Weż celeÜ Wakiego naucYania jeVW wXkVYWałcenie u ucYniów WYw. TwujęYycYności aTTyWywnejH cYXli WakiejH
w kWórej jęYXk Trugi nie wpłXwa ujeÜnie na koÜpeWencje w jęYXku pierwVYXÜ.
R jęYXkieÜ TocelowXÜ ucYniowie Üają prYeTe wVYXVWkiÜ konWakW w VYkoleH a pocYąWkowX VWopień jego YnajoÜości jeVW porównXwalnX Tla wVYXVWkicU ucYniów
i relaWXwnie niVki. NaucYXciele ucYącX w oTTYiałacU YinWegrowanego kVYWałcenia
prYeTÜioWowo-jęYXkowego Vą TwujęYXcYniH Wj. Ynają jęYXk ojcYXVWX ucYniów oraY
jęYXk TocelowXH w kWórXÜ cYęściowo prowaTYą Yajęcia Y prYeTÜioWów niejęYXko1

Na prYXkłaT TXTakWXka VpokrewnionXcU Ye Vobą jęYXków obcXcUH roYwijanie wrażliwości
na inne jęYXki i kulWurX (fr. éveil aux langueVH ang. language awareneVV)H wcYeVnoVYkolne
naucYanie jęYXków obcXcU iWp.
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wXcU. PonaTWo norÜX kulWurowe obowiąYujące w klaVie Vą norÜaÜi VpołecYnościH
kWóra poVługuje Vię jęYXkieÜ ojcYXVWXÜ. Jeśli cUoTYi o cele naucYania TwujęYXcYnegoH Üożna je YTefiniować w naVWępującX VpoVób (MajewVka 2010)J
· opanowanie TwócU jęYXków w VWopniu uÜożliwiającXÜ poTjęcie VWuTiów Ya granicąH
· YrealiYowanie Wreści prograÜowXcU na poYioÜie egYaÜinu ÜaWuralnegoH
· oViągnięcie TwukulWurowej i inWerkulWurowej koÜpeWencjiH kWóra uÜożliwi inWerakcję Y parWnereÜ YYa granicXH
· nabXcie TXVkurVu akaTeÜickiego w jęYXku TocelowXÜ Y wXbranXcU
prYeTÜioWów niejęYXkowXcUH a co Ya WXÜ iTYie poVługiwanie Vię jęYXkieÜ TocelowXÜ w wXbranej TYieTYinieH
· nabXcie uÜiejęWności cYXWania Ye YroYuÜienieÜ połącYonego Y prawidłową inWerpreWacją źróTeł inforÜacjiH
· prYXgoWowanie To VaÜokVYWałcenia w jęYXku TocelowXÜ.
PXżej prYeTVWawione Yałożenia YinWegrowanego kVYWałcenia prYeTÜioWowo-jęYXkowegoH jak również jego celeH poTkreślają koniecYność roYwijania auWonoÜii u ucYniów klaV TwujęYXcYnXcU. Jak Yauważa Pawlak (2010J 24)H „O ile roYwijanie auWonoÜii i Wrening VWraWegicYnX powinnX bXć inWegralnXÜ eleÜenWeÜ
nauki jęYXka obcegoH nieYależnie oT jej cUarakWeru i wXÜiaruH Wo wXTaje VięH że
Üają one Yupełnie klucYowe YnacYenie w YinWegrowanXÜ kVYWałceniu prYeTÜioWowo-jęYXkowXÜH kWóre wXÜaga WXle wXViłkuH poświęcenia i Yaangażowania Ye
VWronX ucYniów”. AuWonoÜia jeVW już wiTocYna na pocYąWku naukiH kieTX ucYniowie TecXTują o wXborYe VYkołX Y oTTYiałaÜi TwujęYXcYnXÜiJ nie WXlko ÜuVYą
prYejść ToTaWkowe WeVWX i VprawTYianX prYX rekruWacjiH ale również – TecXTując
Vię na naukę cYęści prYeTÜioWów VYkolnXcU w jęYXku TocelowXÜ – nakłaTają na
Viebie ToTaWkowe WruTnościH Y kWórXÜi nie VpoWkają Vię ucYniowie klaV WraTXcXjnXcU. PonaTWo ucYeń klaVX TwujęYXcYnej ÜuVi bXć VaÜoTYielnX w nauce jęYXka
obcegoH ponieważ WXlko i wXłącYnie VaÜoTYielność Yapewni Üu opanowanie
jęYXka obcego na YaawanVowanXÜ poYioÜieH kWórX jeVW wXÜaganX na lekcjacU
prYeTÜioWów niejęYXkowXcU. I wreVYcieH abX w VpoVób efekWXwnX prYXVwajać
Wreści prYeTÜioWowe w jęYXku TocelowXÜH ucYniowie powinni wieTYiećH jak VkuWecYnie Vię ucYXćH jak wXVYukiwać poWrYebne ÜaWeriałX oraY jak oceniać VWan Vwojej wieTYX i uÜiejęWności. NaucYXciele powinni więc uświaTaÜiać ucYniów na
WeÜaW icU właVnXcU VWXlów ucYenia VięH YapoYnawać icU Y najbarTYiej efekWXwnXÜi VWraWegiaÜi ucYeniaH roYwijać YTolność VaÜoocenX. Najlepiej naTają Vię To
Wego YaTania wXkonXwane w grupacUH inWerTXVcXplinarne projekWX jęYXkoweH jak
również praca Y NuropejVkim porWfolio jęYykowym.
P kolejnej cYęści arWXkułu YoVWaną prYeTVWawione i prYeanaliYowane wXniki ankieWXH kWóra Üiała YbaTać VWopień auWonoÜii u ucYniów WrYeciej klaVX giÜ-

148

O roYwijaniu auWonomii w konWekście naucYania TwujęYycYnego

naYjuÜ TwujęYXcYnegoH a więc ucYniówH kWórYX po WrYecU laWacU nauki w VXVWeÜie TwujęYXcYnXÜ powinni wXkaYXwać Vię TużXÜ VWopnieÜ VaÜoTYielności.
5. BaTanie empirycYne
5.1. Problem baTawcYy oraY cel i UipoWeYa baTania
ProbleÜ baTawcYX niniejVYego baTania eÜpirXcYnego Üożna VforÜułować w naVWępującX VpoVóbJ Ppływ YinWegrowanego kVYWałcenia prYeTmioWowo-jęYykowego
na poVWawy ucYącycU Vię w klaVacU TwujęYycYnycU. PXnika więc Y WegoH że celeÜ
baTania jeVW wVkaYanie Yależności poÜięTYX nauką w klaVacU TwujęYXcYnXcU a roYwijanieÜ auWonoÜiiH na kWórą VkłaTają Vię prYeTe wVYXVWkiÜ WecUniki ucYeniowe.
PoVWawiona UipoWeYa baTawcYa brYÜi YaWeÜJ Nauka w klaVacU TwujęYycYnycU
wpływa ToTaWnio na poVWawę auWonomicYną ucYnia.
Próba baTawcYa
Próba baTawcYa obejÜowała ucYniów WrYeciej klaVX giÜnaYjuÜ TwujęYXcYnego Y jęYXkieÜ francuVkiÜ. Mobór próbX bXł ToboreÜ celowXÜ. AnkieWa
YoVWała prYeprowaTYona na pocYąWku kwieWnia 2012 r.H a ucYniowie poTTani baTaniu Üieli Ya Vobą ponaT 2H5 roku nauki w oTTYiałacU TwujęYXcYnXcUH co poYwoliło YałożyćH że Üają już wXpracowanX reperWuar VWraWegii ułaWwiającXcU iÜ
naukę jęYXków obcXcUH jak również prYeTÜioWów niejęYXkowXcU w jęYXku francuVkiÜ. Mobór Wen bXł również ToboreÜ celowXÜH Ye wYglęTu na ToVWęp To
baTanXcU ucYniów. UcYniowie poTTani baTaniu ucYXli Vię jęYXka francuVkiego
w roYVYerYonXÜ wXÜiarYe goTYinJ klaVa I – 7 goTYin WXgoTniowoH klaVa II –
6 goTYin WXgoTniowoH klaVa III – 5 goTYin WXgoTniowo. NaucYanie prYeTÜioWów
niejęYXkowXcU YacYęło Vię w klaVie II i obejÜowało naVWępujące Yajęcia lekcXjneJ
fiYXkęH UiVWorię oraY biologię. ŁaTaniu YoVWało poTTanXcU 24 ucYniówH w WXÜ
19 TYiewcYąW oraY 5 cUłopców. ŁaTani bXli w wieku 15-16 laW (8 oVób w wieku
15 laWH 12 oVób w wieku 16 laWH 4 oVobX nie uTYieliłX oTpowieTYi). Próbę baTawcYą cUarakWerXYują rXVunki 1 i 2.
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RXVunek 1J Piek reVponTenWów.

RXVunek 2J Płeć reVponTenWów.

5.2. NarYęTYie baTawcYe
NarYęTYieÜ YaVWoVowanXÜ w baTaniu bXła ankieWa (YałącYnik)H kWóra Yawierała
7 pXWań. ŁXłX Wo pXWania YaÜknięWe Y wXboreÜ lub pXWania Ye Vkalą VYacunkową
cYWeroVWopniową (RubacUa 2008J 173-176). P prYXpaTku kilku pXWań ucYniowie
Üieli Ya YaTanie uYaVaTnić wXbór oTpowieTYi króWkiÜ opiVeÜ. Na końcu ankieWX YnajTowała Vię ÜeWrXcYkaH w kWórej ucYniowie Üieli poTać Vwoją płeć
i wiekH jak również licYbę goTYin jęYXka francuVkiego oraY prYeTÜioWX naucYane
w jęYXku francuVkiÜ w poVYcYególnXcU klaVacU. Cele poVYcYególnXcU pXWań Vą
prYeTVWawione w Wabeli 1.
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PYTANIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CNL
RbaTanie auWonoÜii ucYnia w ÜoÜencie wXboru VYkołX Y oTTYiałaÜi TwujęYXcYnXÜi.
RbaTanie auWonoÜii ucYnia na płaVYcYXźnie ogólnXcU WecUnik ucYenia Vię.
RbaTanie auWonoÜii ucYnia na płaVYcYXźnie WecUnik ucYenia Vię jęYXków obcXcU.
RbaTanie auWonoÜii ucYnia na płaVYcYXźnie korelacji poÜięTYX nauką jęYXka obcego
a prYeTÜioWu niejęYXkowego w jęYXku TocelowXÜ.
RbaTanie auWonoÜii ucYnia na płaVYcYXźnie ucYenia Vię prYeTÜioWów niejęYXkowXcU
w jęYXku TocelowXÜ.

Tabela 1J Cele pXWań ankieWX.

5.3. Opracowanie TanycU i inWerpreWacja wyników baTania
5.3.1 AuWonomia ucYnia w momencie wyboru VYkoły TwujęYycYnej
PierwVYe i Trugie pXWanie Üiało na celu YbaTanie poYioÜu auWonoÜii ucYniów w
ÜoÜencie poTejÜowania TecXYji o wXborYe VYkołX Y oTTYiałaÜi TwujęYXcYnXÜi.
P prYXpaTku pXWania 1 (MecXYję o wXborYe giÜnaYjuÜ TwujęYXcYnego (PROSRĘ
RAORNŚLIĆ JNMNĄ OMPOPINMŹ)J a) poTjąłeÜ VaÜIaH b) poTjęli Üoi roTYiceH
c) poTjąłeÜ VaÜ(a) Ya naÜową roTYiców) oTpowieTYi reVponTenWów roYkłaTałX
Wak jak Wo iluVWruje rXVunek 3. 12 (50Ę) oVób na Wak poVWawione pXWanie oTpowieTYiałoH że TecXYję o wXborYe VYkołX poTjęło VaÜoTYielnie. P prYXpaTku
3 oVób (12Ę)H TecXYję Wę poTjęli roTYiceH a 9 oVób (38Ę) YTecXTowało Vię na naukę w giÜnaYjuÜ TwujęYXcYnXÜ Ya naÜową roTYiców.

RXVunek 3J OTpowieTYi reVponTenWów na pXWanie 1.

CeleÜ pXWania 2 bXło określenie arguÜenWówH kWóre prYXcYXniłX Vię To
wXboru VYkołX TwujęYXcYnej (ArguÜenWXH kWóre YaTecXTowałX o wXborYe giÜnaYjuÜ TwujęYXcYnego bXłX naVWępujące (MOŻNA RARNACRQĆ PIĘCNJ NIŻ JNMNĄ
OMPOPINMŹ)J a) YnajoÜość jęYXka francuVkiego na wXVokiÜ poYioÜieH b) lepVYe
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prYXgoWowanie To VYkołX śreTniejIVWuTiów Ya granicąH c) nauka prYeTÜioWów
VYkolnXcU w jęYXku francuVkiÜH T) uniknięcie giÜnaYjuÜ rejonowegoH e) WowarYXVWwo kolegów i koleżanekH f) inne…). RXVunek 4 prYeTVWawia arguÜenWXH kWóre
YTecXTowałX o poTjęciu nauki w giÜnaYjuÜH wVkaYane prYeY ucYniów.

RXVunek 4J OTpowieTYi reVponTenWów na pXWanie 2.

14 oVób (58Ę) wVkaYało na lepVYą YnajoÜość jęYXka francuVkiego jako
arguÜenWu TeWerÜinującego wXbór placówki. 13 oVób (54Ę) Ya YnacYące uYnało lepVYe prYXgoWowanie To poTjęcia VYkołX śreTniej lub VWuTiów Ya granicą.
Również 13 oVób (54Ę) cUciało w Wen VpoVób uniknąć giÜnaYjuÜ rejonowego.
Mla 11 oVób (49Ę) ważnXÜ arguÜenWeÜ prYX wXborYe VYkołX bXła nauka
prYeTÜioWów niejęYXkowXcU w jęYXku francuVkiÜ. TXlko Tla 3 oVób (12Ę) ważnXÜ cYXnnikieÜ wpłXwającXÜ na wXbór VYkołX bXło WowarYXVWwo kolegów
i koleżanek. PśróT innXcU arguÜenWów TecXTującXcU o wXborYe giÜnaYjuÜ
TwujęYXcYnego ucYniowie wVkaYXwaliJ
G03J „że jeVW w ogóle francuVki”H „że nie Üa jęYXka nieÜieckiego”H
G04J „VenWXÜenW To francuVkiego (cUciałaÜ Vię go ucYXć w TYiecińVWwie)”H
G05J „prYepięknX buTXnek VYkołX”H „YaÜiłowanie To włoVkiegoH kWórX „jeVW całkieÜ
poTobnX””H „nie Üa jęYXka nieÜieckiego”;
G06J „oT wielu laW cUciałaÜ poTjąć naukę w WakiÜ giÜnaYjuÜ”H „giÜnaYjuÜ połącYone Y liceuÜ”H
G07J „VYkoła połącYona Y liceuÜ”H
G10 J „lokaliYacja”H
G11” „VioVWra Wu cUoTYiła”H
G13J „bliVkość ToÜu”H „VYkoła Üiała TobrX poYioÜ”.
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AnaliYa oTpowieTYi reVponTenWów wXkaYujeH że w ÜoÜencie poTejÜowania TecXYji o wXborYe VYkołX giÜnaYjaliści bXli świaToÜi Vwojego wXboruH co świaTcYX
o relaWXwnie wXVokiÜ VWopniu icU auWonoÜii. ŚwiaTcYX o WXÜ ÜoWXwacja poTjęcia
naukiH wXnikająca Yarówno Y cYXnników YewnęWrYnXcUH jak i wewnęWrYnXcU.
5.3.2. AuWonomia ucYnia na płaVYcYyźnie ogólnycU WecUnik ucYenia Vię
CeleÜ pXWania 3 (CYX nauka w klaVie TwujęYXcYnej poYwoliła Ci wXpracować
właVne WecUnikiH TYięki kWórXÜ VYXbciej Vię ucYXVY? (PROSRĘ RAORNŚLIĆ JNMNĄ
OMPOPINMŹ)J a) YTecXTowanie WakH b) racYej WakH c) racYej nieH T) YTecXTowanie nie) bXło ukaYanie Yależności poÜięTYX nauką w oTTYiałacU TwujęYXcYnXcU
a wXpracowanieÜ inTXwiTualnXcU WecUnik ucYeniowXcU. RXVunek 5 prYeTVWawia roYkłaT wXników oTpowieTYi ucYniów.

RXVunek 5J OTpowieTYi reVponTenWów na pXWanie 3.

PiękVYość ucYniów (18 ucYniówH cYXli 75Ę)2 poTTanXcU baTaniu oTpowieTYiała negaWXwnie na Wak poVWawione pXWanie. TXlko 6 ucYniów (25Ę) uYnałoH że w cYaVie nauki w giÜnaYjuÜ TwujęYXcYnXÜ wXpracowali właVne VWraWegie ucYenia3. OVobXH kWóre oTpowieTYiałX WwierTYąco na Wo pXWanieH YoVWałX
poproVYone o poTanie prYXkłaTów WecUnikH kWóre ułaWwiają iÜ ucYenie Vię.
4 oVobX VpośróT 6 poTałX We oWo prYXkłaTXJ
2
3

OTpowieTYi „racYej nie” i „YTecXTowanie nie” licYone łącYnie.
OTpowieTYi „Wak” i „racYej Wak” licYone łącYnie.
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G01J „powWarYanie Vłówek prYeT każdą lekcjąH nauka Ye VłownikieÜH korYXVWanie Ye
VWron inWerneWowXcU po francuVku”H
G02J „uważaÜH że nie ÜaÜ jakiejś Vpecjalnej WecUnikiH lecY Ynanie jęYXków (angielVki i francuVki) ułaWwia Üi np. piVanie wXpracowań. PiVYąc wXpracowanie po
francuVkuH prYXpoÜinaÜ Vobie jak Vię coś piVYe w jęYXku angielVkiÜ i niekWóre
słówka Vą naweW poTobneH a naweW Wakie VaÜe”H
G04J „ÜeWoTa wiYualno-karWecYkowa”H
G05J ”WworYenie Üap ÜXśliH kojarYenie TźwiękówH obraYów Ye VłówkaÜiH wiYualiYacja”.

PXnika Y powXżVYegoH że ucYniowie uWożVaÜiają WecUniki ucYenia Y WecUnikaÜi
ucYenia Vię jęYXków obcXcUH o kWóre będą pXWani w kolejnXÜ pXWaniu ankieWX.
ŚwiaTcYX Wo o braku reflekVji naT ogólnXÜ proceVie ucYenia Vię.
5.3.3. AuWonomia ucYnia na płaVYcYyźnie WecUnik ucYenia Vię jęYyków obcycU
PXWanie 4 ankieWX (CYX TYięki inWenVXwnej nauce jęYXka francuVkiego łaWwiej
ucYX Ci Vię innXcU jęYXków obcXcU? (PROSRĘ RAORNŚLIĆ JNMNĄ OMPOPINMŹ)J
a) YTecXTowanie WakH b) racYej WakH c) racYej nieH T) YTecXTowanie nie) Üiało na
celu YbaTaćH cYX inWenVXwna nauka jęYXka ucYenia poÜaga ucYnioÜ w nabXwaniu innXcU jęYXków. OTpowieTYi ucYniów iluVWruje rXVunek 6. TXlko 10 oVób
(41Ę) wXbrało oTpowieTYi „YTecXTowanie Wak” lub „racYej Wak”. Aż 12 oVób
(50Ę) wXbrało oTpowieTYi „racYej nie” lub „YTecXTowanie nie”H a 2 oVobX (9Ę)
nie uTYieliłX oTpowieTYi na Wo pXWanie.

RXVunek 6J OTpowieTYi reVponTenWów na pXWanie 4.

OVobXH kWóre oTpowieTYiałX WwierTYącoH YoVWałX poproVYone o poTanie
prYXkłaTówH kWóre poWwierTYiłXbX icU wXbór. OWo oneJ
G02J „jeVW Üi łaWwiej Vię ucYXćH ponieważ niekWóre Vłowa i pojęcia Vą Wakie VaÜe”H
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G03J „np. jęYXk angielVki – niekWóre ÜeWoTX naucYania jęYXka francuVkiego barTYo
prYXTają Vię w jęYXku angielVkiÜH bo w końcu Wo Vą wVYXVWko jęYXki obce”H
G04J „w grupie jęYXków roÜańVkicU jeVW wiele poTobnXcU VłówH co ułaWwia naukę
angielVkiego i UiVYpańVkiego”H
G05J „ÜapX ÜXśli w innXcU jęYXkacU”H
G08J „TrugiÜ jęYXkieÜH kWórego Vię ucYę jeVW jęYXk UiVYpańVki. Nauka jęYXka francuVkiego poÜaga Üi w nauce Wego jęYXka Ü.in. w nauce Vłówek”H
G12J „wiele Vłów Y francuVkiego Üa analogicYne YnacYenie w UiVYpańVkiÜH angielVkiÜH prYeY co beY YnajoÜości jęYXka UiVYpańVkiego jeVWeÜ w VWanie YroYuÜieć
ogólnX VenV YTań”H
G14J „cYęść Vłów w jęYXku angielVkiÜ”H
G15J „jęYXk francuVki jeVW łaWwiejVYX niż reVYWa jęYXków”H
G16J „np. w jęYXku angielVkiÜ jeVW Tużo Vłów pocUoTYącXcU Y jęYXka francuVkiegoH
więc Ynając francuVki Üożna je VkojarYXć (…)”H
G18J „wXTaje Üi VięH że łaWwiej Üi Vię ucYX jęYXka angielVkiego niż w VYkole poTVWawowejH w kWórej jęYXka francuVkiego Vię nie ucYXłaÜ”.

AnaliYa oTpowieTYi ucYniów na pXWanie ankieWX poYwala VWwierTYićH że nie To
końca uÜieją oni wXkorYXVWać YnajoÜość jęYXka francuVkiego To nauki innXcU
jęYXków obcXcU. TecUnikiH o kWórXcU piVYe cYęść ucYniówH Vą poTVWawowXÜi
WecUnikaÜi VWoVowanXÜi w proceVie prYXVwajania jęYXka obcego (ToWXcYą one
głownie lekVXki)H a oT ucYniów klaV TwujęYXcYnXcU ocYekiwać bX Üożna YnajoÜości i VWoVowania VYerVYego wacUlarYa VWraWegii.
5.3.5. AuWonomia ucYnia na płaVYcYyźnie korelacji pomięTYy nauką jęYyka obcego
a prYeTmioWu niejęYykowego w jęYyku Tocelowym
PXWanie 5 (CYX nauka prYeTÜioWów VYkolnXcU w jęYXku francuVkiÜ poYwoliła Ci
lepiej poYnać Wen jęYXk? (PROSRĘ RAORNŚLIĆ JNMNĄ OMPOPINMŹ)J a) YTecXTowanie WakH b) racYej WakH c) racYej nieH T) YTecXTowanie nie) ankieWX Üiało YbaTaćH cYX nauka prYeTÜioWów niejęYXkowXcU w jęYXku francuVkiÜ poYwoliła
lepiej poYnać ucYnioÜ Wen jęYXk. OTpowieTYi reVponTenWów iluVWruje rXVunek
7. Jak wiTaćH 16 oVób (67Ę) wXbrało oTpowieTź „YTecXTowanie Wak” lub „racYej Wak”H 4 oVobX (17Ę) wXbrałX oTpowieTź „racYej nie”H 2 oVobX (8Ę) „YTecXTowanie nie”H również 2 oVobX (8Ę) nie uTYieliłX oTpowieTYi na Wo pXWanie.
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RXVunek 7J OTpowieTYi reVponTenWów na pXWanie 5.

OVobXH kWórXÜ naucYanie prYeTÜioWów VYkolnXcU w jęYXku francuVkiÜ
poYwoliło lepiej poYnać jęYXkH arguÜenWują Wo w naVWępującX VpoVóbJ
G01J „nauka biologiiH fiYXkiH UiVWorii po francuVku poYwoliła Üi MOGŁĘŁNIN poYnać
Wen jęYXk”H
G02J „ogląTając filÜH np. MokWor HouVeH roYuÜieÜ więcejH TYięki nauce biologii
w jęYXku francuVkiÜH roYuÜieÜ niekWóre pojęcia biologicYne”H
G03J „np. nie roYuÜiałaÜ koÜpleWnie ÜaWeriału Y TYiału OINNMATQOA na fiYXce (po
polVku)H a po prYecYXWaniu WekVWu po francuVku wVYXVWko YroYuÜiałaÜ i ToVWałaÜ barTYo Tobrą ocenę”H
G04J „nauka biologii po francuVku roYwija VłownicWwoH co poYwala na lepVYe poYnanie jęYXka”H
G05J „VłownicWwo prYeTÜioWowe (naYwX biologicYneH fiYXcYne i określenia ToWXcYące goVpoTarki na UiVWorii)”H
G07J „naucYXłaÜ Vię VpecjaliVWXcYnXcU Vłówek Y biologii i UiVWorii”H
G08J „poYnajeÜX więcej VłówekH uWrwalaÜX w prakWXce YwroWX”H
G09J „np. na biologii ucYXÜX Vię WakicU VłówH jakicU nie ucYXÜX Vię na francuVkiÜ”.
G10J „UiVWoria w jęYXku francuVkiÜ roYwinęła YnajoÜość VłownicWwa Y YakreVu VYWuki i kulWurXH a biologia w opiVXwaniu cYłowieka i cYęści ciała”H
G12J „prYeTÜioWX w jęYXku francuVkiÜ ToTają wiele nowXcU Vłów”H
G14J „niekWóre cYaVowniki”H
G15J „poYnałaÜ nowe VłowaH kWórXcU nie bXło na francuVkiÜ”H
G18J „naucYXłaÜ Vię kilku nowXcU Vłówek”H
G20J „np. na biologii poYnaję różne nowe cYaVowniki”.

PiękVYość ucYniów TeklarujeH że nauka prYeTÜioWów niejęYXkowXcU w jęYXku
francuVkiÜ poYwoliła iÜ lepiej poYnać Wen jęYXk. PVkaYują oni jeTnak prYeTe
wVYXVWkiÜ na nowe VłownicWwoH kWóre poYnają i uWrwalają na lekcji WXcU
prYeTÜioWów. Łrakuje inforÜacji na WeÜaW YnajoÜości różnXcU WXpów TXVkurVu
cYX Weż korYXści kogniWXwnXcUH jakicU ucYniowie klaV TwujęYXcYnXcU powinni
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oTnoVić Y Wakiego roTYaju nauki. PXjąWkieÜ jeVW G03H kWórX wVkaYuje na lepVYe
prYXVwajanie WreściH gTX poYnaje ÜaWeriał w jęYXku TocelowXÜ.
5.3.5. AuWonomia ucYnia na płaVYcYyźnie ucYenia Vię prYeTmioWów niejęYykowycU
w jęYyku Tocelowym
Mwa oVWaWnie pXWania ankieWX ToWXcYXłX auWonoÜii ucYniów na płaVYcYXźnie ucYenia Vię prYeTÜioWów niejęYXkowXcU po francuVkiÜ. PXWanie 6. (CYX
w ciągu WrYecU laW nauki w giÜnaYjuÜ wXpracowałeśIwXpracowałaś właVne VpoVobX na naukę prYeTÜioWów w jęYXku francuVkiÜ? (PROSRĘ RAORNŚLIĆ JNMNĄ
OMPOPINMŹ)J a) YTecXTowanie WakH b) racYej WakH c) racYej nieH T) YTecXTowanie
nie) ToWXcYXło inTXwiTualnXcU VWraWegii ucYenia Vię prYeTÜioWów VYkolnXcU
w jęYXku obcXÜ. RXVunek 8. preYenWuje oTpowieTYi ankieWowanXcU ucYniów.
TXlko 1 oVoba (4Ę) wXbrała oTpowieTź „YTecXTowanie Wak”H a 6 ucYniów (25Ę)
oTpowieTź „racYej Wak”. PiękVYość ucYniów (16 oVób lub 67Ę ankieWowanXcU)
wXbrała oTpowieTź „racYej nie”. NikW nie wXbrał warianWu „YTecXTowanie nie”.
2 oVobX nie uTYieliłX oTpowieTYi na Wo pXWanie. ArguÜenWX oVóbH kWóre oTpowieTYiałX WwierTYąco na Wo pXWanieH prYeTVWawiają Vię naVWępującoJ
G03J „najcYęściej YacYXnaÜ oT WekVWu. CYXWaÜ goH naVWępnie wXpiVują Vobie Y niego
wVYXVWkie nieYroYuÜiałe VłówkaH WłuÜacYę jeH robię ćwicYenia To Tanego WeÜaWu i jeVYcYe raY powWarYaÜ VłówkaH uWrwalając je”H
G04J „WworYenie liVW Vłówek oraY ÜeWoTa wiYualna”H
G22J „więkVYość WerÜinów Y prYeTÜioWówH kWórXcU ucYXÜX Vię po francuVkuH jeVW
poTobnXcU To polVkicU lub angielVkicUH ponieważ np. Y biologii więkVYość WerÜinów w każTXÜ jęYXku pocUoTYi Y łacinX i łaWwo je Vobie kojarYXć”H
G23J „wkuwaÜ na paÜięć Vłówka w VYXbVYXÜ WeÜpie”.

RXVunek 8J OTpowieTYi reVponTenWów na pXWanie 6.
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PXWanie 7 (CYX wXVYukujeVY VaÜoTYielnie ToTaWkowe ÜaWeriałX w jęYXku francuVkiÜ To nauki prYeTÜioWów prowaTYonXcU w WXÜ jęYXku? (PROSRĘ
RAORNŚLIĆ JNMNĄ OMPOPINMŹ)J a) YTecXTowanie WakH b) racYej WakH c) racYej
nieH T) YTecXTowanie nie) Üiało na celu VprawTYić cYX ucYniowie VaÜoTYielnie
wXVYukują ÜaWeriałX To nauki prYeTÜioWów niejęYXkowXcU w jęYXku francuVkiÜ. IcU oTpowieTYi prYeTVWawiono na rXVunku 9. TXlko 3 oVobX (12Ę) wXbrałX oTpowieTź „YTecXTowanie Wak”H a 6 oVób (25Ę) oTpowieTź „racYej Wak”.
OVóbH kWóre oTpowieTYiałX prYecYąco na Wo pXWanieH bXło 15 (63Ę)4. OVobXH
kWóre wXVYukują VaÜoTYielnie ÜaWeriałXH poTałX naVWępujące prYXkłaTXJ
G01J „w inWernecieH VłucUaÜ ÜuYXkiH cYXWaÜ gaYeWX”H
G02J „cYXWaÜ niekWóre kViążki w jęYXku francuVkiÜ”H
G03J „YnalaYłaÜ w inWernecie płXWę Reflex françaiV (prYeY prYXpaTek)H korYXVWaÜ Y różnXcU VWron francuVkojęYXcYnXcU”H
G05J „WekVWXH ToTaWkowe ÜaWeriałX ToWXcYące kulWurXH powWórki graÜaWXcYne i nowe inforÜacjeH ÜaWeriałX Ye VWron YaVugerowanXcU prYeY naucYXcieli”H
G08J „Głównie VYukaÜ w inWernecie ćwicYeń graÜaWXcYnXcU. OorYXVWaÜ Weż Y kViążek francuVkicU oraY ogląTaÜ filÜX”H
G14J „cYXWanie gaYeWH ogląTanie WelewiYji po francuVku”H
G15J „w prYegląTarce inWerneWowej”H
G20J „w biblioWece”H
G21J „w inWernecie”.

RXVunek 8J OTpowieTYi reVponTenWów na pXWanie 7.

R powXżVYego wXnikaH że ucYniowie Vą Üało VaÜoTYielni w nauce prYeTÜioWów VYkolnXcU w jęYXku francuVkiÜ. NielicYni ankieWowani Üają kilka VaÜo4

OTpowieTYi „racYej nie” i „YTecXTowanie nie” licYone łącYnie.
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TYielnie wXpracowanXcU WecUnik poYwalającXcU iÜ na barTYiej VkuWecYną naukę
w jęYXku obcXÜ. NieÜniej jeTnak WecUniki We ToWXcYą prYXVwajania VłownicWwa
VpecjaliVWXcYnego. Łrakuje naWoÜiaVW innXcU WecUnik (np. praca Y gaWunkaÜi TXVkurVXwnXÜiH analiYa WekVWów obcojęYXcYnXcUH ogólne roYuÜiane VWraWegie cYXWania WekVWów obcojęYXcYnXcUH eWc.)H kWóre poYwalałXbX ucYXć Vię VkuWecYniej. PoTobnie rYecY Vię Üa Y wXVYukiwanieÜ ÜaWeriałów To nauki WXcU prYeTÜioWów.
TXlko 9 oVób VaÜoTYielnie wXVYukuje We ÜaWeriałX. OTbXwa Vię Wo głównie
w inWernecieH prYeY prYXpaTekH beY wcYeśniej uVWalonego planu.
5.4. PnioVki
AnaliYa oTpowieTYi ankieWowanXcU ucYniów pokaYujeH że nauka w VYkole TwujęYXcYnej nie roYwinęła w nicU Wakiej auWonoÜiiH jakiej Üożna bX Vię VpoTYiewać po 2H5
roku naucYania TwujęYXcYnego. Jeśli w cUwili poTejÜowania nauki w giÜnaYjuÜ
ucYniowie bXli świaToÜi Vwojego wXboruH Wo w cYaVie nauki nie nabXli ocYekiwanego wacUlarYa WecUnik i VWraWegii ucYenia Vię. MoWXcYX Wo Yarówno nauki jęYXka francuVkiegoH jak i innXcU prYeTÜioWów VYkolnXcUH w WXÜ WXcU naucYanXcU cYęściowo
w jęYXku francuVkiÜ. RjawiVko Wo Üożna inWerpreWować na różne VpoVobX. PrYXcYXną
Wakiego VWanu rYecYX Üoże bXć Yarówno wiek ucYniów (giÜnaYjuÜ)H jak i ogólne
funkcjonowanie YeVpołu klaVowego. To oVWaWnieH weTług opinii jeTnego Y naucYXcieli
jęYXka francuVkiego VforÜułowanej poT koniec roku VYkolnego 2011I2012H poYoVWawia wiele To żXcYeniaJ w więkVYości ucYniowie Vą paVXwni i niecUęWni To poYnawania nowXcU VpoVobów nauki. Poniżej YoVWała prYeTVWawiona opinia naucYXciela5.
OlaVa VkłaTała Vię Y 30 oVóbJ 6 cUłopców i 24 TYiewcYXnek. ŁXła Wo klaVa
ucYąca Vię jęYXka francuVkiego w VXVWeÜie TwujęYXcYnXÜ. P końcowej klaVXfikacji ucYniowie uYXVkaliJ
- 1 ocenę celującą (ucYeń bXł laureaWeÜ konkurVu giÜnaYjalnego Y jęYXka
francuVkiego)H
- 4 ocenX bTbH
- 10 ocen TbH
- 13 ocen TVWH
- 2 ocenX Top.
Te wXniki oTYwiercieTlają Tość Vłabe – jak na klaVę TwujęYXcYną – oViągnięcia
w koÜpeWencji jęYXkowej. PonaTWo VaÜa poVWawa ucYniów poYoVWawiała wiele
To życYenia. LicYne nieobecności – YwłaVYcYa na YapowieTYianXcU VprawTYianacUH VpóźnieniaH WenTencja To „oTVuwania” Werminów prac klaVowycU cYX
karWkówekH Tuża licYba oVób nieprYygoWowanycU To Yajęć (brak poTręcYnikaH
5

