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tpTĘmKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR 
 
CwĘŚĆ TblobTYCwkA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN 
 
oozdział NKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN 
kauczaåie jęzóków obcóch dorosłóch – cechó charakteróstóczåeI zagadåieåia ogólåe KKKKKKKKKNN 
NKN rwagi wstępåe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN 
NKO mrzedmiotI cele i metodó badań KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNV 
NKP  kauczaåie drugiego jęzóka KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOM 
NKQ kauczaåie dorosłóchKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOS 
NKR  Charakteróstóka dorosłóch uczącóch się jęzóków obcóch KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOV 
NKRKN mamięć KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPU 
NKRKO hróteria podziału pamięci KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQM 
NKRKP btapó zapamiętówaåia iåformacji KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQO 
NKS Charakteróstóka różåóch tópów uczåiów KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRO 
NKSKN wadaåia åauczóciela w grupach o zróżåicowaåóch tópach uczåiów KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRS 
NKSKO Charakteróstóka uczåia dorosłegoI autoåomiczåego KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRV 
NKT Czóååiki determiåujące osiągåięcie sukcesu w åauce jęzóka obcego KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSO 
NKU rkład glottodódaktóczåó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSR 
 
oozdział OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTR 
aorośli i ich specóficzåe motówacjeKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTR 
OKN rwagi ogólåe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTR 
OKO aefiåicje motówacji i motówu KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTS 
OKP jotówacja a åauczócielKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUO 
OKPKN wmiaåa roli åauczóciela w procesie åauczaåia KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUT 
OKPKO Autoåomizacja åauczócielaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVP 
OKQ Cele åauczaåia jako czóååik motówującó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVR 
OKR qreści åauczaåia jako czóååik motówującó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVU 
OKS mlaåowaåie i program åauczaåiaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMM 
OKT wasadó i techåiki åauczaåia jako czóååiki motówująceKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMO 
OKU tspółzależåości w procesie działaåiaK wåiechęceåie KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMS 
OKV oóżåice motówacójåe wśród dorosłóch w zależåości od poziomu åauczaåia KKKKKKKKKKKKKKKKNNM 
OKVKN hrótka charakteróstóka dorosłóch według poziomu zåajomości jęzóka obcegoKKKKKKKKKKNNM 
OKVKO mroblemó w åauczaåiu  dorosłóch åa zajęciach z jęzóka obcego KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNN 
OKNM tåioski KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNQ 
 
oozdział PKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNS 
Jęzók specjalistóczåó i jego cechó szczególåe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNS 
PKN rwagi ogólåe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNS 
PKO Charakteróstóka jęzóka specjalistóczåegoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNU 
PKP oóżåe podejścia w åauczaåiu jęzóka specjalistóczåego KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOO 



 P

PKQ hoåcepcje åauczaåia jęzóka specjalistóczåego KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOV 
PKR płowåictwo w jęzóku specjalistóczåóm KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNPP 
PKS dramatóka w åauczaåiu jęzóka specjalistóczåegoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQO 
PKT  oola tłumaczeåia w opaåowaåiu jęzóka specjalistóczåegoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQU 
 
oozdział 4KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRQ 
Autoåomiczåe i półautoåomiczåe  formó åauczaåia KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRQ 
QKN rwagi ogólåeK oós historóczåóKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNRQ 
QKO tpłów autoåomiczåóch form åauczaåia åa osiągåięcia w åauce jęzóków obcóch KKKKKKKKNSN 
QKP Charakteróstóka autoåomii jęzókowej i metodóczåejKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNSQ 
QKPKN lgólåe zasadó półautoåomiczåóch form åauczaåia KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNSS 
QKPKO Czóååiki kształtujące autoåomię osobistą KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNSV 
QKPKP mostawa twórcza KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNTR 
QKQ hierowaåie procesem uczeåia sięKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNTT 
QKR fådówidualizacja procesu åauczaåia i uczeåia się KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNUM 
QKS tóbór właściwej strategii uczeåia się KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNUO 
QKSKN aobór właściwóch strategii uczeåia i zastosowaåie ich w pracó dódaktóczåej KKKKKKKKKKKNUR 
QKSKO tåioski dotóczące strategii uczeåia się jako elemeåtu autoåomizacji KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNUT 
QKT oewitalizacja åauki jęzóka obcegoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNVM 
QKTKN rwagi ogólåeKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNVM 
QKTKO Charakteróstóka pojęcia wrażliwości jęzókowejKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNVP 
QKTKP oola projektów w przóswajaåiu kompeteåcji jęzókowóchKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNVT 
QKTKQ pamooceåaK ptudeåt a podjęcie odpowiedzialåości za proces uczeåia się KKKKKKKKKKKKKKKKKKKOMM 
QKTKR lrgaåizacja uczeåia sięKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOMP 
QKU tåioski dódaktóczåeKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOMT 
 
oozdział RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONM 
ppecófika uczeåia poszczególåóch sprawåości jęzókowóch ze szczególåóm uwzględåieåiem 
czótaåia literaturó fachowejKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONM 
RKN rwagi ogólåe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONM 
RKO Charakteróstóka czótaåia iåteåsówåego i czótaåia eksteåsówåegoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONQ 
RKP Charakteróstóka czterech stólów czótaåia KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONQ 
RKQ jiejsce czótaåia w programie åauczaåia jęzóka obcego KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONS 
RKR Charakteróstóka umiejętåości czótaåia w powiązaåiu z iååómi kompeteåcjamiI zwłaszcza 
słuchaåiem KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONT 
RKS jateriałó auteåtóczåe w procesie åauczaåia KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONV 
RKT kauczaåie leksókiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOOR 
RKTKN rwagi ogólåeKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOOR 
RKTKO modstawowe zasadó kompeteåcji leksókalåóch KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOOV 
RKTKP oozumieåie tekstu pisaåego ze szczególåóm uwzględåieåiem roli słowåictwa 
specjalistóczåegoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOPN 
RKTKQ pprawdzaåie zåajomości leksóki i oceåa sprawåości czótaåia ze zrozumieåiem KKKKKKKKOQN 
RKTKQKN lceåa kompeteåcji leksókalåej KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQN 
RKTKQKO lceåa umiejętåości czótaåia ze zrozumieåiemKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQR 
RKU tåioski dódaktóczåeKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQV 
 
CwĘŚĆ bjmfoYCwkAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKORN 
 
oozdział SKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKORN 
taruåki i orgaåizacja åauczaåia jęzóków obcóch dorosłóch åa uczelåiach techåiczåóchKKKORN 
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SKN mroblemó związaåe z åauczaåiem i uczeåiem się jęzóków obcóch åa lektoratach KKKKKKKKKORN 
SKO taruåki i orgaåizacja åauczaåia jęzóków obcóch dorosłóch åa uczelåiach techåiczåóch
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKORR 
SKOKN  kauczaåie jęzóków obcóch åa uczelåiach wóższóchKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKORR 
SKOKO lrgaåizacja åauczaåia jęzóków obcóch åa wóższóch uczelåiach techåiczåóch w molsce
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKORT 
SKP Charakteróstóka wóbraåóch uczelåi i wóższóch szkół zawodowóch w  molsceKKKKKKKKKKKKKKOSO 
SKPKN maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w hoåiåie KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSO 
SKPKO maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w dåieźåieKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSO 
SKPKP molitechåika Łódzka KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSO 
SKPKQ molitechåika Świętokrzóska KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSP 
SKPKR molitechåika mozåańskaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSP 
 
oozdział TKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSR 
Charakteróstóka ceåtrów åauczaåia jęzóków obcóch åa wóbraåóch wóższóch uczelåiach 
techåiczåóch w molsceKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSR 
TKN oamó programowe åauczaåia jęzóków KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSR 
TKNKN maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w hoåiåie KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSR 
TKNKO  maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w dåieźåieKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSR 
TKNKP molitechåika Łódzka KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSS 
TKNKQ molitechåika Świętokrzóska KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOST 
TKNKR molitechåika mozåańskaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOSU 
TKO gęzók aågielski jako liågua fraåcaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOTP 
 
oozdział UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOTS 
_adaåia i koåkluzje programoweI orgaåizacójåe i dódaktóczåoJmetodóczåeKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOTS 
UKN Aåaliza aåkiet dla åauczócieliKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOTS 
UKO Aåaliza aåkiet dla studeåtów KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOUQ 
UKP tówiadó z lektoramiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPNP 
UKQ tåioski dódaktóczåeI koåkluzje programowe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPOP 
 
mlaprjltAkfbKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPRP 
pmfp tYhobpÓtWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPRV 
ABpToACT KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPSM 
BfBifldoAcfA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPSN 
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tpTĘm 

kauka i åauczaåie jęzóków obcóch staåowią ważåó aspekt kształceåia obecåóch i 

przószłóch pokoleń w polskim sóstemie edukacjiK qakie  są szczótåe idee i założeåiaI 

które åabrałó mocó zwłaszcza po traåsformacji ustrojowej i wejściu molski do råii 

buropejskiejK tprowadzeåie obowiązkowej åauki jęzóka obcego już w szkołach 

podstawowóch ma za cel  przógotowaåie młodzieżó do aktówåego uczeståictwa w 

żóciu społeczåómI umiejętåości sprawåego komuåikowaåia się z ludźmi z iååóch 

obszarów jęzókowóchI czótaåia literaturó w wersji orógiåalåej dla celów zawodowóch i 

prówatåóchI określoåóch umiejętåości pisaåiaI a przede wszóstkim wszechstroååó 

rozwój uczåiówK modstawa programowa mocåo akceåtuje  takie aspektó åauki jęzóków 

obcóch jak ?zrozumieåie i współpracę międzó åarodami o zróżåicowaåóm zapleczu 

jęzókowóm i kulturowóm?K mrogramó skoåstruowaåo takI abó åauczóć młodóch ludzi 

jak bóć obówatelami  zjedåoczoåej buropóI czemu służó przekazówaåie treści o 

charakterze kulturowóm i realiozåawczóm obok tradócójåóch metod uczeåia 

podstawowóch sprawåości jęzókowóchK  oeformó przeprowadzoåe w szkolåictwie 

åadałó większą raågę opaåowaåiu jęzóków obcóchI ale åadal ich åauczaåieI 

szczególåie jęzóka drugiegoI jest w dużej mierze uzależåioåe od możliwości kadrowóch 

i fiåaåsowóch szkołóK gęzók aågielski åie jest jęzókiem obligatorójåómI młodzież 

często wóbiera åaukę jęzóka sąsiadówI åa przókład åa tereåach przógraåiczåóch åa 

zachodzie molski jest to jęzók åiemieckiK  

mierwszóm wskaźåikiem zåajomości jęzóka obcego jest egzamiå maturalåó po 

ukończeåiu szkołó średåiejK bgzamiå  maturalåó i jego staådardó są oparte åa 

buropejskim lpisie hształceåia gęzókowego EeuropassKcedefopKeuropaKeuFK  

Młodzi ludzie koåtóåuującó åaukę mogą doskoåalić swoje umiejętåości i 

kompeteåcje jęzókowe w szkołach pomaturalåóch i åa wóższóch uczelåiachK kauczaåie 

jęzóków obcóch åa poziomie podstawowómI gimåazjalåóm i średåim skoåceåtrowaåe 

jest główåie åa Drzecz demokratóczåego obówatelstwaD poprzez stosowaåie techåikI 

metod i treściI które umożliwiają młodzieżó słuchaåie i rozumieåie iååóchI 

rozmawiaåie z åimiI wsłuchaåie się w argumeåtó i przekoåaåia drugiej stroåóI 

akceptowaåie różåic w poglądachI pracę w grupieK aużó åacisk kładzie się åa zdobócie 

åie tólko wiedzóI ale åabócie umiejętåości jęzókowóchK Absolweåci szkół średåich 

powiååi przójść åa uczelåie z określoåą wiedzą i  kompeteåcjami jęzókowómiK t 
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związku z tómI trudåo propoåować im åaukę jęzóka obcego åa poziomie ogólåómI 

poåieważ studeåci oczekują zupełåie iååóch treściK tładze uczelåi i ośrodków 

åauczaåia jęzóków obcóch są świadome sótuacjiI w której młodzież oczekuje åauczaåia 

åa åajwóższóm poziomie i sprostaåia ich oczekiwaåiomK buropejska oada gęzóków 

Eburopean ianguage CouncilF zaapelowała do władz uczelåi europejskich o stworzeåie 

i wdrożeåie takiej politóki jęzókowejI która będzie związaåa åie tólko z dódaktókąI ale i 

z badaåiami åaukowómi i strategią rozwoju daåej iåstótucjiK tiele uczelåi w molsce 

odpowiedziało åa apel oadó gęzóków i od OMMOLMP roku trwa åieprzerwaåie proces 

doskoåaleåia i uåowocześåiaåia kształceåia jęzókowego studeåtówK oektorzóI władze 

uczelåiI åauczócieleI i sama młodzież zdają sobie sprawęI że zåajomość jęzóków 

obcóch åa odpowiedåim poziomie zwiększa szaåse absolweåtów åa zåalezieåie pracó 

odpowiadającej ich aspiracjom i marzeåiomI pozwala åa bócie koåkureåcójåóm åa 

róåku pracóI jak rówåież umożliwia rozwój i doskoåaleåie wiedzó oraz aktówåe 

uczeståictwo w żóciu społeczåómK kależó tu podkreślić olbrzómie zåaczeåie uczeåia 

się przez całe żócie ElifeJlong learningFI w któróm kompeteåcje jęzókowe są åie do 

przeceåieåiaK  

t OMMS roku powstało pbojlI ptowarzószeåie Akademickich lśrodków 

kauczaåia gęzóków lbcóchI które chce ziåtegrować pracowåików uczelåiaåóch 

ceåtrów åauczaåia jęzóków obcóchI wspierać ich w staraåiach o utrzómaåie jakości w 

åauczaåiu jęzóków i dbałości o wósoki poziom lektoratów orazI co bardzo ważåeI 

pbojl chce bóć reprezeåtaåtem åauczócieli akademickich  we władzach 

oświatowóch i uczelåiaåóchK modejmowaåe są działaåiaI które za cel stawiają 

staådarózację króteriów oceåiaåia wóåików åauczaåiaK  iektorzó z uczelåi skupioåóch 

w pbojl pracują åad stworzeåiem sólwetki jęzókowej absolweåta daåego tópu 

uczelåiK dłówåa idea tej koåcepcji to opracowaåie zagadåień dotóczącóch treści 

åauczaåiaI metod åauczaåiaI wspólåóch programówI jak i sposobów oceåó kompeteåcji 

jęzókowóchI abó studeåtI któró skończó åa przókład uczelåię techåiczåą opaåował 

umiejętåości jęzókoweI a w przópadku przeåiesieåia się z jedåej uczelåi techåiczåej åa 

iååąI możåa bó ustalićI jaką wiedzę posiada i jaki jest zakres jego kompeteåcji 

jęzókowóchK 

gako przókład przedstawię główåe umiejętåości jęzókowe absolweåta 

politechåikiLuczelåi techåiczåej w molsceK hompeteåcje zostałó podzieloåe åa 

umiejętåości ogólåeI które obejmują utrwaleåie materiału ze szkołó średåiejI åastępåie 
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wprowadzeåie jęzóka akademickiegoI przógotowaåie studeåtów do eweåtualåie 

dalszóch studiów za graåicąI oraz zazåajomieåie z materiałem związaåóm z zawodem i 

wiedzą iåterdóscópliåaråąI a także z wiedzą z jęzóka specjalistóczåego tópowego dla 

daåego kieruåku studiówK ptudeåci wiååi docelowo osiągåąć poziom _O według 

buropejskiego póstemu lpisu hształceåia gęzókowegoK iektorat obejmuje åie tólko 

åaukę podstawowóch umiejętåości jęzókowóchI jak czótaåieI pisaåieI słuchaåie i 

mówieåieI Eoczówiście z określeåiem priorótetów zależåie od tópu uczelåiI kieruåkuI 

dotóchczasowóch umiejętåościFI ale program zawiera rówåież åaukę tak zwaåóch 

umiejętåości miękkichI takich jak prowadzeåie åegocjacjiI dóskusjiI pisaåie 

korespoådeåcji bizåesowejI umiejętåość prezeåtacjiI prowadzeåie rozmowó 

kwalifikacójåejK iektorat åa uczelåi wóższej techåiczåej przewiduje przógotowaåie 

studeåtów do samodzielåej åauki jęzóków obcóch poprzez czótaåie literaturó fachowejI 

samodzielåą pracę z jęzókiem obcómI udział we wszelkiego rodzaju formach 

umożliwiającóch doskoåaleåie kompeteåcji jęzókowóch EåpK zajęcia iådówidualåe w 

laboratorium jęzókowómFK  

iektorzó  stawiają sobie ambitåe cele i chcąI abó absolweåci uczelåi biegle władali 

co åajmåiej jedåóm jęzókiem obcómI aczkolwiek według zaleceń oadó buropó osobaI 

która kończó studia wiååa zåać co åajmåiej dwa jęzókiI w tóm prefereåcójåie jęzók 

swoich sąsiadówK bdukacja jęzókowa i iåterkulturowa są zåaczącómi aspektami 

działalåości oadó buropóK aokumeåtó oadó zwracają uwagę åa zmiaåó zachodzące we 

współczesåóm świecie i przesuåięcie środka ciężkości ze społeczeństwa jedåolitego 

jęzókowo i kulturowo åa rzecz społeczeństw o szerokim spektrum różåorodåości w 

wielu dziedziåach żóciaI åa przókład w kulturzeI w posługiwaåiu się rozmaitómi 

jęzókamiI itpK aokumeåtó podpisaåe w mradze EOMMTF i ptrasburgu EOMMSF zwracają 

uwagęI iż åauka jęzóków obcóch åie odbówa się tólko w środowisku szkolåóm w 

czasie zajęć im poświęcoåóchI ale ma miejsce rówåież w czasie åauki iååóchI 

åieliågwistóczåóch przedmiotów EbiologiaI chemiaI itpKF i jest åiezbędåóm waruåkiem 

komuåikacjiK waleceåia i radó przógotowówaåe przez europejskie ageådó 

odpowiedzialåe za politókę jęzókową propagują holistóczåą  wizję edukacji jęzókowej i 

mocåo podkreślają bliską współpracę poziomą międzó åauczócielami åa tóm samóm 

poziomie w zakresie tworzeåia programu i pioåowąI międzó kolejåómi iåstótucjami w 

układzie edukacójåómK wwłaszcza długofalowa współpraca uczelåi wóższóch ze 



 U

szkołami åiższego szczebla mająca åa celu stworzeåie i utrzómaåie spójåego i 

logiczåego programu  jest bardzo mocåo uwópukloåa i podkreśloåaK  

lzåacza toI iż tak jak w przópadku iååóch przedmiotówI każdó wóższó szczebel w 

sóstemie edukacójåóm propoåuje uczącóm się åowó wachlarz tematówI zagadåień i 

dalsze doskoåaleåie kompeteåcji jęzókowóchI åie tólko rozwijaåie åabótóch 

umiejętåościK mowielaåie wzorów i problematóki ze szkołó podstawowejI gimåazjum i 

szkołó średåiej absolutåie åie czóåi lektoratu atrakcójåą formą zdobówaåia  wiedzó 

jęzókowejK kależó jedåak podkreślić ogromåe zåaczeåie åauczaåia jęzóków obcóch åa 

åiższóch szczeblach edukacjiI poåieważ pozótówåe doświadczeåia wóåiesioåe ze 

szkołó zåacząco wpłówają åa stosuåek do przedmiotuI zazåajamiają młodsze roczåiki z 

odmieååómi kulturamiI poåadto staåowią bazę dla przószłóch doświadczeń z åauką 

jęzóka obcegoK kauczaåie jęzóków obcóch w szkołach podstawowóchI gimåazjalåóch i 

średåich doczekało się zåaczåej liczbó opracowań i wåikliwóch aåalizK t przópadku 

szkół wóższóch tómczasem paåuje większa dowolåość programowaI co z pewåością 

jest związaåe z większą autoåomią szkółK 

t ostatåich latach liczba studeåtów studiującóch kieruåki liågwistóczåe zmåiejsza 

się sóstematóczåieI åatomiast wzrasta zaiåteresowaåie åauką jęzóków obcóch 

tópowóch dla daåej dziedziåó wiedzóK oozwój kooperacjiI współpracó międzó 

zakładami i firmamiI åierzadko dóspoåującómi ageådami rozrzucoåómi po wszóstkich 

koåtóåeåtachI wómusza zapotrzebowaåie åa specjalistówI którzó potrafią użówać 

jęzóka obcego åa poziomie i w zakresie wómagaåóm åa daåóm staåowisku pracóK  

hwestie uczeåia jęzóka specjalistóczåego åa uczelåiach techåiczåóch są stosuåkowo 

åowóm problemem wóåikającóm zarówåo z potrzeb studeåtówI jak i zmiaåą procesu 

dódaktóczåego począwszó od åauczaåia jęzóków obcóch åa åiższóch szczeblachK wdaję 

sobie sprawęI że wiele poruszoåóch kwestii staåowi åiejedåokrotåie materiał do 

osobåej pracó badawczejI ale jako praktók od wielu lat ucząca jęzóka specjalistóczåego 

muszę zmagać się z rozwiązaåiem rozmaitóch dólematów jedåocześåieI abó popularåie 

mówiąc Dzaszczepić studeåtom bakcóla jęzóka obcegoDI zachęcić ich do  stałego 

dokształcaåia i poszukiwaåia efektówåóch form doskoåaleåia kompeteåcji jęzókowóchK 

lferta studiów jęzóków obcóch åa uczelåiach wóższóch techåiczåóch powiååa 

przedstawić szerokie spektrum zajęć i metod umożliwiającóch studeåtom efektówåą 

åaukę jęzóka obcego i doskoåaleåie kompeteåcji jęzókowóchK oozumiem pod tóm 

pojęciem takie formó zajęć jak metodó tradócójåeI które mimo zmieååóch teådeåcji 
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staåowią dobrą bazę dla ugruåtowaåia wiedzóI samodzielåą pracę studeåtówI która 

powoli zaczóåa zdobówać wśród studeåtów åależåe jej miejsceI metodó 

wókorzóstujące åajåowsze techåologie Epomoce multimedialåeI eJlearåiågFI pracę w 

parachLgrupach Etandem learningFK kależó zwrócić uwagę åa specóficzåe potrzebó 

studeåtów i zapropoåować im åaukę koåkretåóch umiejętåościI åa przókład 

prowadzeåie åegocjacjiI pisaåie korespoådeåcji bizåesowejI czótaåie literaturó 

fachowejI dokoåaåie prezeåtacjiK   póstematóczåe i wielostroååe badaåia åad akwizócją 

jęzóków obcóch przez studeåtów mogą pomóc w przógotowaåiu programów i form 

lektoratówI które w atrakcójåó i efektówåó sposób zapewåią uczącóm się zdobócie 

wómagaåóch kompeteåcjiK _adaåia te  mogą zostać użóte w przógotowaåiu politóki 

jęzókowej w różåóch działach edukacjiK kależó ciągle prowadzić badaåia 

umożliwiające przógotowaåie programu åauczaåia jęzóków obcóch åa uczelåiachI 

któró będzie odpowiedzią åa potrzebó studeåtówI pracodawcówI i dzięki temu lektorat 

staåie się rówåież formą kształtowaåia postaw uczącóch się w stosuåku do iååóchI 

czasem odmieååóch kulturK kauka jęzóka to åie tólko åauka struktur gramatóczåóchI 

koåstrukcji zdańI åowego słowåictwaI umiejętåości komuåikowaåia się w rozmaitóch 

sótuacjachI prówatåóch i zawodowóchK gest to także åauka poszerzająca horózoåtó 

móśloweI jak i skuteczåó iåstrumeåt w   rozwijaåiu i kreowaåiu charakteru człowiekaI 

jego doskoåaleåiu i realizacji plaåówK ?dranice mego jęzóka oznaczają granice mego 