AuWor poTkreślił w opinii naucYXciela eleÜenWXH kWóre wXTają Üu Vię iVWoWne Y punkWu
wiTYenia niniejVYego arWXkułu.
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nieoTrobione prace ToÜowe). PXraźne oparcie na WYw. Toraźnej pracy – beY
uWrwalenia i wXViłku koniecYnego To oViągnięcia poVWępu. ŁarTYo słabe poVWępy
w mówieniu i roYumieniu Ye VłucUu – WruTności w roYróżnianiu ciągu foneWXcYnego w jęYXku francuVkiÜH nieÜożność VegÜenWacji łańcucUa fonicYnegoH co VkuWkowało brakieÜ YroYuÜienia. NiecUęć To poTejmowania wyViłku (np. ToTaWkowe
naucYenie Vię wierVYa cYX Vłów pioVenki na paÜięć). NielicYne i pojeTyncYe VWraWegieH ToÜinuje cUęć „WłuÜacYenia na polVki”H pXWania naucYXciela o wVYXVWkoH brak
wyViłku w VamoTYielne prYeYwyciężenie WruTności. PoÜiÜo inWenVXwnej Tawki goTYinowej – 5UIWXTY. – poVWępX racYej nikłe. UcYniowie w YaVaTYie ÜiliH TobrYe wXcUowani (cUoć poWrafili Vobie „Tocinać” cYX prYXjÜować WYw. VwoboTną poVWawę
w ławkacU)H ale beY moWywacji wewnęWrYnejH roVYcYeniowo naVWawieni To oWrYymywania TobrycU VWopni (np. Ya bXle jak wXkonane ÜapX ÜXśli Ye VłownicWwa ToÜagali
Vię ocen celującXcU i barTYo TobrXcU). Najlepiej raTYili Vobie Y ćwicYeniaÜi WXpu
VWrukWuralnegoH oparWXÜi na wYorcu (np. YTania warunkowe)H gorYejH jeśli WrYeba bXło
roYuÜieć konVWrukcję (np. VubjoncWif a inTicaWif). NiecUęWnie komunikowali Vię w jęYyku francuVkimH cUoć bierne roYuÜienie bXło TobreH najcYęściej YaTawali pXWania
w jęYXku polVkiÜH koÜenWowali w jęYXku polVkiÜ (…) Oilku ucYniów VWanowiło ocYXwiście wXjąWek oT regułXH aleH nieVWeWXH WXlko wXjąWek.
Można więc pokuVić Vię o VWwierTYenieH że YaTanieÜ i naucYXcieli i roTYiców jeVW uświaToÜienie ucYnioÜH że nauka w VYkole Y oTTYiałaÜi TwujęYXcYnXÜi nie powinna Vię ogranicYać WXlko Wo WegoH że ucYniowie Vą w „Tobrej”
VYkoleH wśróT „wXVelekcjonowanej” ÜłoTYieżXH nieVprawiającej więkVYXcU probleÜów wXcUowawcYXcU. GiÜnaYjaliści powinni bXć świaToÜiH że ucYenie Vię
w Wakiej placówce obliguje również To akWXwnej naukiH kWóra bęTYie prYXcYXnkieÜ To VaÜoTYielnego ucYenia Vię w ToroVłXÜ żXciuH a Wo nie Üoże obejść Vię
beY wXpracowania VaÜoTYielnXcU VWraWegii i WecUnik poYwalającXcU nabXć
i roYwinąć w VpoVób efekWXwnX nową wieTYę i uÜiejęWności.
6. PoTVumowanie
ReaVuÜując WoH co YoVWało napiVane w niniejVYXÜ arWXkuleH Üożna VWwierTYićH że ani
auWonoÜiaH ani wielojęYXcYność nie Vą nowXÜi pojęciaÜi w proceVie TXTakWXcYnXÜ.
Nowością Üoże bXć icU fuYja w konWekście naucYania TwujęYXcYnego. UcYniowie
klaV TwujęYXcYnXcU Üają najlepVYe warunki i preTXVpoYXcje To VWania Vię ucYniaÜi
w pełni auWonoÜicYnXÜi. MuVYą bXć WXlko świaToÜiH że bXcie auWonoÜicYnXÜ jeVW
gwarancją icU VukceVu w VYkole TwujęYXcYnejH jak również WegoH że auWonoÜię nabXwa Vię w VpoVób żÜuTnX i TługofalowXH prYX pełnXÜ Yaangażowaniu Y icU VWronX.
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RałącYnik
AnkieWa prYeprowaTYona wśróT ucYniów klaVX 3 giÜnaYjuÜ TwujęYXcYnegoJ
Rwracam Vię Y gorącą prośbą o wypełnienie niniejVYej ankieWy. Jej wypełnienie jeVW anonimoweH a wyniki oWrYymane Ya jej pośreTnicWwem poVłużą To baTań naukowycU. MYiękuję!
1. MecXYję o wXborYe giÜnaYjuÜ TwujęYXcYnego (PROSRĘ RAORNŚLIĆ JNMNĄ OMPOPINMŹ)J
A. poTjąłeÜ(aÜ) VaÜ(a)
Ł. poTjęli Üoi roTYice
C. poTjąłeÜ(aÜ) VaÜ(a) Ya naÜową roTYiców
2. ArguÜenWXH kWóre YaTecXTowałX o wXborYe giÜnaYjuÜ TwujęYXcYnego bXłX naVWępujące
(MOŻNA RARNACRQĆ PIĘCNJ NIŻ JNMNĄ OMPOPINMŹ)J
A. YnajoÜość jęYXka francuVkiego na wXVokiÜ poYioÜie
Ł. lepVYe prYXgoWowanie To VYkołX śreTniej I VWuTiów Ya granicą
C. nauka prYeTÜioWów VYkolnXcU w jęYXku francuVkiÜ
M. uniknięcie giÜnaYjuÜ rejonowego
N. WowarYXVWwo kolegów i koleżanek
F. inneJ .........................................................................................................................
G. inneJ .........................................................................................................................
H. inneJ .........................................................................................................................
3. CYX nauka w klaVie TwujęYXcYnej poYwoliła Ci wXpracować właVne WecUnikiH TYięki kWórXÜ VYXbciej Vię ucYXVY? (PROSRĘ RAORNŚLIĆ JNMNĄ OMPOPINMŹ)J
A. RMNCQMOPANIN TAO
Ł. RACRNJ TAO
C. RACRNJ NIN
M. RMNCQMOPANIN NIN
Jeżeli wXbrałeśIaś oTpowieTź A lub ŁH poTaj prYXkłaTX WecUnik ułaWwiającXcU ucYenie VięJ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. CYX TYięki inWenVXwnej nauce jęYXka francuVkiego łaWwiej ucYX Ci Vię innXcU jęYXków
obcXcU? (PROSRĘ RAORNŚLIĆ JNMNĄ OMPOPINMŹ)J
A. RMNCQMOPANIN TAO
Ł. RACRNJ TAO
C. RACRNJ NIN
M. RMNCQMOPANIN NIN
Jeżeli wXbrałeś oTpowieTź A lub ŁH poTaj prYXkłaTX poWwierTYające Twój wXbór.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. CYX nauka prYeTÜioWów VYkolnXcU w jęYXku francuVkiÜ poYwoliła Ci lepiej poYnać Wen
jęYXk? (PROSRĘ RAORNŚLIĆ JNMNĄ OMPOPINMŹ)J
A. RMNCQMOPANIN TAO
Ł. RACRNJ TAO
C. RACRNJ NIN

162

O roYwijaniu auWonomii w konWekście naucYania TwujęYycYnego
M. RMNCQMOPANIN NIN
Jeżeli wXbrałeś oTpowieTź A lub ŁH poTaj prYXkłaTX poWwierTYające Twój wXbór.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. CYX w ciągu WrYecU laW nauki w giÜnaYjuÜ wXpracowałeś (aś) właVne VpoVobX na naukę
prYeTÜioWów w jęYXku francuVkiÜ? (PROSRĘ RAORNŚLIĆ JNMNĄ OMPOPINMŹ)J
A. RMNCQMOPANIN TAO
Ł. RACRNJ TAO
C. RACRNJ NIN
M. RMNCQMOPANIN NIN
Jeżeli wXbrałeś oTpowieTź A lub ŁH poTaj prYXkłaTX WXcU VpoVobów.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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O auWonomii sWudenWów neofilologii na prYykładYie
pisania kreaWywnego w polsko-niemieckich
Wandemach
AgnieVYka PawłowVka

InVWXWuW Filologii GerÜańVkiejH UAM
pawlowVk@amu.eTu.pl

On WUe auWonomy of VWuTenWV of moTern languageV baVeT on creaWive wriWingJ
SampleV from PoliVU-German WanTemV
A pleWUora of publicaWionV anT conferenceV TevoWeT Wo auWonoÜX – boWU iWV
WUeoreWical anT eÜpirical faceWV – governÜenW guiTelineVH VWraWegic Wraining eleÜenWV inWegraWeT in WexWbookV anT apparenWlX nuÜerouV VupporWerV of auWonoÜXH noW onlX aÜong WeacUerV anT VWuTenWVH cerWainlX favor furWUer foVWering of Velf-reliance in learnerV. A queVWion ariVeVH UoweverH regarTing WUe exWenW Wo wUicU learnerV are willing anT able Wo be auWonoÜouVH eVpeciallX in
view of WUe facW WUaW auWonoÜX aV VucU UaV been preVenW in foreign language
WeacUing for quiWe VoÜe WiÜe now. TUe arWicle VeekV Wo anVwer WUiV queVWionH
baVeT on creaWive wriWing VaÜpleV proTuceT bX PoliVU-GerÜan VWuTenW WanTeÜVH wiWU a parWicular focuV on Vocial VWraWegieV eÜploXeT bX WUe VWuTenWV.

1. PVWęp
Pe wVpółcYeVnXÜ świecie barTYo wXVoko ceni Vię nieYależnośćH elaVWXcYnośćH
łaWwość prYXVWoVowXwania Vię To nowXcU warunkówH goWowość To poVYerYania
wieTYXH ToVkonalenia uÜiejęWnościH poTejÜowania TecXYjiH a Wakże kreaWXwność
oraY oTpowieTYialnośćH co Y kolei iÜplikuje poWrYebę wVpierania auWonoÜii ucYącXcU VięH abX prYXgoWować icU To VproVWania wXYwanioÜ Wak kVYWałWującej Vię
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rYecYXwiVWości. LicYne publikacje i konferencje na WeÜaW auWonoÜii ToWXcYące
Yarówno płaVYcYXYnX WeoreWXcYnejH jak i eÜpirXcYnejH Yalecenia ÜiniVWerialneH
Wrening VWraWegicYnX YinWegrowanX Y WreściaÜi poTręcYników oraYH jak Vię wXTajeH
VYerokie grono Ywolenników iTei auWonoÜii nie WXlko wśróT naucYającXcU i ucYącXcU VięH niewąWpliwie VprYXjają proÜowaniu VaÜoTYielności ucYącXcU Vię. PowVWaje jeTnak pXWanieH jak Talece VaÜi ucYącX Vię cUcą i poWrafią bXć auWonoÜicYniH YwłaVYcYa że koncepcja auWonoÜii obecna jeVW w TXTakWXce jęYXków obcXcU nie oT TYiś. ArWXkuł VWanowi YaWeÜ próbę oTpowieTYi na powXżVYe pXWanie
na prYXkłaTYie piVania kreaWXwnego w WanTeÜacU polVko-nieÜieckicUH Ye VYcYególnXÜ uwYglęTnienieÜ VWoVowanXcU prYeY VWuTenWów VWraWegii VpołecYnXcU.
2. Pojęcia auWonomii i auWonomicYnych ucYących się w TyTakWyce jęYyków
obcycU
JeTną Y najbarTYiej YnanXcU i boTaj najcYęściej cXWowanXcU Tefinicji pojęcia
auWonomii VWanowi WaH kWórą VforÜułował Holec (1981J 3). ŁaTacY wXjaśnił Wen
WerÜin jako YTolność ucYącego Vię To prYejęcia oTpowieTYialności Ya właVne
ucYenie VięH a YaWeÜ jako uÜiejęWność To określania celówH WreściH progreVjiH
wXboru ÜeWoT ucYenia VięH WecUnik oraY uÜiejęWność icU ocenXH jak i ocenX reYulWaWów właVnXcU TYiałań (Polff 1996J 554-555). Jak jeTnak Yauważa Pawlak
(2011aJ 67)H poÜiÜo że w publikacjacU barTYo cYęVWo Üożna Ynaleźć oTwołania To prYXWocYonej TefinicjiH Wo obecnie YTecXTowanie cYęściej Ywraca Vię
uwagę na pVXcUologicYnX aVpekW Wego YjawiVkaH aniżeli na jego YewnęWrYne
prYejawX YwiąYane Y planowanieÜH ToboreÜ ÜaWeriałówH ÜoniWorowanieÜ
poVWępów cYX TokonXwanieÜ VaÜoocenX. Na prYXkłaT LiWWle (2000) akcenWujeH
że wVpoÜniana prYeY Holeca uÜiejęWność jeVW wXnikieÜ VYeregu aWrXbuWów
o cUarakWerYe pVXcUologicYnXÜH a YaWeÜ nie należX koncenWrować Vię na WXÜH
co auWonoÜicYni ucYniowie robiąH ale na WXÜH co powoTujeH że poWrafią wXkaYać WakieH a nie inne poVWawX i YacUowania.
AuWonoÜia wXnika prYeTe wVYXVWkiÜ Y uYnania cYXjegoś prawa To pewnej
nieYależnościH VwoboTX w YakreVie VaÜookreślania VięH co wVpółgra Y greckiÜ
źróTłoVłoweÜ Wego WerÜinuJ auWónomoV – kierującX Vię VwXÜi właVnXÜi (WYn.
uWworYonXÜi prYeY Viebie) YaVaTaÜi i prawaÜi (PilcYXńVka 2008J 5). P konWekście roYważań naT iVWoWą auWonoÜii i cecUaÜi auWonoÜicYnXcU ucYącXcU Vię niewąWpliwie warWo poTkreślić Ya PilcYXńVką (2011J 51)H że koncepWualiYując prYeTÜioW baTań krXjącX Vię Ya określenieÜ poVWawa auWonomicYnaH warWo ukonkreWnić Wrafne acY ogólne forÜułXH YgoTnie Y kWórXÜi auWonoÜia Wo YTolność To VaÜookreślenia Vię poTÜioWuH Vwego roTYaju wolność wewnęWrYna powiąYana
Y oTpowieTYialnością. Na poYioÜie wewnęWrYnXÜ YacUowania auWonoÜicYne nie
VprowaTYają Vię YaWeÜ To cYXVWej TXVpoYXcji oVobowościowejH ale Vą Te facWo
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wXraYeÜ cYX wręcY konVekwencją auWonoÜii wewnęWrYnejH roYuÜianej jako YeVpół proceVów pVXcUicYno-ÜenWalnXcUH a TokłaTniej TecXYXjnXcUH ToWXcYącXcU
VaÜoocenX i VaÜookreślenia Vię jeTnoVWki wYglęTeÜ jej celów i VWanTarTów
TYiałań w YakreVie koÜunikacji i ucYenia Vię jęYXków obcXcU.
Mla OoÜorowVkiej (2001J 167) auWonoÜia oYnacYa YTolność To wXkonXwania YaTań VaÜoTYielnie – inTXwiTualnie lub w grupie w nowXÜ konWekścieH nieVYablonowoH elaVWXcYnieH Yaś ŁiÜÜel i RaÜpillon (2000J 33) Tefiniują Wen WerÜin
prYeY prXYÜaW auWonoÜicYnXcU ucYącXcU VięH kWórYX VaÜi TecXTująH że cUcą Vię
ucYXćH jak będą poVWępowaćH jakie poÜoce i ÜaWeriałX TXTakWXcYne To Wego celu
wXkorYXVWająH jakie VWraWegie YaVWoVująH cYX będą ucYXć Vię inTXwiTualnie cYX Y innXÜiH jak roYplanują cYaV prYeYnacYonX na naukęH cYX Weż jak VkonWrolują efekWX
ucYenia Vię. PoTobnie auWonoÜię poVWrYega JanowVki (2008J 48)H kWórX poTkreślaH
że jeVW Wo Üożliwość poTejÜowania TecXYji i prowaTYenia TYiałań nakierowanXcU
na oViągnięcie celówH kWóre oVoba TXVponująca auWonoÜią WrakWuje jako ważne.
IVWoWę auWonoÜii VWanowi akWXwna poVWawa ucYącego VięH roYwijana prYeY
ToVWarcYenie Üu narYęTYi To VaÜoTYielnej pracXH wVpieranie uÜiejęWności icU
VkuWecYnego wXkorYXVWXwaniaH VWoVowania oWwarWXcU forÜ oraY YaVaT pracX
YwiękVYającXcU wVpółoTpowieTYialność Ya proceV ucYenia VięH co VWwarYa warunki To roYwoju Yaufania To VwoicU Üożliwości ucYenia Vię jęYXka obcego
i koÜunikacji w niÜH uÜiejęWności planowaniaH realiYacji oraY ewaluacji YaTańH
a Wakże uÜiejęWności VpołecYnXcU (AnTrYejewVka 2008J 70). Na poVWawę auWonoÜicYną ucYącego Vię wpłXw Üa YaWeÜ VYereg uwarunkowań YwiąYanXcU
ÜięTYX innXÜi Wakże Y oVobą naucYXciela i jego TążeniaÜi To uÜożliwienia
ucYącXÜ Vię prYejęcia cUoć cYęści oTpowieTYialności Ya prYebieg i reYulWaWX
proceVu TXTakWXcYnegoH a prYeTe wVYXVWkiÜ jego prYekonanie o YaVaTności
Wakiego TYiałania. ŁłęTne bXłobX w YwiąYku Y powXżVYXÜ WwierTYenieH że auWonoÜia ucYącego Vię oYnacYa całkowiWe wXeliÜinowanie naucYXciela Y proceVu
ucYenia Vię i naucYaniaH ponieważ prYecież Wo właśnie on wVpieraH ToraTYaH
VWXÜuluje i pełni WXÜ VaÜXÜ funkcję ekVperWa i obVerwaWora (por. MXcYko
2008J 29). RÜiana punkWów ciężkości we wVpółcYeVnej TXTakWXce jęYXków obcXcUH gTYie ucYącX Vię nie jeVW poVWrYeganX jako paVXwnX konVuÜenW wieTYXH
aleH w ÜXśl Yałożeń kogniWXwnXcU i konVWrukWXwiVWXcYnXcU Weorii ucYenia VięH ją
wVpółWworYXH uwXpukla Wakże inWerakcXjnX cUarakWer proceVu konVWruowania
YnacYeńH ponieważ Wen jeVW YawVYe oVaTYonX w TanXÜ oWocYeniuH prYebiega
prYX uTYiale innXcU jeTnoVWekH a nie w oTerwaniu oT konWekVWu VpołecYnokulWurowego. SWąT Weż należX paÜięWać o YnacYeniu VWraWegii VpołecYnXcUH kWóre
oÜówione YoVWaną ÜięTYX innXÜi w cYęści eÜpirXcYnej arWXkułu na prYXkłaTYie
piVania kreaWXwnego w WanTeÜacU polVko-nieÜieckicU.
CYeWwerWXńVka (2008J 86) preYenWuje naVWępujące cecUX auWonoÜicYnego
ucYniaH kWóre wpiVują Vię w Tefinicję pojęcia auWonomiiJ
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-

rYecYXwiVWX wpłXw na Tobór VWraWegii powiąYanej Ye VWXleÜ ucYenia VięH
akWXwne poTcUoTYenie To YaTańH
uÜiejęWność oraY oTwaga w VWawianiu i werXfikacjiI falVXfikacji UipoWeYH
VaÜoTYielne buTowanie VXVWeÜu regułH
- goWowość To poTejÜowania rXYXka (próbX poroYuÜiewania Vię w poYnawanXÜ jęYXkuH naweW jeśli ucYeń bęTYie wówcYaV popełniał błęTX)H
- uÜiejęWność YgaTXwania i ToÜXślania VięH
- wXkorYXVWXwanie VXWuacji – konWekVWu ucYenia VięH
- poYXWXwne i WolerancXjne naVWawienie YwiąYane Y YainWereVowanieÜ
prYeTÜioWeÜ ucYenia Vię.
PeTług ŁouT (1988) auWonoÜicYni ucYącX Vię wXkaYują inicjaWXwę w WakicU obVYaracUH jak określanie VwoicU poWrYebH wXYnacYanie celów naukiH Tobór oTpowieTnicU WecUnik i VWraWegiiH poVYukiwanie źróTełH śroTków i ÜaWeriałówH wVpółpraca Y innXÜi cYłonkaÜi grupXH iTenWXfikacja probleÜów i VaÜoTYielne icU roYwiąYXwanieH wXbór ÜiejVca i cYaVu naukiH poVWrYeganie naucYXciela jako ToraTcX
i prYewoTnikaH a nie jako głównego źróTła inforÜacji i wVkaYówekH poTejÜowanie TYiałań wXkracYającXcU poYa wXÜagania VYkolneH TokonXwanie VaÜoocenXH
ucYenie Vię poYa VYkołąH TecXTowanie o WXÜH kieTX należX YakońcYXć naukęH reflekVje naT proceVeÜ ucYenia Vię oraY świaToÜość wpłXwu poTejÜowanXcU
TecXYji nie WXlko na oViągane w TanXÜ ÜoÜencie wXnikiH ale Wakże na całe żXcie
(Pawlak 2011cJ 280). Na auWonoÜicYnego ucYącego Vię Üożna Wakże VpojrYeć
w opoYXcji To ucYniaH kWórX nie wXkaYuje auWonoÜiiH a YaWeÜ WakiegoH kWórX Üa
WruTności Y VaÜoTYielnXÜ konVWruowanieÜ wieTYXH nie poWrafi prYejąć oTpowieTYialności Ya Vwój proceV ucYenia VięH Vłabo nawiąYuje konWakW Y grupąH WYn. cYXnnik Yaangażowania VpołecYnego nie oTgrXwa YnacYącej roliH Yaś naucYającX we
wVYXVWkicU VprawacU jeVW WrakWowanX jako wXrocYnia ponoVYąca oTpowieTYialność Ya VukceV lub jego brak (MicUońVka-SWaTnik 2004J 13).
PXTawałobX VięH że licYne i wciąż uYupełniane Tefinicje pojęcia auWonomii oraY obVYerne paleWX cecU auWonoÜicYnXcU ucYącXcU Vię uÜożliwiają jeTnoYnacYne określenie Wego WerÜinu i uVWalenieH jaka oVoba jeVW auWonoÜicYnaH
a jaka na pewno nią nie jeVW. Jak jeTnak poTkreśla Pawlak (2011aJ 68)H poTawane Tefinicje naTal nie Vą w pełni YaTowalająceH ponieważ nie To końca poYwalają one VprecXYowaćH co Wak naprawTę Vię na auWonoÜię VkłaTa. Ten VWan
rYecYX wXjaśnia on ÜięTYX innXÜi fakWeÜH że ucYącX Vię Üogą bXć auWonoÜicYni w różnXÜ VWopniuH a VaÜa auWonoÜia w nauce jęYXka obcego Üa wXÜiar
inTXwiTualnX i konWekVWualnXH a YaWeÜ Üoże Vię ona prYejawiać na różne VpoVobXH Yależnie oT wiekuH poVWępów w nauceH prYekonań i poWrYebH konkreWnXcU
VXWuacji cYX Weż wXkonXwanXcU YaTań. Ponieważ iVWnieją różne poYioÜX auWonoÜiiH nie Üożna po proVWu poTYielić ucYącXcU Vię na auWonoÜicYnXcU i nieauWonoÜicYnXcUH ponieważ raYeÜ Ye wYroVWeÜ VaÜoTYielności pojawiają Vię nie
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WXlko nowe poVWawX i VpoVobX TYiałaniaH ale We iVWniejące oT pocYąWku Wakże
poTlegają Taleko iTącXÜ ÜoTXfikacjoÜ. Również PawrYXniak-ŚliwVka (2011J
391-392H Ya OluV-SWańVką 2006J 15) prYeVWrYega prYeT YbXWniÜi uogólnieniaÜiH
piVYącH że auWonoÜii obiekWXwnie nie Üa albo racYej nie Üa jej jeTnej. Jeśli
cUce Vię poTać jej jeTnąH konkreWną TefinicjęH jej cecUX i właściwościH WrYeba
prYXjąć prYX każTej Wakiej próbie konkreWnX VpoVób ogląTu rYecYXwiVWości. JeVW
Wo o WXle WruTneH że iVWnieje cała Ünogość pogląTówH jaki jeVW oWacYającX świaW
i jak Üożna go ToświaTcYać. P WXÜ ÜiejVcu Üożna YaWeÜ YarXYXkować VWwierTYenieH że nie Üa auWonoÜii jako kaWegorii obiekWXwnejH ponaTcYaVowej i nieYależnej oT wVYelkicU uwarunkowań. Nie Ta Vię Weż VforÜułować YaVaTXJ „jaka
jeVW auWonoÜia każTX wiTYi”H ponieważ każTX wiTYi ją inacYejH WYn. Y poYXcji właVnXcU ToświaTcYeńH inTXwiTualnie VforÜułowanXcU prawT na WeÜaW oWacYającego świaWa i rYąTYącXcU niÜ praw. MlaWego Weż auWorka poTkreślaJ „(…) jeżeli
ÜiałobX Vię Vpróbować ogarnąćH opiVaćH narYucić jakieś raÜX pojęciu auWonoÜiiH należałobX racYej ukaYać auWonoÜię jako kaWegorię głęboko VubiekWXwnąH
nieToÜkniętą i nieTookreślonąH Yależną oT inTXwiTualnego poVWrYegania świaWaH oT jeTnoVWkowego roYuÜienia uwikłanego w konWekVW i prYXjęWe wiTYenia
świaWa” (PawrYXniak-ŚliwVka 2011J 392H Ya OluV-SWańVką 2006J 15).
Jak VWarano Vię pokaYać powXżejH YTefiniowanie WerÜinu auWonomii nie jeVW
wcale YaTanieÜ proVWXÜH ponieważ Üa ona cUarakWer wielopłaVYcYXYnowX
i prYXbierać Üoże różne poVWaci. NależX ją YaWeÜ roYpaWrXwać Y perVpekWXwX
jeTnoVWki a nie ogółuH a co najważniejVYeH nie jeVW ona Weż wielkością VWałąH Y górX
uVWaloną. IVWoWę auWonoÜii wXYnacYa jej TXnaÜicYnX cUarakWerH WXÜ barTYiej że
powVWajeH TojrYewa i ulega YÜianoÜ prYeY całe żXcie Tanego inTiwiTuuÜH poTlega TYiałaniu różnXcU cYXnników. PoÜiÜo Wego oÜawiane Tefinicje w YnacYnXÜ
VWopniu ułaWwiają YroYuÜienie Wego YjawiVkaH a icU wVpólnXÜ ÜianownikieÜ Vą
Y pewnością określenia wXÜienione we wVWępie To niniejVYego arWXkułu.
3. SWraWegie ucYenia Vię jako klucY To auWonomii
P liWeraWurYe prYeTÜioWu iVWnieje nie WXlko wiele Tefinicji ujÜowanego wieloaVpekWowo pojęcia auWonomii. Także WerÜin VWraWegii WłuÜacYonX jeVW na różne
VpoVobX. Oanpp-PoWWUoff i Onapp (1982J 133) roYuÜieją poT WXÜ pojęcieÜ operacje kogniWXwneH wXbierane i VWoVowane świaToÜie bądź nieH abX oViągnąć
określone celeH naWoÜiaVW TraT (2004J 71) piVYe o właściwXcU Tla inTXwiTualnego
VWXlu ucYenia VięH ukierunkowanXcU na TanX prYeTÜioW ucYenia Vię TYiałaniacU
ucYniówH kWóre Vłużą pobieraniuH VWrukWurXYowaniuH prYeWwarYaniuH prYecUowXwaniu i oTWwarYaniu wieTYXH prYX cYXÜ jako TYiałania kogniWXwne Vą WXlko cYęściowo obVerwowalne i VWanowią ważną cYęść wieTYX proceTuralnej ucYnia.

169

AgnieVYka PawłowVka

PeTług OxforT (1999J 518) VWraWegie Vą konkreWnXÜi cYXnnościaÜiH YacUowaniaÜiH TYiałaniaÜi lub WecUnikaÜi VWoVowanXÜi prYeY ucYącXcU Vię
w celu VYXbVYego i barTYiej efekWXwnego opanowania jęYXka obcegoH a icU użXwanie ułaWwia prYXVwajanieH YapaÜięWXwanieH wXVYukiwanie i wXkorYXVWXwanie
wieTYX jęYXkowej (Pawlak 2009J 65). OTwołując Vię To OxforT (1999)H MicUońVka-SWaTnik (2008J 393) Ywraca uwagęH że niekWóre VWraWegie Ta Vię YaobVerwować w użXciuH a inne nie (np. robienie noWaWek bądź VWreVYcYanie WekVWu Y jeTnej
VWronXH i proceVX YacUoTYące w ÜóYgu poTcYaV wXkonXwania WXcU cYXnności
Y Trugiej VWronX). NajważniejVYą icU cecUą jeVW na pewno Üożliwość icU naucYenia Vię. RiÜÜerÜann (1997J 100-101)H kWórX baYuje na krXWeriuÜ obVerwowalnościH Tokonuje naweW roYróżnienia ÜięTYX VWraWegiami (wewnęWrYne proceVX
prYeWwarYania inforÜacji i planowania) oraY WecUnikami (YewnęWrYneH ToVWrYegalne TYiałaniaH np. VprawTYanie inforÜacji w Vłowniku).
AnaliYując koÜplekVowo pojęcie VWraWegiiH nie VpoVób poÜinąć icU WXpologiiH poYwalającXcU na TogłębniejVYą icU cUarakWerXVWXkę. I Wak na prYXkłaT
OxforT (1990J 135) TYieli VWraWegie na beYpośreTnie i pośreTnie. Mo pierwVYej
grupX YalicYa VWraWegie pamięciowe (uÜożliwiające ÜagaYXnowanieH oTnajTXwanie i prYXpoÜinanie inforÜacji)H VWraWegie kogniWywne (wVpierające roYuÜienie i proTukcję wXpowieTYi) oraY VWraWegie kompenVacyjne (poYwalające na
koÜunikację w jęYXku obcXÜ poÜiÜo właVnXcU TeficXWów jęYXkowXcU). Mrugą
grupę WworYą VWraWegie VpołecYne (obejÜujące Ü.in. prośbę o poprawę błęTówH
wVpółpracę Y innXÜi ucYącXÜi Vię cYX Weż Y roTYiÜXÜi użXWkownikaÜi jęYXka)H
VWraWegie afekWywne (ToWXcYące eÜocjiH poVWaw) i meWakogniWywne (oTpowieTYialne Ya obVerwacjęH planowanie i ewaluację proceVu ucYenia Vię).
Mniej VYcYegółowX poTYiał proponują O’MalleX i CUaÜoW (1990J 1). PprawTYie roYróżniają oni ÜięTYX VWraWegiami meWakogniWywnymi (VWraWegie wXżVYego rYęTuH oTpowieTYialne Ya proceV ucYenia VięH Wj. jego organiYacjęH planowanieH konWrolowanie cYX ocenianie jego efekWXwności) i kogniWywnymi (konkreWne TYiałania ToWXcYące pracX Y określonXÜ ÜaWeriałeÜ jęYXkowXÜ celeÜ jego YroYuÜieniaH YapaÜięWania)H ale WrakWowane prYeY OxforT (1990) oTTYielnie VWraWegie VpołecYne i afekWXwne łącYą w grupę VWraWegii VocjoafekWywnycU (oTnoVYącXcU Vię Ü.in. To wVpółpracX
Y oWocYenieÜ) (MroźTYiał-SYeleVW 2004J 33). SWraWegie ucYenia Vię cecUuje YaWeÜ icU
YorienWowanie na konkreWnX celH prYX cYXÜ winnX one poYwolić kVYWałWować proceV
ucYenia Vię i użXcia jęYXka jak najbarTYiej opWXÜalnie. Nie Üożna jeTnakże YapoÜniećH że wXbór Tanej VWraWegii nie VWanowi TYieła prYXpaTkuH ale uwarunkowanX
jeVW ÜięTYX innXÜi wiekieÜH płciąH VWXleÜ ucYenia VięH WXpeÜ ÜoWXwacjiH roTYajeÜ
YaTania iWT. Jak YaYnacYa Pawlak (2006J 46)H w baTaniacU naT VWraWegiaÜi1 Towie1

Na WeÜaW UiVWoriiH obecnego VWanu i ÜeWoTologii baTań naT VWraWegiaÜi ucYenia Vię piVYą
Ü.in. MroźTYiał-SYeleVW (2004)H TargońVka (2008) i Pawlak (2009).
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TYionoH że TokłaTnie We VaÜe VWraWegie VWoVują ucYniowie TobrYX i VłabiH ale YaVaTnicYą kweVWią nie jeVW WoH cYX Wo robiąH ale w jaki VpoVób poTejÜują owe TYiałania.
UcYniowie Vłabi użXwają bowieÜ VWraWegii beY żaTnego planuH w VpoVób cUaoWXcYnXH
beY ToVWoVowania icU To właVnXcU YaTań i ÜożliwościH a ucYniowie oViągającX VukceV
są świaToÜi VwoicU YacUowań VWraWegicYnXcUH poWrafią je ToVWoVować To VXWuacji
i wXbrać We najbarTYiej VkuWecYneH nie YapoÜinają o Tobrej organiYacji proceVu nauki
i VkuWecYnej pracX Y konkreWnXÜ ÜaWeriałeÜ jęYXkowXÜ.
P WXÜ ÜiejVcu należX poVWawićH jak Vię wXTajeH YaVaTne pXWanieH jakicU
VWraWegii użXwają auWonoÜicYni ucYącX VięH Vkoro w VYeregu prYXWocYonXcU Tefinicji auWonoÜii cYX cUarakWerXVWXkacU auWonoÜicYnXcU ucYniów Ywraca Vię
uwagę na VWraWegie jako jeTen Y iVWoWnXcU eleÜenWów konVWXWuującXcU VaÜoTYielność ucYniów. SulikowVka (2006J 28H Ya Prokop 1993J 13) wXÜienia WuJ
· VWraWegie świaToÜego Ywracania uwagi na forÜX i VWrukWurX jęYXka TocelowegoH uÜiejęWność konWraVWowania poTobnXcU i prYeY Wo cYęVWo
ÜXlonXcU VWrukWur i TźwiękówH wewnęWrYne korXgowanie uVłXVYanXcU
bądź popełnianXcU błęTówH Ywracanie uwagi na prawiTłową wXÜowę
poVYcYególnXcU głoVek i VłówH
· VWraWegie wVpierające kreaWXwne użXcie jęYXkaH wXrażające Vię w Yabawie nowXÜi VWrukWuraÜiH naweW Y narażenieÜ Vię na rXYXko popełnienia
błęTów cYX śÜieVYnośćH
· prYekonanie o koniecYności VXVWeÜaWXcYnego opanowXwania nowXcU
Wreści w konWekście prYXVwojonej już wieTYXH
· VWraWegie wVpierające YapaÜięWXwanieH prYecUowXwanie i prYXwołXwanie ÜaWeriałuH
· VWraWegie oTnoVYące Vię głównie To recepWXwnXcU Vprawności jęYXkowXcUH wXrażające Vię w goWowości ucYącXcU Vię To poTejÜowania prób
całościowego YroYuÜienia WekVWuH wXcUwXcenia Vłów klucYowXcU oraY
VWawiania UipoWeY w prYXpaTku WruTności.
P WXÜ konWekście należałobX ToTaćH że Wakże VWoVowanie VWraWegii VpołecYnXcU
Üożna Yapewne uYnać Ya wXYnacYnik auWonoÜii ucYącego VięH Vkoro jęYXk Y naWurX
rYecYX jeVW prYeTe wVYXVWkiÜ narYęTYieÜ koÜunikacjiH a Wa oTbXwa Vię w inWerakcji
Y innXÜi. To ÜięTYX innXÜi właśnie VWraWegie VpołecYne Üogą poÜóc ucYąceÜu Vię
Tokonać ewaluacji właVnej wieTYX TeklaraWXwnej i proceTuralnej w konkreWnej
VXWuacji koÜunikacXjnej i WXÜ VaÜXÜ lepiej prYXgoWować Vię To kolejnXcU.
Na poTVWawie prYeprowaTYonXcU baTań okaYuje VięH że polVcX ucYniowie
użXwają nieVWeWX niewielkiej licYbX VWraWegii koÜunikacXjnXcUH VWoVują VWraWegie
bilingwalneH co VkuWkuje ÜaVowXÜ użXcieÜ jęYXka pierwVYego w klaVieH VWraWegie VpołecYneH o ile wXVWępująH ogranicYają Vię To próśb o poÜoc forÜułowanXcU w jęYXku ojcYXVWXÜH a VWraWegie reTukcji prYeważają naT VWraWegiaÜi koÜ-
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penVacXjnXÜi2 (PioWrowVki 2011J 30). PoÜiÜo WXcU nienapawającXcU YbXWniÜ
opWXÜiYÜeÜ wXników baTań naT użXcieÜ VWraWegii w polVkiÜ konWekście eTukacXjnXÜH WXÜ barTYiej należX YaakcenWować poWrYebę prYeprowaTYania Wreningu VWraWegicYnego3H kWórX poYwala ucYącXÜ Vię nie WXlko poTjąć reflekVję naT
właVnXÜi VWraWegiaÜiH ale WakżeH cYX wręcY prYeTe wVYXVWkiÜH YapoYnać Vię
i poWeÜ wXpróbować konkreWne VWraWegie YgoTne Y właVnXÜi ÜożliwościaÜi
i poWrYebaÜi cYX wręcY YÜienić cYęVWokroć Üało efekWXwne prYXYwXcYajenia
ToWXcYące proceVu nauki. NaucYającX powinien YaWeÜ VWworYXć VXWuacje Vkłaniające To użXcia konkreWnXcU VWraWegiiH o cYXÜ na prYXkłaTYie piVania kreaWXwnego w WanTeÜacU polVko-nieÜieckicU WrakWuje cYęść eÜpirXcYna arWXkułu.
SkuWecYne użXwanie VWraWegii nie powinno bXć bowieÜ prYXwilejeÜ YareYerwowanXÜ WXlko Tla Tobrego ucYącego Vię cYX wXłącYnie jego cecUą.
4. PiVanie w WanTemacU polVko-niemieckicU a auWonomicYność ucYącycU Vię
P prYXWocYonXcU powXżej TefinicjacU auWonomii i cUarakWerXVWXkacU auWonoÜicYnXcU ucYącXcU Vię pojawiają Vię ÜięTYX innXÜi Wakie określeniaH jakJ VwoboTa w YakreVie VaÜookreślania VięH ucYenie Vię poYa VYkołąH inTXwiTualnośćH nieVYablonowośćH elaVWXcYnośćH wVpółpraca Y innXÜiH VaÜoocenaH efekWXwne wXkorYXVWXwanie VWraWegiiH oTpowieTYialnośćH Yaufanie To VwoicU Üożliwości ucYenia
Vię jęYXka obcego i koÜunikowania w niÜH goWowość To VWawiania UipoWeY jęYXkowXcUH VaÜoTYielne roYwiąYXwanie probleÜów cYX rola naucYającego jako ToraTcX i prYewoTnika. Płaśnie piVanie kreaWXwne YTaje Vię VWanowić nie WXlko inWereVującX VpoVób wVpierania Vprawności piVaniaH ale Wakże proÜowania poVWaw
auWonoÜicYnXcU opierającXcU Vię na wXżej wXÜienionXcU cecUacU. Jak piVYe
PoÜÜerin (1996J 9-10)H uÜożliwia ono WworYenie WekVWów wXrażającXcU poVWawX żXcioweH obawXH żXcYenia piVYącXcUH kWóre Y kolei Vą VpoVobnością To określenia właVnego „ja”H To uświaToÜienia Vobie VwoicU korYeni kulWurowXcU prYX
jeTnocYeVnXÜ YroYuÜieniu Tla innej kulWurXH To ekVperXÜenWowania Y jęYXkieÜ
obcXÜ cYX To reflekVji i TXVkuVji ÜoWXwującXcU To TalVYego piVania. Również
CYernek (2008J 364) YauważaH że piVanie kreaWXwne uÜożliwia oViągnięcie niekWórXcU celów TXTakWXki auWonoÜii i inVpiruje To auWoekVpreVji. TwórcYe VXWuacje
VWwarYają Üożliwość roYwijania oWwarWości uÜXVłu i aVerWXwnego wXrażania opiniiH VWXÜulują niekonwencjonalność i nonkonforÜiYÜH a Wakże poÜagają YÜieniać poVWawX i VpoVób ÜXślenia ucYącXcU Vię. Rarówno poVWawę WwórcYąH jak
i auWonoÜicYną cUarakWerXYują akWXwność poYnawcYa i poTejÜowanie właVnXcU
2

PioWrowVki (2011J 30) nawiąYuje Wu To WXpologii VWraWegiiH kWórą proponują FaercU i OaVper (1980).
R uwagi na ogranicYenia objęWościowe arWXkułuH auWorka YreYXgnowała Y Togłębnej analiYX
Wreningu VWraWegicYnego i jego forÜ i YaVXgnaliYowała jeTXnie jego relewanWność.
3
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inicjaWXwH Y cYXÜ wiążą Vię ÜoWXwacja wewnęWrYna i pocYucie właVnej warWości.
RaTanieÜ naucYXciela jeVW Wu WworYenie śroTowiVkaH w kWórXÜ ucYącX Vię Üogą
wXkaYać Vię VaÜoTYielnością i ujawnić Vwój poWencjał WwórcYX.
P jakościowXÜ baTaniu piloWażowXÜ prYeprowaTYonXÜ w VeÜeVWrYe YiÜowXÜ roku akaTeÜickiego 2011I2012 wśróT łącYnie 20 VWuTenWów VWuTiów
licencjackicU na kierunku filologia gerÜańVka na UniwerVXWecie iÜ. A. MickiewicYa
w PoYnaniu4H VWarano Vię YacUować Wriangulację ÜeWoTologicYną i wXkorYXVWano
naVWępujące narYęTYia baTawcYeJ ankieWaH obVerwacja ucYeVWnicYąca (ToWXcYąca
cYęści baTania prYeprowaTYonej w raÜacU Yajęć) oraY analiYa TokuÜenWów (prace
piVeÜneH e-ÜaileH TYiennicYki). GłównXÜ celeÜ baTania bXło pokaYanieH że wVpieranie piVania kreaWXwnego na poYioÜie YaawanVowanXÜ jeVW uYaVaTnioneH a To
najbarTYiej relewanWnXcU pXWań Üu WowarYXVYącXcU należałX naVWępująceJ
· CYX piVanie kreaWXwne Üoże prYXcYXnić Vię To prYełaÜania niecUęci To
piVania?
· CYX piVanie w jęYXku obcXÜH jak głoVi obiegowa opinia VWuTenWówH YawVYe ÜuVi bXć WruTneH ÜoYolneH YwiąYane Y TużXÜ nakłaTeÜ cYaVu i pracX? CYX Weż prYeY piVanie kreaWXwne Üożna YÜienić Wo poTejście?
· CYX piVanie kreaWXwne Üa wpłXw na poTnieVienie koÜpeWencji ucYącXcU Vię w piVaniu obcojęYXcYnXÜH a WXÜ VaÜXÜ na roYwój inWerkulWurowej koÜpeWencji koÜunikacXjnej?
· Jak powinno Vię kVYWałWować piVanie kreaWXwne na poYioÜie YaawanVowanXÜ (Ü.in. w polVko-nieÜieckicU WanTeÜacU)H abX ucYącX Vię Üogli na WXÜ jak najwięcej VkorYXVWać?
· CYX w ogóle Üożna naucYXć Vię piVania WekVWów prYeY piVanie kreaWXwne?
Na pocYąWku projekWu ucYącX Vię YoVWali YapoYnani Y jego YałożeniaÜiH UarÜonograÜeÜ oraY poproVYeni o wXpełnienie pierwVYej ankieWX ToWXcYącej ÜięTYX
innXÜi roYuÜienia pojęćH WakicU jak kreaWywność i piVanie kreaWywneH roli Vprawności piVania w jęYXku ojcYXVWXÜ i obcXÜ oraY ocYekiwań wYglęTeÜ projekWu.
OprócY cUęci poVYerYenia reperWuaru VWrukWur lekVXkalnXcU i graÜaWXcYnXcUH roYwinięcia kreaWXwnościH Vprawności piVania iH jak jeTna Y oVób napiVałaH „(…) oTucYenia Vię lania woTX w wXpowieTYiacU piVeÜnXcU”H reVponTenci wXÜieniali prYeTe
wVYXVWkiÜ cUęć poYnania nowXcU oVób i icU kulWurX poTcYaV piVania w WanTeÜacU
polVko-nieÜieckicU i ucYenia Vię oT nicU jęYXkaH WXÜ barTYiejH że pięciu baTanXcU
oWwarcie prYXYnałoH że poYa ucYelnią nie Üa VpoVobności konWakWu Y roTYiÜXÜi
użXWkownikaÜi jęYXka nieÜieckiego. Re YroYuÜiałXcU wYglęTów oTpowieTź na Wo
4

Na pierwVYXÜ roku pięciu VWuTenWów ucYeVWnicYXło w ToTaWkowXcUH nieobjęWXcU planeÜ
VWuTiów YajęciacUH a na WrYeciÜ roku 15 oVób brało uTYiał w ogólnXÜ VeÜinariuÜ prYeTÜioWowXÜH kWóre aTreVowane jeVW To całego roku i kWórego wXboru VWuTenci Tokonują
prYeT roYpocYęcieÜ VeÜeVWru.
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VaÜo pXWanie YaTane VWronie nieÜieckiej bXła Ygoła inna. OcYXwiście akcenWowali
oni Vwą ciekawość wXnikającą Y cYęVWo nowego ToświaTcYeniaH jakie VWanowiła
wVpółpraca Y polVkiÜi VWuTenWaÜi filologii gerÜańVkiejH cUęć VWania Vię barTYiej
kreaWXwnXÜiH ale prYeTe wVYXVWkiÜ poTkreślali oni Üożliwość wVpierania Vprawności piVania polVkicU VWuTenWów i korXgowania icU błęTów. NieprYXpaTkowo
YreVYWą To uTYiału w projekcie YaproVYono nieÜieckicU VWuTenWów ÜającXcU
w prYXVYłości naucYać jęYXka nieÜieckiego jako obcego5.
P raÜacU Yajęć polVcX VWuTenci nie WXlko WworYXli WekVWX na różne WeÜaWXH pracując w paracUH wYglęTnie w grupacU. PrYereTagowXwali Wakże WekVWXH co
jeTnak Vwoją forÜą oTbiegało oT TobrYe iÜ Ynanej WraTXcXjnej korekWX (np.
pracowali naT WekVWaÜi prYX VWacjacU YaTaniowXcUH uÜieVYcYali w WabelacU właVne koÜenWarYe i wVkaYówki ToWXcYące forÜX i Wreści WekVWów prYeTłożonXcU To
analiYX). PreYenWowali na foruÜ właVne wXpowieTYi piVeÜneH poTejÜowali
reflekVję naT realiYacją Tanego WeÜaWu prYeY Viebie i innXcU ucYącXcU VięH Tokonując WXÜ VaÜXÜ (auWo-) ewaluacji.
OVWaWni ÜieViąc projekWu obejÜował jeTnakże nie WXlko VpoWkania na YajęciacUH ale Wakże pracę w WanTeÜacU. Ponieważ powoTYenie Wej cYęści projekWu
w jeVYcYe więkVYej ÜierYe Yależało oT oTpowieTYialnościH VaÜoTYielnościH goWowości To VproVWania (nie WXlko poT wYglęTeÜ jęYXkowXÜ) wXYwanioÜ jego ucYeVWnikówH VWarano Vię icU uwrażliwić na owe aVpekWXH Ü.in. poruVYając YagaTnienie auWonoÜii. Ppierw VWuTenci poproVYeni YoVWali o wXjaśnienie wVpoÜnianego pojęcia. RgoTnie WwierTYonoH że oYnacYa ono VaÜoTYielnośćH nieYależność. Mówiono
Weż o AuWonoÜii PaleVWXńVkiej oraY ogólnie o auWonoÜii poliWXcYnej cYX ÜaWerialnej.
PXWanieH cYXÜ jeVW auWonoÜia w ucYeniu Vię i naucYaniu jęYXkaH wprawiło jeTnak
ucYącXcU Vię w pewne YakłopoWanie. JeTXnie VWuTenWki WrYeciego roku profilu naucYXcielVkiego nieÜalże beY cUwili YaVWanowienia YTefiniowałX ją jako nieYależność
w TecXTowaniu o prYebiegu ucYenia Vię i uÜiejęWność ocenX jego wXników.
PVpoÜniałX one Weż o VWraWegiacU jako narYęTYiu oTgrXwającXÜ iVWoWną rolę
w efekWXwnXÜ ucYeniu Vię. O ile nieYbXW opWXÜiVWXcYne jeVW WoH że więkVYość VWuTenWów nie roYpaWruje WerÜinu auWonomia na płaVYcYXźnie eTukacXjnejH co bXć
Üoże oTYwiercieTla icU wcYeśniejVYe ToświaTcYenia VYkolneH gTYie Üówiono o niej
niewiele bądź w ogóle (co jeTnak w żaTen VpoVób nie wXklucYa icU auWonoÜicYności)H Wo jeTnak reakcja prYXVYłXcU naucYXcieli jęYXka nieÜieckiego poYwala Üieć
naTYiejęH że iTea auWonoÜii nie bęTYie obca kolejnXÜ pokolenioÜ ucYącXcU Vię
i naucYającXcUH Yarówno w Weorii jak i w prakWXce (Pawlak 2004aJ 175)J
5

P WXÜ ÜiejVcu auWorka pragnie Yłożyć VerTecYne poTYiękowania Pani MokWor S. VanTerÜeeren (CUriVWian-AlbrecUWV-UniverViWäWH Oilonia) i jej pięciu VWuTenWoÜ oraY Panu MokWorowi M. Springerowi (LuTwig-MaxiÜilianV-UniverViWäWH MonacUiuÜ) i jego TYiewięciu VWuTenWoÜ Ya okaYaną poÜoc i żXcYliwość w Wrakcie realiYacji projekWu.
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(…) probleÜX Y wprowaTYanieÜ poTejść auWonoÜicYnXcU YwiąYane Vą Y oVobą naucYXcielaH jego prYXgoWowanieÜ peTagogicYnXÜH oWwarWością na nowe propoYXcjeH
no i w końcu jego właVnXÜi ToświaTcYeniaÜi eTukacXjnXÜi Y okreVuH kieTX on VaÜ
bXł ucYnieÜH a później VWuTenWeÜ. TruTno bowieÜ ocYekiwaćH że naucYXcielH kWórX
Wak naprawTę nie wieH na cYXÜ polega iVWoWa poTejścia auWonoÜicYnegoH iH co cUXba
o wiele iVWoWniejVYeH VaÜ jeVW w ÜałXÜ VWopniu auWonoÜicYnX i reflekVXjnXH bęTYie
w VWanie w efekWXwnX VpoVób roYwijać auWonoÜię VwoicU ucYniów.

OolejnXÜ eWapeÜ prYXgoWowania To pracX w WanTeÜacU bXło YapoYnanie
ucYącXcU Vię Y TwoÜa WeÜaWaÜiH na kWóre ÜiałX powVWać WekVWX w ciągu ÜieViącaH WerÜineÜ ukońcYenia każTego Y nicUH loVowe prYXTYielenie aTreVów ÜailowXcU parWnerów Y NieÜiecH prośba o prowaTYenie TYiennicYka Yawierającego
reflekVje na WeÜaW prYebiegu pracX w WanTeÜacU i prośba o prYeVXłanie kopii
koreVponTencji na Vpecjalnie To Wego celu uWworYonX aTreV ÜailowX6. PXTawałobX VięH że We raÜowe wVkaYówki winnX bXłX wXVWarcYXć ucYącXÜ VięH ale wXwołałX on wręcY lawinę pXWań. SWuTenci ToÜagali Vię barTYo TokłaTnXcU wXWXcYnXcU ToWXcYącXcU Tługości WekVWuH YagaTnieńH kWóre należX poruVYXć i prYeTe
wVYXVWkiÜ WegoH jak oT VWronX organiYacXjnej VWworYXć WekVW poTcYaV Wego WXpu
wVpółpracX. Takie VYcYegółowe raTX kłóciłXbX Vię jeTnakże Y VaÜą koncepcją piVania kreaWXwnego. Na prYXkłaTYie opiVanej VXWuacji wiTać więc wXraźnieH że
ucYącX Vię cYuli Vię Talece niepewnieH Üieli obawXH cYX VproVWają WeÜu wXYwaniuH
cYX WekVWX będą wXVWarcYająco obVYerne i ciekawe. PrYeTe wVYXVWkiÜ YTraTYali
jeTnak Vwego roTYaju lęk prYeT użXcieÜ VWraWegii VpołecYnej polegającej na konWakcie Y roTYiÜXÜi użXWkownikaÜi jęYXkaH kWórX wXnikał Y niepewnościH cYX YroYuÜieją oni rTYennXcU użXWkowników jęYXka nieÜieckiegoH wYglęTnie YoVWaną
prYeY nicU YroYuÜiani. SWuTenciH prYXnajÜniej na pocYąWkuH wXkaYali głębokie
prYXwiąYanie To WraTXcXjnego poTYiału ról w proceVie TXTakWXcYnXÜH gTYie naucYającX uTYiela TokłaTnXcU inVWrukcjiH VaÜ poTejÜuje wVYelkie TecXYje i nie
YoVWawia ucYącXÜ Vię prawie w ogóle ÜiejVca na icU inTXwiTualne wXborX. TenH
VkąTinąT uYaVaTnionXH lęk prYeT nowXÜ i nieYnanXÜ cYX Weż powąWpiewanie we
właVne Üożliwości okaYałX Vię jeTnak króWkoWrwałe i oVWaWecYnie nie prYeVYkoTYiłX ucYącXÜ Vię w WworYeniu poprawnXcU i inWereVującXcU jęYXkowo WekVWówH kWóre
na pewno To króWkicU nie należałX.
PoTcYaV pracX w WanTeÜacU ucYeVWnicX projekWu użXwali różnXcU VWraWegii.
Już w Wrakcie Yajęć TXVkuWowaliH jak Üożna oT VWronX organiYacXjnej Yaplanować
wVpółpracę Y parWneraÜi Y NieÜiecH wXÜieniali Vię uwagaÜiH koÜenWowali wXpowieTYi innXcU. CeleÜ napiVania TwócU WekVWów kilku polVkicU VWuTenWów YTecXTowało Vię na poproVYenie roTYiÜXcU użXWkowników jęYXka o korekWę VaÜoTYiel6

R uwagi na różne (Ü.in. loVowe) cYXnniki wXnikające Ye VWronX nieÜieckiejH oVWaWecYnie
ukonVWXWuowało Vię 14 WanTeÜów.
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nie napiVanXcU prac. SWuTenci nieÜieccX nie ogranicYXli Vię Wu jeTnak To poTania
poprawnXcU forÜ. Mo nieÜalże każTej Vwojej ingerencji w WekVW TołącYali koÜenWarY Ye VYcYegółowXÜ uYaVaTnienieÜ icU TecXYjiH poTanieÜ prYXkłaTowXcU konWekVWów użXcia Tanego wXraYu cYX YwroWu. CYęVWo Vugerowali WakżeH abX Tokonać
prYeforÜułowań YTań cYX uYupełnić WekVW o relewanWne aVpekWX. CiekaweH że na WęH
jak Vię wXTajeH Üniej cYaVocUłonną forÜę wVpółpracX YTecXTowałX Vię wXłącYnie
oVobX Y WrYeciego roku. SWuTenci pierwVYego roku i cYęść oVób Y WrYeciego roku
poVWanowili piVać Ye VwoiÜi parWneraÜi na prYeÜian. Najpierw uVWalali Tość ogólną koncepcjęH poWeÜ realiYowali ją eWapaÜiH wciąż jeTnak Tokonując rewiYji pierwoWnXcU Yałożeń. Jak nieWruTno Vię ToÜXślićH bXło Wo Yajęcie nie WXlko Tość cYaVoi pracocUłonneH ale Weż Tla VWuTenWów pierwVYego roku łącYXło Vię Ye VporXÜi WruTnościaÜi. MopiVanie cUoćbX kilku kolejnXcU YTań YawVYe wiąYało Vię Ye YroYuÜienieÜ YTań auWorVWwa naWive VpeakeraH a na Wo poYioÜ opanowania jęYXka prYeY
VWuTenWów pierwVYego VeÜeVWru nie YawVYe w wXVWarcYającXÜ VWopniu poYwalał.
SWąT Weż Vięgali po VWraWegię YaTawania pXWań i cYęVWokroć Topiero po kilkukroWnej
wXÜianie e-Üaili i uVWaleniu YnacYenia fragÜenWu wracali To TalVYego WworYenia
WekVWu. PoTobne wXYwanie cYekało Wakże nieÜieckicU VWuTenWów. CYaVeÜ polVcX
VWuTenci pierwVYego roku Tość nieporaTnie forÜułowali ÜXśli i wówcYaV ÜuVieli je
ToprecXYowXwaćH nie Üogąc w ogóle poViłkować Vię jęYXkieÜ pierwVYXÜH jak Wo
Vię YTarYa na YajęciacU. Mla polVkicU VWuTenWów iVWoWną poÜocą okaYała Vię praca
Ye VłownikaÜiH kWóre wVpierałX Yarówno proceV proTukcjiH jak i recepcji WekVWów
oraY poYwoliłX na VaÜoTYielną pracęH beY ingerencji naucYającego.
P VwoicU TYiennicYkacU polVcX VWuTenci poTkreślaliH że piVanie w WanTeÜacU bXło VpoVobnością To konWakWu Y żXwXÜ jęYXkieÜ i jęYXkowego VprawTYenia
Vię w projekcieH kWórX VWanowił Tla nicU nowXH oTbiegającX oT ucYelnianego VcenariuVYa YajęćH VpoVób ToVkonalenia wieTYX i uÜiejęWnościH prYeY co ÜiÜo pocYąWkowego VcepWXcXYÜu cYuli Vię barTYo YÜoWXwowani To nauki. CUociaż wcYeśniej
WowarYXVYXłX iÜ obawXH cYX wVpółpraca bęTYie prYebiegać właściwieH wVkaYXwali
na nieVkrępowanie TokłaTnXÜi wXWXcYnXÜi ToWXcYącXÜi VpoVobu pracXH Tługości
WekVWuH poruVYanXcU aVpekWów iWT.H prYeY co Üogli VaÜi poTejÜować TecXYje i pracować w TogoTnX Tla Viebie i parWnera Y WanTeÜu VpoVób. Piele oVób prYXYnało
WakżeH że oTcYuwałX VWracU prYeT popełnianieÜ błęTów w koÜunikacji Y roTYiÜXÜi
użXWkownikaÜi jęYXkaH co jeTnakH prYeY żXcYliwe naVWawienie VWronX nieÜieckiej
oraY icU poÜocH YoVWało wXeliÜinowane. Także WeÜaWX TawałX Tużą VwoboTę To
wXpowiaTania Vię i uÜożliwiałX bXcie kreaWXwnXÜ7.
7

PierwVYX WeÜaWH jako że cYaV realiYacji WanTeÜowej cYęści projekWu prYXpaTł na okreV
gruTniowo-VWXcYniowX i ToWXcYXł reflekVji na WeÜaW Łożego NaroTYenia wiTYianego ocYXÜa
cUoinki. Mrugi WeÜaW WrakWował o UiVWorii żXcia VWaruVYki prYeTVWawionej na oWrYXÜanXÜ
prYeY VWuTenWów YTjęciu.

176

O auWonomii VWuTenWów neofilologii na prYykłaTYie piVania kreaWywnego w polVko-niemieckicU…

SaÜa preYenWacja WekVWów na YajęciacU wXwołała Tuże eÜocjeH nierYaTko
YacUwXW i licYne koÜenWarYeH a Wakże Vkłoniła wielu polVkicU VWuTenWów To YTania Trogą e-Üailową VYcYegółowego VprawoYTania Y Wego YTarYenia VwoiÜ
parWneroÜ Y WanTeÜów. P raÜacU ewaluacji Wej cYęści projekWu VWuTenci nie
WXlko TYielili Vię na YajęciacU VwoiÜi reflekVjaÜiH ale Wakże wXpełniali ankieWęH
obejÜującą ÜięTYX innXÜi pXWanie o WoH cYego Vię naucYXli. P oTpowieTYiacU
wXÜienianoJ poYnanie nowXcUH ciekawXcU VWrukWur lekVXkalnXcU i graÜaWXcYnXcUH VprawTYenie VwoicU uÜiejęWności jęYXkowXcU w koÜunikacji Y naWive
VpeakereÜH uwrażliwienie na różnice ÜięTYX jęYXkieÜ piVanXÜ i ÜówionXÜH
wXkorYXVWanie poWencjału właVnej wXobraźniH roYwinięcie Vprawności piVaniaH
a prYeTe wVYXVWkiÜ Yebranie nowXcU ToświaTcYeńH kWórXcU cUęć wXkorYXVWania
w pracX YawoTowej Teklarowali VWuTenci profilu naucYXcielVkiego. OVWaWnie
VWwierTYenie YTaje Vię poWwierTYaćH że właśnie okreV eTukacjiH a YaWeÜ i VWuTiaH
jeVW cYaVeÜ ToVkonalenia właVnego warVYWaWu pracX i rYuWuje na TalVYą VaÜoTYielną naukę już po oWrYXÜaniu świaTecWwa cYX TXploÜu.
CYęść oVób wXraYiła Wakże naTYieję na TalVYą wVpółpracę Y nowo poYnanXÜi
oVobaÜi Ye wYglęTu na inWereVującX wXÜiar Wej forÜX ucYenia Vię. MlaWego Weż ÜieViąc po YakońcYeniu projekWu polVcX ucYeVWnicX baTania YoVWali poproVYeni o wXpełnienie króWkiej ankieWX celeÜ uVWaleniaH cYX uWrYXÜują konWakW Ye VwoiÜi parWneraÜi
Y NieÜiecH w jakiej forÜie i jaka WeÜaWXka ToÜinuje. R WrYXnaVWu oVóbH kWóre oTeVłałX
ankieWę oWrYXÜaną Trogą ÜailowąH jeTenaście oTpowieTYiałoH że nie Üa Y niÜi żaTnego konWakWu. P WXÜ ÜiejVcu należałobX TokłaTnie prYXjrYeć Vię uYaVaTnienioÜ
Wego VWanu rYecYXH o kWóre reVponTenci w ankiecie Wakże YoVWali poproVYeni. SYeść
oVób prYXYnałoH że Vkoro projekW YoVWał YakońcYonXH nie wiTYiałX poWrYebX konWXnuacji
YawarWXcU YnajoÜościH WXÜ barTYiej żeH YTanieÜ kilku Y nicUH wiąYałobX Vię Wo Y pewnXÜ ToTaWkowXÜ nakłaTeÜ cYaVu. PoTkreślałX one jeTnakH że poTcYaV jego Wrwania
ÜogłX Vię prYekonać o poYXWXwnXÜ wpłXwie wVpółpracX Y NieÜcaÜi na właVne
uÜiejęWności jęYXkowe. ŁXć Üoże oVobX We Üają wśróT VwoicU YnajoÜXcU Wakże
naWive VpeakerówH VWąT nie prYejawiałX cUęci uWrYXÜania konWakWu Y parWneraÜi
Y WanTeÜów. Można jeTnak prYXpuVYcYać WakżeH że ucYeVWnicWwo w projekcie niejako
iÜplikowało Wę koniecYnośćH a raYeÜ Y jego finaliYacją uległa ona TeYakWualiYacji. FakW
Wen świaTcYXć Üoże YaWeÜ o ważnej funkcji naucYającego w proceVie TXTakWXcYnXÜ
jako aniÜaWoraH beY kWórego pewne TYiałania Üogą YoVWać YaniecUaneH naweW jeśli
okaYałX Vię prYXcYXniać To efekWXwniejVYego prYebiegu proceVu prYXVwajania jęYXka.
OcYXwiście należX YaakcenWowaćH że koncepcja auWonoÜii YakłaTa wolność wXborówH a YaWeÜ ucYącXÜ Vię Üożna pewne roYwiąYania YaproponowaćH ale Wo oni VaÜi
oVWaWecYnie poTejÜują TecXYje ToWXcYące VwoicU TalVYXcU TYiałań. RÜuVYanie icU To
cYegokolwiek kłóciłobX Vię Y iVWoWą auWonoÜii. TrYX oVobX wXkaYałX inicjaWXwę i napiVałX To VwoicU parWnerów Y WanTeÜuH ale nieVWeWX nie oWrYXÜałX oTpowieTYiH naWoÜiaVW TwócU ankieWowanXcU Teklarowało cUęć oTświeżenia konWakWuH cUoć ToWąT
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Wego nie ucYXniło. Mwie oVobX Üają naTal konWakW Y parWneraÜi Y WanTeÜu prYeY
e-ÜaileH prYX cYXÜ w jeTnXÜ prYXpaTku w ÜoÜencie prYeprowaTYania ankieWX
YnajoÜość powoli YTawała Vię prYenoVić Ye świaWa wirWualnego To realnegoH o cYXÜ
świaTcYX poniżVYa ankieWaJ
1. CYX naTal Üa PanIi konWakW Ye VwoiÜ parWnereÜ Y WanTeÜu? MlacYego?
TakH naTal ÜaÜ konWakW Ye Vwoją parWnerką Y WanTeÜu. PoTcYaV wVpólnego
piVania barTYo Vię polubiłyśÜXH świeWnie Vię naÜ raYeÜ pracowało. ŁarTYo
TobrYe Vię Weż roYuÜiałyśÜXH TlaWego cUceÜX uWrYXÜać konWakW. LuiVa wVpoÜniałaH że barTYo inWereVuje Vię PolVką i naVYą kulWurą. Lubi Weż prYXjeżdżać
To PolVkiH TlaWego uÜówiłyśÜX Vię wVWępnie na oTwieTYinX.

2. OWóre forÜX koÜunikacji wXkorYXVWuje PanIi w konWakWacU Y parWnereÜ Y WanTeÜu? (np. e-ÜailH porWale VpołecYnościowe (jakie?)H SkXpe iWT.) MlacYego?
PiVYeÜX To Viebie WXlko e-Üaile. ObXTwie ÜaÜX wiele Yajęć na ucYelni
i poYa niąH TlaWego WruTno jeVW naÜ Ynaleźć cYaV na roYÜowę prYeY SkXpa.

3. Jakie WeÜaWX Vą prYeY PańVWwa poruVYane?
PocYąWkowo ogranicYałyśÜX Vię jeTXnie To WeÜaWów YwiąYanXcU Y naVYXÜ
wVpólnXÜ projekWeÜ. Po jego YakońcYeniu YacYęłyśÜX również piVać o Vobie o
WXÜH cYXÜ Vię akWualnie YajÜujeÜXH cYXÜ YajÜowałyśÜX Vię wcYeśniejH jakie
ÜaÜX planX na prYXVYłośćH co cUciałXbXśÜX robić w prYXVYłości. CYęVWo piVYeÜX
również o VWereoWXpacU ToWXcYącXcU Yarówno PolakówH jak i NieÜców. CYaVaÜi
roYÜawiaÜX Weż ogólnie o jęYXku nieÜieckiÜ. Ja opiVuję parWnerce WruTne Tla
Ünie Vłowa lub konVWrukcje graÜaWXcYneH a ona Üi je wXjaśnia i poTaje prYXkłaTXH w jakicU Tana konVWrukcja najcYęściej wXVWępuje. Oilka raYX TXVkuWowałXśÜX również na WeÜaW Üojej YnajoÜości jęYXka nieÜieckiego. UVłXVYałaÜ oT
niej wiele ÜiłXcU VłówH jeTnak okaYało VięH że poVługuję Vię cYaVeÜ barTYo rYaTko użXwanXÜi prYeY NieÜców konVWrukcjaÜiH prYeY co VWaję Vię nienaWuralna.