świata?I teå cótat iudwiga tittgeåsteiåaI austriackiego filozofaI  świetåie oddaje 

zåaczeåie wiedzó jęzókowej i umiejętåości porozumiewaåia sięK 

Chciałabóm swoją rozprawą mKiåK umotówować i przekoåać przede wszóstkim 

lektorówI iż åie trzeba bóć iåżóåieremI abó uczóć jęzóka specjalistóczåegoI ale trzeba 

bóć otwartóm åa wózwaåia i  åie bać się wiedzó fachowej studeåtówK t obecåóm 

sóstemie åauczóciel staje się Ddoradcą jęzókowómDI któró åiejako jest przewodåikiem 

studeåtaI a åie tólko jedóåóm i bezdóskusójåóm autorótetemK gedåocześåie wódawcó 

spojrzą bóć może  łaskawszóm okiem åa potrzebó szkół techåiczåóch i zaoferują im 

materiałó adekwatåe do potrzebK w kolei studeåci zóskają pewåośćI że åauka jęzóka 

obcego może sprostać ich oczekiwaåiom i bóć skuteczåóm orężem w poszukiwaåiu i 

wókoåówaåiu pracó odpowiadającej ich ambicjom i aspiracjomK  

iektorat może bóć pasjoåującą przógodą dla studeåtów i åauczócieliI pod 

waruåkiem zrozumieåia realiów współczesåego świata i dostosowaåia do åich form i 

metod pracóK wajęcia powiååó bóć tak prowadzoåeI abó osoba przóglądająca się im z 
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boku i åiezåająca statusu szkołóI z treściI formó i stosowaåóch metod bez trudu mogła 

stwierdzićI iż są to zajęcia prowadzoåe przez profesjoåalistówK  
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kauczanie jęzóków obcóch dorosłóch – cechó charakteróstóczneI 

zagadnienia ogólne 

NKN rwagi wstępne 

Żójemó w czasach bezprzókładåego rozwoju techåologiczåego i uåifikacji 

cówilizacójåej åaszego globuK azięki możliwościom przeåoszeåia się z miejsca åa 

miejsceI dzięki możliwościom szóbkiego przekazówaåia iåformacji åastępuje wzajemåe 

oddziałówaåie poszczególåóch kulturI a stól żócia podlega staådardózacji i szeroko 

przójętóm åormomK Coraz częściej spotókają się w rozmaitóch sótuacjach ludzie żójącó 

åa co dzień w zupełåie odmieååóch kulturach i waruåkach cówilizacójåóchK kie zawsze 

są to tólko relacje prówatåeI åa wakacjachI ale w dużej mierze koåtaktó służboweI 

zawodoweI politóczåeI w któróch komuåikacja międzóludzka odgrówa bardzo ważną 

rolęK iudzie starają się przekazać swoje móśli w jak åajbardziej komuåikatówåó 

sposóbI tak abó zostać zrozumiaåóm przez iåterlokutorówI a z drugiej stroåó chcą 

poprawåie zrozumieć słowa swoich rozmówcówK kiestetóI ta iståa jęzókowa wieża 

_abel czasami skuteczåie utrudåia koåtaktó międzóludzkie i dlatego od stuleci ludzkość 

próbuje stworzóć jęzók uåiwersalåóI wspólåó dla wszóstkichK fdea jęzóka sztuczåego 

pozwalającego porozumiewać się bez barier pojawiła się w dobie racjoåalizmuI w 

czasach zmierzchu jęzóka łacińskiegoK t NSOV roku hartezjusz przedstawił  swoją 

koåcepcję powstaåia jęzóka filozoficzåegoI któró polegałbó åa spisaåiu idei prostóchI a 

åastępåie połączeåiu ich w idee wóższeI bardziej złożoåeI a potem stworzeåie z åich 

jęzóka åiesprawiającego trudåości w opaåowaåiuK fdeę hartezjusza rozwijał ieibåizI 

któró wręcz twierdziłI iż tego tópu jęzók umożliwi zlikwidowaåie rozbieżåości w 

sprawach zależåóch od rozumowaåia Ehopaliński NVVPI PORFK t åastępåóch wiekach 

powstało wiele projektów sztuczåóch jęzókówI ale praktóczåie tólko esperaåtoI 

fåterliåguaI i fdo są użówaåeI i to jedóåie przez zapaleńcówK dłówåó problem 

zrozumieåia drugiego człowieka åadal åie został rozwiązaåóI ale też trzeba podkreślićI 

iż åie zależó to wółączåie od jęzókaI któróm się posługujemóK  kadal wielu 

zwoleååików ma jęzók łacińskiI i åawet staraåo się przówrócić mu dawåą raågę i 
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świetåość poprzez próbó uproszczeåia gramatóki i strukturK ka koågresach  we craåcji 

zapropoåowaåo stworzeåie łaciåó klasóczåej i åowocześåiejszejI praktóczåiejszejK t 

obecåóch czasachI przó tak wielu koåtaktach międzóludzkich większość jęzóków 

przeåika się åawzajem i przekazuje główåie słowåictwoK maradoksalåieI to właśåie 

rozwój techåiki  i åauki skuteczåie przóczóåia się do ?zbieżåości liågwistóczåej? 

Ehopaliński NVVPI PPMFK Coraz silåiejsze jest komuåikowaåie się przó pomocó iååej 

formó åiż słowaI åa przókład poprzez użócie piktogramówI rósuåkówI zåaków 

powszechåie uzåaåóch i łatwo odczótówalåóch dla ogółu  EåpK zåaki użówaåe w 

rozkładach jazdó czó zåaki drogoweI cófró arabskieI sómbole stosowaåe w chemii i 

fizóceFK płowa podróżują wraz z ludźmi i czasami zostają w pewåóch miejscach åa 

zawszeK qrzeba przózåaćI iż czasami åowe słowa oddają lepiej zåaczeåie åiż åajlepsze 

åawet przetłumaczeåie lub dostosowaåie ich do jęzóka ojczóstegoK mrzójęcie do 

swojego jęzóka wórazów z iååóch jęzóków pomaga pokoåać jęzókową wieżę _abel  i 

åie staåowi poważåego zagrożeåia dla jęzóka rodzimegoK Ale oczówiście jęzók 

wspólåó åie ozåacza pokoåaåia różåic i przełamaåia barier komuåikacójåóchK qe same 

słowa mogą ozåaczać zupełåie iååe rzeczó i wówołówać iååe koåotacjeK Ale jest to 

temat rzeka wart osobåego przestudiowaåiaK kadal faktem jest iståieåie wielu jęzókówI 

a åauka i opaåowaåie ich przóåajmåiej åa poziomie komuåikacójåóm jest marzeåiem i 

wózwaåiem dla wielu ludziK  gakimi przesłaåkami kierują się dorośli ludzieI którzó 

decódują się åa åaukę jęzóka obcego? Co jest ich siłą åapędową? Czó robią to dla 

przójemåościI dla osiągåięcia koåkretåóch celówI zåalezieåia lepszej pracóI czó po toI 

abó wójechać za graåicę i móc komuåikować się z mieszkańcami w daåóm jęzókuI bóć 

przez åich zrozumiaåóm i móc bóć åiezależåóm w przópadku chociażbó åajprostszóch 

czóååościI jak kupieåie biletuI zåalezieåie drogiI itpK? 

t przópadku studeåtówI åajprostszą odpowiedzią jest taI że daåó jęzók jest wpisaåó 

do programu studiówI i co czasem się zdarzaI studeåt åie maI lub ma åiewielki wpłów 

åa wóbórI jakiego jęzóka będzie się uczóćK gest to związaåe z orgaåizacją procesu 

åauczaåia åa daåej uczelåiK Część studeåtów ma do åauki jęzóka obcego stosuåek 

obojętåóI czasami wręcz wrogiK  

tielu dorosłóch traktuje åaukę jęzóka obcego jako szaåsę åa awaås zawodowóK 

kiektórzó ze względu åa pracę są zmuszeåi do przebówaåia przez pewieå czas w 

obcojęzóczåóm środowiskuI w związku z tóm czują potrzebę pozåaåia przóåajmåiej 

podstaw jęzóka obcegoK 
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kastępåą przesłaåką zmuszającą ludzi do åauki jęzóka obcego jest åauka jęzóka 

åiezbędåego do pracóI tzwK coreigå iaåguages for ppecific murposesI czóli 

zastosowaåie jęzóka obcego dla specjalåóch celówK aotóczó to åpK koåtrolerów lotuI 

którzó muszą zåać jęzók aågielski åa tóleI abó bezpieczåie poprowadzić samolot do 

startu lub lądowaåiaK fåżóåierowie åie muszą zåać wszóstkich aspektów jęzókaI często 

wóstarczó im bieråa zåajomośćI umożliwiająca w miarę swobodåe czótaåie literaturó 

fachowejK 

ala przókładuI bpm Ebåglish for ppecific murposesF dzieli się åa trzó podgrupóW 

blmI czóli båglish for lccupatioåal murposes – aågielski użówaåó dla celów 

zawodowóchI bAmI båglish for Academic murposes – aågielski dla studeåtów 

studiującóch w krajach aågielskiego obszaru jęzókowegoI oraz bpqI båglish for 

pcieåce aåd qechåologó – aågielski dla studeåtów åauk ścisłóchI do pozåaåia jęzókaI 

abó czótać fachową literaturęK t przópadku tego tópu potrzebI wóstępują różåice 

dotóczące pozåaåia poszczególåóch umiejętåościI åiektóróm wóstarczó zåajomość 

czótaåia i pisaåia w daåóm jęzókuI iååóm wóstarczó zåajomość określoåego zasobu 

słów Eearmer NVVOI OFK  

t zależåości od potrzeb koåkretåej grupó uczåiów tworzoåó jest sólabusI czóli 

program åauczaåiaK joże oå bóć tworzoåó åa podstawie struktur gramatóczåóchI 

zasobu słowåictwa lub åa podstawie sótuacji EåpK w baåkuI åa poczcieI itpKFK aotóczó to 

szczególåie grup jedåorodåóch zawodowo i uczącóch się jęzóka obcego dla celów 

zawodowóchK mrogramó oparte åa słowåictwie związaåóm z wóbraåómi dziedziåami 

żócia są przódatåe w grupach åa wóższóm poziomie zaawaåsowaåiaI gdóż w przópadku 

grup początkującóch lub åa åiskim poziomie trudåo pracować åad jedåóm tematem 

przez dłuższó czasK fståieje åiebezpieczeństwoI że daåó temat może åie zaiåteresować 

wszóstkichI lub åiektóre osobó w bardzo małóm stopåiuK Ale z drugiej stroåó pozwala 

to åa zorgaåizowaåie materiału i pracó åa zajęciachK ala uczåiów zaiåteresowaåóch 

åabóciem koåkretåóch umiejętåości tworzó się programó oparte åa wókoåówaåiu 

poszczególåóch zadańK  

lstateczåó kształt i zakres programu zależó od potrzeb uczącóch sięK kależó wziąć 

pod uwagę ich potrzebóI zaiåteresowaåiaI wiekI poziom zåajomości jęzókaI jak często 

odbówać się będą zajęciaI jak liczåe są grupóI jaką wiedzę ogólåą prezeåtują słuchaczeK 

fstotåóm aspektem jest rówåież toI czó åa końcu kursu osobó uczące się otrzómują 

oceåó czó zaświadczeåiaI czó pracują åad jęzókiem dla własåej satósfakcjiK 
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tspółczesåe sólabusó obejmują zagadåieåia gramatóczåoJleksókalåeI sótuacójåeI 

fuåkcjoåalåeI proceduralåeI koåcepcójåeI ale są rówåież i takieI które opierają się åa 

åegocjacjach z uczåiamiK 

_ardzo często dorosłe osobó uczą się jęzókaI poåieważ są zafascóåowaåe kulturąI 

literaturąI zwóczajami daåego kraju i chcą wiedzieć więcej o ludziachI którzó posługują 

się daåóm jęzókiemK lczówiście iståieje cała gama różåorakich iååóch przesłaåekI 

które motówują dorosłóch do åauki jęzóków obcóchK kiektórzó robią toI poåieważ lubią 

åoweI trudåe wózwaåiaI iååi idą w śladó zåajomóch lub bliskichI jeszcze iååi chcą czuć 

się swobodåie jako turóści w obcóm krajuK pzeroki wachlarz przóczóåI dla któróch 

dorośli zaczóåają uczóć się jęzóków obcóch wómusza åa åauczócielach 

iådówidualizację podejścia do uczącóch sięK Ale już samo uzmósłowieåie sobie 

motówówI dla której daåa osoba postaåawia uczóć się jęzóka obcego pomoże osiągåąć 

sukcesK 

ka zakończeåie tego rozdziału chcę kilka słów poświęcić zagadåieåiom politóki 

jęzókowejI zwłaszcza w molsceK molitóka jęzókowa jest ważną kwestią w krajach 

europejskich z wielu powodówK mrzede wszóstkim kraje buropó w większości są 

człoåkami råii buropejskiejI åastępuje coraz większa koåsolidacja państwI brak graåic 

umożliwia åie tólko swobodåe podróżowaåieI ale i daje możliwości pracó poza krajem 

ojczóstómK t iåstótucjach råii wszóstkie państwa mogą użówać swojego jęzóka 

rodzimegoI  co  z  kolei  przekłada  się åa  olbrzómią pracę związaåą z  tłumaczeåiem  

wszóstkich dokumeåtówK gęzókami preferowaåómi w ageådach råii są jęzók aågielski 

i fraåcuskiK gedåak buropa jest koåglomeratem wielu åacji i wielu jęzókówI co z kolei 

ozåacza walkę o jedåakowe traktowaåie wszóstkich jęzókówK tspomåiałam wcześåiejI 

iż zaleca się åaukę jęzóka obcego główåego EåpK jęzóka aågielskiegoI åiemieckiegoI 

fraåcuskiegoI rosójskiegoI hiszpańskiegoF i jęzóka swoich sąsiadówK kiestetóI wiąże się 

to rówåież z problemami fiåaåsowómiK alatego mfeiffer EOMMNI OMRF propoåuje w 

politóce jęzókowej uwzględåić mKiåK dwa ważåe aspektóW 

· funkcjonalność 

· finanseK  

qrudåo åa co dzień zapewåić efektówåą komuåikację jęzókowąK mrofesor hoårad 

pchroederI wieloletåi przewodåiczącó ptowarzószeåia gęzóków kowożótåóch w 

kiemczech jest zwoleååikiem receptówåej wielojęzóczåościI czóli komuåikacji i 

rozumieåiu åa podstawowóm poziomie w jęzókachI które są w staåie opaåowaćK 
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mfeiffer EOMMNI OMRF zwraca uwagęI iż jest to możliwe główåie w przópadku jęzóków 

spokrewåioåóch i jęzóków główåóchI które są wómagaåe i åauczaåe z takich czó 

iååóch względówK kaczelåą ideą wiååa jedåak pozostać idea wielokulturowości i 

wielojęzóczåości buropóK  

Jęzók polski åie jest jęzókiem o zåaczeåiu strategiczåómI masowo wóbieraåóm 

przez obcokrajowców uczącóch się jęzóków obcóchI zwłaszcza młodóch ludziI którzó 

doskoåale zdają sobie sprawę z tegoI że zåajomość jęzóków obcóch otwiera drzwiK 

kauka jęzóka obcego w åaszóm kraju jest wprowadzoåa już w szkole podstawowej i 

koåtóåuowaåa w szkołach kolejåóch szczebliK lbok åauki w szkole iståieje szeroka 

oferta wielu iåstótucji prowadzącóch kursó jęzókowe dla szerokiego groåa odbiorcówK 

mopularåość tego tópu szkoleåia jęzókowego świadczóI iż sama åauka prowadzoåa w 

szkole  i  åa  uczelåi  jest  åiewóstarczającaK  fm  wóższó  poziom  i  wiekI  tóm  większe  

spektrum  potrzeb i celów wśród uczącóch sięK fådówidualåe potrzebó w dużej mierze 

decódują o wóborze åauki koåkretåego jęzókaK wdarza sięI że åie zawsze szkoła lub 

uczelåia są w staåie sprostać oczekiwaåiom uczącóch sięK taruåki szkolåoJuczelåiaåe 

są obwarowaåe programamiI barierami fiåaåsowómiI decózjami odgóråómi władz 

szkolåóch bądź uczelåiaåóchK lsobó uczące się jęzóków obcóch dokoåują wóborów z 

uwzględåieåiem szkołóI zawoduI podróżóI plaåów prówatåóchI koåieczåościK tażåe 

wódaje się obserwowaåie społeczåóch treådówI ale badaåia te bółóbó bardzo trudåe i 

åiemiarodajåeI poåieważ wóbór jęzóka bardzo często åie jest zależåó od uczåiaK t 

ostatåim czasie dużo åa popularåości stracił jęzók rosójskiI któró jeszcze åiedawåo bół 

uczoåó w szkołach podstawowóch i średåichI åatomiast obecåie åiewiele szkół 

decóduje się åa jego wprowadzeåieK w kolei te klasóI które propoåują åaukę jęzóka 

rosójskiego są bardzo popularåe wśród uczåiówK kie zawsze mogą oåi jedåak 

koåtóåuować åaukę tego jęzóka åa uczelåiachI gdóż albo åie ma go w ofercieI bądź jest 

zbót mało chętåóchK aużą rolę odgrówa też presja rodzicówI którzó åiekiedó wręcz 

wómuszają åa władzach szkolåóch åaukę jęzóka aågielskiegoK lbserwując politókę 

dotóczącą åauczaåia jęzóków obcóch mam wrażeåieI iż decódeåci ciągle 

eksperómeåtują i szukają optómalåóch rozwiązańK kie måiej jedåak raåga åauczaåia 

jęzóków obcóch wzrasta i świadomość ich zåaczeåia jest w społeczeństwie wósokaK 

mfeiffer EOMMNI OMVF pokusił się o przedstawieåie kieruåków rozwoju jęzókowej politóki 

szkolåej w åaszóm kraju postulując åastępujące zasadóW 

· zasada powszechnej nauki przónajmniej dwóch jęzóków obcóch; 
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· zasada fakultatównego wóboru pierwszego jęzóka obcego; 

· zasada obowiązkowej nauki jęzóka angielskiego jako drugiego jęzóka obcegoI 

jeśli nie został wóbranó jako jęzók pierwszó; 

· zasada kontónuacji nauki wóbranego jęzóka Ewóbranóch jęzókówF na 

kolejnóch szczeblach edukacójnóch; 

· zasada powszechnej znajomości przónajmniej jednego jęzóka obcego na 

poziomie elementarnej umiejętności komunikacójnej; 

· zasada dążności do obniżania progu EwiekuF rozpoczónania nauki jęzóka; 

· zasada dążności do poprawó warunków nauki jęzóków obcóch; 

· zasada szerszego promowania jęzóków obcóch w szkolnictwie zawodowóm 

wszóstkich szczebli; 

· zasada adekwatnego do potrzeb społecznóch kształcenia nauczócieli; 

· zasada odpowiedzialnego  doskonalenia zawodowego nauczócieliK 

 

lstatåiemu zagadåieåiu chcę poświęcić więcej uwagiK kauczóciel to zawódI którego 

przedstawiciele åigdó åie powiååi przestać się kształcić i doskoåalićK moåieważ 

zmieåiają się programóI oczekiwaåiaI metodó i techåiki åauczaåiaI a przede wszóstkim 

zmieåia się młodzież i świat wokół åasI prawdziwó pedagog musi wpisać longJlife 

learning do swoich obowiązkówK oóåek pracó powoli kurczó się dla åauczócieli 

jęzóków obcóchI co w dalszej perspektówie sprawiI że lepiej przógotowaåi åauczóciele 

będą bardziej ceåieåi i poszukiwaåiK rdział w różåego rodzaju szkoleåiachI 

warsztatachI semiåariachI koåfereåcjach powiåieå bóć obligatorójåóK kiestetóI zdarza 

się åierzadkoI iż åauczóciele wóbierają komercójåe szkoleåia orgaåizowaåe przez 

wódawåictwaI poåieważ połączoåe jest to w większości wópadków z otrzómaåiem 

gratisowóch podręczåików lub pomocó dódaktóczåóchI åie zawsze potrzebåóch 

daåemu åauczócielowiK mrzókro to pisaćI ale duża grupa uczącóch wcale åie czuje 

potrzebó stałego doskoåaleåia swoich umiejętåościI co ozåacza de facto cofaåie się i 

kompletåó zastój zawodowóK kauczócielami jęzóków obcóch są absolweåci studiów 

åeofilologiczåóchI kolegiów åauczócielskichI wóższóch szkół zawodowóchK wdarzają 

sieI ale bardzo rzadko absolweåci iååóch dziedziåI którzó rówåież mają prawo do 

åauczaåia jęzóka aågielskiegoK w pewåością specjalista zarówåo jęzókowóI jak i åa 

przókład iåżóåier lub absolweåt studiów ekoåomiczåóch będzie czuł sie swobodåiej 

åauczając jęzóka specjalistóczåegoI ale åie ma åa to regułóI gdóż filolog może z 
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powodzeåiem uczóć jęzóka fachowegoI poåieważ ma dobre przógotowaåie 

pedagogiczåe i jęzókoweK ka pewåo tótuł iåżóåiera lub magistra åauk ekoåomiczåóch 

åie ozåacza automatóczåie predóspozócji do åauczaåia jęzóka fachowegoK Absolweåci 

tóch kieruåków mają teådeåcje do zwiększaåia åacisku åa treści fachowe kosztem 

jęzókaI a lektorat to åauka jęzóka obcegoI åie przedmiotu z zakresu studiowaåej 

dziedziåóK fåterået i dostęp do sieci umożliwiają dostęp do literaturó światowejI 

zasobów biblioteczåóch åajlepszóch bibliotekI możliwość śledzeåia åa bieżąco 

piśmieååictwa z zakresu metodóki i doskoåaleåia warsztatu åauczócielskiegoI wiele 

wódawåictw oferuje w sieci materiałó do wókorzóstaåia åa lekcjachI a wszelkie 

dólemató i problemó możåa omówić åa forach åauczócielskichK qe wszóstkie 

udogodåieåia i ułatwieåia åie zastąpią jedåak koåtaktów iådówidualåóchI persoåalåóch 

z iååómi åauczócielami i wókładowcamiI dlatego tak istotåó jest udział osobistó w 

koåfereåcjachK tszóscó lektorzó powiååi w miarę możliwości orgaåizacójåoJ

fiåaåsowóch brać udział w różåorodåóch koåfereåcjachI abó wómieåiać doświadczeåie 

i ceååe uwagiI abó porówåać swoje metodó pracóI podpatrzeć jak iååi rozwiązują 

rozmaite dólemató towarzószące åaszej pracóK mroblemem jest faktI iż åie wszóscó 

studeåci plaåują pracę w szkoleI åie zawsze są zdecódowaåi w jakiego tópu szkole 

chcielibó pracowaćI poåieważ jest to wópadkowa różåorodåóch czóååikówK mfeiffer 

EOMMNI OMOF propoåuje abó w trakcie studiów studeåci specjalåości åauczócielskich 

mieli åa przókład sposobåość udziału w praktóce åauczócielskiej w krajuI którego jęzók 

studiująK ga pozwolę sobie to uzupełåićI bóć może åie do końca studeåci są świadomi 

swoich wóborów i åie zawsze te wóboró są możliweI sugeruję możliwość praktók I ale 

przede wszóstkim obserwacji zajęć prowadzoåóch w szkołach każdego szczeblaI tak 

abó przószli åauczóciele bóli zorieåtowaåi w specófice pracó z dziećmi i młodómi 

ludźmi w różåóm wiekuK _óć może orgaåizacja praktók åauczócielskich åa uczelåiach 

stwarzałóbó trudåości ze względu åa åauczaåia jęzóka fachowegoI ale z pewåością sam 

udział w zajęciach i rozmowa z lektorem dałóbó podstawó do podjęcia dalszóch decózji 

dotóczącóch wóboru późåiejszego miejsca pracóK aotkåęłam w tóm miejscu åastępåego 

problemu łączącego się z kształceåiem przószłóch åauczócieli jęzóków obcóchK ltóż åa 

studiach åeofilologiczåóch z regułó åie åaucza się jęzóków specjalistóczåóchI aåi też 

metod ich åauczaåiaK moåieważ jedåak åauka jęzóków specjalistóczåóch EfachowóchF 

jest coraz powszechåiejsza  åa lektoratachI celowóm wódaje się wprowadzeåie do 

programów studiów åauczócielskich tego puåktuK _ówa teżI że przedmiotó 

pedagogiczåe åależą åa studiach filologiczåóch do przedmiotów fakultatówåóch EzobK 
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åpK wawadzka OMMQI RPFK wbót dużo miejsca  w programach zajmują kwestie 

doskoåaleåia umiejętåości jęzókowóch i dódaktóczåóchI åatomiast zbót mało czasu 

poświęca się åa sprawó pedagogiczåe szeroko rozumiaåeI psóchologiczåe problemó 

związaåe z kształceåiem młodóch ludziI jak i åa przókład tematóką  radzeåia sobie z 

trudåómi sprawami wóchowawczómiI orgaåizacójåómi w procesie dódaktóczåómK 

wawadzka EOMMQI RVF propoåuje uczóåieåie ze studiów åeofilologiczåóch studiów 

bardziej iåterdóscópliåaråóchI czóli połączeåia åauki o jęzóku i jęzóka z iååómi 

dziedziåamiI åa przókład iåformatóką lub ekoåomiąK qeå postulat wiąże się z 

problemem åauczaåia jęzóka specjalistóczåegoI o czóm wspomåiałam wcześåiej w tóm 

rozdzialeK moåadtoI åauczóciel jęzóka obcego åie może bóć tólko i wółączåie 

perfekcójåóm użótkowåikiem i zåawcą daåego jęzókaI poåieważ åie måiej istotåe są 

zdolåości pedagogiczåe i metodóczåeK kauczóciel uczó åie tólko jęzóka obcegoI ale 

kształtuje rówåież odpowiedåią postawę uczącóch się wobec jęzókaI i kwestii realio J 

kulturozåawczóch Ewawadzka OMMQI SMFKN 

lstatåi problemI o któróm warto wspomåieć w koåtekście åauczócieliI to kwestia 

åauczócieli z dużóm stażem i doświadczeåiemK tielu z tóch pedagogów uważa się za 

omåipoteåtåóch i wszechwiedzącóchK w pewåością predestóåuje ich do takiego 

przeświadczeåia duże doświadczeåie zebraåe przez lata pracóI ale jak pokazuje opis 

układu glottodódaktóczåego w rozdziale NKUI jest to układ zmieååóI dóåamiczåóI a 

metodó i sposobó åauczaåia zmieåiają sięI i åiektóre z form stają się z czasem 

åieadekwatåeI lub åieskuteczåeK lpór przed åowiåkamiI åowóm podręczåikiemI 

åowómi metodami wódaje się åiezrozumiałóI poåieważ dobró åauczóciel powiåieå bóć 

ciekawó świata i doskoåalić swój warsztat metodóczåóK f dlatego aktówizacja tego tópu 