CYęść projekWu ToWXcYąca pracX w WanTeÜacU polVko-nieÜieckicU VWała VięH jak
wiTać na prYXkłaTYie YapreYenWowanej wXpowieTYiH punkWeÜ wXjścia To Yawarcia YnajoÜościH kWóra naTal prYebiega w forÜie wXÜianX e-ÜailiH jeVW inWereVującXÜ VpoVobeÜ ToVkonalenia inWerkulWurowej koÜpeWencji koÜunikacXjnej i Yapewne bęTYie konWXnuowana poYa inWerneWeÜ. ŁarTYo ważną funkcję
pełnią Wu jeTnak YainWereVowanie i Yaangażowanie obu VWron.
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5. PnioVki
AnaliYa wXników prYeprowaTYonego baTania poYwala VWwierTYićH że ucYącX Vię
cUcą i poWrafią bXć auWonoÜicYniH cUoć cYęVWokroć nie jeVW iÜ łaWwo oTejść oT
WraTXcXjnegoH poTawcYegoH a YaWeÜ Weż Tla wielu wXgoTnego iH Y icU punkWu
wiTYeniaH beYpiecYnego proceVu TXTakWXcYnegoH w kWórXÜ poTYiał ról nakaYuje
naucYająceÜu prYejąć całą oTpowieTYialność Ya prYebieg i reYulWaWX wVYelkicU
TYiałań. OcYXwiście poVYcYególne oVobX w różnXÜ VWopniu prYXwiąYane Vą To
opiVanego VWanu rYecYX i Üniej lub barTYiej Vkłonne To YÜian. Jak Vię jeTnak
okaYujeH VWworYenie oTpowieTnicU warunkówH ÜięTYX innXÜi VpoVobności To
YaVWoVowania konkreWnXcU WXpów VWraWegiiH uÜożliwia proÜowanie poVWaw
auWonoÜicYnXcUH Tając WXÜ VaÜXÜ ucYącXÜ Vię Tużą VwoboTę w TecXTowaniuH YgoTnie Y właVnXÜi poWrYebaÜi i preferencjaÜiH na WeÜaW VaÜoTYielnegoH
nieVYablonowego TYiałaniaH ucYenia Vię jęYXka obcego Y YaangażowanieÜ
i prYeTe wVYXVWkiÜ prYekonania Vię o właVnej YTolności To bXcia wVpółoTpowieTYialnXÜ Ya proceV TXTakWXcYnX i jego reYulWaWX. OWwarWą kweVWią poYoVWaje
jeTnakH cYX ucYącX Vię będą YainWereVowani TalVYXÜ wXkorYXVWanieÜ YaproponowanXcU iÜ roYwiąYańH cUoć w prYXpaTku końcowXcU wXników YapreYenWowanego baTania YTają Vię na Wo iVWnieć realne VYanVe.
R ocYXwiVWXcU wYglęTów nie Üożna jeTnakże reYulWaWów cYęści YapreYenWowanego baTania piloWażowego poVWrYegać w kaWegoriacU beYkrXWXcYnego
opWXÜiYÜuH ponieważH jak wcYeśniej YaakcenWowanoH poVWawa auWonoÜicYna
nie jeVW cYXÜś nieYÜiennXÜH jeVW kVYWałWowana prYeY wiele cYXnnikówH roYwija
Vię VWopniowo i powoliH a prYeTVWawionX projekW jeVW WXlko niewielkiÜ prYXcYXnkieÜ To jej kVYWałWowania. NieÜniej jeTnak baTanie Wo pokaYujeH że Waka Üożliwość iVWnieje i należX ją wXkorYXVWaćH abX prYXgoWować ÜłoTe pokolenia To
żXcia w VWawiającej coraY Wo nowe wXYwania rYecYXwiVWości. RaTania Wego nie
wolno YanieTbaćH cUoć należX Vię Weż licYXć Ye VcepWXcXYÜeÜ ucYącXcU Vię i bXć
świaToÜXÜH że TojrYewanie icU auWonoÜicYności wXÜaga cYaVuH że nie Üa Wu
ÜowX o efekWacU wiTocYnXcU Y Tnia na TYień i jeTnakowXcU u wVYXVWkicU.
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UVing virWual worlTV in WUe TevelopmenW of learner auWonomy anT
iWV impacW on learning WUe PaVW Simple TenVe
Online virWual worlTV are becoÜing iÜporWanW WoolV in foreignIVeconT language
inVWrucWion in view of WUe facW WUaW WUeX enUance ÜoWivaWionH proÜoWe learner
auWonoÜX anT encourage Vocial preVence in a 3M environÜenW. PUaW iV ÜoreH
virWual worlTV are a WXpe of realiWX in wUicU VWuTenWV can ÜeeW anT coÜÜunicaWe
wiWU oWUer learnerV in WUe WargeW language uVing WexWH voice or viTeo aV well aV
VUaring WUeir iTeaV relaWeT Wo language learning. FurWUerÜoreH virWual worlTV
proviTe learnerV wiWU WUe op-porWuniWX Wo Wake parW in virWual language courVeV or
leVVonV aV well aV viViW placeV connecWeT wiWU WUe WargeW language culWure. TUe
paper preVenWV WUe reVulWV of a VWuTX wUoVe aiÜ waV Wo inveVWigaWe WUe effecWiveneVV of uVing virWual worlT environÜenWV in WeacUing WUe NngliVU PaVW SiÜple
TenVe. TUe VaÜple conViVWeT of 13 PoliVU graTe WUree Venior UigU VcUool VWuTenWV. TUe TaWa were obWaineT bX ÜeanV of an auWonoÜX graÜÜar queVWionnaire anT a graÜÜar WeVW aTÜiniVWereT before anT afWer WUe WreaWÜenWH aV well
aV a backgrounT queVWionnaire anT an evaluaWion VUeeW. TUe TaWa were analXYeT
quanWiWaWivelX anT qualiWaWivelX. TUe reVulWV inTicaWe WUaW WUe learnerV benefiWeT
froÜ WUe inVWrucWionH boWU in WUe area of auWonoÜX anT graÜÜar. PUaW iV ÜoreH
WUe arWicle proviTeV a VeW of recoÜÜenTaWionV for WUe TevelopÜenW of auWonoÜX
anT language learning in WUe PoliVU eTucaWional conWexW bX ÜeanV of virWual
worlTV aV well aV TirecWionV for fuWure eÜpirical inveVWigaWionV.
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1. PVWęp
NowocYeVne WecUnologie TeWerÜinują naVYe coTYienne żXcieH Yarówno YawoToweH jak i oVobiVWe. Nie powinno YaWeÜ TYiwićH że oTgrXwają coraY więkVYą
rolę we wVpółcYeVnej eTukacjiH Wakże Wej ToWXcYącej TXTakWXki jęYXków obcXcU.
Na świecie coraY więcej VYkół publicYnXcU i niepublicYnXcUH a Wakże VYkół wXżVYXcU wXkorYXVWuje WecUnologię wirWualnego śroTowiVka To nauki jęYXków obcXcU (HenTerVon i in. 2009; Malgaro i Lee 2010; Sobkowiak 2011). PoTobnX
WrenTH acYkolwiek na ÜniejVYą VkalęH Taje Vię YaobVerwować również w PolVce.
NależX jeTnak YauważyćH że cUoć naucYanie jęYXków obcXcU Ya poÜocą WecUnologii koÜpuWerowej jeVW obecne w liWeraWurYe prYeTÜioWu oT kilku już TekaTH Wo
wXkorYXVWanie wirWualnXcU świaWów w WXÜ obVYarYeH Wakże WXcU TYiałającXcU
w oparciu o prYegląTarkę inWerneWowąH VWanowi obiekW YainWereVowań na VYerVYą VkalęH Wak wśróT baTacYXH jak i naucYXcieli jęYXków obcXcUH Topiero oT kilku
oVWaWnicU laW. MYieje Vię Wak Yapewne Ya Vprawą WegoH że wirWualne świaWX Wo
jeTna Y nowVYXcUH inWereVującXcU i obiecującXcU WecUnologii ToVWępnXcU Ya
relaWXwnie niVką cenęH w wielu prYXpaTkacU YwiąYana jeTXnie Y koVYWeÜ połącYenia Y Viecią inWerneW. PonaTWo WecUnologia Wa oferuje inWerakWXwnąH WrójwXÜiarową Wreść w Vieci inWerneW (MieUl 2002J 113). Tego roTYaju nowocYeVne
WecUnologie Vą źróTłeÜ ÜoWXwacji Tla ucYącXcU Vię jęYXka TocelowegoH kWórYX
w Wen VpoVób Üogą Yaangażować Vię w VYereg celowXcU TYiałań eTukacXjnXcU
beY obawX uWraWX YaplanowanXcU celów (Cooke-PlagwiWY 2008J 547). PonaTWo
wirWualne świaWX wXkorYXVWują cecUX popularnXcU koÜpuWerowXcU gier koÜercXjnXcUH w kWórXcU gracYe iVWnieją w VYWucYnXÜH ale realiVWXcYnie wXgenerowanXÜ aniÜowanXÜ śroTowiVku. P WakicUH prYXpoÜinającXcU realiVWXcYneH warunkacU ucYniowie Üogą brać uTYiał w różnXcU gracUH roYwiąYXwać YagaTki
i VWawiać cYoła różnXÜ wXYwanioÜ. Takie cecUX wirWualnXcU świaWówH jeśli Wrafnie Vą Ye Vobą połącYoneH Üogą uroYÜaicić YaVobX wXkorYXVWXwane To nauki
jęYXków obcXcU oraY prYXcYXnić Vię To efekWXwniejVYej realiYacji YaÜierYeń prograÜów naucYania. JeTnakże najwiękVYą YaleWą wXkorYXVWania wirWualnXcU
świaWów w nauce jęYXków obcXcU jeVW WoH że VWwarYają one ucYnioÜ Üożliwość
ToświaTcYenia inWerakcjiH WakicU jak w żXciu coTYiennXÜH i WXÜ VaÜXÜ Tają iÜ
okaYję To Yaangażowania Vię w YroYuÜiałe Tla nicU i niepoYbawione VenVu Yajęcia jęYXkowe (Cooke-PlagwiWY 2008J 547).
P Vieci inWerneW iVWnieje wiele różnego roTYaju wirWualnXcU świaWówH To kWórXcU ToVWęp Yapewnia oTpowieTnie oprograÜowanieH po uprYeTniÜ pobraniu
i YainVWalowaniu w VXVWeÜie operacXjnXÜ użXWkownika. NależX jeTnak YaYnacYXćH
że prYeVYkoTą Tla poprawnego TYiałania Tanego wirWualnego świaWa Üogą bXć
wXÜagania VprYęWowe. Na VYcYęście Tla VYkół cYX użXWkowników TXVponującXcU
VWarVYXÜ VprYęWeÜ koÜpuWerowXÜH ToVWęp To niekWórXcU wirWualnXcU świaWów
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uÜożliwia YwXkła prYegląTarka inWerneWowa. Tak TYiałające wirWualne świaWX Wo na
prYXkłaT Qoowalk (UWWpJIIwww.Xoowalk.coÜI) oraY SmeeW (UWWpJIIen.VÜeeW.coÜI).
Tego roTYaju świaWXH cUoć Üoże Üniej aWrakcXjneH jeśli Vą one wXkorYXVWane oTpowieTnio prYeY naucYXcieliH Üogą Yaoferować ucYnioÜ VYereg pożXWecYnXcU opcjiH
WakicU jak prowaTYenie roYÜów w cYaVie rYecYXwiVWXÜ cYX YTobXwanie inforÜacji
o kulWurYe jęYXka Tocelowego. NależX jeTnak paÜięWaćH że w prYeciwieńVWwie To
barTYiej YaawanVowanXcU WecUnologicYnie wirWualnXcU świaWówH WakicU jak np.
SeconT Life (UWWpJIIVeconTlife.coÜI)H wirWualne świaWX TYiałające w oparciu o prYegląTarkę inWerneWową oferują WXlko Üożliwość prowaTYenia roYÜów prYX wXkorYXVWaniu WekVWu a nie głoVuH co Wo Üa VYcYególne YnacYenie w eTukacji jęYXkowej.
2. PirWualne świaWy w naucYaniu jęYyków obcycU
Łell (2008J 2) Tefiniuje wirWualne świaWX jako VXncUronicYnąH Wrwałą Vieć luTYi
repreYenWowanXcU prYeY Vwoje awaWarX połącYonXcU Ye Vobą w Vieć koÜpuWerów.
Mla VickerV (2010J 75) naWoÜiaVW wirWualne świaWX Wo nic innego jak śroTowiVka
VpołecYnościoweH w kWórXcU ucYniowie Üają Üożliwość prYebXwania w roYÜaiWXcU ÜiejVcacUH VpoWXkania Vię Y innXÜi oVobaÜi w celu prowaTYenia roYÜów
(WekVW lub głoV) w cYaVie rYecYXwiVWXÜ. PeTług baTacYa wirWualne świaWX VWanowią Yupełnie inną jakość w baTaniacU ToWXcYącXcU wXkorYXVWania InWerneWu
Y uwagi na WoH że WXpowa TwuwXÜiarowa Vieć jeVW bogaWa w Wreść (Wj. WekVWXH pliki
auTio i wiTeo oraY grafikę)H naWoÜiaVW WrójwXÜiarowa Vieć ToTaje pocYucie ÜiejVca i inWerakcji oTbXwającej Vię w cYaVie rYecYXwiVWXÜ. CUiWWaro i Ranon (2007)
Ywracają ponaTWo uwagęH że wirWualne świaWX Tają Üożliwość oTWwarYania świaWa realnego lub WworYenia Yupełnie nowXcU świaWówH w kWórXcU ucYniowie Üogą
ucYXć Vię wXkonXwania VpecXficYnXcU YaTań iH co jeVW iVWoWneH YaTania We Üogą
bXć powWarYane prYeY ucYniów Wak cYęVWoH jak jeVW Wo koniecYne w beYpiecYnXÜ
Tla nicU śroTowiVku. PeTług jeVYcYe innej Tefinicji Yaproponowanej prYeY ScUroeTera (2008J 2)H wirWualne świaWX Wo „Wrwałe wirWualne śroTowiVkaH w kWórXcU
luTYie ToświaTcYają innXcU prYeY bXcie i obcowanie w nicU raYeÜ Y innXÜi luTźÜi” (WłuÜacYenie auWora). PoTVuÜowującH Üożna VWwierTYićH że wirWualnX świaW
Üoże bXć opiVanX jako WrójwXÜiarowa cXberprYeVWrYeńH kWórej ÜieVYkańcX Üogą
VpoWXkać Vię i roYÜawiać Y innXÜi cXberÜieVYkańcaÜi Ya poÜocą repreYenWującXcU icU poVWaci – awaWarów.
NależX YaYnacYXćH że poÜXVł wirWualnXcU świaWów nie jeVW nowXH ponieważ na prYeVWrYeni kilku oVWaWnicU TekaT ucYeVWnicX kilku projekWów baTawcYXcU WworYXli Vwoją graficYną repreYenWację iVWniejącą w wirWualnej WrójwXÜiarowej prYeVWrYeni (OelWon 2007J 2). PierwVYe wirWualne świaWX YoVWałX uWworYone już w laWacU 70. i YwiąYane bXłX Y koÜpuWerowXÜi graÜi prYXgoTowXÜi.
MYiałałX Y wXkorYXVWanieÜ WekVWuH kWórX poYwalał użXWkownikowi na koÜunika-
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cję Y koÜpuWereÜ Ya poÜocą klawiaWurXH prYeY wXTawanie różnego roTYaju
proVWXcU poleceń poTcYaV grX. NaVWępnie pojawiłX Vię śroTowiVka MUM (ang.
mulWi-uVer TomainV) i MOO (ang. mulWi-uVer TomainV objecW-orienWeT) wXkorYXVWane prYeY naucYXcieli To naucYania jęYXków obcXcU oraY inWerkulWurowego
poroYuÜienia (SUielT 2003). JeTnakże WecUnologie opierające Vię na WekVWacU
VWałX Vię nienowocYeVne i YoVWałX YaVWąpione prYeY barTYiej aWrakcXjne i inWerakWXwne wirWualne świaWXH Wakie jak cUociażbX AcWive PorlTV. R Trugiej VWronX Wego
WXpu świaWX bXłX pewnXÜ prYeTłużenieÜ śroTowiVka cUarakWerXVWXcYnego Tla
MOOH Y Wą różnicąH że nie bXła WoH jak już wVpoÜnianoH rYecYXwiVWość WXpowo
WekVWowaH a WakaH w kWórej użXWkownicX Üogli obcować Y obiekWaÜi i obraYaÜi
oraY repreYenWować VaÜXcU Viebie Ya poÜocą awaWarów (Orajka 2007J 125).
JeTnXÜ Y najbarTYiej YnanXcU i popularnXcU wirWualnXcU świaWów jeVW SeconT LifeH kWórX YoVWał uToVWępnionX publicYnie w 2003 r. prYeY firÜę LinTen
Lab. MoVWęp To Wego świaWa Yapewnia ToVWępne Ya TarÜo oprograÜowanie
(WYw. viewer)H a jego ÜieVYkańcX Üogą koÜunikować Vię Ye Vobą Ya poÜocą
VWworYonXcU prYeY Viebie poVWaci – awaWarów. MieVYkańcX Wego wirWualnego
świaWa Üogą ÜięTYX innXÜi oTkrXwać Wen świaWH VpoWXkać innXcU ÜieVYkańców
cYX ucYeVWnicYXć w inTXwiTualnXcU lub grupowXcU YajęciacU. PoT wieloÜa
wYglęTaÜi eTukacja jęYXkowa w SeconT Life prYXpoÜina WraTXcXjną rYecYXwiVWość VYkolną Y Wego powoTuH że poTcYaV wirWualnXcU lekcji korYXVWa Vię Y Wablic
cYX różnego roTYaju ÜulWiÜeTiówH a ucYniowie VporYąTYają noWaWkiH wXkonują
ćwicYenia jęYXkowe i YTają egYaÜinX. JeTnakżeH jak Yauważa Sobkowiak (2011J
125)H SeconT Life VWwarYa ToVkonałe warunki Wak Tla naucYXcieli jęYXków obcXcUH jak i ucYniów oraY VWuTenWów oferującJ (1) pełne „YanurYenie” w rYecYXwiVWości jęYXka TocelowegoH (2) pełną ÜulWuVenVorXcYną i ÜulWiÜeTialną prakWXkę koÜunikacXjnąH (3) auWenWXcYnośćH acYkolwiek wirWualnąH YaTań jęYXkowXcUH (4) Üożliwość YÜian różnXcU Vcenerii Tla ćwicYeń koÜunikacXjnXcU i (5)
Yaangażowanie eÜocjonalne ucYnia. PonaTWo wirWualne świaWXH Wakie jak SeconT LifeH VWanowią pokaźnX poWencjał koÜunikacXjnX i TXTakWXcYnX. Jak Wrafnie
Yauważa Sobkowiak (2011J 126)H w wirWualnXÜ świecie bowieÜJ (1) ucYniowie
Üogą VpoWkać Vię Y ucYniaÜi Y innXcU kulWurH (2) ÜuVYą poruVYać Vię w prYeVWrYeni i użXwać jęYXkaH kWórego Vię ucYą w celu uYXVkania poÜocXH (3) ÜuVYą
koÜunikować Vię w kweVWiacU auWenWXcYnXcU cYXnnościH (4) Üa ÜiejVce bogaWa
jęYXkowo-funkcjonalna inWerakcja poÜięTYX naucYXcieleÜ a ucYniaÜi i ÜięTYX
VaÜXÜi ucYniaÜi oraY (5) błęTX jęYXkoweH kWóre nie powoTują uWruTnień
w koÜunikacjiH Vą ignorowane lub analiYowane w późniejVYXÜ cYaVie.
TraTXcXjne ÜeWoTX naucYania jęYXków obcXcU oferują wieTYę prYekaYXwaną prYeY naucYXcieli i YTobXwaną Y poTręcYników VYkolnXcU. PirWualne świaWX naWoÜiaVW Üogą VWanowić cennX YaÜiennik realnego ToświaTcYenia jęYXkowego Y uwagi na poTobną To coTYiennej koÜunikację prowaTYoną Y perVpek-
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WXwX pierwVYej oVobXH jak i VponWanicYne YTobXwanie wieTYXH kWóre Wo wXÜaga
ÜniejVYego wXViłku kogniWXwnego w porównaniu Y WraTXcXjnXÜi prakWXkaÜi
(CUiWWaro i Ranon 2007). R uwagi na WoH że wirWualne świaWX poYwalają ucYącXÜ
Vię jęYXka obcego WworYXć różnego roTYaju obiekWXH YÜieniać wXgląT VwoicU
poVWaciH Wj. awaWarów cYX ÜoTXfikować ÜiejVcaH w kWórXcU prYebXwająH ucYniowie Üają Wakże Üożliwość na wVpólne konVWruowanie wieTYX w obVYaracUH
kWóre Vą Tla nicU oTpowieTnie (Can 2009). PonaTWo wirWualne świaWX Üogą
Üieć również YaVWoVowanie w naucYaniu YorienWowanXÜ na YaTania koncenWrujące Vię na użXciu jęYXka auWenWXcYnego i YacUęcaniu ucYniów To poTejÜowania TecXYji ToWXcYącXcU jęYXka Tocelowego (CollenWine 2011J 52). RaTania jęYXkowe Üogą koncenWrować Vię na inWerakcji i prYXbierać poVWać wXwiaTów prYeprowaTYanXcU w śroTowiVku wirWualnXÜ.
NależX również ToTaćH że cUoć wirWualne świaWX Üają wiele YaleWH nie Vą
jeTnak wolne oT waT. Pegług CUiWWaro i Ranon (2007) To WXcU pierwVYXcU YalicYXć ÜożnaJ (1) WrójwXÜiarowość Ya poÜocą kWórej rYecYXwiVWość prYeTVWawiona wXTaje Vię barTYiej realna i VYcYegółowaH (2) Üożliwość analiYX WXcU VaÜXcU
kweVWii cYX YjawiVk Y różnXcU punkWów wiTYeniaH (3) łaWwiejVYą i barTYiej aWrakcXjną koÜunikację YacUoTYącą ÜięTYX ucYniaÜi w porównaniu Y koÜunikacją
Üającą ÜiejVce Y użXcieÜ poTręcYnika VYkolnegoH (4) obecność wirWualnXcU
naucYXcieli lub innXcU aniÜowanXcU poVWaciH kWóre Üogą wXwierać poYXWXwnX
wpłXw na poVWrYeganie prYeY ucYnia proceVu ucYenia Vię jęYXka oraY (5) Üożliwość wVpółpracX Y innXÜi ucYniaÜi repreYenWowanXÜi prYeY awaWarX. Jeśli
cUoTYi o waTX wXkorYXVWania wirWualnXcU świaWów w TXTakWXce jęYXka obcegoH
CUiWWaro i Ranon (2007) wVkaYują naJ (1) WruTności w poruVYaniu Vię i korYXVWaniu Y inWerfejVów wirWualnXcU świaWówH (2) brak ToświaTcYenia i wieTYX o Wego
WXpu wirWualnej rYecYXwiVWości Ye VWronX naucYXcieli lub probleÜX Y wXkorYXVWanieÜ wirWualnXcU świaWów w klaVie jęYXkowej cYX (3) koVYW (np. kupno VprYęWu koÜpuWerowego Vpełniającego oTpowieTnie wXÜagania WecUnicYne).
PoTVuÜowującH wirWualne świaWX Üogą VWanowić cenne uroYÜaicenie
lekcji jęYXka obcego Wakże w polVkiej klaVie jęYXkowejH poT warunkieÜ jeTnakH
że będą wXkorYXVWane prYeY naucYXcieli jęYXków obcXcU nie WXlko koÜpeWenWnieH ale i konVekwenWnie. PonaTWo wirWualne świaWXH Y uwagi na icU naWuręH Üogą prYXcYXnić Vię To roYwijania VaÜoTYielności ucYniów oraY poYXWXwnie wpłXnąć na roYwój Vprawności jęYXkowXcU.
3. CUarakWeryVWyka projekWu baTawcYego
CeleÜ baTania bXłoH po pierwVYeH uYXVkanie oTpowieTYi na pXWanie ToWXcYące VWopniaH w jakiÜ wXkorYXVWanie YaVobów inWerneWu i wirWualnego świaWa wpłXwa na roYwijanie auWonoÜii ucYnia iH po TrugieH określenie wpłXwu owej VaÜoTYielności na
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opanowanie cYaVu prYeVYłego wśróT baTanej grupX ucYniów. PonaTWo auWor projekWu baTawcYego bXł również ciekawX ocenX lekcjiH poTcYaV kWórXcU wXkorYXVWano
WecUnologię wirWualnej rYecYXwiVWościH Tokonanej prYeY ucYeVWników baTania.
P baTaniu ucYeVWnicYXło 13 ucYniów klaVX WrYeciej VYkołX ponaTgiÜnaYjalnej. AnaliYa wXników kweVWionariuVYa oVobowego pokaYałaH że ucYeVWnicX
baTania ucYXli Vię jęYXka angielVkiego śreTnio 9 laW. ŚreTnia ocen uYXVkanXcU na
YakońcYenie Trugiej klaVX wXnioVła 2H46 w VYeścioVWopniowej Vkali ocenH naWoÜiaVW VaÜoocena poYioÜu YaawanVowania jęYXka angielVkiego bXła wXżVYa
i wXnioVła 3H08. P cUwili prYeprowaTYania baTania YaleTwie 2 (15H4Ę) ucYniów
ucYęVYcYało na ToTaWkoweH prXwaWneH lekcje jęYXka angielVkiegoH co należX
uYnać Ya korYXVWneH ponieważ Üożna prYXpuVYcYaćH że oWrYXÜane wXniki baTania Wo reYulWaW VaÜej inWerwencjiH a nie wpłXwu oVób WrYecicU. ReVponTenci
YaTeklarowali ogranicYonX i Tość jeTnoroTnX konWakW Y jęYXkieÜ angielVkiÜH
ponieważ w więkVYości ToWXcYXł on ogląTania filÜów anglojęYXcYnXcU oraY
cYXWania anglojęYXcYnXcU cYaVopiVÜH kViążek iWp. PVYXVcX ucYeVWnicX baTania
Üieli w ToÜu ToVWęp To inWerneWu iH Ya wXjąWkieÜ jeTnego ucYniaH VWwierTYiliH
że wXkorYXVWują go To nauki jęYXka angielVkiego. PonaTWo ucYniowie WwierTYili
najcYęściejH że wXkorYXVWują inWerneW To nauki jęYXka angielVkiego raY w WXgoTniu (5 ucYniów lub 38H7Ę) lub kilka raYX w ÜieViącu (3 ucYniów lub 23Ę)H
wVkaYując prYX WXÜ na cYXWanieH graÜaWXkę i VłownicWwo (ponaT 50Ę oTpowieTYi) jako najcYęściej ćwicYone VXVWeÜX i poTVXVWeÜX jęYXka angielVkiego. NależX
również ToTaćH że baTani ucYniowie najcYęściej wXÜieniali cYXWanieH VłownicWwo i wXÜowę (ponaT 60Ę oTpowieTYi) jako We obVYarX jęYXkaH kWórXcU ucYXli
Vię najcUęWniejH a To najÜniej popularnXcU wśróT Wej grupX ucYniów należało
ucYenie Vię Üówienia i graÜaWXki (prawie 70Ę oTpowieTYi).
Na pocYąWku baTania ucYniowie poproVYeniu YoVWali o wXpełnienie kweVWionariuVYa oVobowegoH kweVWionariuVYa na WeÜaW auWonoÜii w nauce graÜaWXki oraY roYwiąYali WeVW graÜaWXcYnX. NaVWępnie prYeprowaTYono WrYX lekcjeH
poTcYaV kWórXcU ucYniowie ćwicYXli cYaV prYeVYłX proVWX. P kolejnXÜ WXgoTniuH
po prYeprowaTYonXcU lekcjacUH ucYniowie ponownie poproVYeni YoVWali o wXpełnienie kweVWionariuVYa na WeÜaW auWonoÜii w nauce graÜaWXkiH roYwiąYali
WeVW graÜaWXcYnX oraY wXraYili Vwoje opinie ToWXcYące lekcji w ankiecie ewaluacXjnej. P kolejnXcU WXgoTniacU realiYowanX bXł ÜaWeriał Y poTręcYnika w VpoVób WraTXcXjnXH Wj. ucYniowie pracowali poT ściVłą konWrolą naucYXciela i poTcYaV lekcji nie Üieli ToVWępu To inWerneWu i wirWualnego świaWa. NależX poTkreślićH że VYcYególną uwagę Ywracano na WoH abX nie naucYać VWrukWurX graÜaWXcYnej będącej prYeTÜioWeÜ oÜawianego projekWu baTawcYego. P końcu
ucYniowie po raY oVWaWni poproVYeni YoVWali o wXpełnienie kweVWionariuVYa na
WeÜaW auWonoÜii w nauce graÜaWXki oraY roYwiąYanie WeVWu graÜaWXcYnego.
Tabela 1 w VpoVób VcUeÜaWXcYnX prYeTVWawia plan baTania
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TXTYień 1
TXTYień 2
TXTYień 3
TXTYień 4-6
TXTYień 7

OweVWionariuVY oVobowX
OweVWionariuVY na WeÜaW auWonoÜii w nauce graÜaWXki
TeVW pocYąWkowX
Lekcje 1-3
AnkieWa ewaluacXjna
OweVWionariuVY na WeÜaW auWonoÜii w nauce graÜaWXki
TeVW końcowX
NaucYanie WraTXcXjne
OweVWionariuVY na WeÜaW auWonoÜii w nauce graÜaWXki
TeVW TXVWanVowX

Tabela 1J Plan baTania.

Jak już wVpoÜnianoH prYeprowaTYono WrYX lekcje. PoTcYaV pierwVYej lekcji
ucYniowie poproVYeni YoVWali o VaÜoTYielne wXVYukanie inforÜacji w inWernecie na
WeÜaW cYaVu prYeVYłego proVWego i VporYąTYenie króWkiej noWaWki w YeVYXcieH w kWórej powinnX Ynaleźć Vię inforÜacje o użXciu i buTowie YTań w WXÜ cYaVieH raYeÜ
Y prYXkłaTowXÜi YTaniaÜi. NaVWępnie YaTanieÜ ucYniów bXło roYwiąYanie VYeregu
ćwicYeń To wXboruH To kWórXcU linki YaÜieVYcYone YoVWałX na VWronie inWerneWowej
naucYXciela (UWWpJIIwww.VWaff.aÜu.eTu.plI~anglikI). NależX ToTaćH że TecXYja ToWXcYąca roTYaju YaTańH kolejności icU roYwiąYXwania cYX ilości powWórYeń należała
wXłącYnie To ucYniów. PonaTWo ucYniowie YacUęcani bXli To poVYukiwania poTobnXcU YaTań w inWernecie. Jeśli cUoTYi o roTYaje ToVWępnXcU YaTańH bXłX Wo
ćwicYenia WXpu uYupełnianie luk w YTaniacU poTanXÜ cYaVownikieÜH oTpowieTYi
na pXWaniaH ukłaTanie YTań Y poTanXcU wXraYówH prYekVYWałcanie YTańH TopaVowXwanie cYęści YTańH krYXżówki Y cYaVownikaÜi nieregularnXÜi cYX WeVWX wielokroWnego wXboru. PoTcYaV Trugiej lekcjiH w jej pocYąWkowej faYieH ucYniowie
naTal ćwicYXli YaTania w inWernecieH kWóre wXbrali VaÜoTYielnie Y puli ćwicYeń
YnajTującXcU Vię na wXÜienionej wXżej VWronie inWerneWowej. P Trugiej cYęści
lekcji ucYniowie YoVWali poproVYeni o Yalogowanie Vię To wirWualnego świaWa Qoowalk (UWWpJIIwww.Xoowalk.coÜI)H w kWórXÜ Wo świecie Üieli YaTać Towolną
ilości pXWań w cYaVie prYeVYłXÜ napoWkanXÜ ÜieVYkańcoÜ Wego świaWa i uTYielenie oTpowieTYi na jak najwiękVYą icU licYbę. TrYecia lekcja poświęcona bXła
w całości na ćwicYenia w wirWualnXÜ świecie Qoowalk. GłównXÜ YaTanieÜ
ucYniów bXło Ybieranie inforÜacji oT prYXpaTkowo VpoWkanXcU oVób – ÜieVYkańców wirWualnego świaWa – oraY uTYielanie VWoVownXcU oTpowieTYi na YaTane
pXWania. NależX YaYnacYXćH że poTcYaV Wej lekcji ucYniowie oTgrXwali rolę nie WXlko
TYiennikarYa lokalnej gaYeWXH lecY Wakże ÜieVYkańca wirWualnego świaWa w celu
Yebrania inforÜacji poWrYebnXcU To napiVania króWkiego WekVWu na WeÜaW WegoH co
lokalni ÜieVYkańcX wirWualnego świaWa Yrobili i cYego nie Yrobili w oVWaWni weekenTH w ÜinionXÜ WXgoTniuH ÜieViącu i poTcYaV oVWaWnicU wakacji.
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Mane Yebrane YoVWałX Ya poÜocą naVWępującXcU inVWruÜenWów baTawcYXcUJ kweVWionariuVYa oVobowegoH kweVWionariuVYa na WeÜaW auWonoÜii
w nauce graÜaWXkiH WeVWu graÜaWXcYnego oraY ankieWX ewaluacXjnej. OweVWionariuVY oVobowX Yawierał 11 pXWań. Jego celeÜ bXło Yebranie inforÜacji ToWXcYącXcU ÜięTYX innXÜi UiVWorii ucYenia Vię jęYXka angielVkiego wśróT baTanej grupX
ucYniówH ToVWępu To inWerneWu i VpoVobu jego wXkorYXVWania prYeY ucYniów.
CeleÜ kweVWionariuVYa na WeÜaW auWonoÜii bXło Yebranie TanXcU ToWXcYącXcU nauki graÜaWXki jęYXka angielVkiego prYeY ucYeVWników baTania i określenie
VaÜoTYielności ucYniów w WXÜ YakreVie. OweVWionariuVY YoVWał uWworYonX na
poTVWawie ankieWX YaprojekWowanej prYeY CYurę (2010) i Yawierał 28 VWwierTYeń
w pięcioVWopniowej Vkali LikerWa VkoncenWrowanXcU wokół VieTÜiu kaWegoriiH
WakicU jakJ (1) uÜiejęWność Velekcjonowania i VWoVowania oTpowieTnicU ÜaWeriałów To nauki graÜaWXkiH (2) wVpółpraca Y innXÜi ucYniaÜiH (3) uÜiejęWność wXYnacYania celówH (4) angażowanie Vię w naukę poYaVYkolnąH (5) YTolność oceniania YnajoÜości graÜaWXkiH (6) YTolność VWoVowania oTpowieTnicU VWraWegii i (7)
rola naucYXciela i ucYnia w naucYaniu i ucYeniu Vię graÜaWXki. ŚreTnia wVpółcYXnnika rYeWelności Alfa-CronbacUa oblicYona na poTVWawie TanXcU YebranXcU
Y kweVWionariuVYa prYeT roYpocYęcieÜ inWerwencji i po jej YakońcYeniu bXła YaTowalająca i wXnioVła 0H77.
TeVW graÜaWXcYnX VkłaTał Vię Y cYWerecU YaTań. P ćwicYeniu pierwVYXÜ
YaTanieÜ ucYniów bXło uYupełnienie WekVWu poprawną forÜą cYaVowników
Y nawiaVów. P YaTaniu TrugiÜ ucYeVWnicX baTania Üieli uWworYXć króWki Tialog
w cYaVie prYeVYłXÜ proVWXÜ na poTVWawie poTanej inforÜacji (np. PrYebywaVY
na wakacjacU w Anglii. PcYoraj rano byłe(a)ś w muYeum. Pyobraź VobieH że
roYmawiaVY WeraY o Wym Ye Vwoim YagranicYnym kolegą. Na poTVWawie informacji napiVY króWki TialogH w kWórym YaTaVY pyWania i oTpowieVY na nieJ Jakie Wo
było muYeum? Ile cYaVu Yajął Ci TojaYT To muYeum? i Co robiłe(a)ś w muYeum?). P YaTaniu WrYeciÜ należało opiVać obraYek Ya poÜocą WrYecU TowolnXcU YTańH a w YaTaniu cYwarWXÜ w kilku YTaniacU opiVać YTarYenie Y prYeVYłości (np. opiVać Vwoje oVWaWnie wakacje). Ra każdą poprawną oTpowieTź Üożna
bXło oWrYXÜać jeTen punkWH a ÜakVXÜalna licYba punkWów wXnioVła 42. NależX
ToTaćH że uWworYono WrYX warianWX WeVWuH abX uniknąć VXWuacjiH w kWórej
ucYniowie Ya każTXÜ raYeÜ ÜielibX roYwiąYać Waki VaÜ YeVWaw YaTań. NależX
jeTnak pokreślićH że każTX warianW WeVWu Yawierał poTobne poT wYglęTeÜ forÜX i VWopnia WruTności YaTania. P celu uVWalenia Vpójności ocenX wXbrane loVowo WeVWX YoVWałX ocenione prYeY TwócU nieYależnXcU baTającXcU (ang. inWerraWer reliabiliWy) oraY Tokonano ponownej ocenX wXbranXcU loVowo WeVWów
pocUoTYącXcU Y WeVWu pocYąWkowegoH końcowego oraY TXVWanVowego (ang.
inWraraWer reliabiliWieV) I Wak w pierwVYXÜ prYXpaTku najniżVYa warWość wVpółcYXnnika korelacji PearVona (ang. PearVonGV CorrelaWion CoefficienW) wXnioVła
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0H966H a w TrugiÜ prYXpaTku najniżVYa warWość wVpółcYXnnika korelacji PearVona bXła wXVoka i wXnioVła 0H988.
CeleÜ ankieWX ewaluacXjnej bXło uYXVkanie inforÜacji oT ucYeVWników
baTania na WeÜaW prYeprowaTYonXcU lekcjiH wXkorYXVWania inWerneWu oraY nauki
graÜaWXki w wirWualnXÜ świecie. AnkieWa VkłaTała Vię Y VieTÜiu pXWać wielokroWnego wXboruH Y cYego cYWerX wXÜagałX ToTaWkowo oT reVponTenWów uYaVaTnienia wXbranej oTpowieTYi.
Mane pocUoTYące Y kweVWionariuVYa na WeÜaW auWonoÜii w nauce graÜaWXki i WeVWu oraY pXWań YaÜknięWXcU YnajTującXcU Vię w kweVWionariuVYu oVobowXÜ i ankiecie ewaluacXjnej poTTano analiYie ilościowej. PXlicYono śreTniąH
procenWXH oTcUXlenie VWanTarTowe oraY iVWoWność VWaWXVWXcYnąH kWóra YoVWała
oVYacowana Ya poÜocą analiYX wariancji Tla powWarYanXcU poÜiarów (ang.
repeaWeT meaVureV ANOVA). NaWoÜiaVW Tane pocUoTYące Y pXWań oWwarWXcU
ankieWX ewaluacXjnej poTTano analiYie jakościowej.
4. Pyniki baTania
P oÜówieniu wXników baTania poVYcYególne inVWruÜenWX baTawcYe oYnacYono naVWępującXÜi VkróWaÜiJ OAG1H OAG2 i OAG3H oTpowieTnio Tla pocYąWkowegoH końcowego i TXVWanVowego kweVWionariuVYa na WeÜaW auWonoÜii w nauce graÜaWXkiH oraY TPH TO i TMH oTpowieTnio Tla pocYąWkowegoH końcowego
i TXVWanVowego WeVWu graÜaWXcYnego.
4.1. AuWonomia – poYiom auWonomii na poTVWawie kweVWionariuVYa na WemaW
auWonomii w nauce gramaWyki
Jak wiTać na RXVunku 1 oraY jak wXnika Y TanXcU licYbowXcU prYeTVWawionXcU
w Tabeli 2H baTani ucYniowie YTeklarowali wXraźnX wYroVW YacUowań auWonoÜicYnXcU beYpośreTnio po YakońcYeniu inWerwencji. AnaliYa wariancji Tla powWarYanXcU poÜiarów ujawniłaH że Teklarowane prYeY ucYniów YacUowania
auWonoÜicYne bXłX VWaWXVWXcYnie iVWoWne F (2H 3H019) = 13H271H p = 0H000. TeVWX
poVW Uoc obVerwowanXcU śreTnicU Y korekWą Łonferroniego pokaYałXH że różnica
w poTejÜowaniu TYiałań o cUarakWerYe auWonoÜicYnXÜ beYpośreTnio po YakońcYeniu inWerwencji wXnioVła 0H3 (6Ę) i bXła VWaWXVWXcYnie iVWoWna (p = 0H000).
SWaWXVWXcYnie iVWoWna (p = 0H020) okaYała Vię również różnica poÜięTYX OAG1
i OAG3 (0H17 lub 3H4Ę). NaWoÜiaVW różnica poÜięTYX OAG2 i OAG3 wXnioVła
0H10 (2Ę) i nie bXła VWaWXVWXcYnie iVWoWna (p = 0H090).
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RXVunek 1J ŚreTnie na poTVWawie kweVWionariuVYa na WeÜaW auWonoÜii w nauce graÜaWXki.

ŚreTnia (oTcUylenie VWanTarTowe)
ProcenWy

OAG1
3H24 (0H55)
64H8Ę

OAG2
3H51 (0H59)
70H2Ę

OAG3
3H41 (0H56)
68H2Ę

Tabela 2J ŚreTniaH oTcUXlenie VWanTarTowe i procenWX na poTVWawie kweVWionariuVYa na WeÜaW
auWonoÜii w nauce graÜaWXki.

RapreYenWowane Tane pokaYująH że TYiałania poTejÜowane prYeY ucYniów
poTcYaV lekcji Y wXkorYXVWanieÜ inWerneWu i wirWualnego świaWaH ToWXcYącXcU
nauki cYaVu prYeVYłego proVWego prYXcYXniłX Vię To poTwXżVYenia poYioÜu auWonoÜiiH kWórX nie WXlko wYróVł YnacYąco beYpośreTnio po YakońcYeniu lekcjiH ale
i uWrYXÜał Vię To końca baTaniaH Wj. prYeY okreV WrYecU WXgoTniH jaki upłXnął oT
kweVWionariuVYa końcowego To kweVWionariuVYa TXVWanVowego. PiTać Wo na
poTVWawie braku iVWoWności VWaWXVWXcYnej poÜięTYX OAG2 i OAG3. ŚwiaTcYX Wo
Wakże o VkuWecYności VaÜoTYielnXcU TYiałań poTejÜowanXcU prYeY ucYniów
w TłużVYej perVpekWXwie cYaVowej. NależX również YauważyćH że wielkości warWości oTcUXlenia VWanTarTowego nie uległX wXraźnXÜ YÜianoÜ na prYeVWrYeni baTaniaH a najwiękVYa różnica wXnioVła jeTXnie 0H04 i wXVWąpiła beYpośreTnio po
prYeprowaTYeniu lekcji. Można YaWeÜ VWwierTYićH że inWerwencja nie prYXcYXniła
Vię To iVWoWnego YwiękVYenia UeWerogenicYności baTanej grupX ucYniów.
4.2. GramaWyka – wyniki WeVWu
RXVunek 2 oraY Tane nuÜerXcYne YaÜieVYcYone w Wabeli 3 pokaYująH że baTani
ucYniowie ewiTenWnie lepiej poraTYili Vobie Y naucYaną VWrukWurą graÜaWXcYną
beYpośreTnio po prYeprowaTYonXcU lekcjacU oraY po upłXwie kilku WXgoTni
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w porównaniu Y WeVWeÜ prYeprowaTYonXÜ prYeT baTanieÜ. AnaliYa wariancji
Tla powWarYanXcU poÜiarów ujawniłaH że wXniki WeVWu bXłX VWaWXVWXcYnie iVWoWne
F (1H243H 14H922) = 27H699H p = 0H000. PonaTWo WeVWX poVW Uoc obVerwowanXcU
śreTnicU Y korekWą Łonferroniego pokaYałXH że różnica śreTnicU poÜięTYX WeVWaÜi pocYąWkowXÜ i końcowXÜ oraY poÜięTYX WeVWaÜi końcowXÜ i TXVWanVowXÜ wXnioVłX oTpowieTnio 17H47 (41H60Ę) i 5H24 (12H48Ę). Jeśli cUoTYi
o różnicę poÜięTYX WeVWaÜi pocYąWkowXÜ i TXVWanVowXÜH Wo VWanowiła ona
12H23 (29H12Ę). PVYXVWkie YaobVerwowane różnice bXłX VWaWXVWXcYnie iVWoWne
(p K 0H005)H co oYnacYaH że poVWęp w poprawnXÜ użXciu cYaVu prYeVYłego proVWego wśróT baTanej grupX ucYniów nie uWrYXÜał Vię w TłużVYej perVpekWXwie
cYaVowejH ÜierYonej po upłXwie WrYecU WXgoTni poTcYaV WeVWu TXVWanVowego.

RXVunek 2J ŚreTnie na poTVWawie WeVWu graÜaWXcYnego.

ŚreTnia (oTcUylenie VWanTarTowe)
ProcenWy

TP
8H15 (8H27)
19H40Ę

TO
25H62 (6H32)
61Ę

TM
20H38 (6H69)
48H52Ę

Tabela 3J ŚreTniaH oTcUXlenie VWanTarTowe i procenWX na poTVWawie WeVWu graÜaWXcYnego.