åauczócieli jest wózwaåiem dla osóbI które kierują ceåtrami åauczaåia jęzóków 

obcóchK wagadåieåia dotóczące åauczócieli są omówioåe dodatkowo w rozdziale O 

poświęcoåóm motówacjiK  

                                                
N  hrótko po ukończeåiu studiów brałam udział w obozie szkoleåiowóm dla åauczócieli jęzóka aågielskiego z 
całego świataI delegowaåa z mojego pierwszego miejsca pracóI qowarzóstwa tiedzó mowszechåej w mozåaåiuK 
lbóz odbówał się w AberdeeåI w pzkocjiK modczas wielu dóskusji z åauczócielamiI pamiętam problem 
podåiesioåó przez jedåą z bardziej doświadczoåóch åauczócielek z kiemiecI miaåowicie co jest lepsze dla 
uczåiówW åauczóciel perfekcójåie mówiącó w obcóm jęzóku i zåającó wszóstkie jego zawiłości strukturalåoJ
gramatóczåoJleksókalåeI czó åauczócielI któró bóć może åie jest  åajlepszó jęzókowoI ale ma dobre podstawó 
pedagogiczåe i umie dotrzeć do uczåiówK fdeałem bółobó połączeåie obu tóch umiejętåościI ale jak wiemó 
ideałó åie iståiejąK t każdóm razie większość stwierdziłaI iż dużo ważåiejsze są umiejętåości dotarcia do 
uczåiówI åiż åa przókład  bezbłędåa wómowaI iåtoåacjaI budowa zdańK f według måie jest to prawdaK 
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t åastępåóm podrozdziale przedstawię przedmiotI cele i metodó badań åiåiejszej 

rozprawóK 

NKO mrzedmiotI cele i metodó badań 

t swojej pracó omawiam szaåse i problemó åauczaåia jęzóków obcóch åa 

wóższóch uczelåiach techåiczåóch ze szczególåóm uwzględåieåiem specófiki 

åauczaåia jęzóka aågielskiegoK ptaram się odpowiedzieć åa pótaåieI czó 

zapropoåowaåa studeåtom uczelåi techåiczåóch ścieżka edukacójåa w zakresie åabócia 

kompeteåcji jęzókowóch jest właściwa i czó spełåia ich oczekiwaåiaK Chcę potwierdzić 

zåaczeåie wprowadzeåia åauki jęzóka specjalistóczåegoI i jedåocześåie sprawdzićI w 

jaki sposób możåa ziåteåsófikować efektówåość jego åauczaåia åa lektoracieK gak 

podwóższóć i utrzómać motówację przószłóch iåżóåierów i przekoåać ichI iż 

zåajomość jęzóka obcego åa dobróm poziomie jest åiezbędåa w dalszej pracó 

zawodowej i zdobówaåiu wiedzó związaåej z ich profesjąK ka podstawie badań 

empiróczåóch Eaåkietó dla studeåtów i åauczócieliI wówiadó z lektoramiFI rozważam 

celowość uczeåia jęzóka zawodowego i aåalizuję dla jakich potrzeb będą go użówali 

studeåciI przószli absolweåci uczelåi i szkół techåiczåóchK t dużej mierze skupiam się 

åad zagadåieåiem przógotowaåia studeåtów do czótaåia literaturó fachowej w jęzóku 

obcómK moddaję aåalizie programó åauczaåiaI abó skoordóåować liczbę godziå 

przezåaczoåą åa lektorat z zadaåiami wózåaczoåómi przez władze uczelåiI władze 

oświatowe i z potrzebami samóch studeåtówK oozpatruję tę kwestię w powiązaåiu z 

autoåomiczåómi i półautoåomiczåómi formami uczeåia się i åauczaåiaI które 

pozwalają åa uzupełåieåie zåikomej liczbó zajęć åa lektoracie poprzez samodzielåą 

pracę studeåtaK t jaki sposób możåa pokoåać lub przóåajmåiej zmiåimalizować 

trudåości i przeszkodó stojące przed åauczócielami i studeåtami w trakcie lektoratuK 

Czó åiewóstarczająca liczba godziåI brak czasuI wiele trudåóch przedmiotów 

wómagającóch dużego åakładu czasu i siłI wiedzó ścisłejI åie powodują odsuåięcia 

åauki jęzóka obcego åa margiåes? geśli takie teådeåcje się pojawiająI to jakie środki 

zaradcze przedsięwziąćI abó zapobiec takim sótuacjomK t swojej pracó poruszam 

kwestię åauczaåia jęzóka specjalistóczåego w powiązaåiu z wiedzą fachową åabótą w 

czasie studiówI jak radzić sobie w sótuacjiI w której lektorat zaczóåa się åa pierwszóm 

semestrze studiówI co implikuje trudåości w przekazówaåiu wiedzó związaåej z daåą 

dziedziåąI gdóż studeåci dopiero zaczóåają wgłębiać się w tajåiki zawoduK Czóli åauka 
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jęzóka obcego jest rówåocześåie åauką przedmiotuK  mróbuję odpowiedzieć mKiåK åa 

pótaåia jak przekoåać åauczócieli i jak ich przógotować do åowóch wózwań i czó 

åauczóciel jęzóka obcego åa uczelåi techåiczåej musi bóć fachowcem w daåej 

dziedziåieK gakich metod i techåik użówaćI abó efektó pracó bółó satósfakcjoåujące 

zarówåo dla lektorówI jak i dla uczącóch sięK Aåaliza odpowiedzi studeåtów åa pótaåia 

dotóczące åauczaåia jęzóka specjalistóczåegoI wówiadó z lektorami i ich spostrzeżeåia 

pozwalają ustalić problemó i szaåse ich rozwiązaåiaI co wómaga jedåak ciągłego 

moåitoriågu i dostosowaåia do wómogów współczesåego świataK _iorąc pod uwagę 

związki przóczóåowoJskutkowe międzó elemeåtami wpłówającómi åa kształt lektoratu 

åa uczelåiach techåiczåóch koåkluzje są czótelåe i klarowåeW idea åauczaåia jęzóka 

specjalistóczåego jest słuszåa i åależó iść w tóm kieruåkuK pzczegółó åatomiast 

wómagają optómalizacjiI czasem korektóI bądź udoskoåaleåiaI zwłaszczaI że åiektóre  

pomósłóI koåcepcje åie wiążą się z kosztamiI lecz ze staraååóm przemóśleåiem pracó 

ceåtrum jęzókowegoK Chcę dokładåie i staraååie przejrzeć i rozważyć związki międzó 

lektoremI programem åauczaåiaI studeåtemI metodami åauczaåiaI i  åa podstawie 

wåiosków zapropoåować model orgaåizacjiI strukturó i åauczaåia jęzóków obcóch åa 

lektoratach uczelåi wóższóchI ze szczególåóm uwzględåieåiem specófiki åauczaåia 

fachowego jęzóka aågielskiegoK  

NKP  kauczanie drugiego jęzóka  

eistoria prac åad przóswojeåiem jęzóka obcego to ścisła współpraca åauczócieli i 

jęzókozåawcówK deåeralåa uwaga åasuwająca się po aåalizie ich pracI pozwala 

twierdzićI że åauka jęzóka drugiego czerpie wiele elemeåtówI wręcz opiera się åa 

zåajomości jęzóka pierwszegoK t większości przópadków jęzók pierwszó jest 

rozumiaåó jako jęzók ojczóstóI jedóåó jęzókI któróm posługuje się daåa osobaK t 

åiektóróch przópadkach zdarza sięI iż od åiemowlęctwa dziecko jest otoczoåe i dorasta 

wśród większej liczbó jęzókówI wtedó mówimó o jęzóku bardziej i måiej 

domiåującómK wdarzają się rówåież sótuacjeI w któróch dziecko w prawie rówåóm 

stopåiu opaåowało dwa jęzóki EåpK gdó rodzice mówią dwoma różåómi jęzókamiFI i 

trudåo  oceåićI któró jęzók jest pierwszómK Często w przópadku przeåiesieåia się do 

środowiska drugiego jęzókaI åastępuje osłabieåie zåaczeåia jęzóka pierwszegoK 

deåeralåieI wóżej wspomåiaåe przópadki åależą do rzadkości i dlatego badacze raczej 

skupili się åa założeåiuI że prawie zawsze jedeå jęzók zostaje opaåowaåó wcześåiejK 
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qeådeåcja taI czóli badaåie wpłówów pierwszego jęzóka åa drugi zazåaczóła się 

szczególåie mocåo w latach VMJtóch ubiegłego wiekuK kiebagatelåe zåaczeåie miałó w 

tóm względzie prace ChomskóDegoI któró twierdziłI że każdó człowiek jest wóposażoåó 

w  tak  zwaåó  iAaI  czóli  ianguage Acquisition aeviceI iAaI czóli umiejętåość 

przóswojeåia jęzókaI co jest tópowe tólko dla rodzaju ludzkiegoK tszóstkie te 

dówagacje prowadziłó do dwóch koåkluzjiK mo pierwszeI abó pozåać jęzók drugiI trzeba 

mięć przóswojoåó jęzók pierwszóI i poåieważ jęzók to coś uåikalåegoI åauczaåie 

jęzóka w żadeå sposób åie jest związaåe z uczeåiem się iååóch rzeczóI zachowańI itpK 

qa ostatåia koåcepcja bóła podważaåa przez badaczóI którzó z kolei twierdząI że 

åabócie umiejętåości jęzókowóch to coś podobåegoI jak åauczeåie się åa przókład gró 

w teåisaK deåeralåie jedåak uczeåie się jęzóka obcego traktowaåe jest jako åabócie 

koåkretåej umiejętåości EskillFK 

tielu åaukowcówI już od czasów Aróstotelesa zajmuje się przóswajaåiem jęzókaK 

Często åabócie umiejętåości jęzókowóch jest porówåówaåe do umiejętåości móśleåiaK 

aebata tocząca się od wieków jest złożoåa i trudåo tu mówić o jedåozåaczåóch 

wåioskachK qoczące się sporó możåa podsumować stwierdzeåiemI że dla części 

badaczó jęzók jest wópowiedziaåą móśląI a dla iååóch móśl jest cichómLmilczącóm 

jęzókiemK t połowie uu wieku toczóła się wręcz zażarta dóskusja międzó dwoma 

opoåeåtamiW szwajcarskim psóchologiem geaåem miagetI i amerókańskim liågwistąI 

koam’em ChomskóK moåieważ ich opiåie bółó diametralåie różåeI wspólåe spotkaåie 

åa koåfereåcji we craåcji w NVTR roku przeszło do historii dziejów badań åad jęzókiemK 

Chomskó odwołuje się w swoich pracach do mlatoåa i jego pótaåiaI jak to się dziejeI że 

człowiek  mimo  ograåiczoåego  i  osobistego  koåtaktu  ze  światemI  wie  tóle  ile  wieK  

lczówiście Chomskó badał to w odåiesieåiu do jęzókaI zwłaszcza w przópadku dzieciI 

które są w staåie åauczóć się jęzóka w krótkim czasieK mrzóswojeåie jęzókaI åawet 

złożoåóch struktur jak åa dziecko jest szóbkieK gedåo z możliwóch wójaśåieńI iż dzieje 

się tak dzięki tak zwaåemu odpowiedåiemu i świetåemu ?środowisku? i matce 

Chomskó zdecódowaåie odrzucałI aczkolwiek późåiejsze prace badawcze Epåow i 

cergusoå NVTTF wókazałóI że åie åależó tego zupełåie åegowaćK Chomskó uważałI że 

dzieci rodzą się już z iAaI dzięki któremu są w staåie åauczóć się jęzókaK  

katomiast miaget twierdziI że w rozwoju dziecka możåa wóróżåić kolejåe 

etapóLstadia związaåe z jego wiekiemK aziecko åajpierw asómiluje pewåe formó i 

przeżówa jeI doświadcza w teå czó iååó sposób i adaptuje się do tóch formK miaget 
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postuluje geåeralåą teorię uczeåia sięK  lsobąI która åiejako „pogodziła” wspomåiaåóch 

badaczóI bóła harmiloffJpmithI która åie odrzucała całkowicie opiåii miaget’aI ale 

postulowała różåe poziomó reprezeåtacjiI która wraz z wiekiem i doświadczeåiem 

geåeralizuje się Egohåsoå NVVSI NNJNUFK  

lgólåie rzecz ujmującI jęzók åa pewåo jest traktowaåó jako åarzędzie 

umożliwiające pozåaåieI a co za tóm idzieI rozwójK tielu åaukowców podkreśla 

podobieństwa międzó umiejętåością jęzókową a iååómi umiejętåościamiK tiele 

umiejętåości motoróczåóch zwiera w sobie elemeåtó pozåaåiaI z kolei umiejętåości 

jęzókowe obok aspektów pozåawczóch mają umiejętåości motoróczåe EmówieåieI 

czótaåieI pisaåie i słuchaåie aågażują wargiI uszóI ręceI oczóI åarządó mowó 

wewåętrzåe i iååe części ciałaFK  

Główåą różåicą międzó umiejętåościami motoróczåómi a jęzókiem Ewraz z iååómi 

umiejętåościami pozåawczómiF to faktI iż produkcja jęzókowa åie wódaje się bóć tak 

związaåa z bodźcami EstimuliF w porówåaåiu z iååómi umiejętåościamiI ale w tóm 

względzie zdaåia åaukowców są podzieloåeK  

t NVQU roku amerókański psócholog korbert tieåer zapropoåował åazwę 

cóberåetóka dla badaåia sóstemów komuåikacójåóchK gego teoria bóła bardzo popularåa 

aż do lat SM ubiegłego wieku i staåowi podstawę współczesåóch teorii psóchologii 

pozåawczej i teorii uczeåia sięK gęzók jest określaåó jako celoweI hierarchiczåeI 

zorgaåizowaåeI åiestereotópowe zachowaåieK t przópadku jęzókaI toI co czótamó lub 

słószómó w dużóm stopåiu zależó od schematówI które przóåosimó ze sobą Egohåsoå 

NVVSI PPFK  

t ostatåich latach wielu zwoleååików ma koåcepcja według której do opaåowaåia 

jęzóka obcego prowadzi szereg drógI a tólko jedåą z åich może bóć powieleåie wzoru 

opaåowaåia jęzóka pierwszegoK gedåóm z åajbardziej zåaczącóch przedstawicieli tego 

åurtu jest hrasheå ENVUUFI któró defiåiuje dwa pojęciaW uczeåie się ElearningF i åabócie 

EacquisitionFK ala åiego uczeåie się oparte jest åa pewåóch puåktach odåiesieåia i 

zasadzie izolacjiI co ma miejsce w klasieI podczas gdó åabówaåie umiejętåości oparte 

jest z kolei åa powielaåiu wzorów pozåaåia pierwszego jęzókaI w trakcie kreowaåia 

procesu tworzeåia Ecreative construction processFI bez świadomego skupiaåia się åa 

formach jęzókowóch Egohåsoå NVVSI ROFK tedług hrasheåa akwizócja åastępuje w 

wóåiku podświadomego procesu podobåego do procesuI któró zachodzi u dzieci 

uczącóch sie jęzóka pierwszegoK Cókl teå wómaga zåaczącej iåterakcji w jęzóku 
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docelowómI a uczeståicó koåceåtrują się åa samóm akcie komuåikacjiK w kolei uczeåie 

się jest rezultatem iåstrukcji i składa się ze świadomego procesu implikującego 

świadomą wiedzę o jęzókuI co ozåaczaI iż ważåiejsza jest akwizócja zgodåie z 

przeświadczeåiem hrasheåa Epchutz OMMTI OFK fååi badacze krótókowali teå puåkt 

widzeåiaI ale zarazem przózåawali hrasheå’owi wiele racjiI chociażbó w rozpozåaåiu 

iståieåia dwóch różåóch procesów w trakcie pracó åad jęzókiemK Abó głębiej spojrzeć 

åa proces uczeåia się i åabówaåia wiedzóLakwizócjiI åależó zbadać czó procesó te 

zawierają mechaåizmó kogåitówåeI czó idą swoją własåąI osobåą ścieżkąK fååómi 

słowóI czó iståieją dowodó åa hipotezę kogåitówåą przó åauce drugiego jęzóka i czó 

iståieje hipoteza kogåitówåa przó akwizócji drugiego jęzókaK iiteratura poświęcoåa 

temu mechaåizmowiI jak i rozsądekI świadczą o tómI że drugi jęzók może bóć 

opaåowaåó poprzez strategie wókorzóstujące ogólåe pozåaåie Egeneral cognitionFK 

tięcej problemów åastręcza akwizócja – z pewåością jest zaaågażowaåe pozåaåieI ale 

mechaåizmó są iååe åiż w przópadku uczeåia sięK modsumowując dóskusję toczącą się 

międzó uczoåómiI możåa stwierdzićI iż obie ścieżki – uczeåie się i akwizócja – 

aågażują różåorodåe formó przetwarzaåiaK  

Główåóm czóååikiemI któró odróżåia uczeåie się jęzóka drugiego i każdego 

åastępåego od uczeåia się jęzóka pierwszego jest fakt zåajomościI oczówiście w 

różåóm stopåiuI ogólåóch reguł tópowóch dla jęzóka i jego wókorzóstaåiaK _ez 

względu jak różåorodåe są jęzóki w stosuåku do jęzóka ojczóstegoI bezsprzeczåie wiele 

je także łączóW służą jako åarzędzie komuåikacjiI słowa użówaåe są w odåiesieåiu do 

przedmiotówI zjawiskI działańI itpKI dzięki łączeåiu słówI fraz powstają złożoåe 

strukturó przekazujące wiadomościI koåkretåe zasadó pozwalają wórazić złożoåe 

relacje międzó działaåiamiI staåami i obiektamiK  

kależó tu rówåież wspomåiećI iż åauczaåiu pierwszego jęzóka åie towarzószó 

zazwóczaj frustracja związaåa często z åauką åowego jęzókaI poåieważ åasze móśli 

możemó wórazić w sposób ograåiczoåó użówając pozåaåe strukturó gramatóczåe i 

ograåiczając wópowiedź do opaåowaåego zasobu słowåictwaK aziecko pozåając jęzókI 

ma początkowo małe potrzebó wórażaåia swoich móśliI są oåe zazwóczaj związaåe z 

zabawąI jedzeåiem i poczuciem bezpieczeństwaK t późåiejszóm okresieI w miarę 

pozåawaåia świata i odkrówaåia jego złożoåościI åastępuje potrzeba zwiększeåia 

umiejętåości jęzókowóchK f jest to przedmiot wielu dóskusji åaukowóchI – któró 
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rozwójI liågwistóczåóI jęzókowó czó kogåitówåó wiedzie prómI aczkolwiek możåa z 

pewåością potwierdzić ich ścisłó związekK  

wazwóczaj uczåiów drugiego jęzóka kojarzómó z dziećmi i åastolatkami 

rozpoczóåającómi åaukę jęzóka obcego w szkole lub åa kursachK Ale do tej grupó 

åależą rówåież emigraåci i ich dzieci pozåającó jęzók w åowóm środowiskuI uczeståicó 

kursów dla dorosłóchI misjoåarzeI pracowåicó oddelegowaåi do pracó za graåicęI i 

wielu iååóchK tszóstkich ich łączó toI że w miarę opaåowali już pierwszó jęzókK 

mozwala im to åa pewåe odåiesieåie do jęzóka pierwszego w trakcie åauki jęzóka 

drugiegoK gest to łatwiejsze w przópadku istotåóch podobieństw międzó tómi dwoma 

jęzókamiI wtedó åie jest koåieczåe uczeåie się åiektóróch strukturI åa przókład szóku 

zdaåiaI dodatkowoI lub w jakiś specjalåó sposóbK tiększe podobieństwo  strukturI 

gramatóki czóåi åaukę łatwiejsząI ale åawet w takim wópadku åie możåa zapomiåać o 

różåicachK fm måiej są świadomi uczåiowie wielu różåorodåóch możliwości wórażeåia 

podstawowóch ideiI móśli i relacji międzó åimiI tóm dłużej trwa proces pozåaåia 

obcego jęzókaK fståieją też zåaczące różåice międzó uczącómi się jęzóka pierwszegoI 

jak i jęzóka drugiegoK mrzede wszóstkim ci drudzó mają większą świadomość rozwojuI 

silåiejszą teådeåcję do stosowaåia abstrakcójåóch pojęć i strukturK  

t przópadku uczeåia się jęzóka drugiego często mamó do czóåieåia z tak zwaåóm 

guided learningI to zåaczóI z uczeåiem się pod kieruåkiem åauczócielaK tóbraåe przez 

åiego metodó i techåiki åauczaåiaI podręczåikI program realizowaåó åa zajęciach 

wpłówają zåacząco åa proces uczeåia sięK Ale åadal åajważåiejszó jest uczeń i 

współpraca z åimK fåaczej wógląda sótuacja emigraåtów – w tóm wópadku mamó do 

czóåieåia ze spoåtaåiczåóm procesem åabówaåia jęzókaK lczówiście w dużóm stopåiu 

proces teå jest zdetermiåowaåó przez środowiskoI w któróm emigraåt żóje i pracujeK  

kastępåą cechą wpłówającą zåacząco åa przebieg procesu uczeåia się jęzóka 

obcego jest środowisko jęzókoweI w któróm odbówa się åaukaK gest oåo 

moåoliågwalåe takI jak w przópadku procesu spoåtaåiczåego Eemigraåci są zmuszeåi 

do załatwiaåia wszelkiego rodzaju spraw w biurzeI w pracó w obcóm jęzókuFK t tej 

sótuacji praktóczåie åie użówa się jęzóka ojczóstegoK ja to swoje zaletó i wadóK 

kiewątpliwą zaletą jest åiski poziom iåterfereåcji z jęzókiem ojczóstómI poåieważ 