NależX ToTaćH że wXkorYXVWanie YaVobów inWerneWu oraY wirWualnego
świaWa korYXVWnie wpłXnęło nie WXlko na naukę cYaVu prYeVYłego proVWegoH co
jeVW wiTocYne beYpośreTnio po prYeprowaTYonXcU lekcjacUH jak i po upłXwie
kilku WXgoTniu oT icU YakońcYeniaH ale również nie prYXcYXniło Vię To YwiękVYenia niejeTnoroTności wśróT baTanej grupX ucYniówH na co wVkaYują warWości
oTcUXlenia VWanTarTowego. NależX YaWeÜ YauważyćH że wielkość oTcUXlenia
VWanTarTowego YÜniejVYXła Vię o bliVko 2 punkWX poTcYaV WeVWu końcowego

193

MariuVY Oruk

i TXVWanVowego w porównaniu Y warWością oTcUXlenia VWanTarTowego YÜierYoną poTcYaV WeVWu pocYąWkowego (różnice wXnioVłX oTpowieTnioJ 1H83 Tla
TP-TO i 1H46 Tla TP-TM). Można YaWeÜ VWwierTYićH że inWerwencja prYXcYXniła Vię
YwiękVYenia UoÜogenicYności baTanej grupX ucYniów nie WXlko beYpośreTnio
po prYeprowaTYeniu lekcjiH ale Wakże po upłXwie WrYecU WXgoTni.
4.3. Ocena lekcji - wyniki ankieWy ewaluacyjnej
NieYwXkle iVWoWna Tla YroYuÜienia reYulWaWów prYeprowaTYonego baTania jeVW
ocena prYeprowaTYonXcU lekcjiH YaVobów inWerneWu oraY wXkorYXVWania wirWualnego świaWa Tokonana prYeY ucYeVWników baTania. I WakH jak wXnika Y prYeprowaTYonej analiYX TanXcUH lekcje bXłX barTYo inWereVujące Tla 38H46Ę
ucYniów i inWerVujące Tla 61H54Ę. Taka ocenX lekcji wiTocYna jeVW w również
w naVWępującXcU koÜenWarYacUJ
Praca prYX koÜpuWerYe jeVW barTYiej abVorbująca niż piVanie w YeVYXcie.
MogliśÜX YaTać i oTpowiaTać na pXWania (w świecie Qoowalk).
RobiłaÜ wiele ciekawXcU ćwicYeń.

Jak już wVpoÜniano (Vekcja 3 powXżej)H ucYniowie wXÜienili naukę graÜaWXki
jako Wen obVYar jęYXka angielVkiegoH kWórego najÜniej cUęWnie Vię ucYXli. ReYulWaWX
ankieWX ewaluacXjnej pokaYałX jeTnakH że nauka graÜaWXki poTcYaV lekcji bXła Tość
łaWwa Tla 38H46Ę ucYniówH a 61H54Ę baTanXcU VWwierTYiłoH że lekcje bXłX OO. Co jeVW
również iVWoWneH ponaT połowa baTanXcU ucYniów (53H85Ę) bXła YTaniaH że lekcje
YTecXTowanie poÜogłX iÜ w nauce cYaVu prYeVYłego proVWegoH a 30H77Ę ucYniów
prYXYnałoH że lekcje poÜogłX iÜ w nauce Wej VWrukWurX graÜaWXcYnej. P celu uYaVaTnienia VwoicU opinii baTani ucYniowie wVkaYali na naVWępujące kweVWieJ
(…) Tużo Vię naucYXłeÜ. RobiłeÜ VaÜ YaTania i VaÜ je VprawTYałeÜ i TYięki WeÜu
wieTYiałeÜH co robię źle.
RaTania bXłX barTYo prYXTaWne i Tużo Üożna bXło Vię Y nicU naucYXć.
(…) powWórYXłeÜ Vobie ÜaWeriał Y poprYeTnicU laW. UWrwalenie Wego ÜaWeriału VpowoTowałoH że nie ÜaÜ probleÜów Y cYaVeÜ paVW ViÜple.

ReVponTenWów poproVYono Wakże o ocenę VWron inWerneWowXcU To nauki
graÜaWXkiH Wj. WXcU To nauki cYaVu PaVW SiÜple wXkorYXVWanXcU poTcYaV lekcji
oraY ocenę prYXTaWności wirWualnego świaWa w nauce rYecYonej VWrukWurX graÜaWXcYnej. P WXÜ pierwVYXÜ prYXpaTku ponaT połowa ucYniów (53H85Ę) oceniła YaTania YnajTujące Vię na różnXcU VWronacU inWerneWowXcU jako barTYo
TobreH a bliVko połowa Y nicU (46H15Ę) jako Tobre. P TrugiÜ prYXpaTku naWoÜiaVW Tla ponaT jeTnej WrYeciej ucYeVWników baTania (38H46Ę) wirWualnX świaW
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bXł barTYo prYXTaWnX w nauce cYaVu prYeVYłegoH a Tla 53H85Ę prYXTaWnX. Swoją
ocenę ucYniowie wXraYili WakżeH poTając uYaVaTnienia VwoicU opiniiH co wiTocYne jeVW w poniżVYXcU koÜenWarYacUJ
(…) ćwicYenia ToVWoVowane To poYioÜu YaawanVowania.
(…) Vą barTYo poÜocne w nauce graÜaWXkiH jeVW icU barTYo TużoH YaTania Vą YroYuÜiałe.
(…) TobrX VpoVób na naukę graÜaWXki.
(…) ÜogliśÜX poćwicYXć cYaV w prakWXce w roYÜowie Y kolegaÜi. Można bXło Wakże poÜóc koleTYeH a Wakże poTcYaV lekcji w wirWualnXÜ świecie bXła wVpaniała aWÜoVfera.
ŁarTYo prYXTaWnXH ponieważ WrYeba VaÜeÜu buTować całe YTania.
(…) Üożna wiele Vię naucYXć w forÜie YabawX i roYÜów Y kolegaÜi.

PYiąwVYX poT uwagę poYXWXwną ocenę VpoVobu ucYenia Vię graÜaWXki
oraY wXkorYXVWanie w WXÜ celu YaVobów inWerneWuH nie powinno TYiwićH że bliVko Twie WrYecie ucYniów (69H23Ę) YTecXTowanie w Waki właśnie VpoVób cUciałobX ucYXć Vię graÜaWXki jęYXka angielVkiego w VYkole. P oTpowieTYi na pXWanie o cYęVWoWliwość ucYenia Vię w Wen VpoVób graÜaWXki na lekcjacU w VYkoleH
prawie połowa baTanXcU (46H15Ę) cUciałabXH abX każTa lekcja bXła prowaTYona
Y wXkorYXVWanieÜ inWerneWu i wirWualnXcU świaWówH a bliVko połowa ucYniów
(46H15Ę) cUciałabX ucYeVWnicYXć w WakicU YajęciacU raY w WXgoTniu.
6. MyVkuVja i YakońcYenie
PXniki baTania pokaYałXH że wXkorYXVWanie YaVobów inWerneWu oraY wirWualnego świaWa Üoże prYXcYXnić Vię To YwiękVYenia VaÜoTYielności ucYniów oraY
korYXVWnie wpłXnąć na opanowanie naucYanej w baTaniu VWrukWurX graÜaWXcYnejH co wiTocYne jeVW beYpośreTnio po YakońcYeniu lekcji oraY po upłXwie kilku
WXgoTni. NieYwXkle ważna wXTaje Vię bXć również wXrażona prYeY ucYeVWników
baTania poYXWXwna opinia lekcji Y wXkorYXVWanieÜ WecUnologii wirWualnego
świaWa. NiewąWpliwie na korYXVWne reYulWaWX baTania wpłXnęłX Wakże aWrakcXjność YaTań ToVWępnXcU na VWronacU inWerneWowXcU oraY Üożliwość użXcia ćwicYonej VWrukWurX graÜaWXcYnej w roYÜowacU prowaTYonXcU prYeY ucYniów
w wirWualnXÜ świecieH co Yapewne jeVYcYe barTYiej YÜoWXwowało icU To nauki
cYaVu prYeVYłego. PonaTWo To lepVYego opanowania cYaVu prYeVYłego Üogła
prYXcYXnić Vię więkVYa VaÜoTYielność ucYniów oraY VwoboTa w poTejÜowaniu
TecXYji ToWXcYącXcU na prYXkłaT wXboru YaTaniaH licYbX powWórYeń Tanego
ćwicYenia lub jego cYęści cYX cYaVu poświęconego na naukę graÜaWXki. JeVW Wo
VYcYególnie iVWoWne co najÜniej Y TwócU powoTów. Po pierwVYe ucYeVWnicX baTania należeli To ucYniów VłabXcU i nieoTnoVYącXcU VYcYególnXcU VukceVów
w nauce jęYXka angielVkiego i po Trugie Tla baTanXcU ucYniów nauka graÜaWXki
nie należała To wXjąWkowo ulubionXcUH kWórej nie poświęcali wcYeśniej wiele
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cYaVu (paWrY Vekcja 3). Można YaWeÜ VWwierTYićH że wirWualne świaWX Wo kolejne
narYęTYie w warVYWacie naucYXciela jęYXka obcegoH kWóre Üoże bXć Y powoTYenieÜ VWoVowane w celu VkuWecYnego naucYania graÜaWXkiH a Üoże również
innXcU poTVXVWeÜów oraY VXVWeÜów jęYXka obcego. PonaTWo Ya poÜocą owego wirWualnego narYęTYia naucYXciele jęYXków obcXcU Üogą nie WXlko ÜoWXwować VwoicU ucYniów To nauki jęYXka TocelowegoH ale Wakże proÜować i roYwijać YacUowania auWonoÜicYne. Ma Wo wXjąWkowe YnacYenieH ponieważH jak pokaYują inne baTania auWora (np. Oruk 2010H 2009)H YwiękVYenie auWonoÜicYności ucYniów Üoże Yaowocować lepVYą YnajoÜością jęYXka obcego.
R Trugiej VWronX należX jeTnak wYiąć poT uwagęH że o korYXVWnXÜ wXniku
baTania ÜogłoH To pewnego VWopniaH TecXTować VwoiVWe novuÜH jakiÜ jeVW wXkorYXVWanie wirWualnego świaWa To nauki jęYXka angielVkiego wśróT baTanej grupX ucYniów. ŁXć Üoże cYęVWVYe wXkorYXVWanie WecUnologii wirWualnXcU świaWów
poTcYaV lekcji jęYXka angielVkiego i jej VpowVYeTnienie VpowoTowałobX ÜniejVYX
enWuYjaYÜ wśróT baTanXcU ucYniówH a jej wpłXw na naukę barTYiej ogranicYonX.
PVkaYuje Wo na poWrYebę więkVYej licYbX baTań wXkorYXVWującXcU wirWualne świaWX To nauki jęYXków obcXcU w polVkiÜ konWekście eTukacXjnXÜ. ŁaTania Wakie
powinnX bXć prowaTYone na różnXcU poYioÜacU eTukacji oraY YaawanVowania
jęYXkowego. PonaTWo baTania Y wXkorYXVWanieÜ wirWualnXcU świaWów powinnX
koncenWrować Vię na nauce i ToVkonaleniu różnXcU VXVWeÜów i poTVXVWeÜów
jęYXków obcXcU naucYanXcU w polVkicU VYkołacU. PoYa WXÜ baTania wXkorYXVWujące wirWualne świaWX w nauce jęYXków obcXcU powinnX bXć prYeprowaTYane
Y więkVYą licYbą ucYeVWników oraY obejÜować grupX konWrolneH abX poYwalałX na
generaliYowanie oWrYXÜanXcU reYulWaWów i TokonXwanie VWoVownXcU porównań.
PVkaYane jeVW Wakże projekWowanie nie WXlko baTań poprYecYnXcUH ale prYeTe
wVYXVWkiÜ baTań poTłużnXcU.
OÜawiane w arWXkule baTanie Üa kilka ÜocnXcU VWronH kWóre prYeTe
wVYXVWkiÜ YwiąYane Vą Y WXÜH że prYeprowaTYone YoVWało poTcYaV regularnie
oTbXwającXcU Vię lekcji jęYXka angielVkiego. PonaTWo naucYXcieleÜ prowaTYącXÜ lekcje bXł auWor niniejVYego WekVWuH kWórX TobrYe Ynał baTaną grupę
ucYniów jako icU regularnX naucYXciel. OolejnX ÜocnX punkW baTania ToWXcYX
wXkorYXVWania VYeregu inVWruÜenWów baTawcYXcUH a w VYcYególności użXcie
kweVWionariuVYa na WeÜaW auWonoÜii w graÜaWXce i WeVWu graÜaWXcYnego prYeT
i po prYeprowaTYeniu inWerwencjiH co poYwoliło na porównanie poYioÜu auWonoÜii i wieTYX ucYniów Y YakreVu baTanej VWrukWurX graÜaWXcYnej prYeT i po
baTaniu oraY icU Wrwałość po upłXwie kilku WXgoTni. NależX jeTnak YaYnacYXćH że
oÜawiane baTanie nie jeVW wolne oT waT. Mo VłabXcU VWron baTania należą
ÜięTYX innXÜi niewielka próbaH poTobieńVWwo prYeprowaTYonXcU WeVWów
i kweVWionariuVYa na WeÜaW auWonoÜii w nauce graÜaWXki oraY WoH że prYeprowaTYono YaleTwie WrYX lekcje.
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NieYwXkle iVWoWną w proceVie roYwijania auWonoÜii ucYnia jeVW rola naucYXciela jęYXka obcego. ScUarle i SYabo (2007J 5) WwierTYąH że w roYwijaniu
auWonoÜii ucYnia koniecYne jeVW TYielenie Vię WraTXcXjnie pełnioną prYeY naucYXciela rolą Y ucYniaÜi oraY poYwalanie ucYnioÜ na więkVYe Yaangażowanie
Vię w proceV nauki jęYXka obcego. Nie oYnacYa Wo ocYXwiścieH że naucYXciel VWanie Vię Y biegieÜ cYaVu niepoWrYebnX i YoVWanie YaVWąpionX na prYXkłaT prYeY
prograÜ koÜpuWerowX. PXkorYXVWanie wirWualnXcU świaWów w TXTakWXce jęYXka obcego Üoże naWoÜiaVW oYnacYaćH że naucYXciel lubH jak kWo woliH jego awaWar bęTYie pełnić rolę prYewoTnika po TanXÜ wirWualnXÜ świecieH kWórX pokaże
i wXjaśni ucYnioÜH jak Üożna wXkorYXVWać YaVobX WXcU VYWucYnXcU śroTowiVk
prYXpoÜinającXcU realnX świaWH abX Y powoTYenieÜ naucYXć Vię jęYXka obcego.
ŁeY wąWpienia To niebagaWelnXcU YaTań VWawianXÜ naucYXcieloÜ wXkorYXVWującXÜ wirWualne świaWX poTcYaV lekcji jęYXka obcego należX Wakże poprawne
eTukowanie ucYniów w YakreVie VWoVowania neWXkieWX. NależX bowieÜ paÜięWaćH że wirWualne świaWXH beY wYglęTu na Wo cYX Vą Üniej lub barTYiej popularneH
a co Ya WXÜ iTYie Üniej lub barTYiej YaluTnioneH oTwieTYane Vą prYeY oVobX
pocUoTYące Y całego świaWa i repreYenWujące różne kulWurX. Nie beY YnacYenia
jeVW również Yapewnienie beYpiecYeńVWwa ucYnioÜH kWórYXH ucYąc Vię jęYXka
obcego w wirWualnXÜ śroTowiVkuH nie WXlko w klaVie VYkolnejH lecY Wakże poYa
niąH Üogą VpoWXkać i koÜunikować Vię Y awaWaraÜi będącXÜi prYeTVWawicielaÜi realnXcU luTYiH niekoniecYnie repreYenWującXcU icU rówieśników cYX oVobX
ucYące Vię jęYXka obcego. CUoć Üożna Vobie wXobraYić wXkorYXVWanie oTpowieTniego oprograÜowania i VXVWeÜów YabeYpiecYającXcU użXWkownikówucYniów prYeT niepożąTanXÜ TYiałanieÜ Yłośliwego oprograÜowania cYX oVób
WrYecicUH naT wVYXVWkiÜ ÜuVi jeTnak cYuwać naucYXcielH kWórX powinien wcielić
Vię w rolę VwoiVWego wirWualnego VWrażnika.
Na YakońcYenie należX Wakże wYiąć poT uwagęH że wVpółcYeśni ucYniowie
wXcUowują Vię w „cXfrowXÜ” świecie. MlaWego Weż koniecYne wXTaje Vię wXkorYXVWanie prYeY naucYXcieli jęYXków obcXcU nowocYeVnXcU WecUnologiiH w VYcYególności wirWualnXcU świaWówH w klaVie VYkolnej i poYa nią w prYXgoWowXwaniu ucYnia oT
VaÜego pocYąWku jego eTukacji jęYXkowej To bXcia auWonoÜicYnXÜ oraY ÜoniWorowanie i TalVYe wVpieranie roYpocYęWego proceVu. Nie oYnacYa Wo jeTnak Yupełnej
reYXgnacji Y poTręcYników VYkolnXcU cYX WraTXcXjnXcU ÜeWoT naucYania jęYXka obcegoH a racYejH WaÜ gTYie jeVW Wo ÜożliweH uYupełnienie lekcji o nowe ToświaTcYenie prYeY prYenieVienie VprawTYonXcU już VpoVobów w wirWualnX wXÜiar. PonaTWo
racjonalne wXkorYXVWanie wirWualnXcU świaWów Üoże cYęściowo roYwiąYać probleÜ
YbXW licYebnXcU grupH co nieVWeWX naTal VWanowi cYęVWe YjawiVko w polVkiÜ konWekście eTukacXjnXÜH kWóre nie VprYXja efekWXwneÜu naucYaniu jęYXka obcego.
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Learner auWonomy anT Velf-correcWion of errorV
TUe aiÜ of WUe preVenW arWicle iV Wo verifX if VeconTarX VcUool learnerV are capable
of Velf-correWing WUeir language errorV. TUe analXViV of WUe TaWa VUoweT WUaW WUaW
WUe conVcienW anT UoliVWic learning encourageT bX WUe MiTTle Qear PrograÜÜe
conWribuWeT Wo enUancing WUe level of auWonoÜX. On WUe oWUer UanTH UoweverH iW
waV foun WUaW gooT experience of VWuTing NngliVU iV noW auWoÜaWicallX WranVferreT in WUe proceVV of learning a WUirT langugeH FrencU or IWalian.

1. PVWęp
ProceV ucYenia Vię jęYXka obcego jeVW TługoWrwałX i YłożonX. SWopniowe eWapX
jego prYXVwajania uYależnione Vą oT wielu cYXnników śroTowiVkowXcU i inTXwiTualnXcU. TruTno jeVW Tokonać obiekWXwnej i Wrafnej ocenX VWanu wieTYX i uÜiejęWności ucYącXcU Vię. MowoTeÜ na VaWXVfakcjonujące opanowanie jęYXka na
wXbranXÜ poYioÜie jeVW uÜiejęWność jego użXcia w oTpowieTnicU VXWuacjacU
koÜunikacXjnXcUH co obraYuje NuropejVki VyVWem opiVu kVYWałcenia jęYykowego.
PrecXYuje on poYioÜX biegłości jęYXkowej na poTVWawie określonXcU uÜiejęWności YwiąYanXcU Y roYuÜienieÜ i WworYenieÜ wXpowieTYi piVeÜnXcU bądź uVWnXcU. NieÜniej jeTnak w celu oViągnięcia WXcU ogólnXcU Vprawności koniecYne
jeVW YapoYnanie VięH YapaÜięWanieH prYXVwojenie i użXcie barTYiej VYcYegółowXcU
VWrukWur graÜaWXcYno-lekVXkalnXcU. PowinnX bXć one wprowaTYane i oTWwarYa-
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ne w WakicU VXWuacjacU i konWekVWacUH kWóre VWopniowo prYXbliżają ucYącego Vię
To kolejnXcU eWapów biegłości jęYXkowej. Nieuniknione na każTXÜ Y WXcU eWapów
jeVW pojawienie Vię forÜ oTbiegającXcU oT norÜ prawiTłowego użXcia.
2. BłąT jęYykowy, forma prYejściowa, inWerjęYyk
P jęYXku włoVkiÜ iVWnieją Twa WerÜinX na określenie błęTu – errore i Vbaglio
(Łalboni 1999J 38H 86). Sbaglio Wo błąT prYXpaTkowXH wXnikającX Y cUwilowej
nieuwagi. Nrrore naWoÜiaVW Wo błąT VXVWeÜaWXcYnXH uWrwalonX. AnalogicYne WerÜinX funkcjonują w jęYXku francuVkiÜ i Vą Wo oTpowieTnio fauWe i erreur (PilcYXńVka 2005J 187). PVpółcYeVne WenTencje w gloWWoTXTakWXce Vugerują użXwanie WerÜinów WakicU jak inWerlingua cYX forma prYejściowaH ponieważ YakłaTająH
że użXwanie forÜ oTbiegającXcU oT norÜX jeVW nieuniknione poTcYaV ucYenia Vię
jęYXka obcego i Üogą bXć cennXÜ źróTłeÜ inforÜacji o VWopniu prYXVwojenia
wieTYX jęYXkowej. RoYważania YaWeÜ Vkupiają Vię na proceVie i eWapacU prYXVwajania koÜpeWencji jęYXkowXcU. OażTe VWaTiuÜ YnajoÜości jęYXka Üoże bXć poVWrYegane jako oTrębnX VXVWeÜ jęYXkowX ucYącego VięH YawierającX eleÜenWX
jęYXka L1 i eleÜenWX jęYXka L2H określanego ÜianeÜ inWerjęYykaH cYXli inTXwiTualnego jęYXka jeTnoVWki w proceVie ucYenia Vię. ŁaTacYe poTkreślają inTXwiTualnX cUarakWer Wakiego inWerjęYXkaH ponieważ We VaÜe inforÜacje prYeTVWawione
w jeTnakowej forÜie Üogą u poVYcYególnXcU ucYącXcU Vię WworYXć różne forÜX
inWerjęYXka Y cecUaÜi cUarakWerXVWXcYnXÜi właściwXÜi Tla nicU VaÜXcU. UYależnione Wo Üoże bXć oT wieku ucYącXcU VięH icU ToświaTcYeniaH preTXVpoYXcji cYX
Yaangażowania. InWerjęYXk Üoże bXć naYXwanX kompeWencją prYejściowąH Y racji
Vwojej wciąż ewoluującej naWurXH w kWórej błęTX jęYXkowe Vą eleÜenWeÜ nieuniknionXÜ i w pewnXÜ VenVie naWuralnXÜ (Łenucci 2005J 165). ŁłąT jęYXkowX
prYeVWał Üieścić Vię w VYWXwnXcU raÜacU norÜX jęYXkowej. JęYXk użXwanX prYeY
roTYiÜXcU użXWkowników wielokroWnie wXkracYa poYa regułX VłownikoweH VXWuując Vię wciąż w YakreVie poprawności. RwroWX i wXrażenia ewoluująH YÜieniają
Vwoje użXcie w konWekścieH co nie YawVYe YTążą wXcUwXcić VłownikiH kWóre ÜogłXbX VWanowić punkW oTnieVienia poprawności jęYXkowej.
Łenucci (2005J 168) proponuje barTYo ogólnX poTYiał błęTów na naVWępujące Twie kaWegorieJ
a) błęTów formalnycUH gTYie wiaToÜość jeVW wXiYolowana Y konWekVWuH YaWeÜ ewenWualne błęTne forÜX ToWXcYą orWografiiH VWrukWur ÜorfoVXnWakWXcYnXcU i lekVXkalnXcUH
b) błęTów użyciaH kWóre ToWXcYą aTekwaWnościH koÜunikaWXwności i jakości
prYekaYu.
R punkWu wiTYenia naVYXcU roYważań inWereVujące jeVW VWwierTYenie ŁenucciH
kWóra wśróT prYXcYXn powVWania błęTów wXÜieniaJ
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a) nieprecXYXjne poleceniaH kWóre poYoVWawiają ucYącXÜ Vię TużX YakreV
VwoboTX w konVWruowaniu wXpowieTYi weTług właVnego upoTobania
(np. opowieTYenie fakWuH kWórX wXTarYXł Vię w prYeVYłości)H
b) brak poTania ÜoTelu oTnieVieniaH w VYcYególności w prYXpaTku YaTań
złożonXcU wXÜagającXcU również uÜiejęWności poYajęYXkowXcU (roYprawka)H ale również w prYXpaTku YaTańH To kWórXcU polecenia Vą YbXW
VYcYegółoweH
c) określona Tługość forÜX piVeÜnej (VWreVYcYenieH TXVerWacjaH koÜenWarY)H w kWórej licYba Vłów VWanowi ważniejVYX eleÜenW poTlegającX
ocenianiu niż na prYXkłaT oTnieVienie To oTbiorców;
PowXżVYe VWwierTYenia Vą inWereVujące Y punkWu wiTYenia niniejVYXcU roYważańH
ponieważ Üożna bXłobX wXVnuć YałożenieH że poYoVWawienie ucYnioÜ YbXW Tużej auWonoÜii VprYXja powVWaniu więkVYej licYbX błęTów.
BłęTX Üogą bXć poprawiane prYeY naucYXcielaH innXcU ucYniów i VaÜego
ucYnia. OoÜorowVka (2009J 238) VWwierTYaH że auWokorekWa wXTaje Vię najkorYXVWniejVYaH ponieważ eliÜinuje eleÜenW YażenowaniaH wVWXTu i bXcia YToÜinowanXÜ prYeY grupę rówieśnicYą lub naucYXcielaH a ToTaWkowo poYwala na YwerXfikowanie prYeY naucYającegoH cYX błąT jeVW uWrwalonX. PoYoVWawienie ucYąceÜu
Vię VaÜoTYielności w ocenie właVnXcU reYulWaWów Vkłania go To reflekVjiH akWXwujeH Üoże bXć jeTnak niekorYXVWne w prYXpaTku błęTów uWrwalonXcU.
3. AuWonomia
RjawiVku auWonoÜii poświęcono wiele opracowań i publikacji naukowXcUH
w YwiąYku Y cYXÜ w WXÜ ÜiejVcu prYXpoÜniÜX WXlko We Yałożenia i wnioVkiH
kWóre YwiąYane Vą Y WeÜaWeÜ niniejVYego arWXkułu i prYXbliżą To lepVYego YroYuÜienia wXników prYeprowaTYonXcU baTań. PilcYXńVka (1999J 92) Ywraca
uwagę na YnacYenie uWworYenia oVobiVWej relacji Y prYeTVWawionXÜi WreściaÜiH
co VprYXja efekWXwności prYXVwajania wieTYX; YaWeÜ należX Vkłaniać ucYącXcU
Vię To VaÜoTYielnego prYeWworYenia na Vwój właVnX użXWek (ÜięTYXjęYXk) nowXcU Wreści. AuWorka jako poTVWawowX warunek To opanowania Vprawności
poTaje inTXwiTualną akWXwność poYnawcYą. SWwierTYenie WoH Wak barTYo prawTYiweH wXTaje Vię wręcY ocYXwiVWe i wiele oVób ToświaTcYXło oVobiście bądź
obVerwowało u ÜłoTVYXcU kolegów roYpocYXnającXcU Vwoją karierę VXWuacjęH
w kWórej naucYXciel WłuÜacYXł Ye VYcYegółaÜi nowe YagaTnieniaH rXVował VcUeÜaWXH użXwał kolorowej kreTX i VpoWXkał Vię Ye VWwierTYenieÜ ucYniaH że nie
roYuÜie WegoH co prYekaYał naucYXciel. PoTkreślaÜ WuWaj Vłowo „prYekaYał”H cYXli
nie Yaangażował ucYącego Vię w proceV ucYeniaH nie pobuTYił go To reflekVjiH
a YaWeÜ nie nakłonił goH ÜiÜo TobrXcU cUęciH To Vpełnienia warunków koniecYnXcU To prYXVwojenia nowXcU Wreści. P WXÜ ÜiejVcu pojawią Vię wąWpli-
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wości i pXWania ToWXcYące VpoVobu akWXwiYacji jeTnoVWek nieprYejawiającXcU
naTÜiernego YainWereVowania ucYenieÜ Vię jęYXka obcegoH co jeTnak WXlko
cYęściowo bęTYie prYeTÜioWeÜ naVYego YainWereVowania. Mo Yagłębienia Vię
w Wę probleÜaWXkę Vkłoniła Ünie rYecYXwiVWa VXWuacja w Üojej prakWXce peTagogicYnejH gTX YapowieTYianX WeVWH Ye VprecXYowanXÜ ÜaWeriałeÜH wielokroWnie ćwicYonXÜ na YajęciacU i w YaTawanXcU ćwicYeniacU ToÜowXcUH okaYał Vię
porażką ucYącXcU Vię i Ünie jako naucYającego. P roYÜowie Y giÜnaYjaliVWaÜi
VWarałaÜ Vię Tociec prYXcYXn icU nieprYXgoWowaniaH jak Wo YinWerpreWowałaÜH
oni YaśH nie poWrafili uYaVaTnić Wak VłabXcU reYulWaWówH WwierTYącH że Vię ucYXli.
Można YaWeÜ wXciągnąć wnioVekH że naucYXciel wprowaTYa nowX ÜaWeriałH
VWara Vię Yaangażować ucYniów w pracę naT jego prYXVwojenieÜ Ya poÜocą różnego roTYaju proponowanXcU ćwicYeń i akWXwnościH w raÜacU powWórYeń YaTaje
wXpracowaniaH ćwicYenia i proVi o prYXgoWowanie Vię To WeVWu lub VprawTYianu.
PXWanie baTawcYe ToWXcYX uÜiejęWności ucYącego Vię korXgowania popełnianXcU
błęTów i prYXVwojenia poprawnXcU forÜ. To naucYającX YaYwXcYaj proponuje YeVWawX ćwicYeńH VXWuacje i akWXwnościH kWóre Üają na celu opanowanie pewnXcU
uÜiejęWnościH ale cYX ucYącX jeVW świaToÜX celu wXkonXwanXcU YaTań? CYX ucYącX
kieTXkolwiek YaVWanowił VięH w jaki VpoVób ÜógłbX VaÜ efekWXwniej i Y więkVYą
prYXjeÜnością prYXVwoić określone YagaTnienie? PoTkreślając TużX wpłXw wieTYX
ÜeWakogniWXwnej na efekWXwność proceVu ucYenia Vię PilcYXńVka (1999J 117) YauważaH że To Tokonania auWoreflekVjiH powiąYania efekWu ucYenia Y VaÜXÜ proceVeÜH wXÜaganX jeVW pewien VWopień TojrYałości inWelekWualnej i eÜocjonalnejH co
Y kolei jeVW iVWoWnXÜ warunkieÜ auWonoÜii. Ponownie YaWeÜ należałobX YaTać
Vobie pXWanieH cYX ucYącX Vię jeVW świaToÜX iVWnienia różnXcU WecUnik i VWraWegii
prYXVwajania wieTYX i VaÜ fakW icU ekVpoYXcjiH cYXli icU preYenWowania prYeY naucYającegoH nie gwaranWujeH że ucYeń Vię Y niÜi YapoYnajeH co oTYwiercieTlają wXniki prYeprowaTYonego baTania. P Wej VaÜej publikacji PilcYXńVka wVpoÜina
o WruTnościacU we wprowaTYeniu auWonoÜii To naucYania VYkolnego poTporYąTkowanego ÜięTYX innXÜi prograÜowi oraY YrealiYowaniu poVWulaWu inTXwiTualiYacji naucYania w więkVYXcU grupacU. RaYnacYa naWoÜiaVWH jak Üało uwagi w prakWXce i w baTaniacU naukowXcU poświęca Vię inTXwiTualiYacji YaTań ToÜowXcU.
SłuVYna wXTaje Vię jej propoYXcja wprowaTYenia WerÜinu półauWonomiaH kWórX
poTkreśla pewien YakreV i VWopień auWonoÜii w proceVie ucYenia Vię. TerÜin Wen
wXTaje Vię VYcYególnie aTekwaWnX w VWoVunku To na prYXkłaT TYieci i ÜłoTYieżX
giÜnaYjalnejH kWóre Topiero ucYą Vię reflekVji ToWXcYącXcU funkcjonowania jęYXkaH
VWraWegii ucYenia Vię. NiejeTnokroWnie YaobVerwować Üożna niecUęć ucYącXcU Vię
To poTejÜowania auWonoÜicYnXcU TYiałańH co VpowoTowane jeVW biernościąH poVWawą konforÜiVWXcYną wobec wXÜagań VYkolnXcU oraY wXucYoną beYraTnością
(PilcYXńVka 1999J 179-180). PśróT licYnXcU prakWXcYnXcU prYXkłaTówH kWóre prYXWacYa PilcYXńVka (1999)H YnajTuje Vię również jeTno Y poleceńH regularnie powWa-
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rYane prYeY naucYXcieliH kWórYX wXÜagają YnajoÜości regułX i paÜięWania o nieregularnościacUH wXjąWkacU i prYeważnie nie roYuÜiejąH TlacYego Wak wielokroWnie
powWórYone VWwierTYenie i wXkonXwane ćwicYenia nie prYXnoVYą ocYekiwanXcU
reYulWaWów. P celu lepVYego Yaangażowania ucYącego Vię w analiYowane Wreści
Üożna Vpróbować poVWawić go w roli ÜeTiaWora wieTYXH cYX WuWoraH kWórego YaTanieÜ jeVW wXjaśnienie YagaTnienia Trugiej oVobie bądź Weż YaVWoVowanie WecUnik
auWokorekcXjnXcU. P baTaniu YÜoTXfikowano nieco pierwVYą VugeVWięH kWóra
w naVYXÜ prYXpaTku nie polegała na WłuÜacYeniu YagaTnieniaH ale na Yaproponowaniu efekWXwnXcUH weTług ucYącego VięH ćwicYeń i akWXwnościH kWóre w najlepVYX
VpoVób poYwolą na opanowanie wXbranXcU YagaTnień. ŁaTacYeH Ü.in. PilcYXńVka
(2011J 49)H wielokroWnie poTkreślająH że auWonoÜia w ucYeniu Vię nie polega na
w pełni VaÜoTYielnXÜ TYiałaniu i VaÜowXVWarcYalności ucYącego VięH YaWeÜ baTanie ToWXcYXło YagaTnień prYeanaliYowanXcU Y naucYającXÜ prYeY Yróżnicowane
ćwicYenia i akWXwności prYeY niego Yaproponowane.
4. Program mięTYynaroTowy Middle Year Programme
ŁaTani giÜnaYjaliści ucYęVYcYają To giÜnaYjuÜ realiYującego prograÜ ÜięTYXnaroTowX (MQP – MiTTle Qear Programme). Rałożenia prograÜu YiluVWrowane Vą
w poVWaci okWagonu (rXVunek 1)H w cenWruÜ kWórego YnajTuje Vię PerVonal projecW
jako YwieńcYenie prograÜu i inWerTXVcXplinarna realiYacja pięciu obVYarów akWXwności i ośÜiu grup prYeTÜioWowXcU. PśróT obVYarów akWXwności wXróżniaÜXJ
· ApproacUeV Wo learning (VWoVunek To naukiIÜeWoTX ucYenia Vię)H
· CommuniWy anT Vervice (wVpólnoWa i Vłużba)H
· HealWU anT Vocial eTucaWion (YTrowie i eTukacja VpołecYna)H
· NvironmenWV (śroTowiVka)H
· Human ingenuiWy (poÜXVłowość cYłowieka).
Nie oÜawiając VYcYegółowo poVYcYególnXcU obVYarówH Üożna VWwierTYićH
że icU celeÜ jeVW roYwijanie powiąYań ÜięTYX prYeTÜioWaÜiH Wak abX ucYniowie
poVWrYegali wieTYę jako Vpójną i połącYoną Ye Vobą całość. ObVYarX We Vą naWuralnXÜ VkłaTnikieÜ grup prYeTÜioWowXcU i w nicU Vię uwiTacYniająH poYwalają na
poVYerYanie wieTYX w obrębie jeTnej grupX prYeTÜioWowejH ale również prYeY icU
łącYenie i roYVWrYXganie probleÜów Y różnXcU perVpekWXw. UcYniowie ucYą Vię
UoliVWXcYnego VpojrYenia na YagaTnienia i YnajTują YaVWoVowanie Weorii w coTYiennXÜ żXciu. NaucYXciele powinni pokaYXwaćH że obVYarX akWXwności Vą
wVpólne Tla wVYXVWkicU TYieTYinH i powinni YacUęcać ucYniów To TokonXwania
prYeY We obVYarX świaToÜXcU połącYeń ÜięTYX właVną nauką a świaWeÜ rYecYXwiVWXÜ. JeTen obVYar inWereVuje naV VYcYególnieH ponieważ pierwVYe VłowaH kWóre
opiVują go w PrYewoTniku po programieH ToWXcYą poVYukiwania VkuWecYnXcU
śroTków VłużącXcU wYięciu oTpowieTYialności Ya Vwój właVnX proceV naucYaniaH
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a pXWania klucYoweH kWóre go cUarakWerXYująH WoJ „P jaki VpoVób najlepiej Vię
ucYę?”H „SkąT Wo wieÜ?”H „Jak koÜunikuję WoH co YroYuÜiałeÜIoTkrXłeÜ?”.
PprawTYie w PrYewoTniku nie pojawia Vię WerÜin auWonomiaH ale oTnoVi Vię
nieoTparWe wrażenieH że Yałożenia obVYaru ATL i auWonoÜii Vą barTYo YbliżoneH
o ile nie Wakie VaÜe. O całej filoYofii Wego prograÜu świaTcYą również cele grupX
prYeTÜioWowej Language BH wśróT kWórXcU wXÜienia Vię YacUęcenie ucYniów To
YTobXwania koÜpeWencji w jęYXku obcXÜ oraY nabXcie prYeY ucYniów uÜiejęWności To TalVYej nauki jęYXkówH YaWeÜ cele We Vą Ybieżne Y iTeałeÜ poVWaci auWonoÜicYnego ucYącego Vię. NaucYXciele wVYXVWkicU prYeTÜioWów Yaangażowani Vą
w realiYację Yałożeń Wego prograÜuH ucYniowie prowaTYą TYienniki proceVuH
w kWórXcU Yawierają oVobiVWe wXpowieTYiH uÜożliwiają koÜunikację ÜięTYX
ucYniaÜi i naucYXcielaÜiH a icU reYulWaWeÜ jeVW pogłębiona reflekVja na WeÜaW
wXbranXcU YagaTnień i VpoVobów icU poYnania. UcYniowie prYXgoWowują porWfolio Y pracaÜi ukaYującXÜi poYioÜ wieTYXH jej YroYuÜienie oraY reflekVje na WeÜaW
ucYenia VięH krXWXcYnego VpojrYenia oraY prYXVwajania wieTYX.

RXVunek 1J OkWagon MQP.

PerVonal projecW (projekW oVobiVWX) jeVW VaÜoTYielnąH ale naTYorowaną
prYeY naucYXciela pracą Yainicjowaną i realiYowaną weTług poÜXVłu ucYniaH
wXkonXwaną prYeY pewien TłużVYX cYaVH w Wrakcie kWórego wXkorYXVWXwane Vą
wVYXVWkie obVYarX akWXwnościH kWórej proTukW VWanowi TeÜonVWrację uÜiejęWności i wieTYX inWerTXVcXplinarnej. PoÜiÜo że wXÜogi i YaVaTX ocenX projekWu
są ściśle określoneH Wo oT ucYnia wXÜagana jeVW barTYo Tuża VaÜoTYielnośćH
auWonoÜia i kreaWXwność w planowaniuH poVYukiwaniu roYwiąYań i w reflekVji
na WeÜaW właVnXcU pocYXnań.
Można YakłaTaćH że naweW poÜiÜo Üałej różnicX wiekowej ÜięTYX TwieÜa baTanXÜi grupaÜi giÜnaYjalnXÜiH iVWnieje Tuża różnica w ToświaTcYeniu
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oraY VpoVobie ÜXśleniaH To kWórej prYXcYXnił Vię prograÜ MQP i jego filoYofiaH
kWóraH VXVWeÜaWXcYnie realiYowana w Wrakcie wVYXVWkicU YajęćH YÜienia VpoVób
ÜXślenia i poVWrYegania właVnej oVobX jako auWonoÜicYnegoH VaÜoTYielnego
ucYącego VięH a nie biernego i prYXVwajającego ucYnia. NaweW jeżeli ucYeń niecUęWnie prYXjÜuje Waką poVWawę w nauce Tanego prYeTÜioWuH w naVYXÜ wXpaTku jęYXka włoVkiego lub francuVkiegoH Wo Yna on VpoVobXH TYięki kWórXÜ Üoże
prYejąć oTpowieTYialność Ya właVnX proceV ucYenia VięH wie i roYuÜie na cYXÜ
polega VaÜoTYielna pracaH a Wakże jeVW świaToÜX właVnej poVWawX i również Vnuje reflekVje ToWXcYące WakicU a nie innXcU wXborów YainWereVowań.
PunkWeÜ oTnieVienia Tla ÜoicU obVerwacji VWałX Vię WrYX kaWegorie cYXnnikówH jakie powinien uwYglęTnić naucYającXH określając wYglęTnX poYioÜ auWonoÜii ucYącXcU Vię weTług PilcYXńVkiej (2011J 56). Są WoJ roYeYnanie prYeY
ucYącXcU Vię właVnego poWencjału w TanXÜ YakreVieH TokłaTne określenie celów oVobiVWXcU i uÜiejęWność ÜoniWorowania VwXcU poVWępów.
5. OpiV baTania
P baTaniu wYięło uTYiał 6 ucYniów klaVX I giÜnaYjuÜH ucYącXcU Vię jęYXka włoVkiegoH 9 ucYniów klaVX III giÜnaYjuÜH ucYącXcU Vię jęYXka francuVkiego i 6 VWuTenWów kierunku Nuropean VWuTieVH ucYącXcU Vię jęYXka włoVkiego. PierwVYX eWap
polegał na napiVaniu prYeY baTanXcU WeVWu graÜaWXcYno-lekVXkalnego prYXgoWowanego prYeY auWorkęH ToVWoVowanego To poYioÜu każTej grupXH Y ÜaWeriału
nieTawno analiYowanego na YajęciacU. RoVWałX w niÜ YaÜieVYcYone ćwicYenia
forÜalneH YaTania peTagogicYne oraY YaTania Y żXcia wYięWe (por. PioWrowVki
2011J 26-27). TeVW Wen bXł nieYapowieTYianXH nieÜniej jeTnakH w celu uniknięcia
ToTaWkowego VWreVuH baTani YoVWali poinforÜowani o jego cUarakWerYe baTawcYXÜ i braku konVekwencji negaWXwnXcU. NaVWępnie prace YoVWałX VprawTYone
prYeY auWorkęH baTanXÜ uToVWępniono reYulWaWX właVnXcU pracH a naVWępnie YoVWali poproVYeni o prYXgoWowanie ćwicYeńH kWóre weTług nicU powinnX poÜóc iÜ
w wXeliÜinowaniu błęTnXcU forÜH kWóre pojawiłX Vię w icU WeVWacU. UcYącX Vię
Üieli TowolnośćH Üogli VkorYXVWać Y goWowXcU ćwicYeń ToVWępnXcU w poYXcjacU
liWeraWurX lub w inWernecieH Üogli Weż VkonVWruować je VaÜi. Po wXkonaniu WXcU
ćwicYeń baTani poproVYeni YoVWali ToTaWkowo o wXpełnienie ankieWX ToWXcYącej
ucYenia Vię jęYXków obcXcU w ogóleH a Wakże ściśle YwiąYanXcU Y wXkonanieÜ
wXżej opiVanego YaTania. ŁaTanie Üiało na celu VprawTYenieH cYX ucYącX Vię
poWrafią VaÜoTYielnie Tobrać ćwicYenia ToVWoVowane To YagaTnień graÜaWXcYno-lekVXkalnXcU i właVnXcU preferowanXcU VWraWegii prYXVwajania wieTYX. Na YacUowania auWonoÜicYne Üają wpłXw wiek i ToświaTcYenie. P baTaniu poVWanowiono wXkorYXVWać eleÜenWH kWórX rYaTko wXkorYXVWXwanX jeVW prYeY naucYającXcU To wXkVYWałcania poVWaw auWonoÜicYnXcUH cYXli praca ToÜowa.
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5.1. CUarakWeryVWyka grup
Grupa giÜnaYjalna jęYXka włoVkiego – 8 oVób (w baTaniu bierYe uTYiał 6)H pierwVYa
klaVa giÜnaYjuÜH ucYX Vię jęYXka włoVkiego oT 7 ÜieVięcXH Wroje ucYniów Üa
VWwierTYoną TXVlekVję i TXVorWografię. TeVW ToWXcYXł ÜaWeriału analiYowanego prYeY
oVWaWnicU 16 jeTnoVWek lekcXjnXcUH prYX wXkorYXVWaniu różnego roTYaju ćwicYeń.
PVYXVcX giÜnaYjaliści oprócY jęYXka włoVkiego ucYą Vię również jęYXka angielVkiego
(oT 4 To 9 laW)H jeTna oVoba jęYXka francuVkiego (kilka laW)H jeTna oVoba nieÜieckiego (oT 3 laW)H jeTna oVoba roYÜawia po roVXjVku Y roTYicaÜiH jeTna oVoba
wVpoÜniała o jęYXku koÜpuWerowXÜ (oT 3 laW). Grupa giÜnaYjalna jęYXka francuVkiego – 11 oVób (9 bierYe uTYiał w baTaniu)H WrYecia klaVa giÜnaYjuÜH ucYą Vię one
jęYXka francuVkiego oT 2H5 roku. MwócU ucYniów Üa VWwierTYoną TXVlekVję i TXVorWografię. JeTna ucYennica jeVW laureaWką konkurVu jęYXka francuVkiego. PVYXVcX
giÜnaYjaliści oprócY jęYXka włoVkiego ucYą Vię również jęYXka angielVkiego (oT 9 To
11 laW). Grupa VWuTenWów ucYącXcU Vię jęYXka włoVkiego – 19 oVób (w baTaniu bierYe uTYiał 6)H pierwVYX rok VWuTiów II VWopnia na kierunku Nuropean VWuTieVH ucYą
Vię jęYXka włoVkiego oT TwócU ÜieVięcX. PVYXVWkie oVobXH Y racji VWuTiowanego
kierunkuH poVługują Vię biegle jęYXkieÜ angielVkiÜ. Mwie oVobX ucYXłX Vię nieÜieckiegoH jeTna francuVkiego i jeTna UiVYpańVkiego.
5.2. AnaliYa ilościowa
Na ogólne pXWanie ToWXcYące właVnXcU reflekVji YwiąYanXcU Y preTXVpoYXcjaÜi To
ucYenia Vię jęYXków obcXcU WrYX oVobX w grupie giÜnaYjalnej Y jęYXkieÜ włoVkiÜ
oTpowieTYiałXH że nie Üają probleÜów Y ucYenieÜ Vię jęYXków obcXcUH jeTnak
kolejne WrYXH co VWanowi 50Ę baTanXcUH nie Üa na Wen WeÜaW właVnego YTaniaH co
również Üoże świaTcYXć o braku auWoreflekVji. TXlko jeTna oVoba prYXYnałaH że
Y łaWwością ucYX Vię Vłów włoVkicUH WrYX oVobX YTecXTowanie VWwierTYiłXH że cYXnność Wa Vprawia iÜ probleÜXH a Twie oVobX nie uÜiałX Vię uVWoVunkować. PXTaje
Vię ciekaweH że baTani YTecXTowanie określają Vwoje uÜiejęWności w ucYeniu Vię
nowXcU Vłówek w jęYXku angielVkiÜ – ani jeTna oVoba nie Yakreśla oTpowieTYi
„nie wieÜ”. PVYXVcX poWwierTYają korYXVWanie Ye Vłownika TwujęYXcYnego polVkowłoVkiego i włoVko-polVkiego. TrYX oVobX poWwierTYają poViaTanie ToTaWkowXcU
poYXcji kViążkowXcU Y jęYXka włoVkiegoH pięć naWoÜiaVW VWwierTYaH że Üa Wakie poYXcje Y jęYXka angielVkiego. TXlko jeTna oVoba korYXVWa Y nicU ToTaWkowo w ToÜu.
PVYXVcX giÜnaYjaliści prYXYnająH że cYęVWo napoWXkają Vłowa angielVkie w rYecYXwiVWości poYaVYkolnejH a WXlko jeTna poWwierTYiłaH że również cYęVWo VpoWXka Vłowa
włoVkie. PXniki pokaYałXH że WXlko jeTnej oVobie nie poTobała Vię praca ToÜowaH
Wa VaÜa oVobaH jako jeTXnaH VWwierTYiłaH że Üiała probleÜ Y jej wXkonanieÜ i onaH
jako jeTXnaH nie wieTYiałaH jakie ćwicYenia wXbrać. RaVkakujące jeVW WoH że oVoba Wa
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barTYo Wrafnie oceniła eleÜenWXH kWóre należX powWórYXćH prYećwicYXćH a YaWeÜ
Üożna prYXpuVYcYaćH że jej wkłaT pracX w YrealiYowanie Wego YaTania bXł TużX
i poprYeTYonX bXł pogłębioną reflekVją. JeTnak wVYXVcX ucYeVWnicX uYnaliH że TYięki
wXkonanXÜ ćwicYenioÜ napiVałXbX Wen WeVW lepiej. TXlko jeTna oVoba TeklarujeH że
w prYXVYłości bęTYie wXVYukiwać ToTaWkowXcU WekVWów i TialogówH żebX powWórYXć
ÜaWeriał Y Yajęć i żebX naucYXć Vię cYegoś nowego.
Jeśli cUoTYi o grupę giÜnaYjalną Y jęYXkieÜ francuVkiÜH jeTna oVoba oTbiera Viebie jako Üającą probleÜX Y ucYenieÜ Vię jęYXków obcXcUH a VpośróT
poYoVWałXcU oVób WXlko jeTna VWwierTYaH że Üa również probleÜX Y YapaÜięWXwanieÜ Vłów francuVkicU i angielVkicU. PiękVYość baTanXcU Üa w ToÜu ToTaWkowe poYXcje To nauki jęYXków obcXcU (angielVkiego 8 oVóbH francuVkiego
6). TXlko jeTna oVoba nie Üa ToTaWkowXcU poYXcji francuVkojęYXcYnXcU. Mwie
oVobX wXraźnie poTkreślają VaÜoTYielną pracę w ToÜu WXlko prYX nauce jęYXka
angielVkiegoH ale nie francuVkiego. PVYXVcX baTani korYXVWają Ye Vłowników
TwujęYXcYnXcU oraY obVerwują cYęVWe napoWXkanie Vłów angielVkicU w rYecYXwiVWości poYaVYkolnejH a WXlko Twoje nie Yauważa analogicYnego YjawiVka
w prYXpaTku jęYXka francuVkiego. ŁaTani Teklarują wXkonXwanie ToTaWkowXcU
ćwicYeń i cYXWanie Tialogów w ToÜuH YTecXTowanie więcej oVób poVYerYa
w Wen VpoVób wieTYę Y jęYXka angielVkiego (np. VWwierTYenie nr 4 i 5H oTpowieTnio 4 Y francuVkiego i 7 Y angielVkiego). JeTna oVoba prYXYnajeH że nie poTobał Vię jej roTYaj pracX ToÜowejH Twie nie Üają YTania. OVobX We WwierTYąH
że ÜiałX probleÜ Y wXkonanieÜ pracX ToÜowej. TXlko jeTna oVoba nie jeVW
pewnaH cYX YroYuÜiała błęTXH jakie popełniła. Mwie oVobX prYXYnająH że ÜiałX
probleÜ Ye YnaleYienieÜ ćwicYeń ToTaWkowXcUH We VaÜe oVobX nie wieTYiałX
lub nie bXłX pewneH cYX wXbrałX oTpowieTnie ćwicYenia. Pięć oVób VWwierTYiłoH
że ćwicYeniaH jakie wXkonaliH bXłX poTobne To WXcU YaproponowanXcU na YajęciacUH jeTna oVoba nie bXła pewna Wego poTobieńVWwa. TXlko jeTna oVoba YTecXTowanie VWwierTYaH że nie bęTYie wXVYukiwała ToTaWkowXcU WekVWów i Tialogów i nie jeVW pewnaH cYX bęTYie wXkonXwać ToTaWkowe ćwicYenia. TXlko Twie
oVobX VWwierTYająH że wXkonane ćwicYenia VprawiłXH że napiVałXbX Wen WeVW lepiejH poYoVWałe YaYnacYXłX oTpowieTź „nie wieÜH nie ÜaÜ YTania”.
P prYXpaTku VWuTenWów wVYXVWkie oVobX WwierTYąH że Y łaWwością prYXVwajają VłownicWwo jęYXka angielVkiegoH ToTaWkowo YapoYnają Vię Y WekVWaÜi anglojęYXcYnXÜi (4) bądź wXkonują ćwicYenia (3)H Üają w ToÜu kViążki To nauki jęYXka
angielVkiegoH a VYcYególnie graÜaWXki (6). PrYXYnająH że cYęVWo napoWXkają Vłowa
angielVkie w coTYiennej rYecYXwiVWości poYa konWekVWeÜ VYkolnXÜ i uniwerVXWeckiÜ. Jeśli cUoTYi o jęYXk włoVkiH Wo jeVYcYe żaTna oVoba nie Üa ToTaWkowXcU kViążekH jeTna oVoba pracuje ToTaWkowo Y WekVWaÜiH TialogaÜi lub ćwicYeniaÜi włoVkiÜi. PiękVYość oVób (4) prYXYnajeH że nie napoWXka Vłów włoVkicU w rYecYXwiVWości poYauniwerVXWeckiej. ŁaTanXÜ VpoTobał Vię roTYaj wXkonXwanej pracXH nie
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Üieli probleÜów Ye YnaleYienieÜ ćwicYeńH wieTYieliH jakiego WXpu ćwicYenia Tobrać. UYnaliH że Ynaleźli ćwicYenia poTobne To WXcUH wXkonXwanXcU na YajęciacU.
CYWerX oVobX uYnałXH że po wXkonaniu WXcU ćwicYeń napiVałXbX lepiej Wen WeVWH
wVYXVWkie oVobXH (oprócY jeTnejH kWóra nie wXkonała YaTań) Teklarują wXkonXwanie w prYXVYłości ToTaWkowXcU ćwicYeń lub YaTań poYa YajęciaÜi.
5.3. AnaliYa jakościowa
Re wYglęTu na Üałą licYebność grupX baTawcYejH analiYa jakościowa wnoVi wiele cennXcU inforÜacji. PXniki ankieW nie wXkaYują TużXcU roYbieżnościH ale analiYa ćwicYeń prYXgoWowanXcU prYeY ucYącXcU Vię poYwoliła na wXciągnięcie
VYcYegółowXcU wnioVków. AuWorkę nie inWereVował wXnik WeVWuH kWórX nie bXł
ocenianXH lecY aTekwaWność Toboru ćwicYeń To popełnionXcU błęTów.
OkaYuje VięH że grupa giÜnaYjalna ucYąca Vię jęYXka włoVkiegoH cUociaż
WwierTYiH że nie Üiała probleÜów Y wXkonanieÜ pracX ToÜowejH Wo nie wXkaYała
Vię kreaWXwnością i VaÜoTYielnXÜ WwórcYXÜ ÜXślenieÜ oraY brakuje jej pogłębionej reflekVji ToWXcYącej preferowanXcU WecUnik ucYenia Vię. ĆwicYeniaH kWóre wXkonaliH bXłX kopią YaTań WeVWowXcU i WXcUH kWóre bXłX najcYęściej proponowane prYeY
naucYXciela. TXlko jeTna oVoba VkorYXVWała Y ćwicYeń graÜaWXcYno-lekVXkalnXcU
opracowanXcU w poYXcji kViążkowej i Wrafnie wXcUwXciła eleÜenWX wXÜagające
prYećwicYenia. JeTna oVoba nie prYXgoWowała ćwicYeńH WXlko wXpiVałaH cYego powinna naucYXć Vię lub co powWórYXćH np. „naucYę Vię porYąTnie wVYXVWkicU prYXiÜków poYnanXcU To Wej porX”H nie VprecXYowała jeTnak VpoVobuH w jaki Wo Yrobi.
JeTna oVoba wXpiVała Verię powWarYającXcU Vię VcUeÜaWXcYnXcU YTańH YÜieniając
w nicU WXlko licYebnik piVanX cXfrąH co Yupełnie nie koreVponTowało Y WeVWeÜH popełnionXÜi błęTaÜi i forÜaÜiH kWóre w prYXpaTku Wego ucYącego Vię w poważnX
VpoVób YakłócałX koÜunikaWXwność poTawanXcU inforÜacji. Mwie oVobX VaÜe
opracowałX roTYaje akWXwnościH Üające weTług nicU prYXcYXnić Vię To lepVYego
opanowania jęYXka. ĆwicYenia We bXłX poTobne To WXcUH wXkonXwanXcU w Wrakcie
YajęćH co YreVYWą We Twie oVobX poWwierTYiłX w ankiecieH YauważającH że ćwicYenia
We prYXpoÜinałX We YaVugerowane prYeY naucYXciela.
P prYXpaTku analiYowania grupX giÜnaYjalnej ucYącej Vię jęYXka francuVkiego auWorka bXła również YainWereVowana głównie wXboreÜ ćwicYeń. TXlko
Twie oVobX nie VkorYXVWałX Y opracowanXcU już źróTeł i wXÜXśliłX VaÜoTYielnie
ćwicYeniaH a w poYoVWałXcU prYXpaTkacU ucYącX Vię cYęściowo VkorYXVWali Y goWowXcU YaTań YaÜieVYcYonXcU w inWernecieH cYęściowo VaÜoTYielnie napiVali
np. wXpracowanieH YTaniaH YeVWawienia wiaToÜości graÜaWXcYnXcU i VkorYXVWali
Ye VWarXcU karW pracX YaproponowanXcU wcYeśniej prYeY naucYXciela. PVYXVcX
baTani Wrafnie Tobrali ćwicYeniaH Vą one YróżnicowaneH polegają na wVWawianiu
słówH Tobieraniu VXnoniÜów i anWoniÜówH TopaVowXwaniu Vłowa To obraYka.
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UcYącX Vię VaÜoTYielnie VWworYXli VcUeÜaWX właVnego poÜXVłu i auWorVWwaH
kWóre obraYowałX YagaTnienia graÜaWXcYne i lekVXkalneH VporYąTYili fiVYki ułaWwiające YroYuÜienie i YapaÜięWanie YagaTnieniaH kWóre Vą YinTXwiTualiYowane
i ewiTenWnie ToVWoVowane To właVnXcU poWrYeb.
P prYXpaTku VWuTenWów europeiVWXki prYX wXborYe ćwicYeń ToTaWkowXcU
WrYX oVobX VkorYXVWałX Y ćwicYeń YaÜieVYcYonXcU na VWronacU inWerneWowXcU.
Mwie oVobX całkowicie VaÜe wXÜXśliłX ćwicYenia. JeTna oVoba VWwierTYiłaH że
w ogóle nie poWrafiła Ynaleźć ani wXÜXśleć ćwicYeń ToTaWkowXcU.
Jak wiTać Y powXżVYegoH najbarTYiej uroYÜaicone i Yróżnicowane ćwicYenia Yaproponowała grupa giÜnaYjalna ucYąca Vię jęYXka francuVkiego. Oilka oVób
prYXgoWowało ćwicYeniaH narXVowało VcUeÜaWXH kWóre nie YoVWałX prYeTVWawione
na YajęciacUH ani nie YnajTowałX Vię w poTręcYnikacU i YeVYXWacU ćwicYeń wXbranXcU prYeY naucYającego. P ankieWacU Vą YaTYiwiająco niepewni jakości YaTań
jakie wXkonaliH co Üoże bXć VpowoTowane icU pogłębioną reflekVją ToWXcYącą
ucYenia Vię jęYXka. RTają Vobie VprawęH że VaÜo prYXgoWowanie ćwicYeń nie jeVW
jeTnoYnacYne Y reYulWaWeÜH jaki Üoże YoVWać oViągnięWX po icU wXkonaniu. UcYącX najwiTocYniej nie wXkonXwali WakicU ćwicYeń w Wrakcie nauki i nie Vą pewniH
cYX icU wXkonanie wpłXnęłobX na wXnik WeVWu. R Trugiej jeTnak VWronX rXVowane
VcUeÜaWX i użXwanie różnXcU kolorów VugerujeH że ucYącX Vię Vą świaToÜi WecUnik wVpoÜagającXcU ucYenie VięH WXlko bXć Üoże nie VWoVują icU w ucYeniu Vię
jęYXka francuVkiego. SWuTenci Üieli WruTne YaTanieH ponieważ ucYXli Vię jęYXka
barTYo króWko i Üała licYba poYnanXcU YagaTnień oraY ogranicYone VłownicWwo
wpłXwałX na różnoroTność proponowanXcU ćwicYeń. NieÜniej jeTnak jeTna
oVoba użXwała cYerwonego TługopiVu To YaYnacYenia ważniejVYXcU poTVuÜowującXcU WreściH Twie oVobX prYepiVałX Ynane już wcYeśniej inforÜacje w celu lepVYego YapaÜięWaniaH a jeTna oVoba użyła VcUeÜaWów i rXVunków.
6. JęYyk francuVki i włoVki jako WrYeci jęYyk
CYXnnikieÜH kWórX wpłXwa na prYXVwajanie jęYXka obcegoH jeVW wcYeśniejVYa
YnajoÜość innXcU jęYXków. PiTła (2007) w obVYernej publikacji prYeTVWawiła
wXniki baTań ToWXcYącXcU prYXVwajania jęYXka francuVkiego jako jęYXka WrYeciego. AuWorka prYXWacYa w niej projekWX i TokuÜenWX organiYacji poYarYąTowXcU propagującXcU naucYanie WrYeciego jęYXka jako eleÜenWu uYupełniającego
wXkVYWałcenie śreTnie. R punkWu wiTYenia naVYXcU roYważańH goTnX prYXwołania wXTaje Vię projekW NMILN (l’NvoluWion Te l’NnVeignemenW T’une MaWière par
l’InWégraWion T’une Langue NWrangère) proÜującX ekVpoYXcję na jęYXk obcX
prYeY naucYanie w niÜ prYXnajÜniej jeTnego prYeTÜioWu VYkolnegoH co Üa
VprYXjać ogólneÜu roYwojowi jeTnoVWki. PrYXpoÜnijÜXH że giÜnaYjuÜH w kWó-
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rXÜ prYeprowaTYane bXło baTanieH realiYuje prograÜ ÜięTYXnaroTowXH kWórego YałożenieÜ jeVW naucYanie w jęYXku angielVkiÜ.
PXjaśnienie pojęcia WrilingwiYm również nie jeVW łaWwXÜ YaTanieÜH ponieważ nie jeVW ono jeTnoYnacYne Ye wYglęTu na poYioÜ opanowania jęYXków. RakłaTa VięH że w PolVce w rYecYXwiVWości VYkolnej nieÜożliwe jeVW naucYenie biegłego
poVługiwania Vię TwoÜa jęYXkaÜi obcXÜi. JeTXne VłuVYne Yałożenie i Üożliwe To
prYeprowaTYenia jeVW naVWępująceJ biegła YnajoÜość jęYXka ojcYXVWegoH Tobra YnajoÜośćH cUociaż nie perfekcXjnaH Trugiego jęYXka uÜożliwiająca koÜunikację i TYiałanie oraY Yainicjowanie naucYania jęYXka WrYeciegoH To Wakiego poYioÜuH kWórX nie
poYwala na fakWXcYne jego użXwanieH ale kWórX Taje ogólne o niÜ wXobrażenie.
P PolVce w więkVYości prYXpaTków TrugiÜ jęYXkieÜ jeVW jęYXk angielVkiH a WrYeciÜ
kolejnX obcX jęYXkH w naVYXÜ prYXpaTku francuVki i włoVkiH cUociażH jak pokaYują Wo
oTpowieTYi uTYielone w ankieWacUH niejeTnokroWnie inWereVujące naV jęYXki Vą
cYwarWXÜi lub piąWXÜi. RYaTko kieTX jeTnak ucYącX Vię konWXnuują poYnawanie
wVYXVWkicU WXcU jęYXkówH cYęściej wVpoÜinają o YaÜknięWXcU już epiYoTacU eTukacji VYkolnej lub poYaVYkolnej. PiTła (2007) Tużą cYęść publikacji poświęca probleÜaWXce błęTu jęYXkowegoH inWerferencjoÜ jęYXkowXÜ oraY innXÜ cYXnnikoÜ
VprYXjającXÜ icU powVWawaniu. PprawTYie baTania opiVXwane w WXÜ arWXkule
ToWXcYą również niepoprawnXcU forÜH ale analiYX Vkupiają Vię na VaÜoTYielności
ucYącXcU Vię w ToVkonaleniu uÜiejęWności jęYXkowXcUH uświaTaÜianiu Vobie roTYaju i prYXcYXn popełnianXcU błęTów oraY VpoVobie icU korXgowania.
Można YałożyćH że ToświaTcYenie w ucYeniu Vię jeTnego jęYXka obcego bęTYie poYXWXwnie wpłXwać na opanowXwanie jęYXka Trugiego. UcYącX Vię Üają
ułaWwione YaTanieH ponieważ WrYX inWereVujące naV jęYXki YapiVXwane Vą alfabeWeÜ łacińVkiÜH należą To kulWurX europejVkiejH YaWeÜ poTręcYniki WworYone To
icU naucYania proponują poTobne WeÜaWX i YaTaniaH a naucYXciele VWoVują w naucYaniu poTejście koÜunikacXjne. PXTaje Vię naWuralneH że ucYącX Vię prYenioVą
Vwoje obVerwacje i wnioVki Y nauki jęYXka angielVkiego na proceV ucYenia Vię
kolejnego jęYXka. SYcYególnie inWereVuje naV VWopień auWonoÜiYacji. RakłaTaÜXH
że To opanowania jęYXka na poYioÜie koÜunikacXjnXÜ koniecYnX jeVW pewien
wXpracowanX VWopniowo pewien YakreV VaÜoTYielnościH auWonoÜii ucYącego VięH
a YaWeÜH Vkoro wVYXVcX baTani oViągnęli Waki poYioÜ Y jęYXka angielVkiegoH Wo
naVuwa Vię pXWanieH cYX w Wrakcie ucYenia Vię kolejnego jęYXka ucYącX Vię oT nowa ucYą Vię auWonoÜii cYX wXkorYXVWują Vwoje wcYeśniejVYe ToświaTcYenia.
P celu porównania poVWawX ucYącXcU Vię poTVuÜowaliśÜX oTpowieTYi Y pXWań
porównującXcU poTejście ucYącXcU Vię To jęYXka angielVkiego iH oTpowieTnioH To
jęYXka francuVkiego lub włoVkiego. RVuÜowano oTpowieTYi WwierTYące ToWXcYące każTego YagaTnienia i prYeTVWawiono je w Wabeli 4.
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R łaWwością ucYę Vię nowXcU Vłów
Y jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego
CYXWaÜ ToTaWkoweH wXbrane prYeY
Viebie WekVWXH Tialogi Y jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego.
PXkonuję ToTaWkoweH wXbrane prYeY
Viebie ćwicYenia Y jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego.
OorYXVWaÜ w ToÜu Ye Vłownika
(kViążka lub werVja inWerneWowa)
jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego.
OorYXVWaÜ Y ToTaWkowXcUH poYaVYkolnXcU lekcji jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego.
MaÜ w ToÜu ToTaWkowe kViążki To
nauki jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego
(graÜaWXkaH ćwicYenia).
CYęVWo napoWXkaÜ francuVkieIwłoVkie
słowa i YwroWX w rYecYXwiVWości poYaVYkolnej.

11 (52Ę)
6 (28Ę)
6 (28Ę)
20 (95Ę)
3 (14Ę)
9 (42Ę)
9 (42Ę)

R łaWwością ucYę Vię nowXcU
słów Y jęYXka angielVkiego.
CYXWaÜ ToTaWkoweH wXbrane
prYeY Viebie WekVWXH Tialogi
Y jęYXka angielVkiego
PXkonuję ToTaWkoweH wXbrane
prYeY Viebie ćwicYenia Y jęYXka
angielVkiego.
OorYXVWaÜ w ToÜu Ye Vłownika
(kViążka lub werVja inWerneWowa)
jęYXka angielVkiego.
OorYXVWaÜ Y ToTaWkowXcUH
poYaVYkolnXcU lekcji jęYXka
angielVkiego.
MaÜ w ToÜu ToTaWkowe kViążki To nauki jęYXka angielVkiego
(graÜaWXkaH ćwicYenia).
CYęVWo napoWXkaÜ angielVkie
słowa i YwroWX w rYecYXwiVWości
poYaVYkolnej.

17 (80Ę)
13 (61Ę)
9 (42Ę)
20 (95Ę)
5 (23Ę)
19 (90Ę)
21 (100Ę)

Tabela 4J OTpowieTYi WwierTYące uTYielone prYeY baTanXcUH wXrażone w licYbacU i procenWacU.