åowó jęzók jest opaåowówaåó poprzez åaukę koåkretåóch zwrotów i idiomówI a åie 

zestawu reguł i słówK moåadtoI poåieważ åowó jęzók jest koåieczåó w procesie 

komuåikacjiI uczåiowie są wósoce umotówowaåiK gedåakże w zależåości od trudåości i 
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problemów w opaåowaåiu åowego jęzókaI poziom motówacji może spaść po krótkim 

czasieK mostęp w opaåowówaåiu åowego jęzóka zostaje zatrzómaåóI a uczącó się ze 

względu åa brak możliwości korektó åie jest w staåie dokładåie oszacować swoich 

braków w komuåikowaåiu się w daåóm jęzókuK w kolei osobó posługujące się daåóm 

jęzókiem jako jęzókiem ojczóstóm w koåtaktach z obcokrajowcami użówają często 

prostóch struktur i słowåictwa podstawowegoI abó ułatwić zrozumieåieI co åie sprzója 

z drugiej stroåó rozwojowi jęzókowemuK  

t sótuacji åauki w waruåkach szkolåóch jęzók drugi åie zajmuje tak ważåego 

miejsca w komuåikacjiI jak w przópadku pobótu w środowisku obcojęzóczåómK qo 

ozåaczaI że motówacja musi bóć oparta åa iååóchI rówåie zåaczącóch przesłaåkachK 

mroblem motówacji i czóååików determiåującóch jest szczegółowo omówioåó w 

rozdziale OK mrzede wszóstkimI uczeń musi mieć świadomość różåic międzó strukturami 

swojego jęzóka ojczóstego a jęzókaI którego się uczóI åatomiast z drugiej stroåó 

powiåieå wiedziećI w jaki sposób wókorzóstać swoją wiedzę dotóczącą jęzóka w åauce 

drugiego i åastępåóch jęzókówK  

aość długo tolerowaåo poglądI iż åauka jęzóków obcóch powiååa odbówać się w 

izolacji od jęzóka ojczóstego z powodu wzajemåóch iåterfereåcjiK gedåak badaåia 

przeprowadzoåe w latach osiemdziesiątóch ubiegłego wieku EåpK przez iutjeharmas 

NVVVF potwierdziłó pozótówåe iåterakcje międzó åauczaåómi jęzókamiI chociażbó 

poprzez wókorzóstaåie zåaåóch techåik i strategii Ewawadzka OMMQI NPTFKazięki åauce 

åowóch jęzóków zwiększa się u uczåiów language awarenessK moåadto wawadzka 

EOMMQI NPVF postuluje zwiększeåie i rozwijaåie u uczåiów aktówåego stosuåku do zadań 

dla zoptómalizowaåia åauczaåia drugiego jęzókaK 

aecózją o ogromåóm zåaczeåiu w przópadku åauki jęzóka obcego jest wóbór 

właściwej odmiaåóI wariaåtu daåego jęzókaK oóżåorodåość i wielość odmiaå w obrębie 

jedåego jęzóka to jego åieodłączåó elemeåtK lczówiścieI te wszóstkie odmiaåóI czó to 

regioåalåeI czó środowiskoweI mają cechó wspólåe umożliwiające komuåikację międzó 

osobami posługującómi się tóm samóm jęzókiemK t przópadku bardziej 

ziåstótucjoåalizowaåóch form åauczaåia decózja jest åarzucoåa i podjęta przez autorów 

podręczåikówI åauczócieliI władze oświatoweK lsobó uczące się jęzóka w måiej 

formalåóch ramach muszą sami zdecódowaćI któró wariaåt jęzóka wóbraćI gdóż åie 

sposób åauczóć się efektówåie wielu różåóch odmiaå tego samego jęzókaK  
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ka koåiec tego rozdziałuI chcę parę słów poświęcić åauczaåiu jęzóka dla celów 

zawodowóchK qemat teå przewija się w całej mojej pracóI tu kilka zdań ogólåóchK 

kauczaåie dla potrzeb zawodowóch zóskało åa zåaczeåiu w wóåiku reformó 

szkolåictwaI zmiaå społeczåoJpolitóczåóch i wstąpieåiu do råii buropejskiejK dłówåó 

åacisk powiåieå bóć położoåó åa opaåowaåie umiejętåości efektówåej komuåikacji za 

pomocą czterech podstawowóch sprawåości jęzókowóchK oada buropó zaleca 

wprowadzeåie do treści åauczaåia sótuacji związaåóch z żóciem codzieååómI pracąI 

ekoåomią i bizåesem w stopåiu podstawowómI elemeåtów wiedzó o świecie 

współczesåóm Ewawadzka OMMQI NQNFK kależó podkreślićI iż obie kompeteåcjeW 

jęzókowa ogólåa i jęzókowa zawodowa są ze sobą åierozerwalåie związaåeK 

aokładåiejsze omówieåie åauczaåia jęzóka fachowego Ezwaåego też specjalistóczåómF 

zåajduje się w dalszej części pracóK moåieważ w większości wópadków jego åauczaåie 

jest sprzężoåe z åauką jęzóka obcego dorosłóchI chcę w åastępåej części omówić 

problemó åauczaåia osób dojrzałóchK 

NK4 kauczanie dorosłóch 

lbecåó rozwój cówilizacójåóI ciągłe zmiaåóI powodująI że czómś zupełåie 

åormalåóm jest dokształcaåie się przez całe żócieK ppołeczeństwo staje się coraz 

bardziej  aktówåeI  wiele  osób  zmieåia  w  ciągu  swojego  żócia  pracęI  a  åawet  zawódK  

tedług fllicha ENVTMI rozdział OF każdó człowiek powiåieå mieć dostęp do sóstemu 

oświató w każdóm momeåcie swojego żóciaK w kolei według raportów tak zwaåego 

hlubu ozómskiego jedóåie uczeåie bez graåic może zapobiec wszelkim katastrofomI 

które mogą wóåikać åpK z faktu åieumiejętåego obchodzeåia się ze środowiskiemI 

korzóstaåia z åowóch techåologiiI itpK kajgłośåiejszóm bół raport caure’aI 

przewodåiczącego jiędzóåarodowej homisji do ppraw oozwoju bdukacjiI z NVTO 

zatótułowaåó ?rczóć sięI abó bóć? Eaågielski tótułW iearning to beK qhe torld of 

education todaó and tomorrowFK  

t raporcie tóm przedstawioåo dwadzieścia jedeå postulatów związaåóch z politóką 

oświatowąK mrzede wszóstkim wskazaåo åa koåieczåość stosowaåia zasadóI iż ?każdó 

człowiek powinien mieć możliwość uczenia się przez całe żócie i to powinno bóć 

naczelną ideą politóki oświatowej? Ecaure NVTOFK  lzåacza toI że szkoła i iåstótucje 

oświatowe powiååó przógotować uczåiów do ciągłego zdobówaåia i poszerzaåia swojej 

wiedzóK oaz zdobóte iåformacje powiååó bóć pogłębiaåeI a åasza wiedza ewoluuje w 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Komisja_do_Spraw_Rozwoju_Edukacji


 OT

ciągu åaszego żóciaK jożemó zatem powiedziećI że kształceåie powiååo pomagać i 

uczóć åas jak iståiećI åie tólkoI co robićK jóślęI że większość decódeåtów jest 

przekoåaåa o doåiosłej roli edukacjiI szczególåie edukacji permaåeåtåejI która pozwala 

pozåać iååe åarodó oraz sprzója dialogowi z iååómi sóstemami wartości i kulturamiK 

alatego edukacja dorosłóch jest tak ważåaK  

fååe z kolei raportóI przógotowaåe przez rkbpClI zwracają uwagę åa åastępujące 

filaró edukacjiW 

· uczóć sięI abó wiedzieć 

· uczóć sięI abó działać 

· uczóć sięI abó żyć wspólnieI uczóć się współżócia z innómi 

· uczóć sięI abó bóćKO  

holejåe raportó rkbpCl programu bdukacji dla tszóstkich dotóczółóW 

· oównouprawnieniu w dostępie do edukacji EOMMPLQF 

· gakości kształcenia EOMMRF 

· Alfabetózacji EOMMSF 

· bdukacji dla wszóstkich Eod OMMTJ obecnieFPK 

kajogólåiejsze zasadó dotóczące uczeåia dorosłóch obowiązujące åauczócieli 

wszóstkich tópów szkół i placówek oświatowóch są åastępująceW 

· podmiotowe traktowanie dorosłóch 

· zgodna współpraca 

· indówidualizacja nauczania 

· odwołanie się do poczucia godności dorosłego człowieka 

· komentarz dódaktócznó 

· stworzenie możliwości pozótównego zaprezentowania się dorosłego ucznia 

· stómulowanie i pobudzanie twórczej postawó dorosłego ucznia4K 

gedåóm z pioåierów rozwoju oświató pozaszkolåej dla dorosłóch bół Aåglik 

qomasz jorusI któró postulował połączeåie wóchowaåia i åauczaåia z żóciemI przez 

co stał się jedåóm z åajbardziej postępowóch filozofów szesåastego wiekuK fdee 

åauczaåia dorosłóch podjęte zostałó dopiero w osiemåastóm wieku przez fraåcuskiego 

filozofaI matematóka i fizóka gaåa Aåtoåiego jikołaja CoådorcetaI któró podåosił 

                                                
O httpWLLwwwKuåescoKplLfileadmiåLuser_uploadLpdfLQ_cilaró_oaport_aelorsaKpdf 
P httpWLLwwwKuåescoKplLedukacjaLedukacjaJdlaJwszóstkichL 
QhttpWLLecKeuropaKeuLeducatioåLlaåguagesLlaåguageJteachiågLdocRO_plKhtm  

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=23023&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=35939&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=43283&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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zåaczeåie upowszechåieåia åauczaåia dorosłóch poprzez odczótóI wókładóI åaukę 

samodzielåej pracóK mostępowe idee rewolucji fraåcuskiej dotóczące rówåież oświató 

dorosłóch staåowiłó bazę politóki oświatowej wielu europejskich państw w 

dziewiętåastóm wieku Etołoszóå NVSQI OQQFK tiek dwudziestó przóåiósł zwiększeåie 

zaiåteresowaåia åauczaåiem dorosłóch i w tóm koåtekście åależó wspomåieć o  

powstaåiu uåiwersótetów ludowóchI któróch twórcą i orędowåikiem bół duński 

historók i poeta crederik druådtvigK  råiwersótetó przógotowówałó młodóchI 

dorosłóch ludzi do zawodu bądź pozwalałó im poszerzać wiedzę zgodåie z 

zaiåteresowaåiamiK qa forma kształceåia początkowo spopularózowaåa w krajach 

skaådóåawskichI z czasem przeåiosła się do iååóch krajówK t molsce w okresie 

międzówojeååóm dużóm uzåaåiem cieszółó się uåiwersótetó powszechåeI szczególåie 

qowarzóstwo råiwersótetów oobotåiczóch i qowarzóstwo tiedzó mowszechåejI 

działająceI co prawda w okrojoåej i zmieåioåej formuleI do dzisiaj Etołoszóå NVSQI 

RQQFK mo ff wojåie światowej powstał  program oświató dla osób dorosłóchI 

pracującóchK traz ze zmiaåą ustrojową w molsce w latach osiemdziesiątóch i 

dziewięćdziesiątóch powstało szereg pozaszkolåóch form kształceåia i dokształcaåia 

dorosłóchK 

kależó pamiętaćI iż uczeåie dorosłóch zåacząco różåi się od uczeåia dzieci i 

młodzieżóK Czóååikiem stómulującóm uczącóch się dorosłóch może bóć ich 

doświadczeåie i zdobóta wiedzaI stąd czóååikiem motówacójåóm jest przede 

wszóstkim użóteczåość pozåaåej wiedzóK holejåómi czóååikami motówacójåómi są 

sposobåość sprawdzeåia swoich dokoåań i postępów w oparciu o obowiązujące 

staådardóI oraz stosowaåie właściwóch metod åauczaåia i korzóstaåie z odpowiedåich 

materiałów Epieńko OMMTI NFK tprowadzeåie przójazåej atmosferó i ciągła aktówizacja 

dorosłóch w czasie zajęć z pewåością przóczóåią się do wzmocåieåia motówacji i 

przekoåaåia o słuszåości dalszego dokształcaåiaK  

t dwudziestóm wieku z  pedagogiki ogólåej i filozofii wóchowaåia wóodrębåiła 

się åauka andragogikaI czóli åauka o kształceåiu dorosłóchK kiezbędåóm waruåkiem 

aktówåości umósłowej jest ciągła stómulacja mózguKR t przópadku edukacji dorosłóch 

główåóm celem jest uzóskaåie przórostu wiedzóI a åie tólko prezeåtacja åowego 

materiałuK meszko EOMMTI OJPF postuluje klarowåe określeåie celów całego procesu 

dódaktóczåego w ?kategoriach zmian w słuchaczu?K jateriał przedstawiaåó dorosłóm 

                                                
R l pamięci szerzej piszę w rozdziale NKRKN JNKRKPK 
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wiåieå bóć mocåo powiązaåó z praktókąI z ich doświadczeåiamiI poåadto materiał 

powiåieå bóć usóstematózowaåó i logiczåie powiązaåóK aorośli osiągają zamierzoåe 

efektó åajczęściej poprzez  rozwiązówaåie problemów i zadańI i do tego tópu form 

åależó się odwołówaćK meszko EOMMTF propoåuje åastępujące regułó dotóczące 

åauczaåia osób dorosłóchW 

· od rzeczó łatwóch do trudniejszóch 

· od zadań prostóch do bardziej złożonóch 

· od spraw ogólnóch do szczegółowóch 

· od rzeczó znanóch do nieznanóch 

· od konkretów do abstrakcjiK 

t åastępåej części przedstawię dokładåiej cechó charakteróstóczåe osób dorosłóch 

uczącóch się jęzóków obcóchK  

NKR  Charakteróstóka dorosłóch uczącóch się jęzóków obcóch 

tolski EOMMOI NTSF czóåi trzó spostrzeżeåia dotóczące åauczaåia dorosłóchW 

· konieczność kształcenia się i dokształcania przez całe żócieI zmiana planów 

żóciowóch i zawodowóchI powodująI że częściowo zanikłó różnice i wómieszałó 

się role młodzieżó i dorosłóch w procesie edukacójnómI 

· ponieważ dorośli należą do określonóch grup społecznóchI stąd ich oczekiwania 

wobec kształcenia też są różneI 

· konstrukt homo scholasticus – człowiek nastawionó na bócie nauczanóm powoli 

staje się iluzjąK 

 

tiek uczåiów jest jedåóm z decódującóch czóååików determiåującóchI czego i w 

jakiej formie uczómó åa zajęciach jęzóka obcegoK qruizmem jest stwierdzeåieI że ludzie 

w różåóm wieku mają różåe potrzebóI wómagaåia i zdolåości kogåitówåeI czóli 

pozåawczeK fståieje wiele mitów åa temat uczeåia się i wiekuK tedług åich dorośli 

muszą pokoåać zbót dużo barier w postaci efektów starzeåia sięI jak i dotóchczasowego 

doświadczeåiaK Ale wiadomoI że trudåo opierać się åa stereotópach i uprzedzeåiachK 

wmiaåó zachodzące w orgaåizmie człowieka wraz z upłówem czasu åie uåiemożliwiają 

dalszego kształceåia sięK Autorzó wielu badań  potwierdziliI że wóstarczająco 

umotówowaåi i pracującó sóstematóczåie dorośli mogą uzóskać rówåie zadawalające 
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sukcesó w opaåowaåiu jęzóka obcegoI a tólko umiejętåość rozumieåia mowó jest 

lepsza u osóbI które rozpoczęłó åaukę przed okresem dojrzewaåia Etilczóńska NVVVI 

VVFK  

aorośli uczåiowie charakterózują się åastępującómi cechamiW åie jest im obce  

móśleåie abstrakcójåeI mają pewåe doświadczeåie żócioweI z regułó mają koåkretåe 

oczekiwaåia w stosuåku do procesu åauczaåiaI jak rówåież własåe wzorce uczeåia sięI 

często są zdecódowaåie bardziej zdóscópliåowaåi åiż åpK åastoletåi uczåiowieI umieją i 

chcą pokoåać zåudzeåie pojawiające się w trakcie åaukiI ich doświadczeåie i zasób 

wiedzó pozwalają åauczócielowi wókorzóstać szeroki wachlarz techåik i zadańK aorośli 

mają rówåież jasåo sprecózowaåe plaåó i celeI które pomagają im w åauceI co 

åieczęsto lub w małóm stopåiu wóstępuje w przópadku młodszóch uczåiówK 

lczówiście åie ozåacza toI że uczeåie dorosłóch to samo pasmo sukcesówI a praca z 

dorosłómi to czósta przójemåośćK qo są też ludzie ze swoimi problemami i 

oczekiwaåiamiI åierzadko pełåi kompleksówI często åastawieåi wobec åauczócieli 

wrogoI co ma miejsce w przópadkuI kiedó to opaåowaåie jęzóka jest waruåkiem 

obligatorójåóm w pracó zawodowejI a åie towarzószą temu sukcesóI a uczeåie się staje 

się po początkowóm etapie mozolåe i trudåeI pozbawioåe spektakularåóch wóåikówK 

aotóchczasowe doświadczeåie związaåe z uczeåiem się może w istotåó sposób 

rzutować åa postawę w stosuåku do przedmiotuI jak i åauczócielaK lsobóI które mają 

åiską samooceåę bardzo trudåo åamówić do aktówåego uczeståictwa w procesie 

åauczaåiaI gdóż boją się oceåó iååóch kursaåtówK  

Charakter daåego człowieka i jegoI bóć może åiezbót przójemåeI doświadczeåia 

szkolåe wpłówają åa postawę i zachowaåie w czasie zajęć z jęzóka obcegoK aorośli są z 

regułó pełåi obawI åieufåi i czasami wręcz wrogo åastawieåi w stosuåku do osóbI które 

wpłóåąć mogą åa ich osobowośćK Chcielibó pozåać coś åowego a jedåocześåie są 

zamkåięci åa åiezåaåe zjawiska czó pojęciaK auże zåaczeåie ma wiek uczącóch sięI im 

starsiI tóm bardziej krótóczåi wobec samóch siebie i swoich możliwości iåtelektualåóch 

Eearmer OMMNI QMFK qeå ostatåi puåkt jest badaåó przez åiektóróch uczoåóchK earmer 

EopK citKF wómieåiaI åpK Allaåa oogersa ENVVSFI któró stwierdziłI że moce produkcójåe 

åaszego umósłu zależą od tegoI ile przedtem zdobóliśmó doświadczeń związaåóch z 

uczeåiem sięK kauczóciel prowadzącó zajęcia z dorosłómi musi bóć świadomó faktuI że 

praca będzie åa pewåo wolåiejszaI przórost wiadomości måiejszóI a przeciążeåie 
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iååómi obowiązkami spowodujeI że åie zawsze uczåiowie są przógotowaåi takI jak 

bóśmó sobie tego żóczóliK  

t przópadku studeåtów uczeståiczącóch w lektoratach mamó do czóåieåia z grupą 

osóbI która ma zazwóczaj sprecózowaåe cele iI choć to możåa powiedzieć o åiewielkiej 

garstce osóbI wie dokładåieI w jakich sótuacjach będzie potrzebåó im jęzókK kakłada to 

jedåak szczególåe obowiązki åa åauczócieli szkół wóższóchI czóli ozåacza po prostu 

åie tólko ciągłe dokształcaåieI które jest åiezbędåóm czóååikiem waruåkującóm 

osiągåięcie sukcesu w pracó zawodowejI ale rówåież doskoåaleåie jęzóka 

specjalistóczåegoI oraz pozåaåie wiedzó fachowejI bez któróch åie wóobrażam sobie 

åowoczesåego lektoratuI któró ma sprostać wómagaåiom obecåóch czasówK  

tprowadzeåie zasad autoåomii i iådówidualizacji w åauczaåiu jęzóków obcóch w 

widoczåó sposób przóczóåiają się do åiwelowaåia wszelkich åiekorzóståóch zjawisk w 

uczeåiu sięI åa przókład poczucia skrępowaåiaI blokadzie w mówieåiuI itpK 

tókształceåie pozótówåej postawó i tożsamości autoåomiczåej sprzója dalszóm 

sukcesom w opaåowaåiu jęzóka obcegoK l autoåomii i iådówidualåóm podejściu do 

uczåia będę pisać w dalszóch rozdziałachK t tóm miejscu chcę wspomåieć o pewåóch 

cechach charakterologiczåóch uczącóch sięI które mogą pomóc w åauce jęzóka obcegoK  

_ardzo często osiągåięcie zåaczącóch sukcesów i biegłości w posługiwaåiu się 

jęzókiem obcóm tłumaczó się tak zwaåóm taleåtem do jęzókówI uzdolåieåiami 

jęzókowómiK kiestetóI dotóchczasowe badaåia potwierdziłóI że tólko okK RB populacji 

osób uczącóch się jęzóka obcego to ludzie pod tóm względem wójątkowi Etilczóńska 

NVVVI NMPFK ptądI sam taleåt åie popartó pracowitościąI åie wóstarczó do poprawåego 

mówieåia w obcóm jęzókuK mrawdopodobåieI taleåt teå to åic iååego jak połączeåie 

uzdolåień ze specjalåómi właściwościami pamięci pozwalającómi åa szóbkie 

wóchwótówaåie regularåości i przeåiesieåia ich do użócia w åowóch waruåkachK 

tszelkie badaåia uzdolåień jęzókowóch powiååó bóć traktowaåe jedóåie jako wstępåó 

i åiedecódującó progåostókK fch wartość merótoróczåa budzi wiele koåtrowersjiI a 

wåikliwa aåaliza przeprowadzoåa przez mK _ogaardsa ENVVNF skłaåia do ostrożåości 

Etilczóńska NVVVI NMPJNMQFK _ogaards zarzuca autorom podobåóch testówI że åie 

defiåiują pojęcia Dzdolåości jęzókoweDK tóåiki tego tópu testów mogą dotóczóć tólko i 

wółączåie początkowego okresu åauczaåiaI i po trzecieI są oåe raczej dopasowaåe do 

waruåków dódaktóki daåej w szkoleI bez uwzględåieåia specófiki jęzókaK tspomåiaåó 
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opoåeåt testów sprawdzającóch taleåt jęzókowó podaje ?następujące cechó osób 

uzdolnionóch jęzókowoW 

· krótócózm wobec własnóch wóników Eco jest źródłem zwiększonóch wómagań 

wobec siebieF; 

· zamiłowanie do zajmowania się jęzókami? Etilczóńska opKcitKFK 

lzåacza toI że åie iståieją powszechåe bliżej określoåeI åadprzórodzoåe zdolåościI i 

abó osiągåąć sukces i dojść do wózåaczoåego celu åależó aktówåie i efektówåie 

zaaågażować się w åaukęK qrzeba jedåak odróżåić różåe stóle uczeåia sięK  

oóżne ?stóle uczenia się? opracowaåe przez tillisLeouse NVVPI OMNW 

wależåość od otoczeåia kiezależåość od otoczeåia 

bkstrawertóczåó fåtrowertóczåó 

ptól socjalåó ptól socjalåó 

modejście globalåe modejście aåalitóczåe 

rczeåie się koåtekstowe rczeåie się bezkoåtekstowe 

katuralåie przóswajającó jęzók katuralåie uczącó się jęzóka 

dromadzącó daåe qworzącó regułó 

modejmującó rózóko råikającó rózóka 

worieåtowaåó åa płóååość worieåtowaåó åa poprawåość 

jotówacja iåtegracójåa jotówacja iåstrumeåtalåa 

mrawa półkula iewa półkula 

cótK za mfeiffer OMMNI NMQK 

w kolei Carroll ENVSRF wóróżåia specóficzåe predóspozócje jęzókoweW  

· kodowanie fonetóczne J umiejętåość opaåowaåia wómowó i zåaków 

graficzåóch dźwiękówX 

· wrażliwość gramatóczna J umiejętåość rozróżåieåia gramatóczåóch fuåkcji 

wórazów w zdaåiuX 

· umiejętność indukcójna J zdolåość rozpozåaåia kaåoåów reguł 

gramatóczåóchX 
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· pamięć mechaniczna J zdolåość åauczeåia się wielu asocjacji w krótkim czasie 

i umiejętåość zapamiętaåia materiału jęzókowego przez długi okres czasu 

Emfeiffer OMMNI NMRFKS 

kaukowcó prowadzą åadal badaåia åad fuåkcjoåowaåiem åaszóch półkul 

mózgowóch w procesie przóswajaåia jęzóka obcegoK tóåiki tóch badań świadczą o 

tómI że osobó dorosłe i teI które dość późåo rozpoczęłó åaukę jęzóka obcego w 

większóm stopåiu wókorzóstują lewą półkulęI åatomiast w przópadku dzieci 

przóswajającóch dwa jęzóki bardziej zaaågażowaåa jest prawa półkulaK tósuåięto tezęI 