„PrYewaga” jęYXka angielVkiego jeVW wXraźna w każTXÜ Ye wVpoÜnianXcU
YagaTnień. 80Ę oVób prYXYnajeH że Y łaWwością ucYX Vię Vłów w jęYXku angielVkiÜH
poTcYaV gTX WXlko połowa (52Ę) Wę VaÜą opinię wXraża w VWoVunku To WrYeciego
jęYXka obcego. Można YaVWanowić VięH cYX nie wXnika Wo Ye VWopnia auWonoÜiYacji
proceVu ucYenia Vię WXcU TwócU jęYXków. SpójrYÜX na kolejne wXpowieTYiJ ponaT połowa (61Ę) cYXWa ToTaWkoweH wXbrane prYeY Viebie WekVWX Y jęYXka angielVkiegoH poTcYaV gTX niecała jeTna WrYecia baTanXcU (28Ę) wXkonuje Wę cYXnność
w innXÜ jęYXku obcXÜ. Różnica Wa YÜniejVYa Vię w pXWaniu ToWXcYącXÜ ćwicYeń
(42Ę i 28Ę). PrYeważnie oVobX cYXWające ToTaWkowo WekVWX Y WrYeciego jęYXka
wXkonują Weż ćwicYenia graÜaWXcYne. Różnicę w prYXpaTku jęYXka angielVkiego
Üożna WłuÜacYXć YaawanVowanXÜ poYioÜeÜ jego YnajoÜości i niecUęcią To
wXkonXwania ćwicYeńH a Wakże cYerpanieÜ prYXjeÜności Y lekWurX WekVWów powVYecUnie ToVWępnXcU (poYXcje kViążkoweH inWerneWH WelewiYja). Można jeTnak
YałożyćH że eWap ćwicYeń graÜaWXcYnXcU ucYącX Vię Üają już Ya Vobą i icU wkłaT
pracX VaÜoTYielnej jeVW Tość TużXH o cYXÜ Üoże świaTcYXć licYba oVób ÜającXcU
ToTaWkowe poYXcje To nauki jęYXka angielVkiego w ToÜu (90Ę). RaVkakująca wXTaje Vię licYba oVób korYXVWająca Y ToTaWkowXcU lekcji jęYXka angielVkiego lub włoVkiego i francuVkiego. Można bXło prYXpuVYcYaćH że więcej giÜnaYjaliVWów ucYęVYcYa na lekcje jęYXka angielVkiegoH jeTnak ÜaÜX w WXÜ prYXpaTku To cYXnienia
Y grupą nierepreYenWaWXwną w oTnieVieniu To populacji giÜnaYjaliVWówH ponieważ
w prograÜie ÜięTYXnaroTowXÜ Üają poVYerYoną licYbę goTYin jęYXka angielVkiego (5-6 WXgoTniowo). MoTaWkowo poYoVWałe lekcje oTbXwają Vię Y eleÜenWaÜi jęYX-
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ka angielVkiegoH poYa WXÜ VYkoła VWara Vię ucUoTYić Ya placówkęH kWórej ucYniowie
nie pobierają korepeWXcjiH a YaWeÜ ToTaWkowe lekcje nie Vą pięWnowaneH ale nie Vą
Üile wiTYiane (jeTna oVoba nie cUciała jeTnoYnacYnie wXpowieTYieć VięH cYX
ucYęVYcYa na Wakie Yajęcia). PXWanie ToWXcYące cYęVWości napoWXkania Vłów obcojęYXcYnXcU w rYecYXwiVWości polVkiej równieżH naVYXÜ YTanieÜH świaTcYX o poYioÜie
auWonoÜiiH o reflekVjacU YwiąYanXcU Y TanXÜ jęYXkieÜH VaÜoTYielnXÜ poVYukiwaniu eleÜenWów kulWurowXcU (na prYXkłaT YwiąYanXcU Y kucUnią). Pobec wVYecUobecnego jęYXka angielVkiegoH kWórX YToÜinował więkVYość TYieTYin naukowXcUH
nie VpoTYiewaliśÜX VięH że baTani nie ToVWrYegą Wego YjawiVka. JeTnak WoH że WXlko
co WrYecia oVoba ToVWrYega Vłowa francuVkie i włoVkie Üoże świaTcYXć o YbXW Üałej
Tociekliwości baTanXcU i YbXW Üałej oWwarWości na inną kulWurę.
7. RakońcYenie
PoTVuÜowującH na poTVWawie oTpowieTYi uTYielonXcU prYeY Üałą próbę biorącą
uTYiał w baTaniu piloWażowXÜ Üożna VWwierTYićH że WXlko giÜnaYjaliści Y klaVX
pierwVYej Üają probleÜX Y VaÜoTYielnXÜ ucYenieÜ Vię. MicUońVka-SWaTnik (1996J
161) TocUoTYi To wnioVkuH że wXkVYWałcenie całkowiWej auWonoÜii w warunkacU
VYkolnXcU nie jeVW ÜożliweH wXTaje Vię jeTnakH że wXniki baTań prYeprowaTYonXcU
na poWrYebX niniejVYego arWXkułu oTYwiercieTlają opinię Pawlaka (2011bJ 68)H kWórX
VWwierTYaH że iVWnieją różne poYioÜX auWonoÜii i w YaVaTYie nie Üożna poTYielić
ucYącXcU Vię na auWonoÜicYnXcU i WXcUH kWórYX niÜi nie Vą. NieÜniej jeTnak
w prYebaTanXÜ YakreVie ToWXcYącXÜ VaÜoTYielnego powWórYenia wiaToÜości
w ToÜu Üożna prYXpuVYcYaćH że cYęść ucYącXcU Vię nie oViągnęła YakłaTanego
prYeY naucYającXcU poYioÜu auWonoÜiiH cYego oTYwiercieTlenieÜ Vą ocenX oraY
uÜiejęWnościH kWóre również nie Vą YaTowalające Tla VaÜXcU ucYącXcU Vię. P celu
oViągnięcia YaÜierYonego reYulWaWu naucYającX powinien wVkaYXwać iÜ VpoVobX
i WecUniki prYXVwajania nowego ÜaWeriałuH ponieważ iVWnieje Tuże prawTopoTobieńVWwoH że ucYącX Vię nie poWrafią powiąYać celowości wXkonXwanXcU ćwicYeń
Y analiYowanXÜ ÜaWeriałeÜ i beY wVkaYówek nie Vą w VWanie w ToÜu powWórYXć
nowXcU inforÜacji i naucYXć Vię icU. Może Wo VkuWkować YniecUęcenieÜH ponieważ
cYaV nieefekWXwnie wXkorYXVWanX na ucYeniu Vię niewiTocYnXcU reYulWaWów VprawiH
że ucYącX Vię nabiorą prYekonaniaH że jęYXk włoVki jeVW WruTnXH a oni VaÜi będą
prYekonani o właVnXcU uÜiejęWnościacU ucYenia Vię. GiÜnaYjaliści w klaVie WrYeciej
oraY VWuTenci poWrafią ucYXć Vię VaÜoTYielnieH Ynają WecUniki i VWraWegie prYXVwajania wieTYX i jej powWarYaniaH uÜieją powiąYać Ye Vobą poYnane inforÜacjeH jeTnak
nie wXkaYują inicjaWXwX w poVYerYaniu i pogłębianiu uÜiejęWności w YakreVie jęYXka włoVkiego i francuVkiego. NieÜniej jeTnak probleÜ ÜoWXwacji jeVW oTrębnXÜ
YagaTnienieÜH kWóre nie YoVWanie poruVYone w niniejVYXÜ arWXkule. Można jeTnak
VWwierTYićH że ucYącX Vię Vą w VWanie ucYXć Vię w VpoVób auWonoÜicYnX i prYejąć
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oTpowieTYialność Ya Vwój proceV ucYenia Vię. ToH że nie wXkaYują inicjaWXwX To
pogłębiania nabXWXcU już uÜiejęWnościH nie neguje icU jako jeTnoVWek auWonoÜicYnXcUH ponieważ Üożna YałożyćH że icU właVnXÜ wXWXcYonXÜ prYeY Viebie VaÜXcU
celeÜ jeVW YTobXcie poTVWawowej wieTYXH uÜożliwiającej poroYuÜiewanie Vię
w poTVWawowXÜ YakreVie bądź WeżH prYekłaTając Wo VWwierTYenie na barTYiej VYkolnX VłownikH YalicYenie prYeTÜioWu Y poYXWXwną oceną – Tobrą lub ToVWaWecYnąH
kWóra jeVW Tla nicU VaWXVfakcjonująca i YgoTna Y ocYekiwaniaÜi. OonWXnuując roYważania Üożna YaVWanowić VięH w jaki VpoVób naucYającX Üoże wVpierać ucYącego Vię
w auWonoÜii? JanoVYcYXk (2011J 90) jako prYXkłaT WakicU TYiałań proponuje Tanie
ucYnioÜ To wXboru kilku ćwicYeń Y określonego YeVWawu. Jeśli jeTnak ucYącX Vię
nie będą wieTYiećH na cYXÜ polega proceV naucYania i nie będą Yaangażowani
w Wen proceVH oViągniecie prYeY nicU VukceVu nie bęTYie Üożliwe.
PVYXVcX ucYącX VięH kWórYX Üają wcYeśniejVYe ToświaTcYenie YwiąYane
Y ucYenieÜ Vię jęYXka angielVkiegoH Ynają YaVaTX ucYenia Vię jęYXka angielVkiegoH ale WXlko niewielka cYęść prYenoVi je na ucYenie Vię jęYXka francuVkiego lub
włoVkiegoH co pokaYuje YeVWawienie wXników YwiąYanXcU Y porównanieÜ VXWuacji jęYXka angielVkiego i kolejnego jęYXka. Niewiele prYXTaWnXcU YacUowańH
WakicU jak wXkonXwanie ToTaWkowXcU ćwicYeńH cYXWanie WekVWówH poVYerYanie
wiaToÜości YwiąYanXcU Y kulWurą Tanego kraju prYenoVYonXcU jeVW To nauki
Trugiego jęYXka obcegoH co wpłXwa beYpośreTnio na WruTnościH na kWóre Vkarżą
Vię ucYniowie. Jak wVpoÜniano wcYeśniejH prYXcYXn niecUęci To VaÜoTYielności
w ucYeniu Vię Üoże bXć wiele – brak ÜoWXwacjiH brak YainWereVowaniaH a WXÜ
VaÜXÜ niecUęć To poświęcania cYaVu naweW na reflekVję YwiąYaną Y TrugiÜ
jęYXkieÜ obcXÜ. NajbarTYiej YaVkakującX Üoże wXTawać Vię VYcYególnie jeTen
wnioVek wXpłXwającX Y prYeprowaTYonXcU ankieWH analiYX ilościowejH jakościowejH a Wakże obVerwacjiH a ÜianowicieH że ucYącX Vię nie korYXVWają Y wcYeśniejVYXcU ToświaTcYeń YwiąYanXcU Y VaÜoTYielnXÜH auWonoÜicYnXÜ ucYenieÜ Vię
jęYXka angielVkiego i ponownie ÜuVYą nabXwać je w prYXpaTku kolejnego jęYXka obcego. Może YaWeÜ VłuVYne bXłobX konWXnuowanie nauki Trugiego jęYXka
obcego również na wXżVYXÜ poYioÜie kVYWałceniaH a prYeTe wVYXVWkiÜ unikanie
YÜianX jęYXka obcego na każTXÜ eWapie kVYWałceniaH co nieVWeWX jeVW cYęVWXÜ
proceTereÜ w VYkołacU polVkicUH kWóre Ye wYglęTów finanVowXcU nie Vą w VWanie Yapewnić ÜiejVc pracX Tla filologów ucYącXcU różnXcU jęYXków.
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AuWonomia ucYącego Vię w korygowaniu błęTów
AnekV
PoniżVYa ankieWa Üa poVłużyć lepVYeÜu poYnaniu Twojego VpoVobu ucYenia Vię jęYXka obcego w ToÜu. Nie Üa oTpowieTYi nieprawiTłowXcU. Twoje oTpowieTYi nie będą wpłXwałX
na ocenX.
IÜię i naYwiVko .................................................................................... MaWa.......................
Piek .........
JakicU jęYXków Vię ucYXVY? P nawiaVie napiVYH jak Tługo
a. ..........................................................................................................
b. ...........................................................................................................
c. ..........................................................................................................
T. .......................................................................................................
CYX YgaTYaVY Vię Y poniżVYXÜi VWwierTYeniaÜi? Rakreśl wXbraną prYeY Ciebie oTpowieTź. T –
oYnacYa TakIRgaTYaÜ Vię Y WXÜ VWwierTYenieÜ; N – NieI Nie YgaTYaÜ Vię Ye VWwierTYenieÜ;
NP – Nie wieÜINie ÜaÜ YTania
1. Nie ÜaÜ probleÜów Y ucYenieÜ Vię jęYXków obcXcU.
T N NP
2. R łaWwością ucYę Vię nowXcU Vłów Y jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego.
T N NP
3. R łaWwością ucYę Vię nowXcU Vłów Y jęYXka angielVkiego.
T N NP
4. CYXWaÜ ToTaWkoweH wXbrane prYeY Viebie WekVWXH Tialogi Y jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego.
T N NP
5. CYXWaÜ ToTaWkoweH wXbrane prYeY Viebie WekVWXH Tialogi Y jęYXka angielVkiego. T N NP
6. PXkonuję ToTaWkoweH wXbrane prYeY Viebie ćwicYenia Y jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego.
T N NP
7. PXkonuję ToTaWkoweH wXbrane prYeY Viebie ćwicYenia Y jęYXka angielVkiego.
T N NP
8. OorYXVWaÜ w ToÜu Ye Vłownika (kViążka lub werVja inWerneWowa) jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego.
T N NP
9. OorYXVWaÜ w ToÜu Ye Vłownika (kViążka lub werVja inWerneWowa) jęYXka angielVkiego.
T N NP
10. OorYXVWaÜ Y ToTaWkowXcUH poYaVYkolnXcU lekcji jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego. T N NP
11. OorYXVWaÜ Y ToTaWkowXcUH poYaVYkolnXcU lekcji jęYXka angielVkiego.
T N NP
12. MaÜ w ToÜu ToTaWkowe kViążki To nauki jęYXka francuVkiegoIwłoVkiego (graÜaWXkaH
ćwicYenia).
T N NP
13. MaÜ w ToÜu ToTaWkowe kViążki To nauki jęYXka angielVkiego (graÜaWXkaH ćwicYenia).
T N NP
14. CYęVWo napoWXkaÜ francuVkieIwłoVkie Vłowa i YwroWX w rYecYXwiVWości poYaVYkolnej.
T N NP
15. CYęVWo napoWXkaÜ angielVkie Vłowa i YwroWX w rYecYXwiVWości poYaVYkolnej.
T N NP
16. PoTobał Üi Vię roTYaj pracX ToÜowejH jaki wXkonałeÜ na TYiViaj.
T N NP
17. MiałeÜIaÜ probleÜX Y wXkonanieÜ pracX ToÜowej.
T N NP
18. ŁeY więkVYXcU probleÜów YnalaYłeÜIaÜ ćwicYenia ToTaWkowe.
T N NP
19. RroYuÜiałeÜIaÜH jakie błęTX popełniłeÜIaÜ.
T N NP
20. PieTYiałeÜIAMH jakie ćwicYenia wXbraćH żebX prYećwicYXć forÜX napiVane błęTnie na Weście.
T N NP
21. ĆwicYeniaH jakie wXkonałeÜIaÜ bXłX poTobne To WXcUH jakie robiliśÜX na lekcji. T N NP
22. P prYXVYłości będę wXVYukiwać ćwicYenia ToTaWkoweH żebX powWórYXć ÜaWeriał Y lekcji.
T N NP
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23. P prYXVYłości będę wXVYukiwać ćwicYenia ToTaWkoweH żebX naucYXć Vię cYegoś nowego.
T N NP
24. P prYXVYłości będę wXVYukiwać ToTaWkowe WekVWX i TialogiH żebX powWórYXć ÜaWeriał Y lekcji.
T N NP
25. P prYXVYłości będę wXVYukiwać ToTaWkowe WekVWX i TialogiH żebX naucYXć Vię cYegoś
nowego.
T N NP
26. UważaÜH że wXkonana praca ToÜowa VprawiłaH że lepiej napiVałbXÜInapiVałabXÜ Wen WeVW.
T N NP
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SWraWegie ucYenia się słownicWwa sWosowane prYeY osoby
dyslekWycYne i niedyslekWycYne w procesie nauki
jęYyka niemieckiego
RenaWa RybarcYyk

InVWXWuW Filologii GerÜańVkiejH UAM
renary@wp.pl

Vocabulary learning VWraWegieV uVeT by TyVlexic anT non-TyVlexic learnerV
in WUe proceVV of learning German aV a foreign language
FoVWering learner auWonoÜX iV verX iÜporWanW in WUe proceVV of learning foreign
languageV. TUe aiÜ of WUiV paper iV Wo preVenW Vpecific probleÜV wiWU WeacUing
GerÜan aV a foreign language Wo PoliVU VWuTenWV wiWU TXVlexia. MXVlexic VWuTenWV
coÜÜonlX Uave probleÜV wiWU VUorW-WerÜ anT working ÜeÜorXH VWrucWure anT
Vequencing. For WUiV reaVonH WUeX will Uave greaW TifficulWX in acquiring new vocabularX. TUe preVenW paper reporWV WUe finTingV of a VWuTX inveVWigaWing WUe uVe
of vocabularX learning VWraWegieV bX learnerV wiWU anT wiWUouW TXVlexia. TUe
analXViV of WUe TaWa VUoweT WUaW WUe ÜajoriWX of VWuTenWV Uave no knowleTge of
vocabularX learning VWraWegieV.

1. PprowaTYenie
PVpółcYeVna koÜunikaWXwnie YorienWowana TXTakWXka jęYXków obcXcU Ya
poTVWawowX cel kVYWałcenia wXYnacYa VkuWecYne poroYuÜiewanie Vię w jęYXku
obcXÜH w Üowie i w piśÜieH roYwinięcie u ucYniów koÜpeWencji koÜunikacXjnejH a co Vię Y WXÜ wiąże opanowanie jak najbogaWVYego VłownicWwa (OoÜorowVka 2001J 115). MocUoTYenie To Wego celu wiąże Vię Y realiYacją ogólnego celu
wXcUowawcYegoH jakiÜ jeVW YwiękVYanie VaÜoTYielności ucYącXcU Vię. PXcUo-
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wXwanie w kierunku VaÜoTYielności ucYnia jeVW YTanieÜ MXcYko (2004J 28)
proceVeÜ TługoWrwałXÜ. JeVW Wo TYiałanieH kWóre nie powinno ogranicYać Vię
WXlko To jeTnego prYeTÜioWu VYkolnegoH lecY winno bXć YinWegrowane ÜięTYXprYeTÜioWowo. ŁX Üóc je realiYowaćH należX Ywrócić uwagę prYeTe wVYXVWkiÜ
na włącYanie eleÜenWów świaToÜego ucYenia VięH na proceVX planowania
i VWerowania TYiałaniaÜi w VpoVób celowXH a nie prYXpaTkowXH na uÜiejęWność
VaÜoobVerwacji i VaÜokonWroli. Takie poVWawXH jakJ wiara we właVne ÜożliwościH pocYucie oTpowieTYialności Ya Vwój proceV ucYenia Vię i VaÜoTYielność
Üożna kVYWałWować u ucYącXcU Vię prYeY naukę YorienWowaną na auWonoÜię.
RTanieÜ OoÜorowVkiej (2011) poWrYebne Vą To Wego nie WXlko wXżej opiVane
poVWawXH ale Wakże pewne konkreWne uÜiejęWności i VWraWegieH To kWórXcU auWorka YalicYa (OoÜorowVka 2011J 64-65)J
· VWraWegie ÜeWakogniWXwneH a więc uÜiejęWność planowania właVnej
pracXH ÜoniWorowania jej prYebiegu i ocenX reYulWaWówH
· różnoroTne VWraWegie ucYenia Vię i koÜunikowaniaH
· uÜiejęWności inWerperVonalne YwiąYane Y pracą w paracU i grupacU jęYXkowXcUH Wakie jak uÜiejęWność aVerWXwnego preYenWowania VwoicU propoYXcjiH ale Weż uÜiejęWność uważnego VłucUaniaH oWwarWość w negocjacjacUH
· uÜiejęWności wiążące Vię Y krXWXcYną reflekVjąH w WXÜ ÜXślenie w kaWegoriacU prYXcYXn TYiałań i icU celówH Yauważanie TobrXcU i YłXcU VWron
poVYcYególnXcU roYwiąYań cYX uYaVaTniania VwoicU TecXYji (O’MalleX
i CUaÜoW 1990; PenTen 1991; LiWWle 1991).
PowXżej oÜówione uÜiejęWności Üogą bXć roYwijane w raÜacU nauki jęYXka
obcegoH Wakże u oVób TXVlekWXcYnXcU. P WXÜ konWekście warWo Ywrócić uwagę
na nakreślone w nowej PoTVWawie programowej cele kVYWałcenia ogólnego oraY
wXÜagania VYcYegółowe oTnoVYące Vię To naucYania jęYXkowego. Skoro wXraźnie poTkreśla Vię w nicU wagę uświaTaÜiania ucYnioÜ iVWoWX VWraWegii ucYenia Vię oraY poWrYebę icU WreninguH TlacYego nie pokaYać oVoboÜ TXVlekWXcYnXÜ prYeY ćwicYenie wXVelekcjonowanXcU VWraWegiiH jak efekWXwniej ucYXć Vię
jęYXka Tocelowego bądź WeżH jak uVprawnić proceV jego użXwania.
P pierwVYej cYęści niniejVYego arWXkułu roYważanioÜ YoVWanie poTTanX
probleÜ roYwijania auWonoÜii u ucYącXcU Vię jęYXków obcXcU. P TalVYej cYęści
YoVWaną prYeTVWawione Üożliwe WruTności oVób Y TXVlekVją roYwojową w prYXVwajaniu lekVXki jęYXka obcegoH a Wakże WecUniki wVpierające jej YapaÜięWXwanie. OprócY Wego YoVWaną YapreYenWowane i poTTane analiYie wXniki projekWu
baTawcYegoH kWórego YaVaTnicYXÜ celeÜ bXło uYXVkanie oTpowieTYi Ü.in. na
naVWępujące pXWaniaJ
1. P jakiÜ YakreVie oVobX Y TXVlekVjąH ucYące Vię jęYXka nieÜieckiego
w giÜnaYjuÜH ToświaTcYają WruTności w prYXVwajaniu jęYXka Tocelo-
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wegoH w WXÜ lekVXki. P jakiÜ VWopniu Vą one oTÜienne oT WXcUH kWórXcU ToświaTcYają oVobX nieTXVlekWXcYne?
2. CYXH a jeśli WakH Wo w jaki VpoVób w raÜacU lekcji jęYXka nieÜieckiego
prYekaYXwana jeVW iÜ wieTYa na WeÜaW VWraWegii ucYenia Vię VłownicWwa?
3. Jakie VWraWegie ucYenia Vię Yapewniają baTanXÜ efekWXwne opanowanie
słownicWwa? CYX iVWnieją różnice w użXciu poVYcYególnXcU roTYajów
VWraWegii ÜięTYX ucYniaÜi Y TXVlekVjąH a oVobaÜi nieTXVlekWXcYnXÜi?
2. RoYwijanie auWonomii jako jeTen Y celów nauki jęYyka obcego
P NuropejVkim VyVWemie opiVu kVYWałcenia jęYykowegoJ ucYenie VięH naucYanieH
ocenianie poTkreśla VięH że roYwijanie świaToÜości jęYXkowej u ucYącXcU Vię
nie polega WXlko na kVYWałceniu Vprawności cYX poTVXVWeÜów jęYXkowXcUH ale
Wakże na pobuTYaniu wXobraźni i kVYWałceniu uÜiejęWności ucYenia Vię Ya poÜocą oTpowieTnicU WecUnik i VWraWegii. Re wYglęTu na iVWnienie różnXcU VWXlów
poYnawcYXcU i preferencji w proceVie ucYenia VięH naucYającX winni roYwijać
u ucYącXcU Vię VaÜowieTYę w WXÜ YakreVie i pokaYXwać roYÜaiWe VpoVobX pracX naT konkreWnXÜi YaTaniaÜi jęYXkowXÜi (OoÜorowVka 2011J 65). PrYeY
prYekaYXwanie wieTYX o VWraWegiacU ucYenia VięH o VWraWegiacU roYwiąYXwania
probleÜów oraY prYeY kVYWałWowanie uÜiejęWności TokonXwania wXboru i ocenX YaVWoVowanej VWraWegii (RaÜpillon 1997J 179-182) naucYXciele wpłXwają na
prYebieg proceVu ucYenia Vię jęYXka obcego. MYięki Wego roTYaju YabiegoÜ TXTakWXcYnXÜ ucYącX Vię Üogą YroYuÜieć jego cUarakWerH uświaToÜić VobieH
Y jakicU ToVWępnXcU źróTełH ÜaWeriałów Üożna korYXVWaćH abX poprawić reYulWaWX ucYenia Vię np. VłownicWwa cYX graÜaWXki albo jak VkuWecYnie roYwijać i wXkorYXVWXwać Vprawności jęYXkowe (MroźTYiał-SYeleVW 2004J 36). PoWrYebę Wakiego
TYiałania ToVWrYegli Weż auWorYX nowej PoTVWawy programowejH w kWórej VYcYególną wagę prYXpiVali roYwijaniu świaToÜości jęYXkowej ucYącXcU VięH Ü.in.
prYeY YacUęcanie To VWXÜulowania poVWaw auWonoÜicYnXcU.
P WXÜ ÜiejVcu warWo wVpoÜnieć o pewnXcU cYXnnikacUH na kWórXcU
kVYWałWowanie naucYającX nie Üają iVWoWnego wpłXwuH a kWóre TecXTują cYaVaÜi
o wXVWępowaniu YacUowań o cUarakWerYe auWonoÜicYnXÜ lub icU braku. Są Wo
ÜięTYX innXÜi inTXwiTualne i WXpologicYne cecUX ucYącXcU VięH icU YTolnościH
VWXle poYnawcYeH poYioÜ świaToÜościH pocUoTYenie kulWuroweH wiekH płećH
konWekVWH w kWórXÜ oTbXwa Vię naukaH a naweW VaÜ jęYXk TocelowX (SiekPiVkoYub 2001J 90; Pawlak 2011J 307). OoÜorowVka (2011J 65) poTkreśla jeTnakżeH że naucYającX nie Vą w WXÜ wXpaTku „całkowicie beY VYanVH bo auWonoÜię Üożna roYwijać Yarówno w różnXcU grupacU wiekuH jak i u ucYącXcU Vię
o różnXcU cecUacU”. I Wak w grupacU TYiecięcXcU Üożna roYwijać Wakie uÜiejęWnościH jak określenie VwoicU upoTobań i pocYucia WruTnościH planowanie Vwojej
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pracX (ToWXcYX Wo króWkoWrwałego YaTaniaH np.J kolejności wXkonXwania poVYcYególnXcU cYXnności)H ocenX jej wXników oraY wVpółpracX Y innXÜi ucYeVWnikaÜi grupX w celu realiYacji YaTania. U ÜłoTYieżX TocUoTYą jeVYcYe uÜiejęWności poVYukiwania i Velekcji ÜaWeriałówH Toboru oTpowieTnicU Tla Viebie ćwicYeńH wXboru i poVługiwania Vię VWraWegiaÜi i WecUnikaÜi ucYenia VięH organiYacji pracX właVnej i grupowej. MYiałania u ToroVłXcU ToTaWkowo powinnX YÜierYać w kierunku kVYWałcenia uÜiejęWności planowania i wXYnacYania Vobie celów naukiH ÜoniWorowania prYebiegu proceVu ucYenia VięH VaÜoocenX wXników
pracXH a w raYie poWrYebX TokonXwania YÜian i wprowaTYania TYiałań ToVWoVowawcYXcU. PożąTane jeVW Wakże wTrażanie To auWoreflekVji naT właVnXÜi
VpoVobaÜi ucYenia VięH auWokonWroli i auWoregulacji (OoÜorowVka 2011J 66).
PoViaTanie wXÜienionXcU uÜiejęWności wYÜacnia u ucYącXcU Vię wiarę we
właVne Üożliwości i prYekonanie o WXÜH że Vą w VWanie VaÜoTYielnie poTejÜować TecXYjeH nie WXlko w Wrakcie nauki jęYXka obcegoH ale Wakże w innXcU VXWuacjacU żXciowXcU. R powXżVYXcU roYważań wXnikaH że naucYXcieleH oprócY uÜiejęWności jęYXkowXcU i TXTakWXcYnXcUH powinni legiWXÜować Vię wieTYą na WeÜaW
VWraWegii ucYenia VięH a Wakże w uÜiejęWnX VpoVób prYekaYXwać Wę wieTYę
Y uwYglęTnienieÜ poWrYeb i Üożliwości ucYącXcU Vię.
3. OlaVyfikacja VWraWegii ucYenia Vię
Pielu baTacYX VWoi na VWanowiVkuH że oViągnięcie VukceVu w nauce jęYXka obcego jeVW uwarunkowane YaVWoVowanieÜ oTpowieTnicU VWraWegii. Nie iVWnieje
jeTnakże uniwerValnX YeVWaw VWraWegii gwaranWującXcU VukceV każTeÜu Y ucYącXcU Vię. OażTX Üa i roYwija właVnX reperWuar VWraWegii ucYenia Vię i użXcia jęYXkaH kWóre Üogą prYXcYXnić Vię To VukceVu lub niepowoTYenia w nauce i koÜunikacji. O warWości VWraWegii prYeVąTYa konWekVW jej użXciaH naWoÜiaVW na jej efekWXwność wpłXwa wXbór oTpowiaTającX preferencjoÜ i VWXlowi ucYenia Vię poVYcYególnXcU ucYniówH YaVWoVowanie jej YgoTne Y wXÜogaÜi YaTaniaH VkuWecYne
VWoVowanie i łącYenie jej Y innXÜiH oTpowieTniÜi VWraWegiaÜi (MąbrowVka 2011J
84-85). Rnane WXpologie VWraWegii ucYenia Vię wXróżniają WrYX icU kaWegorieJ VWraWegie meWakogniWywneH kogniWywne i VpołecYno-afekWywne (O‘MalleX i CUaÜoW
1990). ObVYerniejVYą i barTYiej VYcYegółową WXpologię wprowaTYiła ÜięTYX
innXÜi OxforT (1990)H kWóra TYieli VWraWegie na Twie główne grupXJ VWraWegie
beYpośreTnie i pośreTnieH kWóre Y kolei poTYielone YoVWałX na VYeść poTgrup.
OażTa Y WXcU poTgrup VWraWegii Üa określoną rolę w proceVie ucYenia Vię jęYXka.
SWraWegie pośreTnie i beYpośreTnie wYajeÜnie Vię uYupełniająH prYeY co pełnią
funkcję koÜpleÜenWarną i ułaWwiają proceV ucYenia Vię. SWraWegie beYpośreTnie
opierają Vię beYpośreTnio na ÜaWeriale jęYXkowXÜ i ułaWwiają jego ÜenWalne
prYeWwarYanie. Należą To nicU VWraWegie pamięciowe (Üające na celu ułaWwie-
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nie YapaÜięWXwania Wreści)H kogniWywne (beYpośreTnio Yaangażowane w proceV
prYXVwajania jęYXka) i kompenVacyjne (użXwane w prYXpaTku nieToVWaWków
jęYXkowXcU ucYnia). Grupę VWraWegii pośreTnicU WworYą VWraWegie meWakogniWywne (prYXgoWowawcYe)H afekWywne i VpołecYne (poÜocne w reTukowaniu
VWreVu lub w uYXVkaniu poÜocX innXcU prYX roYwiąYXwaniu Tanego probleÜu).
Grupa WXcU VWraWegii wVpoÜaga proceV ucYenia VięH Ye wYglęTu na WoH że Üa
TecXTującX wpłXw na poTjęcie lub YaniecUanie TYiałaniaH właściwą organiYację
proceVu uÜXVłowego oraY poYXWXwne naVWawienie To VaÜego proceVu ucYenia
Vię (Siek-PiVkoYub 2001J 92).
Pielu baTacYX Üa WruTności Ye YTefiniowanieÜ VWraWegii ucYenia Vię.
R Wego wYglęTu NliV (1994J 532-533)H na poTVWawie wXników baTańH VcUarakWerXYował główne cecUX Wego WXpu VWraWegii. RTanieÜ auWora VWraWegie oTnoVYą Vię
To ogólnXcU poTejśćH VpecXficYnXcU TYiałań lub WecUnik VWoVowanXcU w nauce
jęYXka Trugiego. OprócY Wego ucYniowie VWoVują je w celu prYeYwXciężenia jakiegoś probleÜu. SWraWegie oTnoVYą Vię Yarówno To YacUowań jęYXkowXcUH jak
i niejęYXkowXcU i Üogą bXć WranVferowane Y jęYXka pierwVYego na Trugi. MoVWarcYając TanXcU o jęYXku TrugiÜH kWóre naVWępnie Üogą bXć prYeY ucYącXcU
Vię prYeWworYoneH wpłXwają ogólnie rYecY biorąc pośreTnio na proceV ucYenia
VięH cUoć niekWóre Y nicU Üogą Üieć beYpośreTni wpłXw (np. paÜięciowe opanowXwanie określonego VłownicWwa). PonaTWo niekWóre VWraWegie Üają cUarakWer uÜXVłowX a inne beUawioralnXH TlaWego niekWóre Y nicU Ta Vię obVerwowaćH
a inne nie. P głównej ÜierYe icU YaVWoVowanie uYależnione jeVW oT roTYaju
prYXTYielonego To wXkonania YaTania oraY oT preferencji ucYniowVkicU (por.
Siek-PiVkoYub 2001J 88-89). NajważniejVYą jeTnak cecUą wVYXVWkicU VWraWegii
jeVW WaH że Üożna Vię naucYXć icU VWoVowania (MicUońVka-SWaTnik 2008J 393).
ParWo YaWeÜ w Tanej faYie nauki jęYXka VWwarYać ucYącXÜ Vię okaYję To poYnaniaH wXpróbowania i ewaluacji VaÜoTYielnie prYeY nicU wXbranXcU VWraWegii
(MąbrowVka 2011J 85-86). Pielu baTacYX wXraża pogląTH że VWraWegie Vą nieYbęTne To oTnieVienia pełnego VukceVuH nie WXlko w eTukacji jęYXkowej. Jak
piVYe MicUońVka-SWaTnik (2008J 393) „UcYniowie poViaTającX wieTYę na WeÜaW
VWraWegii VąH w porównaniu Y WXÜiH kWórYX Wakiej wieTYX nie poViaTająH barTYiej
wXTajniH pełni poÜXVłówH łaWwiej ToVWoVowują Vię To różnXcU VXWuacji”.
4. SWraWegie ucYenia Vię a TyVlekVja
MiÜo że Wrwa już cYwarWa TekaTaH oT kieTX YajęWo Vię baTaniaÜi naT VWraWegiaÜi ucYenia Vię jęYXków obcXcUH i cUoć ÜaÜX więkVYą wieTYę na icU WeÜaW
(Pawlak 2011J 307)H w więkVYości publikacji ToWXcYącXcU roYwijania koÜpeWencji VWraWegicYnej barTYo rYaTko lub prawie w ogóle uwaga auWorów koncenWruje
Vię na WYw. ucYniacU TXVfunkcXjnXcUH kWórXcU licYba w VYkole ogólnoToVWępnej
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Y roku na rok VXVWeÜaWXcYnie wYraVWa. PśróT nicU pokaźną grupę VWanowią
ucYniowie Ye YTiagnoYowaną TXVlekVją (ŁogTanowicY i SÜoleń 2004J 5)1. IcU
obecność na lekcjacU VWanowi poważne wXYwanie Tla naucYXcieliH Tla kWórXcU
jeTnXÜ Y ważniejVYXcU YaTań powinno bXć wYÜacnianie w ucYącXcU Vię pocYucia właVnej VkuWecYnościH ÜięTYX innXÜi prYeY uÜiejęWne Tobieranie YaTań To
icU Üożliwości. P Wej VXWuacji nie beY YnacYeniaH Wakże Tla oVób Y TXVlekVjąH
Üoże okaYać Vię Wrening VWoVowania VWraWegiiH cYXli VXVWeÜaWXcYne naucYanieH
jak Vię ucYXć. UcYniowie VłabVi jęYXkowoH To kWórXcU YalicYani Vą cYęVWo TXVlekWXcXH Üogą wiele VkorYXVWać poTcYaV Wakiego WreninguH bowieÜ w jego Wrakcie
będą nabXwać wieTYę ÜeWakogniWXwnąH TYięki kWórej będą Üogli ToVWoVować
oTpowieTnie VWraWegie To roTYaju YaTaniaH naT kWórXÜ akWualnie pracują (MicUońVka-SWaTnik 2008J 395). MXVponując VYerokiÜ reperWuareÜ właVnXcU VWraWegii ucYenia Vię jęYXkaH łaWwiej oViągną YaÜierYone celeH co Yapewne wpłXnie
na kVYWałWowanie icU akWXwnXcU poVWaw wobec wXÜagań VYkolnXcUH jak i innXcU
VXWuacji YaTaniowXcU i VpołecYnXcU.
MXVlekVja roYwojowa nie powinna VWanowić prYeVYkoTX w nauce lekVXki jęYXka obcegoH jeśli oVobX nią ToWknięWe YoVWaną poTTane uÜiejęWneÜu Wreningowi
VWraWegicYneÜuH kWórX je prYXgoWowuje To prYejęcia oTpowieTYialności Ya ucYenie
Vię oraY konWrolowanie Wego proceVu. CYęVWo pojawia Vię pXWanie o Üożliwości
wVparcia oVób TXVfunkcXjnXcUH celeÜ VWworYenia iÜ VYanVX poYnania i wXkorYXVWania właVnXcU aWuWów i pokonania VłabVYXcU VWron. Co warWo wobec Wego Üieć
na uwaTYe prYeT roYpocYęcieÜ Wreningu VWraWegicYnego Y grupąH w kWórej YnajTują Vię oVobX Y TXVlekVją? JeTnXÜ Ye VpecXficYnXcU VXÜpWoÜów wXVWępującej
TXVlekVji Üoże bXć WruTność YwiąYana Y ogranicYoną Üożliwością opanowania
nowej lekVXki. P prYXpaTku ucYniów TXVlekWXcYnXcU VWoVunkowo cYęVWo obVerwowane Vą probleÜX jęYXkowe wXnikające Ye Yłego funkcjonowania icU paÜięci
werbalnej. CYaV prYecUowXwania inforÜacji w paÜięci króWkoWrwałej jeVW króWVYXH
prYeY co wXVWępują WruTności Y YapaÜięWXwanieÜ liVWX inforÜacji cYX Vekwencji
poTawanXcU w inVWrukcji. PonaTWo probleÜeÜ Üoże bXć VYXbkie auWoÜaWXcYne
1