że większe lub måiejsze wókorzóstaåie półkul mózgowóchI domiåacja jedåej z åichI 

ma związek z tópem struktur przóswajaåóch przez dzieci bądź dorosłóchK Ci ostatåi w 

większej proporcji użówają elemeåtów sóåtaktóczåóchI åatomiast jęzók dzieci zawiera 

więcej iåformacji pragmatóczåóch EArabski NVVTI TNFK kiektóre badaåia wókazałó 

większe zaaågażowaåie lewej półkuli u osób uczącóch się metodą dedukcójåąI 

åatomiast prawej półkuli w metodzie iådukcójåejK Co ciekaweI o większóm lub 

måiejszóm zaaågażowaåiu półkul mogą decódować takie czóååiki jak sótuacja szkolåaI 

åaturalåe przóswajaåie jęzókaI strategie uczeåia sięI stosuåek uczącego się do jęzókaK 

rczeńI któró aåalizuje strukturó jęzókowe i traktuje uczeåie się jako zjawisko 

iåtelektualåe wókorzósta w większóm stopåiu lewą półkulęI w przeciwieństwie do 

uczåiaI któró przóswaja wiedzę całościowoI uczó się całóch fragmeåtów J  w tóm 

przópadku prawa półkula jest bardziej zaaågażowaåa EArabski NVVTI TOFK 

moåiższa tabelka ilustruje główåe fuåkcje półkul mózgowóchW 

iewa półkula mrawa półkula 

jówieåieI czótaåieI pisaåie fåweåcja 

terbalåa pamięć jarzeåia 

iogiczåe rozumowaåie aostrzegaåie barw 

aziałaåia åa liczbach mercepcja aåalogii 

hlasófikacja daåóch fåterpretacja aluzji i przeåośåi 

Aåaliza tizualizacja  

 cormóI związki przestrzeååe 

 póåteza  

tilczóńska NVVVI ONTK 

                                                
S t dalszej części tego rozdziału przedstawioåe zostaåą opiåie potwierdzające iståieåie różåóch specóficzåóch 
predóspozócji i uzdolåień jęzókowóchK 
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t przópadku uczeåia się jęzóków obcóch przez dorosłóch åależó zwrócić uwagę åa 

pewåe åieścisłości związaåe z ta problematókąK qrzeba bardzo mocåo podkreślić faktI 

że zåajomość jęzóka obcego ozåacza zåajomość åieco iååóch umiejętåości w 

przópadku dorosłóch i dzieciK tedług dostępåóch badań dorosłó i wókształcoåó 

Amerókaåiå może zåać okK OMM tósięcó słówI åatomiast siedmioletåie dziecko zåa ich 

okK RM tósięcó EArabski NVVTI TPFK fståieją åatomiast rozbieżåe zdaåia åa tematI ile słów 

i idiomów jest koåieczåóch do swobodåego czótaåia literaturó piękåejW według kikiela 

ENVSQF wóstarczó okK R MMM słów i zwrotówI z kolei euckiå i eeóåes ENVVPF utrzómująI 

że åależó zåać QM MMM słów EArabski NVVTI TPFK _ez względu åa różåice oczówistóm 

wódaje się faktI że dorośli będą uczóć się słowåictwa tópowego dla swojej grupó 

wiekowejI a dzieci dla swojejK oówåież åależó wziąć pod uwagę uwaruåkowaåia i 

realiaI w jakich åastępuje åaukaK lbserwacje poczóåioåe åa dorosłóch i dzieciach 

doprowadziłó do wåioskówI iż dzięki częstemu powtarzaåiuI uproszczoåemu jęzókowiI 

powiązaåiu zabawó i åaukiI jak i bóć może prostemu faktowiI że wiek dziecięcó to wiek 

åaukiI opaåowaåie jęzóka obcego przez dzieci wiąże się z lepszómi wóåikamiK gedåak 

w latach SMJtóch ubiegłego wieku zaczęto prowadzić badaåia åad biologiczåóm 

aspektem uczeåia sięK _adaåia takie prowadzili mKiåK ooberts i meåfieldI åastępåie 

_asser i ieååeberg EArabski NVVTITQFK  qeå ostatåi wósuåął hipotezę tak zwaåego 

wieku krótóczåego przópadającego måiej więcej åa okres dojrzewaåiaI w któróm toI 

według uczoåegoI kończą się możliwości rozwoju jęzókowegoK qeza ta została 

poważåie zakwestioåowaåa przez późåiejszóch jęzókozåawcówK mroblem wieku 

krótóczåego został poddaåó werófikacji międzó iååómi åa podstawie szeroko 

opisówaåego przópadku dziewczóåki o imieåiu deåieI która w wieku OM miesięcó 

została odizolowaåa od świata aż do osiągåięcia NP lat i V miesięcóK t tóm czasie 

dziewczóåka bóła pozbawioåa zupełåie koåtaktów z iååómi ludźmiI poza kilkoma 

miåutami z matką poświęcoåómi åa karmieåieK mo przerwaåiu izolacji deåie została 

poddaåa liczåóm badaåiom lekarskimI które jedåak åie ujawåiłó żadåóch uszkodzeń 

mózguK tedług testów fuåkcje zarówåo jęzókoweI jak i åiejęzókowe zåajdowałó się u 

dziewczóåki w prawej półkuliI co z kolei ozåaczaI że lewa półkula åie została w 

odpowiedåim czasie pobudzoåa do przejęcia fuåkcji jęzókowóchK kiestetóI åie 

wiadomo czó deåie przed odizolowaåiem mówiłaI åatomiast po odåalezieåiu åie 

mówiła åicK t ciągu åastępåóch lat åa dziewczóåce przeprowadzoåo szereg 

eksperómeåtówI w czasie któróch deåie powoli zaczęła rozumieć słowa i proste 

strukturó jęzókoweK tięcej trudåości miała z artókułowaåiem mowóI bóć może z 
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powoduI iż åie ćwiczóła przedtem mięśåi zaaågażowaåóch w tworzeåie dźwiękówK mo 

pewåóm czasie potrafiła jedåak wómawiać słowaI ale miała trudåości z opaåowaåiem 

orgaåów mowó EArabski NVVTI TTFK  

lpisaåó przópadek dziewczóåki poważåie świadczó åa korzóść tezóI że åormalåó 

rozwój jęzókowó wómaga pobudzeåia lewej półkuli w dzieciństwieK t sótuacjiI kiedó 

to åie åastąpi obszar mowó zostaåie umieszczoåó w iååej części mózguI a i sam rozwój 

jęzókowó będzie przebiegać dużo wolåiejK  

_adaåia åad wiekiem krótóczåóm i åad przewagą dzieci w przóswajaåiu jęzóka 

obcego bółó przedmiotem wielu późåiejszóch eksperómeåtówI które jedåak åie 

wskazałó jedåozåaczåie åa potwierdzeåie bądź zaprzeczeåie powóższej hipotezóK  

ao powóższóch stwierdzeń åależó dodać faktI iż wiek krótóczåó kształtuje się 

bardzo różåie dla różåóch umiejętåości jęzókowóchI podobåie jak z puåktu widzeåia 

waruåków uczeåia się różåe są momeåtó wieku krótóczåego EArabski NVVTI TTFK 

tedług badań małe dzieci osiągają lepsze wóåiki åauczaåia jęzóka w waruåkach 

åaturalåóchI åatomiast åastolatki i dorośli lepsi są w waruåkach szkolåóchK 

awaj uczeåiI Asher i darcia ENVSVFI przeprowadzili eksperómeåtI któró wókazałI że 

dorośli osiągåęli lepsze rezultató åiż młodsi uczåiowieI co z kolei sugerujeI że w 

zbliżoåóch waruåkach dorosłe osobó uczą się rozumieåia słószaåóch struktur szóbciejI 

aczkolwiek åależó zastrzecI iż młodsze dzieci mają måiejszą zdolåość koåceåtracji 

EArabski NVVTI TTFK tspomåiaåó eksperómeåt polegał åa uczeåiu rozumieåia jęzóka 

rosójskiego w sótuacjachI w któróch wópowiedzi związaåe bółó z ruchemI czóli w 

sposób jak åajbardziej zbliżoåó do waruåkówI w jakich dzieci przóswajają jęzókK 

_adaåie prowadzoåo w dwóch mieszaåóch grupachI czóli grupach składającóch się 

zarówåo z dzieci jak i dorosłóchK mierwsza grupa to grupa eksperómeåtalåa w składI 

której wchodziłó UJI NMJ i NQJletåie dzieci oraz dorośliK rczeståicó tej grupó uczóli się 

rosójskich zdań rozkazującóch w czasie czterech sesjiK ka początku uczoåo się prostóch 

poleceń tópu siądźI wstańI potem wprowadzoåo bardziej skomplikowaåe strukturó 

zdaåioweI od åpK podejdź do drzwiI aż po zdaåie składające się z kombiåacji zdań 

dotóchczas opaåowaåóchI åpK wstańI weź papier i ołówek i połóż na stoleK t czasie 

åauki wszóstkie poleceåia bółó ilustrowaåe przez åauczóciela i uczåiowie powtarzali 

zarówåo czóååości jak i zdaåiaK gedåocześåieI druga grupaI koåtrolåaI słuchała zdańI 

powtarzała jeI obserwowała czóååości åauczócielaI ale åie wókoåówała ichK gak 

wspomåiałamI w obu grupach wóåiki dorosłóch bółó bardzo dobreK 
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kależó pamiętać o bardzo ważåej kwestiiI a miaåowicie dzieci uczą się dużo 

prostszóch struktur i måiej skomplikowaåego jęzókaI zdaåia są krótszeI często dochodzi 

do powtórzeńK t przópadku dorosłóch wprowadzamó temató odległeI abstrakcójåeI o 

większóm stopåiu trudåościK  

t NVUO roku pcarcella i eiga przedstawili badaåia sugerująceI że dorośli osiągają 

zdecódowaåie lepsze rezultató w początkowej fazie åauki jęzóka obcegoK 

ppowodowaåe jest to faktemI że dorośli mają zdolåość podtrzómaåia rozmowóI 

wódobócia seåsu wópowiedzi za pomocą różåorodåóch strategii jęzókowóchI a dzieje 

się to dzięki otrzómówaåiu daåóch jęzókowóch łatwiejszóch do zapamiętaåia EArabski 

NVVTI UPFK  

tedług hrasheåa daåe jęzókowe dostarczaåe przez otoczeåie powiååó spełåiać kilka 

waruåkówW 

· dane winnó bóć dostarczone w odpowiedniej ilościI 

· dane te winnó bóć zrozumiałe dla uczącego sięI 

· dane muszą bóć na nieco wóższóm poziomie niż aktualnó poziom uczącego sięI 

· musi to odbówać się w przójaznej atmosferze EArabski NVVTI UPFK 

_ardzo często dzieje się takI że dzieci åie umieją zadawać odpowiedåich pótańI w 

związku z tóm otrzómują daåe jęzókowe åieadekwatåe do ich potrzeb i poziomuK 

fåaczej jest w przópadku dorosłóchI którzó potrafią dzięki opaåowaåóm techåikom 

rozmowó sprostać wómagaåiom i wóżej wómieåioåe waruåki są spełåioåeK  

tiele badań i eksperómeåtów pokazujeI że oprócz uwaruåkowań biologiczåóch 

iståieją też iååeK azięki strategiom jęzókowóm opaåowaåóm dla jęzóka pierwszegoI 

uczącó się mogą pewåe z åich swobodåie traåsferować åa jęzók drugiK qrochę iåaczej 

wógląda sótuacja w przópadku imigraåtów uczącóch się jęzóka krajuI do którego 

przójechali t tej sótuacji dzieci opaåowują jęzók szóbciejI poåieważ więcej 

przebówają w otoczeåiu rówieśåikówI poza tóm mają silåiejszą motówację do 

zasómilowaåia się ze środowiskiemI dorośli åatomiast kultówują tradócje i przeszłośćI 

czasami wręcz wókluczając możliwość iåtegracji ze środowiskiemK  

tspomåiałam o obawie dorosłóch przed odezwaåiem się åa zajęciach w obawie 

przed kompromitacją jęzókowąK jimo åieprzówiązówaåia wagi do słowåictwaI 

prostotó struktur zdaåiowóchI wulgarózmów w powszechåóm użóciuI teådeåcji do 

bełkotaåiaI zaåiku umiejętåości rozmawiaåiaI dóskutowaåiaI większość społeczeństwa 
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doskoåale zdaje sobie sprawęI że jęzók jest zåaczącóm wózåaczåikiem przóåależåości 

klasowejI zawodowejI itpK rmiejętåość wópowiadaåia się i formułowaåia móśli 

świadczó o åaszej kulturzeI wókształceåiuI pochodzeåiuI przóåależåości do daåej grupó 

społeczåejK ka podstawie jęzókaI åaszóch umiejętåości jęzókowóch åastępuje 

ideåtófikacja daåej osobóK geśli ktoś chce dobrze wópaśćI zrobić dobre wrażeåieI åa 

pewåo będzie starał się lepiej dobierać słowaI i staraååiej budować zdaåiaK t tej 

sótuacji jest zrozumiałó lęk i obawa przed kompromitacją w przópadku dorosłóch 

uczącóch się jęzóków obcóchI jeśli åawet podświadomie tólko zdają sobie sprawę w jak 

dużóm stopåiu jęzók odzwierciedla åaszą osobęK ptrach przed zakwalifikowaåiem åas 

do iååej grupóI do jakiej chcielibóśmó przóåależeć czasami wręcz paraliżuje dorosłóchI 

z czóm åa pewåo spotkało się wielu lektorów pracującóch åa kursach wszelkiego 

rodzajuK gest to jedåa z przóczóå mającóch åegatówåó wpłów åa trób przóswajaåia 

jęzóka obcego przez dorosłóchK 

kależó rówåież zwrócić uwagę åa faktI że åpK molska jest krajem jedåolitóm 

jęzókowo i dorastamó w kulturze jedåojęzóczåościK moåadtoI jęzók jest świadectwem 

åaszego åaroduI jego kulturóI historii i tradócjiK aorośli w większości silåie ideåtófikują 

się z tómi aspektami jęzóka i stąd są pełåi obaw w przópadku åauki iååego jęzókaI 

gdzie åie dążą wcale do ideåtófikacji z Aåglikiem lub kiemcemK azieci åie zåają tego 

problemu i przóstępują do uczeåia się obcego jęzóka bez balastu uwaruåkowań 

kulturowóchK  

modsumowującI możåa stwierdzićI że åa przóswajaåie obcego jęzóka wpłówają 

åastępujące elemeåtóW 

· aspekt neurologicznóI 

· aspekt fizócznóI motorócznóI 

· aspekt psóchologicznóI 

· problemó socjolingwistóczneI kulturoweI 

· rodzaj jęzóka z jakim stóka się uczącó EArabski NVVTI URFK 

lczówiście wszóstkie te elemeåtó są ze sobą powiązaåe i determiåują proces 

przóswajaåia jęzóka obcegoK _ezsprzeczåie dużó wpłów åa opaåowaåie jęzóka obcego 

mają cechó osobowościowe uczåiaK lsobó chętåe do åawiązówaåia åowóch koåtaktówI 

jak i teI dla któróch åauka jęzóka obcego to po prostu åowe wózwaåieI któremu åależó 

stawić czołaI osobó pewåiejsze siebieI åa pewåo osiągåą większe sukcesóK lzåacza to 
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włożeåie większego wósiłku i przełamówaåie barier w przópadku osób ze 

skłoååościami do zahamowańI osób åiepewåóch siebieK oóżåe tópó osobowościowe 

uczåiów są przedstawioåe w rozdziale NKSK 

tielu badaczó zwraca uwagęI że åiezbędåóm waruåkiem porozumieåia jęzókowego 

jest koåtakt z rozmówcąI co ma rówåież åiebagatelåó wpłów åa przóswojeåia jęzóka 

obcegoK fm uczącó wókazuje większą potrzebę koåtaktuI tóm jego motówacja 

pozåawcza jest większa EArabski NVVTI UTFK w pewåością åa stól wópowiadaåia się ma 

osobowość uczåiaK hażdó z åas ma swój iådówidualåó stól  mówieåia i formułowaåia 

móśliK  Część åaukowców wósuåęła hipotezęI iż ekstrawertócó uczą się lepiej i szóbciej 

w porówåaåiu z iåtrowertókamiI ale teza ta åie zåalazła poparcia w badaåiachI poza 

tóm jest to kwestia zarówåo kulturowaI jak i iådówidualåaK ka pewåo są olbrzómie 

różåice w zachowaåiach międzó poszczególåómi åacjamiI kulturamiI koåtóåeåtamiI i 

toI co uważamó za ekstrawertózm w daåóm krajuI może bóć oceåioåe jako 

iåtrowertózm w iååej kulturzeK t związku z tóm cecha ta åiekoåieczåie musi bóć 

rozważaåa przó oceåie predóspozócji jęzókowóchK w pewåością do czóååików 

wpłówającóch åa przóswajaåie jęzóka obcego åależą gotowość podjęcia rózókaI 

poczucie własåej wartościI staå lękuI czóli obawa jak daåó uczeń wópadåie åa tle 

iååóch Etilczóńska NVVVI NMSFK qrudåo zmieåiać charakter i osobowość uczåiówI ale 

iådówidualizm może bóć wókorzóstaåó w åauczaåiu jęzóków obcóchK  

holejåa część poświęcoåa jest pamięci i jej wpłówowi åa procesó pozåawcze i stóle 

uczeåia sięK  

NKRKN mamięć 

mamięć jest åieodzowåa w procesie uczeåia sięK mamięć defiåiujemó jako zdolåość 

zachowówaåia tegoI czego się åauczóliśmó w taki sposóbI abó możliwe bóło 

przówołaåie potrzebåej iåformacji w daåej chwiliK 

mamięcią zajmowało się bardzo wielu badaczóI åaukowców i filozofówK t 

starożótåości problemem tóm zajmował się mKiåK mlatoåK t ceåtrum zaiåteresowaåia 

bóła tak zwaåa Ars jemorativaI czóli sztuka zapamiętówaåiaK ttedó to wópracowaåo 

techåiki pomagające pamiętaåiu wielu datI oracjiI faktówI wókładówK lbecåie techåiki 

te zarzucoåo ze względu åa powszechåość książek i åośåików multimedialåóchI które 

umożliwiają gromadzeåie iåformacji poza mózgiem człowiekaK kiestetóI abó 
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posługiwać się w miarę swobodåie jęzókiem åadal potrzebujemó mózgu do 

przechowówaåia struktur gramatóczåóch i słowåictwaK  

mamięć to jedåa z pięciu podstawowóch fuåkcji umósłuK mozwala oåa magazóåować 

w mózgu różåego rodzaje iåformacjeK tedług åaukowcówI pamięć składa się z trzech 

częściW pamięci ultrakrótkiejI Eczóli iåformacji zmósłowóchFI pamięci krótkotrwałej i 

pamięci długotrwałejK t pamięci ultrakrótkiej przez trzó dziesiąte sekuådó może 

przebówać iåformacjaI lub jej fragmeåtK geśli uzåamó ją za wartą zapamiętaåiaI musi 

zostać błóskawiczåie przesłaåa do pamięci krótkotrwałejI w przeciwåóm razie zåikåie 

bez śladuK 

ao zapamiętaåia iåformacji potrzebåej åa przókład przez kilka sekuåd Eåumer 

telefoåuF użówamó pamięci krótkotrwałejK kiestetóI pamięć ta åie może bóć 

wókorzóstaåa jako magazóå trwałóch iåformacjiK Abó tak się stało musimó bóć 

skoåceåtrowaåi åa jej trwałóm zapamiętaåiuK  geśli w trakcie wókoåówaåia jakiejś 

czóååości åasza uwaga pomkåęła do iååóch zadańI poprzedåie iåformacje zostaåą 

wómazaåeK hażda iåformacja może bóć przechowówaåa w postaci impulsu 

elektróczåegoI i jeśli jest to silåó impulsI powoduje oå zmiaåó w związkach 

chemiczåóch w åeuroåach lub w połączeåiach międzó åeuroåamiK tiadomości 

zapamiętaåe tólko w jedåóm celuI åpK åapisaåia klasówkiI åie zostaåą zmagazóåowaåe 

åa dłużejK fååą cechą charakteróstóczåą pamięci krótkotrwałej jest toI że może oåa 

jedåocześåie przechowówać sześć lub siedem jedåostek pamięciowóchK katomiast czas 

pamiętaåia w tej pamięci trwa O J P miåutK geśli chcemó coś zapamiętać dłużejI daåa 

iåformacja powiååa przejść do pamięci długotrwałejK kajlepszą metodąI abó tak się 

stało jest częste powtarzaåie iåformacjiI która ma bóć zapamiętaåaK joże odbówać się 

to automatóczåieI lub świadomie EåpK podczas uczeåia się tekstu przez aktoraFK   ka 

szczęście pamięć długotrwała ma bardzo dużąI åieomal åieograåiczoåą pojemåośćK  

mrawdopodobåie proces długotrwałego magazóåowaåia iåformacji zachodzi w 

korze mózgowejI czóli zewåętrzåej warstwie åajwiększej części mózguI w obu 

półkulachK kadal jedåak prowadzoåe są badaåia mające åa celu prześledzeåieI w jaki 

sposób rozpoczóåa się i przebiega proces zapamiętówaåiaI jak wókorzóstówaåe są 

połączeåia komórkowe w mózguI i jak działa hipokampI czóli droga åerwowa 

umiejscowioåa w przedmózgowiuK tiele pozostaje åierozwiązaåóch zagadek 

związaåóch z pracą mózguI åa przókład w jaki sposób mózg magazóåujeI selekcjoåuje i 

orgaåizuje otrzómaåe iåformacjeK  
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NKRKO hróteria podziału pamięci 

mamięć możemó dzielić według różåóch króteriówK tómieåię kilka podstawowóchW 

· pamięć mechaniczna i logiczna – ta pierwsza polega åa zapamiętówaåiu treści bez 

ich zrozumieåia i bez szukaåia jakichkolwiek powiązań międzó åimiI åatomiast 

pamięć logiczåa to seåsowåe wiązaåie elemeåtów w pewåą strukturęX w przópadku 

uczeåia się jęzóka ważåiejszą rolę odgrówają dwa åastępåe rodzaje pamięciX 

· pamięć rozpoznawcza i odtwórcza –  odåoszą się oåe  do  sótuacji  rozpozåawaåia  

daåóch w przeciwieństwie do ich odtwarzaåiaI åiektórzó mają kłopotó z 

przópomåieåiem sobie åazwiska daåej osobóI ale po podsuåięciu go z łatwością 

wskażą prawidłoweI ozåacza toI iż rozpozåajemó coś poåowåieI a åie odtwarzamóX 

wspomåiaåe pamięci różåią się międzó sobą dość zåaczåieI ale ich wzajemåe 

powiązaåia åie zostałó jeszcze dokładåie i jedåozåaczåie zbadaåeX åie wiemó czó 

dobra pamięć odtwórcza ozåaczaI że jej właściciel ma też dobrą pamięć 

rozpozåawcząI åa razie wiadomoI iż osobó o słabo wókształcoåej wóobraźåi mają 

rówåie słabą pamięć odtwórcząX  

· åastępåó podział pamięci opracowaåó jest åa podstawie przetwarzaåia i 

przekazówaåia iåformacjiW są to pamięć krótkotrwała i długotrwała – jak już 

wspomåiałam poprzedåioI pamięć krótkotrwała trwa bardzo krótko i jej pojemåość 

jest ograåiczoåa do OJT sólabI jedåostekI literI itpKX jej przeciwieństwoI czóli pamięć 

długotrwała to zakodowaåó magazóå śladów pamięciowóch EArabski NVVTI NMNFX 

wszelkie iåformacje jęzókowe są przechowówaåe w tej pamięciX początkowo 

różåego rodzaju iåformacje trafiają do pamięci krótkotrwałejI a åastępåie 

przechodzą do pamięci długotrwałejI pojemåość tej ostatåiej wódaje się bóć 

åieograåiczoåaX abó potwierdzić iståieåie tóch dwóch rodzajów pamięci 

przeprowadzoåo eksperómeåt polegającó åa tak zwaåóm efekcie świeżości i 

pierwszeństwaX większość z åas będzie pamiętać åpK åazwiska z początku i końca 

daåej listó – z końcaI poåieważ działa efekt świeżościI a z początku gdóż już daåe 

iåformacje zostałó przekazaåe do pamięci długotrwałej i stamtąd wódobóteX åależó 

w tóm momeåcie wspomåiećI iż długość listó åie ma zåaczeåia åa efekt świeżościI 

poåieważ i tak zawsze ostatåie elemeåtó będą lepiej pamiętaåeK tedług 

przeprowadzoåóch badań stwierdzoåoI że w pamięci długotrwałej zapamiętaåe 

zostają różåice semaåtóczåe a åie gramatóczåe w aåalizowaåóch zdaåiachK gak 

wspomåiałam w pamięci krótkotrwałej możemó pomieścić do T jedåostekI ale w 
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przópadku jęzóka sótuacja jest bardziej skomplikowaåa – bardzo ważną rolę 

odgrówa struktura samej jedåostkiI którą trzeba zapamiętać osobåo EArabski NVVTI 

NMOFI åpK jedåostką może bóć literaI czóli jest to zależåe od kompeteåcji jęzókowej 

daåej osobóX 

· pamięć wzrokowaI słuchowa i ruchowa J wóåiki tóch pamięci zależåe są w bardzo 

dużóm stopåiu od aåalizatora odbierającego iåformacjeX z codzieååóch obserwacji i 

przeprowadzoåóch badań możåa śmiało powiedziećI że osobóI które świetåie radzą 

sobie z zapamiętówaåiem iåformacji słószaåóchI åie zawsze zapamiętają z rówåóm 

skutkiem daåe przedstawioåe w formie pisemåej i odwrotåieX åajczęściej mamó do 

czóåieåia ze wzrokowcami lub słuchowcamiI jak rówåież tópami mieszaåómiX 

· pamięć słowna i obrazowa – te dwa rodzaje pamięci mają kolosalåe zåaczeåie w 

przópadku uczeåia się jęzókaX pamięć słowåa ma związek ze zåaczeåiemI 

zrozumieåiem zåaczeåia oraz związkami seåsowåómiI możåa åazwać ją pamięcią 

móśliI åajważåiejsze są związki logiczåe i skojarzeåioweI åie liczó się formaI czóli 

åpK ortografiaX åatomiast pamięć obrazowaI jak wskazuje åazwaI to pamięć 

obrazówI bez jakichkolwiek związków i zåaczeåiaX 

· pamięć epizodóczna i semantóczna – ta pierwsza odåosi się do koåkretåego w 

czasie i przestrzeåi wódarzeåiaI åatomiast pamięć semaåtóczåa to prawa i regułó w 

uogólåieåiuX pamięć epizodóczåa związaåa jest z doświadczeåiami jedåostki z 

przeszłościI pamięć semaåtóczåą z kolei możåa åazwać magazóåem wiedzó 

jedåostki åa temat świata EArabski NVVTI NMPFX abó w bardziej przejrzóstó sposób 

rozróżåić dwie wóżej wómieåioåe pamięci sięgåę do przókładuW dzięki pamięci 

epizodóczåej jesteśmó w staåie odtworzóć zdarzeåiaI ich miejsce i czas z 

przeszłościI åatomiast pamięć semaåtóczåa pomoże åam odpowiedzieć åa pótaåie 

co to jest x ?X pod pojęciem x mogą zåajdować się osobóI przedmiotóI zjawiskaI itpKX 

badaåia wókazałóI że pamięć semaåtóczåa jest mocåo związaåa z iåteligeåcjąK 

moåieważ pamięć epizodóczåa i semaåtóczåa są ściśle powiązaåe z przóswajaåiem 

jęzókaI chciałabóm poświęcić im trochę miejscaK kależó wójść z założeåiaI iż pamięć 

semaåtóczåa jest wóåikiem i skutkiem pamięci epizodóczåej EArabski opK citKFK qa 

ostatåia przeistacza się w pamięć semaåtóczåą åa podstawie dokoåówaåóch uogólåień 

przó powtarzającóch się zjawiskachK gęzókozåawca hurcz ENVVOI TUF propoåuje czteró 

rodzaje doświadczeń jęzókowóchW aF epizodóczåoJiådówidualåeI bF epizodóczåoJ

wspólåeI cF  semaåtóczåoJiådówidualåeI dF semaåtóczåoJwspólåeK kajbardziej 
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powiååo zaiåteresować åas doświadczeåie semaåtóczåoJwspólåeI dla którego 

przedstawicielem jest jęzók åaturalåóI i co ważåeI jest to doświadczeåie wspólåe dla 

bardzo wielu użótkowåików daåego jęzókaI i dzięki temu mogą oåi koåtaktować i 

porozumiewać się ze sobąK ptól tópowó dla daåej osobó jest przókładem doświadczeåia 

semaåtóczåoJiådówidualåegoK Część jęzókozåawców i badaczó jęzóka i pamięci 

próbowało stworzóć różåego rodzaju modele pamięci i jej fuåkcjoåowaåiaK jodelem 

traktowaåóm jako jedeå z åajlepszóch jest model sieciowó opartó åa skojarzeåiachI ale 

åadal åaukowcó zajmują się sprawą wagi poszczególåóch cech reprezeåtatówåóch dla 

charakteróstóki daåej kategoriiK  

mamięć działa iåaczej u osób w różåóm wiekuK ptwierdzoåoI że wraz z upłówem 

czasu åasza pamięć  krótkotrwała pogarsza sięK aziałaåie tej pamięci zależó od wiekuI 

ilości powtórzeń i stopåia trudåości zadaåiaK katomiast utrwaleåie materiału i 

odtworzeåie go zależó od pamięci tzwK długotrwałejI która åiestetó też zmieåia się wraz 

z wiekiemK ka szczęście dotóczó to główåie szczegółówI åie przeszkadza w 

przóswojeåiu ogólåóch pojęć i regułK aorośli uczą się też w różåóm tempieI stąd åależó 

w plaåowaåiu uwzględåić te różåiceK qe wszóstkie elemeåtó powiååó bóć wzięte pod 

uwagę przez dobrego åauczócielaI teåże åauczóciel powiåieå rówåież starać się 

miåimalizować åegatówåe efektó poprzedåiego doświadczeåia szkolåegoK wadaåia 

stojące przed åauczócielami zostaåą omówioåe w rozdziale ptK jotówacja a åauczócielK 

Ale åależó z całą mocą podkreślićI że wiek åie staåowi przeszkodó w ustawiczåóm 

kształceåiu sięI i od doboru środków i techåikI a także przó uwzględåieåiu potrzebI 

motówacji i możliwości uczącóch się zależó sukcesK traz z upłówem latI dorośli 

przechodzą od zapamiętówaåia mimowolåego do dowolåegoI czóli od zapamiętówaåia 

bez iåteåcji i åastawieåia do zapamiętówaåia treściI które daåa osoba chce zapamiętaćK 

lczówiście wskazaåe jest racjoåalåe móśleåie i rzetelåa oceåa własåóch możliwości – 

jeżeli åasz poziom aspiracji będzie zbót wósokiI możemó czuć się sfrustrowaåi i 

zåiechęceåiI podobåie wógląda sótuacja w przópadku zbót wósoko postawioåej 

poprzeczki w odåiesieåiu do celówI które chcemó osiągåąćK 

NKRKP btapó zapamiętówania informacji  

fle i w jaki sposób zapamiętujemó zależó od åaszej osobowościI stólu uczeåia sięI 

percepcji i od åaszego åastawieåiaK tilczóńska ENVVVI OPMF przedstawia pamiętaåie 

jako proces trójfazowóW 
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· zapamiętówanie  Eczóli wprowadzenie nowóch informacji do stałej pamięciF; 

· przechowówanie w pamięci; 

· wówołówanie z pamięci do świadomościI czóli przópominanieK 

tszóstkie etapó są ściśle ze sobą związaåe i wzajemåie od siebie zależåeK 

hoåkretåa iåformacja zostaåie łatwiej przópomåiaåaI jeśli bóła zapamiętaåa åa 

podstawie wórazistóchI iådówidualåóch dla każdegoI skojarzeńK pkojarzeåia 

przóåoszące åajwiększe korzóści oparte są åa budowaåiu plastóczåóch obrazówI które 

łatwiej zapamiętać åiż iåformacje słowåeK katomiast koåceåtracja åa åajważåiejszóch 

cechach koåstrukcji jęzókowóch pozwoli szóbciej i efektówåiej zapamiętać strukturó i 

regułó åiemające aåalogii w åaszóm jęzókuK pkupieåie uwagi åa åajważåiejszóch 

elemeåtach gwaraåtującóch poprawåe zastosowaåie daåóch form jęzókowóch åie 

obciąża zbędåómi daåómi åaszej pamięciI a w iååóch przópadkach możemó użówać 

form i struktur wódedukowaåóch przez aåalogię Etilczóńska NVVVI OPPFK  

mierwsza fazaI zapamiętówanieI to rejestracja i kodowaåie daåóchK oozpoczóåa się 

od odbioru wszelkiego rodzaju iåformacjiI ale zostają oåe poddaåe pewåej selekcjiI 

gdóż åie wszóstkie odebraåe daåe zostaåą w jakikolwiek sposób zarejestrowaåeK 

Jęzókozåawstwo aågielskie propoåuje dla określeåia zjawiska wóboru daåóch i ich 

zakodowaåia åastępujące termiåóW input i intakeI pierwszó ozåacza otaczającą åas 

iåformacjęI åatomiast termiå drugi ozåacza pobraåie iåformacji w måiej lub bardziej 

świadomó sposóbK _odźce pomagające lub umożliwiające zapamiętaåie daåej 

iåformacji muszą bóć wóstarczająco silåeK tiele rówåież zależó od osobó przójmującej 

i kodującej daåeI jej samopoczucia i åastawieåia åa odbiórK aaåe jęzókoweI które mają 

bóć zapamiętaåe powiååó bóć åapisaåeI zobaczoåe lub usłószaåe z odpowiedåią siłą i 

åatężeåiemK qo åasuwa wåiosekI iż iådówidualåe cechó osobó uczącej się mają 

åiebagatelåó wpłów åa przóswojeåie jęzókaK lczówistóm wódaje się faktI że osobó z 

lepszóm słuchem åa pewåo będą miałó måiej problemów z åauką jęzóka åiż osobó z 

przótępioåóm słuchemK AleI åie ozåacza to wcaleI że osobóI które åie zostałó obdarzoåe 

przez åaturę dobróm słuchem są z góró skazaåe åa porażkęK t przópadku åauki jęzóka 

obcego rówåie ważåa jest wrażliwość åa obcojęzóczåe dźwiękiI czóli umiejętåość 

rozróżåieåia dźwięków iååóchI åiż te z jęzóka ojczóstegoK rmiejętåość taI jak rówåież 

rozróżåieåie międzó poszczególåómi dźwiękami w jęzóku obcóm pozwala zapamiętać 

orógiåalåą mowęK tspomåiaåe umiejętåości zależą od dotóchczasowego 

doświadczeåia i wiedzó osobó uczącej sięK Czóli zapamiętówaåiu åpK mowó w jęzóku 
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obcóm towarzószó twórcza obróbka dostarczoåóch daåóch EArabski NVVTI rozdział fsFK 

hażdó człowiek zapamięta tę samą iåformację w odmieååó sposóbI zależåie od 

skojarzeńI doświadczeåiaI umiejętåościI wrażliwości jęzókowejK qo świadczóI że 

pamięć jest cechą iådówidualåąK tielu jej badaczó twierdziI iż istotåe zåaczeåie w 

procesie zapamiętówaåia ma iåteligeåcjaK aotóchczasowe badaåia potwierdziłó 

zgodåość ilorazu iåteligeåcji i zdolåości i umiejętåości zapamiętówaåia daåóch i 

przetwarzaåia ichK azięki iåteligeåcji daåej osobie łatwiej dokoåać aåalizóI sóåtezóI 

porówåańI logiczåóch powiązańI itpK mamięć dowolåaI o której już wspomåiałam 

poprzedåioI ma jedåą z decódującóch ról do odegraåia w procesie zapamiętówaåiaK 

pukces zależó od åastawieåia do daåóch treści i przedmiotuI z kolei wpłów 

åiebagatelåó åa åastawieåie mają ambicja i motówacjaK fm są silåiejszeI tóm wola 

zapamiętaåia będzie większaK  

tedług åaukowców wpłów åa zapamiętówaåie mają takie czóååiki jakW sótuacja 

zapamiętówaåiaI właściwości jedåostki i jej aktówåość dla procesu zapamiętówaåia 

EArabski NVVTI rozdział fsFK oówåie ważåe dla zapamiętówaåia są treściI które mamó 

zapamiętać i jak mocåo są oåe dla åas istotåeK lczówiście jest to bardzo subiektówåa 

cechaI która może zmieåiać się dla tej samej osobó w przeciągu czasuK kastępåą 

właściwością åiezbędåą dla procesu zapamiętaåia jest umiejętåość i możliwość 

koåceåtracjiI która wódaje się decódującóm czóååikiem w przópadku wóbiórczości 

zapamiętówaåiaK ptrukturó spójåeI logiczåeI z powiązaåómi elemeåtami zostaåą åa 

pewåo szóbciej i efektówåiej zapamiętaåeK gest to cecha daåóchI która jest z pewåością 

zależåa od iådówidualåóch cech osobåikaK kajlepszóm tego przókładem są åotatki 

sporządzaåe przez różåe osobó w trakcie tego samego wókładu – każda osoba zupełåie 

iåaczej zapisze te same iåformacjeI w sposób umożliwiającó w późåiejszóm czasie 

powtórzeåie i zapamiętaåie materiałuK  

geśli bierzemó treści pod uwagę w procesie zapamiętówaåiaI to z pewåością lepiej i 

szóbciej zapamiętuje się treści zåaåe åiż åoweK tszelkie treści związaåe z åaszą 

specjalizacją i wiedzą zapamiętujemó dużo szóbciej i przóchodzi åam to z måiejszóm 

trudemI åiż ma to miejsce w przópadku treści åowóchK mo prostu treści zåaåe 

wpasowujemó w ciąg skojarzeńI zåaczeń już przóswojoåóchK ala wielu jęzókozåawców 

zagadåieåia związaåe åpK z fizóką wódają się åie do zrozumieåiaI i prawdopodobåie 

jest tak samo åpK z iåżóåierami postawioåóm przed zadaåiem jęzókowómK ptąd jest to 

tak ważåe w åauce jęzóka obcegoI abó åauczóciel dokładåie zdawał sobie sprawęI kogo 
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uczóI i czego może oczekiwaćK t obu wspomåiaåóch przópadkachI to zåaczó iåżóåiera 

uczącego się jęzóka obcego i filologa postawioåego przed zadaåiem rozwiązaåia 

zadaåia polegającegoI åpK åa obliczeåiu siłó z jaką spada przedmiot o takiej i takiej 

masie z takiej a takiej wósokościI podaåe treści są åoweI co åie ozåaczaI że åie do 

wókoåaåiaI po prostu obaj będą musieli poświecić åa to więcej czasu i stworzóć sóstem 

zapamiętówaåia od początkuK qo wójaśåia rówåieżI dlaczego powszechåe jest 

twierdzeåieI że im więcej zåamó jęzókówI tóm łatwiej przóchodzi åauka każdego 

åastępåegoK moligloci mają więcej wiadomości i skojarzeńI które są puåktem 

odåiesieåia w åauce każdego åowego jęzókaK  

fååą cechą pozwalającą łatwiej zapamiętówać åowe treści są wszelkiego rodzaju 

wóróżåieåia i elemeåtó o właściwościach odmieååóchK modkreśleåia w drukuI iååa 

czcioåkaI pogrubioåa pisowåiaI to wszóstko są kompoåeåtó sprzójające lepszemu 

zapamiętówaåiuK  

qreściI iåformacje jęzókowe mogą bóć przedstawiaåe w formie słowa lub obrazuI a 

przez to w trakcie zapamiętówaåia zaaågażowaåe są różåe aåalizatoró – w przópadku 

jęzóka  są to  słuch EmowaFI  wzrok  EpismoF  i  dotók  Ezapis  alfabetem _rail’aFI  EArabski  

NVVTI rozdział fsFK t związku z tóm åasuwa się pótaåieI w jaki sposób rodzaj 

aåalizatora wpłówa åa percepcję daåóchK aódaktóka operuje dwoma rodzajami 

postrzegaåiaW postrzegaåie polisensoróczne Eczóli wielozmósłoweF oraz postrzegaåie 

monosensoróczne EjedåozmósłoweFI wskazując jedåozåaczåie åa to pierwsze jako 

skuteczåiejszeK tszelkie treści odbieraåe wielokaåałowo åa pewåo zostaåą lepiej i 

łatwiej zapamiętaåeK t trakcie åauki åależó zdecódowaćI jakie zmósłó wiååó bóć 

zaaågażowaåe w przóswajaåie koåkretåóch iåformacjiI åpKI jeśli uczómó się wómowóI 

większó efekt uzóskamóI gdó usłószómó daåe słowoK Ale oczówiście åie wszóstko jest 

proste i jedåozåaczåe w sótuacji glottodódaktóczåej i dlatego jeszcze raz podkreślam 

wagę dostosowaåia właściwóch techåik służącóch optómalåemu zapamiętówaåiu i 

przópomiåaåiuK Część osób lepiej i efektówåiej zapamiętuje tekst widziaåóLczótaåóI 

iååe z kolei osobó robią to świetåie w sótuacjiI kiedó słószą daåó tekstK Ale w tóm 

ostatåim przópadku jesteśmó skazaåi åiejako åa tempo osobó czótającejI jej iåtoåacjęI 

iåterpretację tekstuI åatomiast pracując z tekstem pisaåóm możemó do pewåóch 

sformułowań wracaćI i czótać dalejK jożåa z całą mocą stwierdzićI że percepcja 

wzrokowa jest bez porówåaåia korzóståiejsza od percepcji słuchowejK fåaczej sótuacja 

wógląda w odbiorze dwukaåałowómI mam tu åa móśli słuchaåie tekstu i uzupełåieåie 
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go tekstem pisaåóm i czótaåie tekstu pisaåego uzupełåioåego tekstem mówioåómK 

misaåó tekst pozótówåie wzmacåia słuchaåieI tempo jest åarzucoåe przez mówiącegoI 

åatomiast odbiór wzrokowó pomaga zapamiętać tekstK fåaczej wógląda sótuacja w 

przópadku czótaåia tekstu pisaåego przó jedåoczesåej wersji dźwiękowej – absolutåie 

åie ma tu miejsca wzmocåieåieI wręcz przeciwåieI tekst mówioåó działa åa zakłóceåie 

percepcjiK w regułó mamó do czóåieåia z dwoma różåómi tempami mowóI co działa 

åegatówåieK mrefereåcje seåsoróczåe mają zåaczeåie w kwaåtófikacji tópów uczeåia 

sięK tilczóńska ENVVVI ONRF wóróżåia trzó rodzajeW 

· tóp wizualnó J  osoba optująca za schematamiI tabelkamiI wszelkimi materiałami 

wizualåómiX 

· tóp audótównó J optómalåie korzóstającó z wókładówI rozmówX szeregującó 

iåformacjeX 

· kinestetócznó J åakierowaåó åa ruchI zmiaåóK 

t przópadku åauki jęzóków obcóch pierwsze dwa tópó odgrówają rolęI z 

tradócójåóm podziałem åa wzrokowców i słuchowcówK tiększość osób zåamioåują 

cechó charakteróstóczåe dla tópu wizualåego i audótówåegoI rzadko spotóka się tópó 

czósteK tilczóńska ENVVVI ONRJONSF przedstawia ciekawe badaåia przeprowadzoåe 

przez AK de ia daraåderie ENVUOI NVVPFI w któróch starał się pokazać mocåe 

współzależåości międzó rodzajem percepcji a tópem trudåości pojawiającóch się w 

przóswajaåiu jęzóka obcegoK daraåderie twierdziI iż åajważåiejsze są w tóm procesie 

wóobrażeåia słuchowe i wzrokowe uczącóch sięK rczoåó przóporządkowuje tóm 

wóobrażeåiom czteró poziomó operacji umósłowóchI proste Ewówołówaåie w umóśle 

słówI sceåI przedmiotówFI i operacje złożoåe Ewówołówaåie w umóśle zależåościI 

relacjiI wówołówaåie obrazów zmieåioåóch poprzez dodaåie własåóch wstawekFK 

rmiejętåość i biegłość w posługiwaåiu się seriami wóobrażeń określa sferę szkolåóch 

zdolåościK azięki obserwacji sposobów i kręgu percepcji pomaga prawidłowo 

rozszófrować trudåości i zåaleźć właściwe środki zaradczeK  

pzczególåą wartość dla procesu zapamiętówaåia åowóch treści ma uaktówåieåie 

dotóchczasowego doświadczeåiaK aziałalåość móślowa jest pobudzaåa poprzez 

tworzeåie seåsowåóch związków skojarzeåiowóchK hluczem dobrej pamięci jest 

umiejętåość orgaåizowaåia przóswajaåóch treści i iåformacjiK lsobóI które potrafią åa 

podstawie dotóchczasowego doświadczeåia ziåtegrować åowe treści i åadać im åowó 
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seåsI z pewåością mają lepszą i efektówåiej działającą pamięć EArabski NVVTI rozdział 

fsFK jateriał może bóć orgaåizowaåó åie tólko przez uczącóch sięI ale rówåież przez 

åauczóciela i podręczåikiK Ale bezsprzeczåie åajlepsze wóåiki daje orgaåizowaåie 

materiału przez samą osobę uczącą sięK lsobistó taleåt i wszelkie umiejętåości 

pomagają w tworzeåie skojarzeń i logiczåóch ciągówI co z kolei sprzója dobremu 

zapamiętówaåiuK Ale åie ozåacza to absolutåieI że osobó måiej w tóm względzie 

uzdolåioåe åie mają żadåóch szaåsK rmiejętåości przóswajaåia åowóch treści możåa 

wóćwiczóć poprzez specjalåó treåiåg pamięciowó i różåorodåe ćwiczeåiaK w pewåością 

osobó dużo uczące się będą miałó måiej trudåości w zapamiętówaåiu åowóch 

iåformacjiI gdóż mają lepiej opaåowaåe techåiki pamięcioweI to tłumaczóI dlaczego 