Mefinicja WerÜinu TyVlekVja VforÜułowana w 2007 roku prYeY NuropejVkie TowarYXVWwo MXVlekVji (Nuropean MXVlexia AVVociaWion) jeVW naVWępującaJ „MXVlekVja Wo oTÜiennX VpoVób nabXwania uÜiejęWności cYXWania i piVania oraY orWografiiH o poTłożu neurobiologicYnXÜ. TruTności
poYnawcYeH kWóre powoTują Wę oTÜiennośćH Üogą Wakże wpłXnąć na uÜiejęWności planowaniaH
licYenia iWp. PrYXcYXną Üoże bXć koÜbinacja WruTności w YakreVie prYeWwarYania fonologicYnegoH paÜięci operacXjnejH VYXbkości naYXwaniaH ucYenia Vię ÜaWeriału YorganiYowanego w Vekwencje i auWoÜaWXYacji poTVWawowXcU uÜiejęWności. (…) Nie Üa YwiąYku poÜięTYX obecnością TXVlekVji a poYioÜeÜ inWeligencjiH wkłaTeÜ pracX cYX poYXcją VpołecYno-ekonoÜicYną.
PonaTWo Yróżnicowanie krajów europejVkicU w YakreVie jęYXkaH wXÜogu YnajoÜości wielu
jęYXkówH śroTowiVka VpołecYno-kulWurowegoH jak również ToVWępu To eTukacji Üa YnacYącX wpłXw na ÜożliwościH jakie żXcie VWwarYa TYiecioÜ i ToroVłXÜ Y TXVlekVją”.
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naYXwanieH cYXli oTwołXwanie Y paÜięci naYw prYeTÜioWów (naweW WakicUH kWóre
są TobrYe Ynane) lub powWarYanie Vłów. Rauważa Vię YnacYną roYbieżność ÜięTYX
słownicWweÜ paVXwnXÜ i akWXwnXÜ. PrYXcYXn Wakiego VWanu rYecYX należX VYukać w VłabXÜ Yróżnicowaniu fonologicYnXÜ repreYenWacji YnanXcU Vłów (OraVowicY-OupiV 2006J 57-60). ŁaTania wXkaYałXH że wXVWępujące WruTności Ta Vię VkuWecYnie ogranicYać. Praca korekcXjna polega prYeTe wVYXVWkiÜ na VWoVowaniu
WecUnik wVpierającXcU YapaÜięWXwanie ÜaWeriałuH Y wXkorYXVWanieÜ różnXcU
kanałów YÜXVłowXcU. JeTnakowo iVWoWnX jeVW VpoVóbH w jaki na lekcji preYenWowane i uWrwalane Vą Wreści. P YwiąYku Y WXÜH że u wielu oVób TXVlekWXcYnXcU
oprócY YaburYeń króWkoWrwałej paÜięci VłucUowej roYpoYnaje Vię Wakże YaburYenia VłucUu foneÜaWXcYnegoH WeÜpo wXpowiaTanXcU Vłów cYX YwroWów w faYie
preYenWacji nowej lekVXki powinno bXć nieco wolniejVYe. Taki VpoVób poVWępowania uÜożliwi w YnacYnXÜ VWopniu icU właściwe percXpowanie. R koleiH cUcąc
prYXYwXcYaić ucYącXcU Vię To naWuralnej wXÜowXH należX w Wrakcie ćwicYeń auWoÜaWXYującXcU oraY w faYie konWekVWualiYacji prYecUoTYić To wXpowieTYi
w norÜalnXÜ WeÜpie (Jurek 2004J 32).
AbX ucYeń Y TXVlekVją VkuWecYnie opanował nową lekVXkęH powinien uVłXVYeć nowe VłowoH YobacYXć jeH Vpróbować VkojarYXć Y poTobnXÜi Üu YnanXÜiH
powWórYXćH wXobraYić je VobieH prYeliWerowaćH napiVaćH uWworYXć Y niÜ YwiąYki
wXraYowe i YaVWoVować w różnXcU konWekVWacU (Jurek 2004). PVpoÜniane
WecUniki powinnX bXć Ynane każTeÜu TobrYe prYXgoWowaneÜu To Vwej roli
naucYXcielowi jęYXka obcegoH ponieważ należX je VWoVować Wakże w pracX
Y ucYniaÜi nieTXVlekWXcYnXÜi. Pracę Y WekVWeÜ winno poprYeTYać ukierunkowanie uwagi jego oTbiorców na WeÜaWH kWórego bęTYie ToWXcYXłH naWoÜiaVW
naVWępnXÜ krokieÜ winno bXć wprowaTYenie i VeÜanWXYacja klucYowXcU wXraYów i VWrukWurH beY kWórXcU nieÜożliwe bXłobX jego YroYuÜienie. PoTcYaV
cYXWania lub oTVłucUu WekVWu należX ucYnioÜ TXVlekWXcYnXÜ uÜożliwić oTbiór
wYrokowX WreściH YeYwalając na oWwarcie poTręcYnika cYX roYTając iÜ pręTYej
kopie WekVWu. MYięki Wej Üożliwości Üają oni ułaWwione roYuÜienie WekVWu oraY
VYXbciej prYXVwajają Vobie regułX wXÜowXH w kWórXcU koniecYne jeVW porównanie graficYnego obraYu Vłowa Y jego wXÜową (Jurek 2004J 33).
NieVWeWXH obVerwując prakWXkę VYkolnąH Yauważa VięH że Tość cYęVWXÜ VpoVobeÜ pracX naT VłownicWweÜ jeVW WXlko wXjaśnianie jego YnacYenia prYeY poTanie ekwiwalenWu w jęYXku polVkiÜ. CYaVaÜi ucYniowie VaÜi VprawTYają YnacYenie nowego YwroWu cYX Vłówka w VłownikacU bilingwalnXcU. R biegieÜ cYaVu
ocYekuje Vię oT nicU w Wej kweVWii więkVYej VaÜoTYielnościH co jeVW Weż YwiąYane
Y brakieÜ cYaVu na lekcjiH kWórą naucYXciel prYeYnacYa na pracę Y WekVWeÜH naucYanie graÜaWXkiH bądź powWórki prYXgoWowujące To egYaÜinów YewnęWrYnXcU.
P WakicU VXWuacjacU ucYniowie TXVlekWXcYniH ale nie WXlko oniH całkowicie poYoVWawieni VaÜXÜ Vobie Üogą cYuć Vię Yagubieni i YniecUęceniH ponieważ brakuje
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iÜ pocYucia ukierunkowania i nie Üają Üożliwości konWrolowania VwoicU oViągnięć. Nie YawVYe Weż Üają wXpracowanX oTpowieTni reperWuar VWraWegii i WecUnikH kWóre Üogą ucYXnić icU naukę VłownicWwa łaWwiejVYą i efekWXwniejVYą. R Wej
właśnie prYXcYXnX To YaTań naucYXciela powinnX należeć ekVplicXWnX i iÜplicXWnX
Wrening VWraWegii i WecUnik ucYenia Vię oraY wVkaYanie ucYnioÜ różnXcU Üożliwości
VaÜoTYielnej pracXH boH jak Yauważa OoÜorowVka (2001J 168)H „WXlko poVWawienie na VaÜoTYielność ucYniów uÜożliwia Tobór WakicU forÜ pracXH kWóre najlepiej oTpowiaTają icU inTXwiTualnXÜ preferencjoÜ”. NależX jeTnakże YaYnacYXćH
że iÜ oVoba VWarVYaH WXÜ Üa więkVYe ToświaTcYenie eTukacXjneH barTYiej YTefiniowane Vą jej poWrYebX (jęYXkowe)H lepiej nakreślone cele pracXH a Wakże Üa bogaWVYe ToświaTcYenie w WerÜinowXÜ roYlicYaniu Vię Y realiYacji wXWXcYonXcU
YaTań. RaWeÜ YakreV VaÜoTYielnXcU TYiałań ucYącXcU Vię w TużXÜ VWopniu jeVW
uYależnionX oT icU wieku (OoÜorowVka 2001J 169).
5. MnemoWecUniki a efekWywne ucYenie Vię i YapamięWywanie nowej lekVyki
prYeY oVoby Y TyVlekVją
IVWnieje prYekonanieH że YnajoÜość oTpowieTnicU VWraWegii ucYenia Vię oraY uÜiejęWność icU YaVWoVowania VWanowią klucY To auWonoÜii ucYnia. NieVWeWXH niewielu
ucYącXcU Vię poTejÜuje „inicjaWXwX YwiąYane Y planowanieÜH porYąTkowanieÜ
i urucUaÜianieÜ proceVu właVnego ucYenia Vię. PiękVYość Y nicU ucYX Vię nieVaÜoTYielnieH wXkonuje jeTXnie polecenia i nie poTejÜuje TYiałań innXcU niż proponowane prYeY naucYXcieli lub poTręcYniki.” (NOSOJ 2003J 124).
Jak już naTÜienionoH wielu TXVlekWXków Üa probleÜ Y ucYenieÜ VięH YapaÜięWXwanieÜ i wXTobXwanieÜ Y paÜięci na Yawołanie nowXcU Vłówek.
P celu ułaWwienia wVYXVWkiÜ ucYnioÜH nie WXlko TXVlekWXcYnXÜH uWrwalania nowej lekVXkiH należałobX wVpólnie Y niÜi YaVWanowić Vię naT oTpowieTniÜ wXboreÜ WecUnik ucYenia Vię VłownicWwa. Na uwagę YaVługują prYeTe wVYXVWkiÜ
ÜneÜoWecUnikiH kWóre poYwalają kojarYXć nowe Vłowa Y cYXÜś YnanXÜ. UłaWwia
Wo efekWXwniejVYe icU YapaÜięWanie i oTWworYenie YnacYenia. CUcąc wVpierać
poVWawX auWonoÜicYneH wVkaYane jeVWH abX naucYXciel YacUęcał ucYniów nie WXlko
To beYkrXWXcYnego korYXVWania Y ÜneÜoWecUnikH ale Wakże To VaÜoTYielnej ocenXH kWóre Y WXcU YaproponowanXcU najlepiej oTpowiaTają iÜ VaÜXÜ i poÜagają
poprawić funkcjonowanie icU paÜięci. IVWnieją Wakie ÜneÜoWecUnikiH kWórXcU
ucYącX Vię użXwają beYreflekVXjnieH VponWanicYnieH inne Yaś wXÜagają uświaToÜienia i Wreningu. Nie ulega wąWpliwościH że niekWóre Y nicU Vą barTYo użXWecYne
w naucYaniu ucYniów Y TXVlekVją. R całą pewnością należą To nicU grupowanieH
ÜeWoTa akroniÜówH akroVWXcUów i ÜeWoTa ÜiejVc (ŁogTanowicY 2011J 156-158).
Grupowanie polega na kaWegorXYacjiH cYXli uporYąTkowaniu inforÜacji weTług
pewnXcU YaVaTH np. poTobieńVWwa YnacYeniowego cYX forÜalnego. JeVW Wo bar-
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TYo VkuWecYna forÜa YapaÜięWXwaniaH kWóra oTbXwa Vię najcYęściej w VpoVób
VponWanicYnXH w Yależności oT roTYaju ÜaWeriału. Nieco Üniej Ynaną jej oTÜianąH
ale jakże poÜocną oVoboÜ TXVlekWXcYnXÜ jeVW ÜneÜoWecUnika polegająca na
grupowaniu prYeVWrYennXÜ (rXVunek 1). UcYącX Vię ukłaTają wXraYX oYnacYające
cYęści pewnej całości w VpoVób iÜiWującX jej kVYWałW (OaÜińVka 2004J 252).

RXVunek 1J PrYXkłaT grupowania prYeVWrYennego (GrYebXWa 2012J 56).

R kolei ÜeWoTa akroniÜów opiera Vię na VWworYeniu Vłowa (wXrażenia)
Vkróconego Y pierwVYXcU liWer wXbranej naYwX. PXraY VWanowiącX akroniÜ nie
ÜuVi bXć VenVownXH cUociaż Waki jeVW łaWwiejVYX To YapaÜięWaniaH np.J
OURA – Tie 4 wicUWigVWen SoYialverVicUerungen
O – OrankenverVicUerung
U – UnfallverVicUerung
R – RenWenverVicUerung
A – ArbeiWVloVenverVicUerung2

MeWoTa akroVWXcUów polega ona na uWworYeniu YTaniaH kWóre poÜoże YapaÜięWać kolejne eleÜenWX inforÜacji. PierwVYe liWerX YTania Vą pocYąWkowXÜi liWeraÜi
eleÜenWów To YapaÜięWania. UWworYone YTanie nie ÜuVi bXć YgoTne Y kaWegorią
2

TłuÜacYenie na jęYXk polVkiJ
4 najważniejVYe ubeYpiecYenia VpołecYne
O – ubeYpiecYenie YTrowoWne
U – ubeYpiecYenie oT naVWępVWw nieVYcYęśliwXcU wXpaTków
R – ubeYpiecYenie eÜerXWalne
A – ubeYpiecYenie na wXpaTek beYrobocia
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YapaÜięWXwanXcU eleÜenWówH nieÜniej jeTnak WworYenie YTań naprowaTYającXcU ułaWwia ToTaWkowo YapaÜięWXwanie. Oierunki świaWa w jęYXku nieÜieckiÜ
(NORMNNH OSTNNH SÜMNNH PNSTNN) Üożna np. YapaÜięWać Ya poÜocą YTaniaJ
Nie oUne Seife waVcUen3.

Jako że ucYniowie Y TXVlekVją Üają Tuże WruTności Y opanowanieÜ ÜaWeriału ułożonego w Vekwencje (Tni WXgoTniaH ÜieViące)H poÜocna w WakicU VXWuacjacU Üoże okaYać Vię meWoTa lociH cYXli meWoTa miejVc. Loci jeVW licYbą Ünogą
oT łacińVkiego Vłowa locuVH oYnacYającego lokaliYacjęH kWóra jeVW najważniejVYXÜ eleÜenWeÜ Wej ÜeWoTX. TecUnika WaH cUoć wXÜXślona w GrecjiH roYVławiona YoVWała prYeY rYXÜVkicU Üówców i akWorówH kWórYX Ye YnanXÜi Vobie ÜiejVcaÜi kojarYXli Vłowa i kweVWieH kWóre Üieli To YapaÜięWania. PrYecUoTYili obok
WXcU ÜiejVc lub paWrYXli na nieH co uÜożliwiało iÜ łaWwe oTnajTXwanie w paÜięci VkojarYonXcU Y niÜi Vłów. P ÜeWoTYie Wej ważnX jeVW wXbór prYeVWrYeniH
kWóra Üa poVłużyć To YapaÜięWania VYeregu Vłów. Może Wo bXć pokójH klaVa
VYkolna cYX właVne ciało. PrYX VWoVowaniu Wej WecUniki YnacYnie VYXbciej Üożna
opanować liVWę VłownicWwaH a prYeTe wVYXVWkiÜ reYulWaWX Wakiej nauki Vą WrwalVYe (ŁogTanowicY 2011J 158).
ŁogaWX reperWuar WecUnik wVpierającXcU YapaÜięWXwanie nowej lekVXki
uYupełniają wVYelkiego roTYaju rXÜoniÜXH cYXli króWkie wierVYXki bądź rXÜowankiH kWóre Y łaWwością Taje Vię YapaÜięWać i oTwołXwać Y paÜięciH np.J
·
·
·

LeicUW UaW Üan eV nicUW – ÜiW ÜbergewicUW!
Penn eV regneWH TonnerWH bliWYWH Vei froUH TaVV Tu iÜ Trocknen ViWYW!
Nine kleine MickÜaTaÜ Yog VicU eine HoVe an. Mie HoVe kracUWeH MickÜaTaÜ lacUWeH Yog Vie wieTer auV unT Tu biVW rauV!4

PoTobną i równie VkuWecYną WecUniką jeVW buTowanie VkojarYeń Y prYXVłowiaÜi
i VloganaÜi reklaÜowXÜiH kWóre Vię najcYęściej rXÜująH np.J
·
·
3

Haribo ÜacUW OinTer froU unT NrwacUVene ebenVoH
MarV ÜacUW ÜobilH bei ArbeiWH SporW unT SpielH

TłuÜacYenie na jęYXk polVkiJ
NORMNN – północH OSTNN – wVcUóTH SÜMNN – połuTnieH PNSTNN – YacUóT.
Nie oUne Seife waVcUen – NigTX nie ÜXj Vię beY ÜXTła!
4
TłuÜacYenie na jęYXk polVkiJ
· Nie jeVW lekkoH gTX Üa Vię naTwagę!
· GTX paTaH grYÜi i błXVkaH bądź YaTowolonXH że VieTYiVY WaÜH gTYie jeVW VucUo!
· Mała gruba pani włożyła VpoTnie. SpoTnie pękłXH Üała gruba pani YaśÜiała Vię.
Ściągnęła jeH a na ciebie wXpaTa!
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Per Vein FaUrraT liebWH Ter VcUiebWH
MorgenH ÜorgenH nur nicUW UeuWeH Vagen alle faulen LeuWe.

PoYa WXÜH w naucYaniu i prYXVwajaniu nowej lekVXki okaYują Vię użXWecYne WYw.
kalki jęYXkoweH np.J „BriefWräger” – „lisWonoVY”H „vorVWellen” – „prYedVWawiać”;
fiVYkiH kWóre ucYeń Üoże wXkonać VaÜoTYielnie w ToÜuH użXwając Tanego Vłówka To uYupełnienia prYXkłaTowego YTania; wiYualiYacje Y wXkorYXVWanieÜ rXVunkuH koloru cYX kVYWałWuH Wak jak na rXVunku 2. Na oVobną uwagę YaVługują ÜapX
słówek. TworYenie WakicU Üap jeVW ToVkonałą ÜeWoTą porYąTkowania ÜaWeriału
lekVXkalnego i jego YapaÜięWXwania. MapX Vłówek VąH Wak jak ÜapX ÜXśliH powiąYane Ye Vobą WeÜaWXcYnie. Słówka roYrXVowuje Vię w VWrukWurX prYXpoÜinające
TrYewoH oT najbarTYiej ogólnego To coraY barTYiej VYcYegółowXcU.

RXVunek 2J PrYXkłaT wiYualiYacji (GrYebXWa 2012J 55).

Jak wXnika Y powXżVYegoH prYeTVWawione ÜneÜoWecUniki Vą na WXle łaWweH że YapoYnanX Y ÜecUaniYÜaÜi icU TYiałania ucYeń Üoże je Y powoTYenieÜ VWoVować poTcYaV VaÜoTYielnej nauki jęYXka obcego.
6. CUarakWeryVWyka i wyniki projekWu baTawcYego
P raÜacU VeÜinariuÜ ÜagiVWerVkiego prowaTYonego prYeY auWorkę niniejVYego
arWXkułu w laWacU 2010I2011 i 2011I2012 na VWuTiacU II VWopnia w RakłaTYie MeWoTXki NaucYania JęYXka NieÜieckiego IFG UAM w PoYnaniuH ÜagiVWranW ArkaTiuVY
AnTrYejewVki prYeprowaTYił w paźTYierniku 2011 roku baTania w jeTnXÜ Y giÜnaYjów w GoVWXniu. Próba baTawcYa obejÜowała 107 oVób ucYącXcU Vię jęYXka nieÜieckiego. PśróT baTanXcU bXło 24 ucYniów (22H4Ę)H kWórYX Üieli wXTaną opinię
o TXVlekVji roYwojowej. NarYęTYieÜ baTawcYXÜ bXł auWorVki kweVWionariuVY. ReVponTenWów pXWano prYeTe wVYXVWkiÜ o icU probleÜX w nauce jęYXka nieÜieckiegoH Ye VYcYególnXÜ uwYglęTnienieÜ WXcUH kWórXcU prYXVparYa iÜ praca naT lekVXką.
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PVYXVWkie pXWania ÜiałX cUarakWer oWwarWXH naWoÜiaVW ankieWX prYeprowaTYono
w VYkole poTcYaV Yajęć TXTakWXcYnXcU Y jęYXka nieÜieckiego.
PXWanie 1 brYÜiałoJ Co Vprawia Ci najmniej problemów w nauce jęYyka
niemieckiego? (MożeVY YaYnacYXć więcej oTpowieTYi). Jak wXnika Y TanXcU
YaÜieVYcYonXcU Wabeli 1H najÜniej probleÜów w nauce jęYXka nieÜieckiego
Vprawia ucYnioÜ Y TXVlekVją nauka wXÜowX. Można Wen VWan rYecYX wiąYać
Y WXÜH że jęYXk nieÜiecki cUarakWerXYuje Vię VWoVunkowo Tużą YgoTnością ÜięTYX foneÜaÜi i grafeÜaÜiH ponieważ Üa 40 foneÜówH kWórXÜ oTpowiaTa
30 grafeÜów (por. Olicpera i GaVWeiger-Olicpera 1998J 10). Może Vię wXTawać
YaVkakująceH że reVponTenci Y grupX ucYniów TXVlekWXcYnXcU równie poYXWXwnie wXrażają Vię o nauce VłownicWwaH kWóra nie Vprawia probleÜu aż 9 oVoboÜ
(37H5Ę). Najwięcej WruTności prYXVparYa iÜ Ya Wo praca naT roYwijanieÜ
Vprawności jęYXkowXcU. Można Wu łaWwo ToVWrYec różnice ÜięTYX TeklaracjaÜiH
a fakWaÜiH bowieÜ WruTności w obrębie roYwijania Vprawności jęYXkowXcUH
VYcYególnie w YakreVie Üówienia (WXlko jeTna oVoba nie Üa Y WXÜ probleÜu) Vą
Yapewne konVekwencją niVkiego poYioÜu opanowania VłownicWwa (OoÜorowVka 2001J 115). R kolei nieco ponaT 1I3 oVób nieTXVlekWXcYnXcU Teklaruje najÜniejVYe WruTności w nauce wXÜowXH piVania i cYXWania.

nauka wXÜowX
nauka graÜaWXki
nauka VłownicWwa
słucUanie nagrań
Üówienie
cYXWanie
piVanie

Grupa ucYniów beY TyVlekVji
(83 oVoby – 100%)

Grupa ucYniów Y TyVlekVją
(24 oVoby – 100%)

31 (37H3Ę)
19 (23H0Ę)
25 (30H1Ę)
13 (15H7Ę)
14 (16H9Ę)
29 (34H9Ę)
29 (34H9Ę)

14 (58H3Ę)
8 (33H3Ę)
9 (37H5Ę)
7 (29H1Ę)
1 (4H2Ę)
4 (16H7Ę)
3 (12H5Ę)

Tabela 1J ProbleÜX w nauce jęYXka nieÜieckiego.

PXWanie 2 brYÜiałoJ P cYym objawiają Vię Twoje problemy w nauce jęYyka niemieckiego?H a oTpowieTYi reVponTenWów poTVuÜowano w Wabeli 2. PXniki wVkaYują na WoH że ucYniowie TXVlekWXcYni najwiękVYe probleÜX w nauce
jęYXka nieÜieckiego Üają Ye YroYuÜienieÜ i YapaÜięWanieÜ cYXWanego WekVWu.
Na Wę WruTność wVkaYało 14 reVponTenWów (58H3Ę). Na TrugiÜ ÜiejVcuH Tla
41H7Ę reVponTenWów Y Wej grupXH jeVW niecUęć To cYXWania TługicU WekVWów. NaWoÜiaVW wśróT ucYniów nieTXVlekWXcYnXcUH 33 oVobX (39H8Ę) jako Vwój najwiękVYX probleÜ YaYnacYałX niecUęć To cYXWania TługicU WekVWówH a 30 oVób (36H1Ę)
poTało roYuÜienie i YapaÜięWanie cYXWanego WekVWu. Można YakłaTaćH że
w prYXpaTku oVób TXVlekWXcYnXcU probleÜX Y roYuÜienieÜ i YapaÜięWXwanieÜ
cYXWanego WekVWu Üają poTłoże TXVlekWXcYneH naWoÜiaVW niecUęć To cYXWania
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długicU WekVWówH uÜieVYcYona na pierwVYXÜ ÜiejVcu w UierarcUii probleÜów
prYeY ucYniów nieTXVlekWXcYnXcUH Wo VkuWek ogólnXcU WenTencji cYXWelnicYXcU
panującXcU w PolVce. Jak wXnika Y VonTażu prYeprowaTYonego w 2010 r. prYeY
ŁiblioWekę NaroTowąH ÜłoTYież w wieku 15-19 laW nie kwapi Vię To cYXWania. Co
cYwarWX baTanX prYXYnajeH że w ciągu oVWaWnicU 12 ÜieVięcX nie cYXWał w całości
lub fragÜencieH ani Weż nie prYegląTał żaTnej kViążkiH a Wakże w ciągu oVWaWniego
ÜieViąca nie prYecYXWał WekVWu w jęYXku ojcYXVWXÜH kWórX ÜiałbX więcej niż WrYX
VWronX ÜaVYXnopiVu (UWWpJIIwww.bn.org.plIakWualnoVciI230-Y-cYXWelnicWweÜnaTal-Yle---raporW-Y-baTan-biblioWeki-naroTowej.UWÜl) (MP 06.05.2012).
Grupa ucYniów beY
TyVlekVji (83 oVoby)
wolne WeÜpo cYXWania
roYuÜienie i YapaÜięWXwanie cYXWanego WekVWu
niecUęć To cYXWania TługicU WekVWów
WworYenie wXpowieTYi uVWnXcU
piVanie
YapaÜięWXwanie Vłówek
oTróżnianie poVYcYególnXcU wXraYów
roYuÜienie i YapaÜięWXwanie WekVWu Üówionego lub
oTWwarYanego Y nagrania

9 (10H8Ę)
30 (36H1Ę)
33 (39H8Ę)
29 (34H9Ę)
16 (19H3Ę)
21 (25H3Ę)
5 (6H02Ę)
20 (24H1Ę)

Grupa ucYniów
Y TyVlekVją (24
oVoby)
6 (25H0Ę)
14 (58H3Ę)
10 (41H7Ę)
5 (20H8Ę)
7 (29H2Ę)
9 (37H5Ę)
3 (12H5Ę)
6 (25Ę)

Tabela 2J PrYejawX probleÜów w nauce jęYXka nieÜieckiego.

Oolejne pXWanieJ OWóre Y poTanycU VpoVobów efekWywnego ucYenia Vię
słownicWwa VWoVujeVY? poYwoliło uYXVkać naVWępujące Tane YaÜieVYcYone
w Wabeli 3. ReVWawienie Wo uwiTacYniaH że najbarTYiej popularną wśróT oVób
Y TXVlekVją (46Ę reVponTenWów) WecUniką ucYenia Vię VłownicWwa jeVW paÜięciowe prYXVwajanie YTań lub prYXkłaTów YawierającXcU nowe VłówkaH Y kolei
ucYniowie nieTXVlekWXcYni preferują wYajeÜne oTpXWXwanie Vię. U oVób Y TXVlekVją wpłXw na Waki wXbór WecUnik ucYenia Vię VłownicWwa Üają bXć Üoże
wcYeśniejVYe ToświaTcYenia VYkolne. P giÜnaYjuÜ poTejÜują oni proceV
ucYenia Vię jęYXka nieÜieckiegoH TXVponując już pewnXÜ bagażeÜ ToświaTcYeń w nauce jęYXków obcXcU. P icU prYXpaTku i w prYXpaTku poYoVWałXcU
giÜnaYjaliVWów Üożna oTnieść wrażenieH że wXpracowali już pewien reperWuar
WecUnikH kWóre uważają Ya prYXTaWne i efekWXwne.
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Üapa ÜXśli
fiVYkiI karWecYkiJ na jeTnej VWronie piVYeVY oTpowieTnik Vłówka w
jęYXku obcXÜH a na Trugiej WłuÜacYenie w jęYXku polVkiÜH karWoWeka
słów
wYajeÜne oTpXWXwanie Vię
ucYXVY Vię na paÜięć YTań lub prYXkłaTów YawierającXcU nowe
słówka
VWoVujeVY ÜneÜoWecUniki
grX jęYXkowe
wXkonujeVY VaÜoTYielnie ćwicYenia inWerakWXwneH (np.J
Y prograÜów YałącYonXcU To poTręcYnika lub w InWernecie)

Grupa ucYniów
Grupa ucYniów
beY TyVlekVji
Y TyVlekVją
(83 oVoby – 100%) (24 oVoby – 100%)
5 (6H02Ę)
1 (4H2Ę)
28 (33H7Ę)
7 (29H1Ę)
40 (48H2Ę)
19 (22H9Ę)

10 (41H7Ę)
11 (45H8Ę)

1 (1H2Ę)
25 (30H1Ę)
19 (22H9Ę)

1 (4H2Ę)
13 (54H2Ę)
2 (8H3Ę)

Tabela 3J SpoVobX efekWXwnego ucYenia Vię VłownicWwa.

Na pXWanieJ CYy VWaraVY Vię pomóc Vobie w nauce i YapamięWywaniu nowycU VłówekH VWoVując kWóreś Y wymienionycU VWraWegii? Jeśli WakH Wo poTkreśl
właściwe uYXVkano niewiele oTpowieTYi. Mane Yebrane w Wabeli 4 Vą niepokojąceH ponieważ Yarówno w grupie oVób Y TXVlekVjąH jak i poYoVWałej YaWrważająco Üało reVponTenWów wVkaYało na jakiekolwiek VWraWegie. Można Vnuć prYXpuVYcYenieH że wielu Y nicU nie Üiało jak ToWąT VYanVX poYXVkania wieTYX na icU
WeÜaW lub już YapoÜnieliH cYego Vię naucYXli. Pobec Wego Üożna poTTawać
w wąWpliwość WoH że beY Wakiej wieTYX będą w VWanie ucYXć Vię VYXbciej i barTYiej
VkuWecYnieH co niewąWpliwie bęTYie VkuWkowało ToświaTcYanieÜ niepowoTYeń.

ÜeWakogniWXwne
uÜieVY Yaplanować Vobie naukę VłownicWwa; poWrafiVY roYpoYnać Vwoje błęTX i VWaraVY Vię je eliÜinować
afekWXwne
poWrafiVY konWrolować Vwój proceV ucYenia Vię; Yapanować naT
VWreVeÜ; poWrafiVY oceniać Twoje oViągnięcia w nauce
VWraWegie VpołecYne
gTX cYegoś nie wieVYH YaTajeVY pXWania naucYXcielowi lub innXÜ
WYw. TobrXÜ ucYnioÜ; VYukaVY w inWernecie konWakWu Y roTYiÜXÜi użXWkownikaÜi jęYXka
VWraWegie paÜięciowe
grupujeVY VłownicWwo wg WeÜaWów; ukłaTaVY Vobie rXÜowankiH
abX YapaÜięWać nowe VłówkaH próbujeVY Vobie je wXobraYić
VWraWegie kogniWXwneJ
poWrafiVY określić YnacYenie Tanego Vłowa na poTVWawie konWekVWuH powWarYaVY lub YapiVujeVY nowe Vłówko kilka raYX

Tabela 4J SWraWegie VWoVowane w nauce VłownicWwa.
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Grupa ucYniów beY
TyVlekVji
(83 oVoby – 100%)
2 (2H4Ę)

Grupa ucYniów Y
TyVlekVją
(24 oVoby – 100%)
3 (12H5Ę)

0

0

4 (4H82Ę)

0

12 (14H5Ę)

4 (16H7Ę)

2 (2H4Ę)

1 (4H2Ę)
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OTpowieTYi na pXWanieJ CYy naucYyciel jęYyka niemieckiego YapoYnał Cię
Y WecUnikami efekWywnego ucYenia Vię Vłówek? obraYuje Wabela 5. OTpowieTYi
wXraźnie świaTcYą o WXÜH że naucYXciele Üają WruTności Y włącYenieÜ inforÜacji na WeÜaW WecUnik i VWraWegii To planów VwoicU lekcji. PXnika Y WegoH że powinni YreTefiniować funkcje eTukacji jęYXkowejH kWóra Üa na celu nie WXlko naucYanie VaÜego jęYXkaH ale Weż naucYanieH w jaki VpoVób ucYXć Vię jęYXka efekWXwnieH abX Üóc oViągać określone cele.

Tak
Nie
Nie paÜięWaÜ

Grupa ucYniów beY TyVlekVji
(83 oVoby – 100%)
2 (2H4Ę)
62 (74H7Ę)
19 (22H9Ę)

Grupa ucYniów Y TyVlekVją
(24 oVoby – 100%)
2 (8H3Ę)
12 (50Ę)
10 (41H7Ę)

Tabela 5J RapoYnawanie Ye VWraWegiaÜi ucYenia Vię VłownicWwa.

PXWanieJ OWóre Y wymienionycU WecUnik Vą Ci Ynane Y lekcji jęYyka niemieckiego? ToVWarcYXło oTpowieTYi prYeTVWawionXcU w Wabeli 6. R oTpowieTYi
uTYielonXcU prYeY reVponTenWów wXłania Vię liVWa WecUnik VWoVowanXcU na lekcji jęYXka nieÜieckiego. Jak Vię VpoTYiewanoH To najpopularniejVYXcU WecUnik
YalicYono grX jęYXkowe oraY naukę i śpiewanie pioVenek. Skoro uÜXVł luTYki
najlepiej YapaÜięWuje w VWanie relakVacji lub kieTX pobuTYone Vą Wakie jego
funkcjeH kWóre Wo YapaÜięWXwanie wYÜagająH nie należX Vię TYiwićH że w oTnieVieniu To Wreningu różnXcU poTVXVWeÜów i Vprawności wXkorYXVWanie gier
i pioVenek należX To ulubionego VpoVobu nauki więkVYości ucYniów.

Üapa ÜXśli
ÜneÜoWecUniki
grX jęYXkowe
rXÜowankiH wierVYXki
nauka i śpiewanie pioVenek

Grupa ucYniów beY TyVlekVji
(83 oVoby – 100%)
10 (12H04Ę)
7 (8H43Ę)
68 (81H92Ę)
52 (62H7Ę)
68 (81H92Ę)

Grupa ucYniów Y TyVlekVją
(24 oVoby – 100%)
2 (8H3Ę)
2 (8H3Ę)
7 (29H2Ę)
7 (29H2Ę)
7 (29H2Ę)

Tabela 6J TecUniki ucYenia Vię VłownicWwa Ynane Y lekcji.

OpWXÜiYÜeÜ napawa oTpowieTź na oVWaWnie pXWanieJ CYy cUciałbyś na
lekcji jęYyka niemieckiego poVYerYyć Vwoją wieTYę na WemaW VWraWegii i możliwości icU YaVWoVowania To wVpierania nauki VłownicWwa? Jak pokaYują Tane YaÜieVYcYone w Wabeli 7H aż 91H7Ę oVób Y grupX TXVlekWXcYnej i 85H5Ę ucYniów
beY TXVlekVji oTpowieTYiało WwierTYąco. PXnika Y WegoH że cUcą YapoYnać Vię
Y WecUnikaÜi i VWraWegiaÜi ucYenia VięH abX Üóc uÜiejęWnie korYXVWać Y właVnego poWencjału i VkuWecYnie ucYeVWnicYXć w koÜunikacji jęYXkowej. RaWeÜ rolą

233

RenaWa RXbarcYXk

naucYXciela jeVW prYekaYanie inforÜacjiH wprowaTYenie ćwicYeń i YaTańH kWóre
poYwolą ucYącXÜ Vię roYwinąć icU inTXwiTualne YTolności.

Tak
Nie
JeVW Üi Wo obojęWne

Grupa ucYniów beY TyVlekVji
(83 oVoby – 100%)
71 (85H5Ę)
9 (10H84Ę)
1 (1H2Ę)

Grupa ucYniów Y TyVlekVją
(24 oVoby – 100%)
22 (91H7Ę)
2 (8H3Ę)
0

Tabela 7J GoWowość To nauki VWraWegii.

7. PnioVki i implikacje
UYXVkane Tane pokaYująH że ucYniowie Y TXVlekVjąH w prYeciwieńVWwie To nieTXVlekWXcYnXcUH wXkaYują nieco więcej probleÜów w ucYeniu Vię jęYXka nieÜieckiego. Niewielu VpośróT wVYXVWkicU ankieWowanXcU giÜnaYjaliVWów świaToÜie VWoVuje VWraWegie ułaWwiające prYXVwajanie nowego VłownicWwa. PiękVYość ucYącXcU Vię nie jeVW Weż świaToÜa właVnXcU Üożliwości ucYenia VięH co
w konVekwencji nie poYwala na określenie VwoicU poWrYeb w YakreVie naucYanego jęYXka cYX Weż ocenę właVnXcU poVWępów w nauce.
Na poTVWawie wXników prYeprowaTYonej ankieWX Üożna Weż VWwierTYićH
że w YnacYnej więkVYości Yarówno oVobX Y TXVlekVjąH jak i nieTXVlekWXcYne nie
poViaTają prakWXcYnie żaTnej wieTYX o VWraWegiacU ucYenia VięH a co Vię Y WXÜ
wiąże również i uÜiejęWności icU VWoVowaniaH a efekWXwne prYXVwajanie VłownicWwa jęYXka obcegoH Ye wYglęTu na WoH że jeVW Wo proceV prYebiegającX w inTXwiTualnXÜ WeÜpie Y ToVWoVowanieÜ WecUnik i VWraWegii To Üożliwości Tanej
jeTnoVWkiH wXÜaga oT ucYącXcU Vię Tużej VaÜoTYielnościH cYego ankieWowane
oVobX Vą świaToÜe. NależX YaYnacYXćH że poVWawX baTanXcUH icU preferencje
i uÜiejęWności nie Vą w WXÜ wXpaTku TYiełeÜ prYXpaTkuH wVkaYują racYej na
preferowanX prYeY naucYXcieli VpoVób naucYaniaH ogranicYenia naWurX inVWXWucjonalnej cYX brak cYaVu na YorganiYowanie Yajęć WakH abX WowarYXVYXła iÜ reflekVja ucYniów naT właVnXÜ proceVeÜ ucYenia Vię. JeVW Wo niepokojąceH jeśli
wYiąć poT uwagę fakWH że naucYXciel jęYXka obcego Üa wobec ucYniówH prYeTe
wVYXVWkiÜ WXcU Y TXVfunkcjaÜiH VYcYególne YaTania To wXpełnienia. Nie YawVYe
preferowanX prYeY niego VWXl naucYania oTpowiaTa icU poWrYeboÜ i cYaVeÜ
należX go ÜoTXfikować. Mo poTWrYXÜania Yapału wXÜagają inTXwiTualnego
WrakWowania i Yapewnienia opWXÜalnXcU warunków nauki. ParWo TopoÜóc iÜ
w roYwijaniu uÜiejęWności VaÜokVYWałceniaH kWóra jeVW pożąTana u wVYXVWkicU
ucYniówH ale Tla TXVlekWXków Üa wXjąWkowe YnacYenieH jeśli cUceÜXH abX nie
poYoVWali na Tługie laWa biernXÜi ucYeVWnikaÜi proceVu TXTakWXcYnego. SYcYególnie w oTnieVieniu To nicU ważną rolę prYXpiVuje Vię VWwarYaniu warunków
To roYwijania konkreWnXcU YacUowań auWonoÜicYnXcU. GłównX naciVk powinien
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bXć położonX na uÜożliwienie iÜ YTiagnoYowania właVnXcU VWXlów ucYenia Vię
i oTpowiaTającXcU iÜ VWraWegiiH a poWeÜ wXkorYXVWania Wej wieTYX To efekWXwnego roYwiąYXwania powierYanXcU YaTań. NieÜniej iVWoWne wXTaje Vię Weż
wTrażanie icU To VaÜokonWroliH VaÜoocenXH a WaÜH gTYie jeVW Wo koniecYneH
Wakże i To korekWX. JeVW Vprawą ocYXwiVWąH że ucYenie Vię jeVW YaTanieÜH kWóre
Üogą wXkonać WXlko i wXłącYnie VaÜi ucYącX VięH TlaWego ÜuVYą wXkaYać cUęci
To naucYenia VięH w jaki VpoVób ucYXć Vię VaÜoTYielnie i To Wego efekWXwnie.
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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 powinnX bXć ponuÜerowaneH wXWłuVYcYone i wXrównane To lewej VWronX.
3. P całXÜ Wekście obowiąYuje inWerlinia 1H5 (półWora oTVWępu ÜięTYX liniaÜi). Nie należX VWoVować ToTaWkowXcU oTVWępów ÜięTYX akapiWaÜi.
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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.
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wielkiÜi liWeraÜiH pogrubionX i wXcenWrowanX.
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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 ponuÜerowaneH należX w WXÜ prYXpaTku VWoVować cYcionkę TiÜeV New RoÜan
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11. Pogrubienia należX użXwać WXlko w WXWule arWXkułu i WXWułacU jego poVYcYególnXcU cYęści; w celu wXróżnienia klucYowXcU inforÜacji w Wekście Üożna użXwać kurVXwX; nie należX użXwać poTkreślenia.
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