åauka åastępåóch jęzóków przóchodzi łatwiejK  

kastępåą fazą po zapamiętówaåiu jest faza przechowówaniaK ld jakości tej fazó 

zależó toI czó w daåóm momeåcie będziemó w staåie przópomåieć sobie potrzebåe 

iåformacje i w jakim stopåiuK Cechami charakteróstóczåómi fazó przechowówaåia są 

trwałość i wieråośćI åa które mają wpłów åastępujące czóååikiW sótuacjaI w której ma 

miejsce przechowówaåieI cechó jedåostki zapamiętującej i aktówåość jedåostki 

EArabski NVVTI rozdział fsFK kiestetó sam proces przechowówaåia w pamięci daåóch 

jest wóbiórczó i åie wszóstko udaje się zapamiętaćK Czóååikiem ułatwiającóm 

przechowaåie istotåóch iåformacji jest treść materiałuI jego logiczåośćI jak i seåsowåe 

ułożeåie materiałuK aaåe powiązaåe strukturalåie z pewåością zostaåą lepiej 

przechowaåe w åaszej pamięciK oówåież wszelkie iåformacje ważåe dla åas będą 

przechowaåe efektówåiej åiż daåe mało istotåeK ka fazę przechowówaåia åiebagatelåó 

wpłów mają też okoliczåościI w któróch oåa åastępujeI to zåaczó iåteåsówåość 

wszelkiego rodzaju bodźców może mieć zarówåo pozótówåóI jak i åegatówåó wpłów 

åa åasze zapamiętówaåieK w pewåością iåformacje ogólåe są przechowówaåe dłużej i 

lepiej åiż szczegółóK kależó w tóm miejscu wspomåieć o motówacjiI któraI aczkolwiek 

jest to sprawa iådówidualåaI może wpłówać w bardzo pozótówåó sposób åa 

przechowówaåie iåformacjiI podobåie jak w przópadku zapamiętówaåiaK  

qrwałość i wieråość przechowówaåia daåóch są w dużóm stopåiu zależåe od 

iådówidualåóch cech jedåostkiI ale åauka åadal åie potrafi w precózójåó i klarowåó 

sposób wójaśåićI dlaczego åiektóre osobó pamiętają szczegółóI iåformacjeI i wszelkie 

daåe przez bardzo długi czasI åatomiast iååi åie są w staåie odtworzóć daåóch 

przóswojoåóch przed kilkoma miåutamiK mrzójmuje sięI że cechą odpowiedzialåą za 
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przechowówaåie daåóch jest iåteligeåcja pomagająca trwale przechowówać iåformacjeI 

ale åa podstawie badań ustaloåoI że iståieją osobó o wójątkowej pamięciI ale åiskiej 

iåteligeåcjiK ka pewåoI w sposób bardziej zdecódowaåó możåa stwierdzićI że trwałość 

przechowówaåia wzrasta wraz z wiekiemK  

holejåóm czóååikiem wpłówającóm åa przechowówaåie jest aktówåość jedåostkiK 

tspomåiałam o tóm już przó opisie fazó zapamiętówaåiaI przópomåęI że chodzi tutaj o 

powtarzaåie zapamiętaåóch treści w odpowiedåich odstępach czasuK juåoz EOMMTI OPNF 

reprezeåtuje poglądI iż wszelki rozwój i zmiaåó w przechowówaåiu w pamięci są 

wóåikiem efektówåości operacójåejI wraz z wiekiem jesteśmó w staåie przeprowadzić 

działaåia kogåitówåe i mamó więcej miejsca do przechowówaåia  daåóchK Czóååikami 

przóczóåiającómi się do takiego staåu rzeczó są  czóååiki praktóczåe i  dojrzewaåie 

biologiczåeK t miarę upłówu lat i åaszego ?starzeåia się?  wzrasta częstotliwość 

przetwarzaåia iåformacjiI a praktóka powoduje zautomatózowaåie  pewåóch fuåkcjiI 

jak i zwiększeåie rutóåóK juåoz EOMMTI OPPF zwraca poåadto uwagęI że maåkameåtó 

pamięci u osób dorosłóch mogą bóć zrekompeåsowaåe wzmocåieåiem umiejętåości 

aåalitóczåóchK tåioski te zostałó wósåute åa podstawie badań pkehaåDa w NVUSK t 

badaåiu przeprowadzoåóm åa dwóch grupach dorosłóch wókazał mocåą zależåość 

międzó młodszóm wiekiem i dobrą pamięciąI ale słabóm zorieåtowaåiem åa regułó 

gramatóczåe w grupie pierwszejX oraz przeciętåą  pamięciąI dużą wrażliwością åa 

zasadó gramatóczåe i starszóm wiekiemK Co więcejI tilliams ENVVSF sugerujeI iż 

pamięć jest mocåo skorelowaåa z bieråómI ukrótóm przetwarzaåiem daåóch Ejuåoz 

opKcitKFK   

lstatåim ogåiwem pamięci jest przópominanieK gest to też jedóåó czóååikI któró 

może bóć badaåó bezpośredåioK modobåie jak w przópadku poprzedåich fazI tak i teå 

jest wóbiórczóK kiektóre iåformacje odtwarzamó z łatwościąI iååe rozpozåajemó po 

wielu zabiegach åa åaszej pamięciI a jeszcze iååe wódobędziemó z pamięci po wielu 

trudach i mozolåóm przópomiåaåiuI åiektóre wręcz pozostaåą åierozpozåaåeK 

mrzópomiåaåie åastępuje w dwojako sposóbW poprzez odtworzeåie EåpK wierszaI 

rósuåku z pamięciFI lub przez rozpozåaåie EåpK ideåtófikacja pozåaåóch uprzedåio 

treściI rozróżåieåie ich od iååóchFK mowszechåe jest przekoåaåie o łatwości rozpozåaåia 

w stosuåku do odtworzeåiaI ale åie zawsze tak jestK kie zawsze uczåiowie potrafią 

rozróżåić drobåe åiuaåse w przópadku głosekI szczególåie w pierwszóm etapie åaukiI 

kiedó to uczeń mówiI ale åie potrafi jeszcze rozumieć obcej mowóK fstotåóm 
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waruåkiem przópomiåaåia jest uwaga pozwalająca skupić się åa åiewielkiej ilości 

treściK  

mrzópomiåaåie åastępuje przó udziale i wpłówie wielu czóååikówI które wpłówają 

åa zakres przópomiåaåóch treściI czóli åa ich ilośćI jak i åa ich rodzajI mówiąc iååómi 

słowóI ich jakośćK gedåóm z istotåóch czóååików wpłówającóch åa przópomiåaåie jest 

podobieństwo sótuacji do tejI w której åastąpiło zapamiętaåie EArabski NVVTI rozdział 

fsFK Czóli zewåętrzåe elemeåtó sótuacójåe mogą w zåaczącó sposób wpłówać åa 

jakość zapamiętówaåiaK _ezsprzeczåie w rówåóm stopåiu ogromåó wpłów mają też 

cechó jedåostkiI a przede wszóstkim jej pamięćK modobåie jak w przópadku poprzedåio 

wómieåioåóch fazI duże zåaczeåie ma treść i ważåość zapamiętówaåego materiału dla 

jedåostkiK kastawieåie jedåostki i motówacja to åastępåe decódujące czóååikiI czóli 

wola i koåceåtracja åa przópomiåaåóch treściach pozwolą osiągåąć jak åajlepsze 

rezultatóK kależó jedåak pamiętaćI że zbót wósoki poziom motówacji może w 

åiektóróch sótuacjach działać destruktówåie 

mroces przópomiåaåia odbówa się w sótuacji uwaruåkowaåej wieloma czóååikamiI 

które mają zåaczącó wpłów åa toI w jakim stopåiu przópomåimó sobie potrzebåe 

iåformacje i jakiej będą oåe jakościK fståieją trzó powodó utrudåiające przópomiåaåieW 

pierwszó  czóååik  to  złe  przechowówaåie  åabótej  wiedzóI  a  powodem  tego  jest  

åiewłaściwe wkompoåowaåie iåformacji w iståiejącó sóstem skojarzeńK fåformacje te 

zostaåąI jeśli w ogóleI przópomåiaåe jedóåie przez przópadekK kależó o tóm pamiętać 

przó åauce słowåictwa obcojęzóczåego – koåkretåóch słów powiååo się uczóć w 

różåóch koåtekstachI takI abó åie kojarzółó się tólko z jedåą listą słówek z daåego 

rozdziałuI gdóż utrudåi to ich przópomåieåieK holejåą przóczóåą stojącą åa 

przeszkodzie właściwego przópomåieåia daåóch jest blokada iåformacji przez iååe 

iåformacjeK kowoprzóswojoåe daåe zostają ziåtegrowaåe z daåómi w åaszej pamięciI 

co z kolei zmieåia w radókalåó sposób dotóchczasową strukturę skojarzeńK pzczególåie 

silåie oddziałówają iåformacje podobåe do uprzedåio wóuczoåóchK alatego 

åiekorzóståe wódaje się uczeåie zbliżoåóch elemeåtów leksókalåóchI åpK tak zwaåóch 

phrasal verbsW make upI make offI make outI aczkolwiek mogą bóć razem prezeåtowaåeI 

jeśli zostaåą oåe odpowiedåio sobie przeciwstawioåeK pzóbkie dotarcie do daåóch może 

bóć rówåież utrudåioåeI jeśli zbót rzadko je wówołujemó i przópomiåamóK dwaraåcją 

szóbkiego i w miarę łatwego przówołaåia daåóch z pamięci jest częste korzóstaåie z 
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daåóch iåformacjiK jożemó to przórówåać do dobrze wódeptaåej ścieżki międzó 

magazóåemI czóli pamięciąI a użóciemI czóli reakcją åa bodziecK  

kaukowcemI któró jako jedeå z pierwszóch przeprowadził eksperómeåtó dotóczące 

pamięci bół eermaåå bbbiåghaus ENUURFK jimoI że od jego badań upłóåęło poåad NMM 

latI to ich wóåiki åadal mają zastosowaåie w åauczaåiu jęzóków obcóchK pam 

åaukowiec starał się opaåować pamięciowo listó åieiståiejącóchI jedåosólabowóch 

wórazówI wómóśloåóch li tólko dla potrzeb eksperómeåtuK jiało to zapobiegać 

skojarzeåiom wówołaåóm przez zåaczeåie åaturalåóch wórazówK modobåa sótuacja 

iståieje w przópadku uczeåia się obcojęzóczåego słowåictwaX uczącó ma wtedó do 

czóåieåia z pewåóm ciągiem foåemów o obcej strukturze foåologiczåejI o kombiåacji 

głosekI które åie wóstępuje często w jęzóku ojczóstómI a to z kolei upodabåia åaukę 

słowåictwa do badań bbbiåghausa EArabski NVVTI rozdział fsFK tedług jego 

doświadczeńI QMB elemeåtów z listó ulega zapomåieåiu po trzódziestu miåutach od 

zakończeåia åaukiI w dåiu åastępåóm w åaszej pamięci zostaje około PMB słówI 

åatomiast po miesiącu około OMBK ptąd płóåie wåiosekI że po zakończeåiu åauki tempo 

zapomiåaåia jest åajwiększeI a åastępåie maleje wraz z upłówem czasuK Czóli możåa 

przójąćI że w pamięci uczåia zostaje okK OM B wiedzóI PMB jest wóåikiem bardzo 

zadawalającómI ale trzeba pamiętaćI że powtórzeåie i wzmocåieåie mogą teå wóåik 

poprawićK 

lczówiścieI dzień spędzamó åa wielu czóååościach i åauka jęzóka jest tólko jedåą z 

åichK Abó przestawić åasz umósł åa właściwe toró i pomóc mu zapamiętać iåformacje 

jęzókoweI czasami wóstarczó w czasie międzó regularåómi zajęciami jęzókowómi 

przeczótać lub obejrzeć program w jęzóku obcómK Całó czas powiååiśmó bóć 

åastawieåi i uwrażliwieåi åa wszelkie iåformacje jęzókowe Eåawet åpK åa etókietó i 

metki różåóch produktówFK tiele badań przeprowadzoåóch åad zapamiętówaåiem i 

odtwarzaåiem iåformacji dotóczó główåie jęzóka ojczóstegoI åatomiast procesó te w 

przópadku jęzóka obcego zachodzą w iååó sposóbK póstem åowego jęzóka jest dopiero 

co kształtowaåóK tiększość åowóch podręczåików do åauki jęzóka obcego jest bogato 

ilustrowaåaI poåieważ ogólåie przójęte jest måiemaåieI że obrazki i fotografie 

zwiększają zapamiętówaåie treści słowåóchI co åiekoåieczåie odpowiada 

rzeczówistościK mrzecież w åauce jęzóka obcego åajważåiejsze jest to jak powiedzieć a 

åie co – treść czótaåki jest måiej zåacząca aåiżeli formó jęzókoweK lczówiście szata 
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graficzåa podåosi atrakcójåość podręczåika i åauczaåiaI ale åie jest decódującóm 

czóååikiem w procesie uczeåia sięK  

_ardzo skuteczåą formą w procesie zapamiętówaåia są skojarzeåiaI ale jest to 

proces iådówidualåóI ta sama rzecz może mieć odmieååe asocjacje u różåóch osóbK 

tilczóńska ENVVVI OPNF propoåuje tworzeåie sugestówåóch obrazów z kompoåeåtami 

do zapamiętaåiaK qworzeåie skojarzeń jest przódatåe przó zapamiętówaåiu zwłaszcza 

åowego słowåictwaI åatomiast w przópadku zapamiętówaåia dodatkowóch atróbutów 

słowa ErodzajuF lub jego koåotacji åależó sięgåąć do programowaåia 

åeuroliågwistóczåego i techåik wizualizacjiK rr EOMMUI SQJSTF opisuje swoje badaåia 

åad zapamiętówaåiem åowego słowåictwa przez uczącóch sięK bksperómeåt polega åa 

rozdaåiu uczeståikom list A i _ z wórazamiK rczeståicó pracują w parachI każda osoba 

w parze zajmuje się swoim zestawieåiemI partåerzó razem starają się pomóc zapamiętać 

jak åajwięcej słów ze swojej listóK mo upłówie trzech miåut stroåó chowają listó i piszą 

zapamiętaåe słowa åa specjalåóm kwestioåariuszuK mo zakończeåie części pierwszejI 

przechodzą do części drugiej eksperómeåtuI w której pracują åad listą drugiej osobó 

przez jedåą miåutęI åastępuje przerwa jedåomiåutowa przezåaczoåa åa iååą aktówåość 

Eåa przókład liczeåie od sto do jedeåFI poåowåie pracują przez jedåą miåutęI jedåą 

miåutę wókoåują iååe czóååościI pracują kolejåą miåutę i piszą zapamiętaåe słowaI 

oczówiście chowając listęK oezultató tego badaåia wskazująI iż słowa z listó _ są 

zapamiętaåe prawie w całościI åatomiast w przópadku listó A liczba słów 

odtworzoåóch jest zåacząco måiejszaK ppowodowaåe to jest faktemI że lista _ składała 

się ze słów dużo łatwiejszóch åiż lista AI poåadto słowa te zostałó zgrupowaåe według 

zåaczeåia lub dźwiękowóch skojarzeńI w liście A takich asocjacji åie bółoK aruga 

koåkluzja wółaåiająca się z badaåia przeprowadzoåego przez meååó rr jest faktI iż 

uczeåie rozdzieloåe przerwami Edistributed learningF okazało się bardziej efektówåe od 

uczeåia całościowegoI kompleksowego Emassed learningFK qo badaåie implikuje 

korzóstaåie z właściwóch techåik åauczaåia J słowa wiååó bóć uczoåe w postaci ciągu 

skojarzeńI zarówåo zåaczeåiowóch jak i dźwiękowóchI co więcej autorka sugeruje 

åauczaåie słowåictwa w postaci bloków åa lekcjiI åa przókład åa początku zajęćI 

późåiej powtórzeåie i powrót do tego samego zasobu wórazów åa åastępåej lekcjiK 

qakie uczeåie da lepsze rezultató Err OMMUI STFK 

tszelkie problemó z pamięcią są spowodowaåe åajczęściej stresemI silåómi 

emocjamiI przemęczeåiemK alatego ważåa wódaje się zåajomość techåik 



 RO

relaksacójåóchI jak i zaufaåie do swoich możliwościK mozótówåe åastawieåie do åauki 

jęzóka i swoich kompeteåcji z pewåością ułatwią przópomiåaåie odpowiedåich treści w 

odpowiedåiej sótuacji Etilczóńska NVVVI OPQFK 

NKS Charakteróstóka różnóch tópów uczniów 

_ez wątpieåia cechó osobowościowe uczåia i jego cechó iådówidualåe mają bardzo 

dużó wpłów åa sukces w åauce jęzóka obcegoK Chciałabóm teraz wspomåieć o 

różåicach międzó uczącómi się jęzóków obcóchK t latach RMJtóch i SMJtóch ubiegłego 

wieku przeważał poglądI że dzięki testowi liågwistóczåemu jesteśmó w staåie 

przewidzieć dalszó postęp daåego uczåiaK Ale praktóka obaliła to twierdzeåieI gdóż test 

teå badał tólko ogólåą umiejętåość iåtelektualåąI chociaż pomagał w zåalezieåiu 

taleåtów  liågwistóczåóchK  moza  tóm  test  bół ułożoåó  w  teå  sposóbI  że  aåalitóczåi  

uczåiowie mieli w åim większe szaåse w przeciwieństwie do uczåiów holistóczåóchI 

jak rówåież odpowiadał uczåiom åastawioåóm åa zadaåia oparte o zasadó 

gramatóczåeK _adaåia wókazałóI że umiejętåość aåalizó åie jest gwaraåtowaåóm 

czóååikiem osiągåięcia sukcesu w åauce jęzóka obcego Eearmer OMMNI QNFK kastępåóm 

zarzutem w stosuåku do tego tópu testu bół faktI że oprócz wóraźåego rozróżåieåia 

uczåiów bardzo i mało iåteligeåtåóchI åie czóåił rozróżåieåia międzó większością 

uczåiów pomiędzó tómi dwiema grupamiK hrótócó zarzucali mu rówåież toI że åiskie 

wóåiki testu mogłó działać demotówująco w stosuåku do uczåiówI którzó osiągåęli 

åiezadowalające rezultatóI jak rówåież mogłó wpłówać bezpośredåio åa oceåę 

åauczócielaK kiskie wóåiki testu powodująI że åauczóciele stają się uprzedzeåi w 

stosuåku do daåej grupó uczåiówI mogą też wpłówać destruktówåie åa zajęciaK 

wagadåieåie stólów uczeåia się to jedeå z ważåiejszóch problemów 

psócholiågwistókiK Czóm różåią się uczåiowieI jak różåi się ich zachowaåie w 

waruåkach zajęć szkolåóchI w jaki sposób dopasować zachowaåie åauczóciela do 

zróżåicowaåóch tópów uczåiów? 

kiektórzó badacze podjęli się zadaåia zdefiåiowaåia dobrego uczåiaK ka przókład 

keil kaimaå wraz z zespołem zasugerowałI że dobró uczeń to takiI którego cechuje 

ciekawośćI która wraz z pozótówåóm stosuåkiem do daåego przedmiotu i do 

podejmowaåia zadańI zaaågażowaåiemI wósokimi aspiracjamiI zorieåtowaåiem åa celI 
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powodujeI że taki uczeń jest w staåie osiągåąć sukces i postawioåe cele 

Eearmer OMMNI QOFK 

Aż czteråaście cech dobrego uczåia wóróżåiłó z kolei goaå oubiå i freåe qhompsoå 

Eearmer opKcitKFK ka pierwszó plaå wósuwa się żócie z pewåą dozą åiepewåości 

ozåaczającejI podobåie jak u wspomåiaåego kaimaåaI ciekawość świataK moza tómI 

kreatówåi uczåiowieI którzó umieją w iåteligeåtåó sposób dojść do wójaśåieåia daåego 

zjawiskaI którzó szukają okazjiI abó w praktóce przećwiczóć zdobótą wiedzęI którzó 

chcą i potrafią zåaleźć własåą drogęI åierzadko bez przewodåika w postaci åauczócielaI 

oraz ci uczåiowieI którzó potrafią wóciągać wåioski z porażek i błędówI są åiejako 

åastawieåi åa sukces i z regułó go odåosząK 

holejåóm badaczemI któró zajmował się charakteróstóką różåóch tópów uczåiów w 

zależåości od ich osobowości i zachowaåiem tóchże osób w grupie uczåiów bół qoåó 

tright Eearmer OMMNI QOFK wastaåawiał sięI w jaki sposób åauczóciel może sprostać 

wómagaåiom swoich uczåiów poprzez dostosowaåie programu i metod åauczaåia do 

iådówidualåóch potrzebI czó jest możliwe przógotowaåie kursu åa specjalåe 

zamówieåieK t swoich pracach opisał czteró tópó uczåiówW  

· pierwszó z åich traktuje åauczóciela jako puåkt odåiesieåia i jest 

skoåceåtrowaåó åa celach całej grupóX 

· åastępåó tóp uczåia jest rówåież skupioåó åa åauczócieluI ale jest bardziej 

zaiåteresowaåó osiągåięciem osobistej satósfakcji i swoich celówX 

· trzeci z kolei tóp uczåia koåceåtruje się åa celach grupó i jest z åią solidaråóX 

· åatomiast ostatåi tóp uczåia traktuje grupę jako puåkt odåiesieåiaI ale jest 

zaiåteresowaåó główåie satósfakcją z osiągåięcia osobistego sukcesuK 

geszcze iååó podział propoåuje heith tilliåg Eearmer OMMNI QPF opartó åa 

obserwacjach uczåiów w AustraliiW  

· pierwsza grupa to studeåci z åaturó samotåicóI uåikającó grupI pełåi wiaró we 

własåe umiejętåościI o aåalitóczåóm umóśleI potrafiącó åarzucić własåe 

strukturó w procesie uczeåia sięI pragmatóczåiX 

· åastępåa grupa to koåformiściI o teådeåcjach do uczeåia się o jęzóku zamiast 

uczeåia się jęzóka w celu użówaåia goI polegającó åa åauczócieluI jako 

przedstawicielu władz szkolåóchI åiechętåie uczeståiczącó w rozmowach i 
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dóskusjachI wolącó robić toI co im się każeX jest to grupa åajmilej widziaåa 

przez dobrze zorgaåizowaåego åauczócielaX 

· trzecia grupa uczåiów to uczåiowie koåkretåiI podobåi do koåformistówI ale 

lubiącó pewåe elemeåtó uczeåia sięI åajlepiej przez bezpośredåie 

doświadczeåieI uwielbiającó wszelkie gró i zabawó jęzókowe w grupieX 

· ostatåia grupa to uczåiowie zorieåtowaåi åa użówaåie jęzókaX poza klasąI w 

sótuacjiI w której mogą wókazać się swoimi zdolåościami jęzókowómi czują 

się åajlepiej i są gotowi podjąć rózókoI często wtedóI kiedó ich koledzó wolą 

pozostać åa uboczuK gest to wózwaåieI w trakcieI którego mogą sprawdzić åie 

tólko wiedzę jęzókowaI ale też relacje iåterpersoåalåe i wiarę w swoje 

możliwościK kie potrzebują åauczócielaI wręcz są szczęśliwiI jeśli go åie ma 

obokK 

mowstało wiele iååóch opracowańI w któróch badacze usiłowali dokoåać rzetelåej 

charakteróstóki różåóch tópów uczåiówI ale powiååó oåe bóć traktowaåe jedóåie jako 

pewieå puåkt odåiesieåia i wstęp do dóskusjiK katomiast zrozumieåieI że grupa 

uczåiów to zespół iådówidualåości jest kluczowe w plaåowaåiu rodzajów ćwiczeńI 

metod åauczaåia i programu kursuK kależó zachować rówåowagę międzó potrzebami 

grupó i pojedóåczóch uczåiówK kiektóre osobó bardzo lubią pracować åad 

rozwiązaåiem daåego problemu w grupieI iååi wolą pracować iådówidualåieI u jedåóch 

koåkretåe ćwiczeåie może wzbudzić eåtuzjazmI åiektórzó potrzebują bardzo osobistego 

i bezpośredåiego koåtaktuK  

w mojego doświadczeåia pedagogiczåego pamiętam o grupie studeåtów tóższej 

pzkołó lficerskiej w mozåaåiuI którą poprosiłam o wókoåaåie åastępującego ćwiczeåia 

– każdó ze studeåtów iådówidualåie miał przógotować krótką wópowiedź uståąI w 

której powiåieå måie przekoåać do zrobieåia czegoś koåkretåegoI czasami szaloåegoI 

czasami śmieszåegoI åpK pójść z åim åa koåcert muzóki poważåejI kupić całej grupie 

lodóI zwolåić uczåiów z zajęćI wóbrać się całą grupą do zooI itpK juszę przózåaćI że 

robiłam to ćwiczeåie po raz pierwszó i zupełåie åie wiedziałam jak studeåci zareagująK 

_ółam bardzo mile poruszoåa i zadowoloåaI poåieważ każdó podchorążó podszedł do 

zadaåia sumieååie i czasami w bardzo dowcipåó sposób starali się måie przekoåać do 

celowości koåkretåego zadaåiaK lkazało sięI że bóła to grupa iådówidualistówI którzó 

lubili pracować sami åad swoim zadaåiemK _óła to bardzo pouczająca i ciekawa lekcjaI 

która pozwala przestać wątpić  w seås tegoI co robimóK  
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hażdó z badaczó zajmującóch się tópologią uczåiów opierał się åa iååóch 

króteriachI badał iååe stóle pozåawcze i stóle uczeåia sięI stąd trudåość w 

sformułowaåiu koåkretåóch wåioskówK tillisLeouse w swoich pracach brali pod 

uwagę czóååiki afektówåe związaåe z emocjamiI åastawieåiem i motówacją oraz z 

osobowością uczåiaI i czóååiki kogåitówåe związaåe z iåteligeåcjąI zdolåościami 

jęzókowómiI stólami pozåawczómi uczåia Emfeiffer OMMNI NMNFK w kolei dabriele 

_achmaóer Emfeiffer opK citKF podzieliła uczåiów åa trzó grupóW  

· uczåiowie aktówåi koåtra pasówåiX 

· uczåiowie zależåi lub åiezależåi od otoczeåia rozumiaåego jako wszóstkoI co służó 

procesowi åauczaåia i uczeåia sięX 

· uczåiowie gromadzącó versus przetwarzającó daåe jęzókoweK 

geszcze iååe tópologie propoåuje homorowska ENVVVI rozdział NMFI która dzieli 

uczåiów åa wzrokowcówI słuchowców i kiåestetóków biorąc pod uwagę modalåośćI 

ekstrawertókówI  iåtrowertókówI uczåiów o zaåiżoåej względåie zawóżoåej 

samooceåieI oraz uczåiów skłoååóch do podejmowaåia lub uåikaåia rózóka przó 

uwzględåieåiu cech osobowościI oraz po prostu uczåiów słabóch i dobróch przó 

podziale ze względu åa kwalifikacje Emfeiffer  OMMNI NMOFK  

qeå ostatåi podział wódaje się bóć åajłatwiejszó do ustaleåia przez åauczócielaK rcznia 

dobrego charakterózują åastępujące cechóW  

· mówi poprawåie w swoim jęzóku ojczóstómX 

· jest gotów do åawiązaåia komuåikacji opierając się åa wóższej kompeteåcji 

społeczåej i iåterakcójåejX 

· mówi i åie boi sięI że popełåi błądX 

· jest samodzielåóI cechują go zachowaåia autoåomiczåeX 

· w åaukę wkłada czasI wósiłekI zaaågażowaåieI podejmuje wózwaåia åie czekając 

åa åauczócielaX 

· jest silåie umotówowaåó do åaukiX 

· jest pozótówåie åastawioåó w stosuåku do jęzókaI ludzi i krajuI w któróm ludzie    

posługują się tóm jęzókiem Emfeiffer OMMNI NMOFK 

rcznia słabego możåa z kolei rozpozåać poW 

· åiepewåóch odpowiedziach åa pótaåia åauczócielaX 
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· użóciu åiewłaściwóchI åiepoprawåóch zwrotówX 

· czótaåiu z trudåością w jęzóku obcómX 

· braku elastóczåości w przópadku użówaåia reguł gramatóczåóchX 

· problemach z powtórzeåiem zwrotów w jęzóku obcómX 

· braku koåceåtracji Emfeiffer OMMNI NMPFK 

moåieważ każda klasaLgrupa åa lektoracie to koåglomerat różåorodåóch osobowościI stąd 

wóåikają zadaåia stojące przed åauczócielamiK f temu zagadåieåiu poświęcę åastępåó 

podrozdziałK 

NKSKN wadania nauczóciela w grupach o zróżnicowanóch tópach 

uczniów 

wadaåiem åauczóciela jest dążåość do wórówåaåia poziomu oraz pomoc uczåiom 

słabómK Często zdarza sięI że åa kursach jęzókowóch osobó słabsze rezógåują z dalszej 

åaukiI åatomiast słabi studeåci åa lektoracie próbują różåóch metod omiåięcia zajęć i 

zaliczeåiaI åatomiast åie potrafią albo åie chcą przezwóciężyć trudåości przez 

solidåiejszą pracę w większóm wómiarze czasowómI lub przez koåsultacje z lektoremK 

kależó wspomåieć o tómI że sposobó uczeåia i iåterkulturowe podejście mają 

åiebagatelåó wpłów åa uczåiówK 

t sótuacji tak wielu różåic międzó poszczególåómi uczåiami i åaszóm pragåieåiem 

przóstosowaåia metod åauczaåia do całej grupóI jak rówåież wómogów programuI co 

jest szczególåie ważåe åa lektoracie åa uczelåi wóższejI wódaje sięI że åauczaåie staje 

się czómś åiewóobrażalåie trudåómK Abó ułatwić sobie zadaåie åależó åa początku 

kursuI lektoratuI po ustaleåiu poziomuI åa któróm będziemó uczóć jęzóka obcegoI 

pozåać studeåtówLkursaåtów jako iådówidualåe osobóK t teå sposób łatwiej będzie 

åauczócielowi dopasować tópó zadań do daåej grupóI jak rówåież śledzić postępó 

uczåiówI stómulować ich i korógować te metodóI które åie sprawdzają się w tej grupieI 

a bóć może przóåoszą świetåe rezultató w iååejK kależó bóć świadomómI że wszóstkich 

oczekiwań åie spełåimóI i pewåe lekcje będą bardziej satósfakcjoåujące tólko dla 

åiektóróchK  

gesteśmó świadomi faktuI że pewåi ludzie są lepsi åa przókład w aåalizowaåiu 

problemuI iååi w rozwiązówaåiu wszelkiego rodzaju zadań logiczåóchK lczówistóm 

jest toI że w grupie studeåtów mamó do czóåieåia z różåómi tópami 



 RT

charakterologiczåómi i o różåóm poziomie umósłowómK mowstałó dwie teorie starające 

się pomóc åauczócielom w dostosowaåiu metodI techåik i form pracó do zróżåicowaåej 

grupó uczåiówK mierwsza z tóch teorii to program åeuroJliågwistóczåó EneuroJlinguistic 

programmingFK tedług tej teorii użówamó sóstemów o prómaråejI podstawowej 

reprezeåtacjiK póstemó te są opisaåe poprzez akroåim sAhldI w któróm kolejåe literó 

ozåaczająW sJ visualI czóli to co widzimóI AJ auditoróI czóli to co słószómóI h – 

kiåestetóczåóI to co czujemó wewåętrzåieI zewåętrzåieI lub przez ruchI lJ olfactoróI 

opisujące toI co wąchamóI dJ gustatoróI toI co smakujemó Eearmer OMMNIQSFK mrzó 

pomocó tóch zmósłów doświadczamó i uczómó się świata wokół åasI ale każdó 

człowiek ma måiej lub bardziej rozwiåięte poszczególåe zmósłóK pą osobó åastawioåe 

åa słuchaåieI iååe åatomiast  reagują åa obrazóK  t ramach wspomåiaåej teorii uczeåi 

próbują aåalizować reakcje i odpowiedzi uczącóch się åa wszelkiego rodzaju bodźceK 

tedług przeprowadzoåóch badań uczåiowie o åastawieåiu kiåestetóczåóm lepiej 

poradzą sobie z pracą åad jęzókiem w iåteråecie åiż studeåci wzrokowcóI którzó 

wómagają przed rozpoczęciem pracó podaåia jasåo sformułowaåóch poleceń i 

demoåstracjiK ldmieååie reagują z kolei studeåci słuchowcó – dla åich uståa 

prezeåtacja åa pewåo przóåiesie zamierzoåe korzóściK tpłów reprezeåtacji opierającej 

się åa smaku i węchu w åauczaåiu jęzóków obcóch åie został do tej poró zbadaåó przez 

åaukowców Eearmer opK citKFK 

kastępåa teoria uwzględåiaåa przó tworzeåiu programów i dostosowówaåiu 

właściwóch techåik jest tzwK jf teoriaK jf to skrót multiple intelligencesK hoåcepcja 

wielokrotåej iåteligeåcji została opracowaåa przez eowarda dardåeraI psóchologa z 

earvarduK t swojej pracó starał się dowieśćI że każdó człowiek åie posiada tólko 

jedåejI pojedóåczej iåteligeåcjiI ale całó zakresI szereg iåteligeåcjiI takich jakW 

inteligencja muzócznaLrótmicznaI werbalnaLlingwistócznaI wizualnaLprzestrzennaI 

inteligencja ciałaLkinestetócznaI logicznaLmatematócznaI intraJ i interpersonalna 

Eearmer OMMNI QSFK tedług åaukowca każdó z åas ma wszóstkie siedem rodzajów 

iåteligeåcjiI ale każda z iåteligeåcji jest rozwiåięta  w iååóI odmieååó sposób u 

iådówidualåej osobóK iudzie o wósoce rozwiåiętej iåteligeåcji logiczåoJmatematóczåej 

z pewåością wóbierają zawód åaukowcaI åatomiast ci z przewagą iåteligeåcji 

kiåestetóczåej zostaåą z dużóm prawdopodobieństwem sportowcamiK dardåer 

przeprowadził swoje badaåia w latach UMJtóch i od tego czasu dodał ósmó rodzaj 

iåteligeåcjiI miaåowicie iåteligeåcję åaturalistóczåą Enaturalistic intelligenceFI 
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uwzględåiającą zdolåość rozpozåawaåia i klasófikowaåia wzorów w åaturzeI w 

przórodzieK fååó åaukowiec amerókańskiI aaåiel dolemaå Eearmer OMMNI QTFI dodał 

dziewiątó rodzaj iåteligeåcjiI miaåowicie inteligencję emocjonalną Eemotional 

intelligenceFK  

Australijski  åauczóciel  ze  szkołó  podstawowej  w  CaåberraI  jurraó  ioomI  

przedstawił podział iåteligeåcjiI i co to ozåacza dla jego studeåtówW 

Eearmer OMMNI QTI åa podstawie stroåó iåteråetowej jK ioom’a ?eow to use dardåerDs seveå iåtelligeåces 
iå a class program?FK 

Tóp Co lubi robić t czóm jest dobró kajlepiej uczó się 
poprzez 

rczeń 
liågwista 

CzótaćI pisaćK 
opowiadać historójki 

wapamiętówaåie 
åazwiskI imioåI datI 
miejsc 

jówieåieI słuchaåieI 
patrzeåie åa słowa 

rczeń 
logiczåoJ 

matematóczåó 

tókoåówać 
eksperómeåtóI pracę z 
liczbamiI zadawać 
pótaåiaI badać wzoró i 
relacjeI realizować 
projektó 

jatematókaI 
rozumowaåieI 
rozwiązówaåie 
problemów logiczåóch 

hategorózacjaX 
hlasófikacja pracó 
przó pomocó wzorów 
i związków 

rczeń 
przestrzeååó 

oósowaćI budowaćI 
projektowaćI kreować 
rzeczóI śåić åa jawieI 
oglądać obrazkiI filmóI 
grać åa automatach 

tóobrażaåie rzeczóI 
odczuwaåie zmiaåI 
rozwiązówaåie zagadekI 
labiróåtówI czótaåie 
mapI wókresów 

mraca z obrazami i 
koloramiI 
wizualizacjaI 
marzeåiaI użówaåie 
okaI  umósłu 

rczeń 
muzóczåó 

ŚpiewaćI åucić pioseåkiI 
słuchać muzókiI grać åa 
iåstrumeåcieI reagować 
åa muzókę 

mamiętaåie melodiiI 
åotowaåie rótmuI 
melodiiI dźwiękówI 
zwracaåie uwagi åa 
przepłów czasu 

oótmK juzókaI 
melodia 

rczeń 
kiåestetóczåó 

oozmawiaćI dotókać 
przedmiotóI użówać 
jęzóka ciałaI przeåosić 
się z  miejsca åa miejsce 

Ćwiczeåia fizóczåeI 
sportI taåiecI działaåie 

aotókaåieI praca w 
przestrzeåiI 
poruszaåie sięI 
przetwarzaåie wiedzó 
przez odczuwaåie 
ciałem 

rczeń 
iåterpersoåalåó 

ja dużo przójaciółI 
włącza się do grupóI 
rozmawia z ludźmi 

oozumieåie ludziI 
przówództwoI 
orgaåizacjaI 
maåipulacjaI 
komuåikowaåieI 
mediacja w koåfliktach 

morówåówaåieI 
współpracaI 
współdzieleåieI 
przeprowadzeåie 
wówiadów 

rczeń 
iåtrapersoåalåó 

mracuje samI postępuje 
zgodåie z własåómi 
zaiåteresowaåiami 

pkupieåie się åa swoich 
uczuciachI marzeåiachI 
żóciu wewåętrzåómI 
kierowaåie się 
iåstóåktemI bócie 
orógiåalåóm 

mraca w samotåościI 
ziådówidualizowaåe 
projektóI bócie we 
własåej przestrzeåi 
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geśli fakt iståieåia różåorodåóch form iåteligeåcji ludzkiej uzåamó za ogólåie 

przójętóI prowadzi to do koåkluzjiI iż w takiej sótuacji åie wszóstkie formó i metodó 

ćwiczeń będą właściwe  dla  wszóstkich  uczåiówK  ka  pewåo  studeåci  o  rozwiåiętej  

iåteligeåcji logiczåoJmatematóczåej będą zadowoleåi z ćwiczeń gramatóczåóchI 

åatomiast tóm o przewadze iåteligeåcji przestrzeååej spodobają się bardziej wszelkie 

ćwiczeåia z elemeåtami rósuåkuI diagramu czó też w formie prezeåtacjiK aialogiI 

wszelkie techåiki wómagające współpracó i dóskusji w grupie będą preferowaåe przez 

studeåtów o wósoce rozwiåiętej iåteligeåcji iåterpersoåalåejK  

kauczóciele korzóstającó z powóższej tabelki mogą kierując się kolumåami z 

prawej stroåó  dopasować właściwe ćwiczeåia dla koåkretåej klasóK t przópadku 

większej grupó åie jest możliwe dostosowaåie wszóstkich ćwiczeń do iådówidualåego 

uczåiaI ale przóåajmåiej od czasu do czasu åależó każdemu z åich dać szaåsę åa 

wókazaåie się swoimi możliwościamiI które opierają się åa rozwiåiętejI koåkretåej 

iåteligeåcjiK _óć możeI przed rozpoczęciem lektoratuI åależó pomóśleć o 

zapropoåowaåiu grupie wókoåaåia testu sprawdzającego tóp iåteligeåcjiI co z kolei 

pomoże zaprogramować efektówåe zadaåia dla daåego zespołu studeåtówK 

NKSKO Charakteróstóka ucznia dorosłegoI autonomicznego  

t ostatåich latach coraz częściej pojawia się pojęcie uczåia autoåomiczåegoK l 

samej autoåomii piszę w dalszej części  pracóI åatomiast w tóm miejscu chcę się skupić 

åa charakteróstóce uczåia dorosłegoI autoåomiczåegoK tedług eolstera ENVUSF 

dorosłość i autoåomia to pojęcia jedåozåaczåeI poåieważ „dorosłó to EKKKF tenI któró 

podejmuje decózjeI dokonuje wóborówI działa rozważnieI jest zdolnó do refleksjiI 

planuje i ocenia” Equrula OMMQI OUSFK w kolei uczeń autoåomiczåó według eolca ENVUNF 

i iittle’a ENVVNF to taki uczeńI któró rozumie seås działań edukacójåóchK modobåe 

badaåia prowadzoåe bółó rówåież przez teådeå i oubiå ENVUTF – badaåo uczåia 

dobregoI któró wie dlaczego się uczó i potrafi określić swoje potrzebó Equrula opK citKFK 

t związku z tóm powstała poåiższa tabelka opisująca uczåia dorosłegoI uczåia 

autoåomiczåego i uczåia dobregoW 
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aorosłó rczeń 
autonomicznó rczeń dobró 

- decóduje 
- wóbiera 
- działa z rozwagą 
- gotowó do  refleksji 
- potrafi plaåować 
- opiåiuje 

 

- zåa seås podejmowaåóch 
operacji edukacójåóch 

- potrafi wziąć  åa siebie 
odpowiedzialåość za 
åaukę 

- bierze udział  
w precózowaåiu celów 
krótkoJ i 
długotermiåowóch 

- plaåuje i działa abó 
osiągåąć zamierzoåe  
cele 

- dokoåuje stałej ewaluacji 
swoich postępów 

- jest świadomó dlaczego 
się uczó 

- umie rozpozåawać swoje 
potrzebó 

- defiåiuje cele 
- dobiera åarzędzia 

i metodó 
- ewaluuje swoje postępó  

 

Equrula OMMQI OUSF 

  

lprócz badań poświęcoåóch uczåiomI badaåo też optómalåe waruåki edukacji 

dorosłóchK tedług ekspertóz przeprowadzoåóch przez _illiågtoåa EOMMMFI stwierdzoåoI 

iż uczåiowie dorośliI dojrzaliI są szczególåie predestóåowaåi do pracó w klasie 

autoåomiczåejK _adaåe osobó określiłó swój optómalåó koåtekst edukacójåó w 

åastępującó sposóbW 

· przede wszóstkim jest to przójazne uczniom środowiskoI w któróm czują się 

bezpieczåie i mogą liczóć åa wsparcie ze stroåó åauczócielaI ale ich iådówidualizm 

jest hoåorowaåó i doceåioåóX 

· mogą uczóć się w środowisku sprzójającóm wolności móśli i kształtowaniu 

postawó kreatówåejX 

· relacje międzó åauczócielem a uczåiami są partnerskieI i åauczóciel åie tólko 

uczóI ale i uczó się od swoich uczåiów Eteach – learnFX 

· uczåiowie czująI że ich potrzebó są ważne i braåe pod uwagęI ale to åa åich 

spoczówa odpowiedzialåośćX 

· sótuacje stworzoåe przez åauczóciela sprzójają twórczej pracóI pobudzają 

iåtelektualåieI stawiają przed uczåiami åoweI ciekawe wózwaåiaX 

· åauka åastępuje poprzez działanieX 

· opinie uczåiów są ważåe i braåe pod uwagę Efeedback mechanismF Equrula OMMQI 

OUSFK 
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t tej sótuacjiI w grupie wielu iådówidualåości zadaåia stojące przed åauczócielem 

wódają się bóć wielkim wózwaåiemI ale åie ozåacza toI że åauczóciel stoi åa stracoåej 

pozócjiK pztuka rozpozåaåiaI jakiego tópu iåteligeåcję reprezeåtują åasi studeåci jest 

kluczowa do staraååego zaplaåowaåia stosowåóch metod åauczaåiaK tódaje się to 

ważåe zwłaszcza w przópadku uczåiów dorosłóchI u któróch możåa już w 

zdecódowaåó sposób rozróżåić koåkretåe tópó iåteligeåcjiI i którzó są bardziej 

wómagającóI mają też swoje ulubioåe måiej lub bardziej sposobó uczeåia sięK 

kauczóciel powiåieå odåosić się do całej grupó i tak zaplaåować pracęI abó większość 

bóła usatósfakcjoåowaåaK ptąd pragåę jeszcze raz podkreślićI że åa początku kursuI 

lektoratu każdó åauczóciel wiåieå starać się pozåać każdego uczåia w grupieK jimo 

podobåego poziomu zåajomości jęzókaI każda osoba prezeåtuje iååó poziom płóååości 

jęzókaI każdó iåaczej pisze w obcóm jęzókuK ptąd tak zåacząca wódaje się uważåa 

obserwacja uczåiówI abó dopasować metodó åa miarę potrzeb uczącóch sięK lprócz 

wåikliwej obserwacjiI możåa posłużyć się rówåież aåkietąI lub wspólåie 

przedóskutować åajlepsze metodó uczeåia sięK mo otrzómaåiu iåformacji åauczóciel 

musi plaåować pracę takI abó jak åajwięcej studeåtów bóło zadowoloåóch i czóåiło 

stosowåe postępóK ptąd dla różåóch grup åależó zaplaåować iååe formó stómulujące 

postęp i osiągåięcie zaplaåowaåego celuK _óć możeI okaże sięI że z pewåóch form 

trzeba będzie w daåej grupie uczåiów zrezógåować lub ograåiczóć ich stosowaåie åa 

rzecz iååóch techåikK kauczóciel musi pogodzić się z móśląI że pewåe lekcjeI lub 

fragmeåtó zajęć będą bardziej stómulujące i pożóteczåe åie dla całej grupóI lecz dla 

częściK kie wszóscó będą zadowoleåi w tóm samóm czasie i z tego samegoI ale ozåacza 

to rówåieżI że większość klasó będzie zajęta przez większość czasuK kie maråujmó 

czasu i eåergii åa dopasowówaåie i wprowadzaåie ćwiczeń dającóch wszóstkim 

zadowoleåieI poåieważ każdó studeåt rozwija się åie tólko dzięki osiągåiętóm 

sukcesomI ale rówåież przez porażki Eearmer OMMNI RNFK  

ao przekoåaåia uczącóch się do autoåomiczåóch i półautoåomiczåóch działań 

powiååi przekoåówać åauczócieleK fch zadaåiem jest wókształceåie u uczåiów 

odpowiedåiego åastawieåiaI jak i stworzeåie adekwatåóch waruåków wspierającóch i 

wzmacåiającóch poczucie autoåomiiK wawadzka propoåuje EOMMQI OPPF wókształceåie u 

uczącóch się zdolåości dopasowówaåia się do przeobrażającóch się wómogów i 

wótrwałości w urzeczówiståiaåiu zamierzeńK tarto rówåież åauczóć uczåiów 
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otwartości åa åowe wózwaåiaI zdolåości określaåia samodzielåie priorótetówI 

plaåowaåia działańI doboru treściI strategii i metod Ewawadzka opKcitKFK  kauczóciele 

wiååi wspierać swoich uczåiów w tóch działaåiach i bóć dla åich puåktem odåiesieåiaI 

pomocą i doradcąK tilczóńska z kolei uważa za dobrego uczåia takiegoI któró zåa i 

umie właściwie stosować swój własåó stól uczeåia się Etilczóńska NVVVI ONOFK moåadto 

podaje kilka fuådameåtalåóch cech uczåia autoåomiczåego Etilczóńska NVVVI ONNX 

wawadzka OMMQI OPPFK rczeń dobróI autoåomiczåó charakterózuje się samodzielåością 

w móśleåiuI działaåiuI plaåowaåiuK ao jego główåóch cech reprezeåtatówåóch åależąW 

· uwielbia porozumiewać sięI wie jak podtrzómówać rozmowęX szuka sposobåości i 

wókorzóstuje je w celu dóskursu z cudzoziemcamiX rozmowa w jęzóku obcóm åa 

zajęciachI z åauczócielem åie staåowi dla åiego żadåego problemuX 

· w sposób świadomó koåtroluje wópowiedzi swoje i iååóchX 

· baczåie zwraca uwagę åa odbiór swoich wópowiedziI ich zåaczeåie i formęX 

· każdą okazję wókorzóstuje do ćwiczeńX stara się pozåać rozmaite zwrotó i 

wórażeåia stosowåe åa rozmaite okoliczåościX 

· åie ma zahamowańI trudåości åie zrażająI stara się komuåikować mimo robieåia 

błędówX akceptuje brak wiedzó w åiektóróch sótuacjachX 

· åiepewåość åie jest przeszkodą w komuåikowaåiu sięX dedukuje åa podstawie 

sugestii zawartóch w tekścieI lub åa podstawie sótuacjiX 

· potrafi skuteczåie selekcjoåować i przechowówać iåformacjeK 

kauczóciele muszą bóć świadomiI iż takich uczåiów jest garstkaI ale stosując właściwe 

metodó i odpowiedåio motówując możåa odpowiedåio ukieruåkować uczåiaI tak abó 

potrafił samodzielåie określić swoje cele åauczaåiaI bół w staåie podjąć właściwe kroki 

prowadzące do osiągåięcia zamierzoåego plaåuK gak mówi moja koleżaåka J 

åauczócielkaI za każdóm razem około TMB uczåiów jest zadowoloåóch z lekcji i tólko 

sztuką jest trafić do iååóch åa każdóch zajęciachK 

NKT Czónniki determinujące osiągnięcie sukcesu w nauce jęzóka obcego 

t poprzedåich rozdziałach zdefiåiowałam dorosłóch uczącóch się jęzóka obcegoI 

podałam przóczóåóI dla któróch podejmują  wózwaåieI opisałam różåe tópó uczåiówI 

oraz krótko omówiłam pamięćI jako zåaczącó czóååik osiągåięcia sukcesu w 

opaåowaåiu obcego jęzókaK mostaram się teraz odpowiedzieć åa pótaåieI dlaczego 
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åiektórzó osiągają sukcesI åatomiast iååi åie są w staåie opaåować jęzóka obcego åa 

poziomieI któró gwaraåtowałbó im spełåieåie oczekiwańK 

Abó osiągåąć sukces w åauce jęzóka obcegoI åależó wziąć pod uwagę iådówidualåe 

cechó psóchiczåeI jak i stóle oraz strategie uczeåia sięK tewåętrzåa orgaåizacja 

pozåawcza daåej osobó ma wpłów åa stól uczeåia sięK aorośli są w tej dogodåej 

sótuacjiI iż łatwiej im rozpozåać swój stólI to zåaczó wiedziećI w jaki sposób reagują 

åpK w staåie zagrożeåiaX przókładowo jedåa osoba aåalizuje sprawę bardzo dokładåieI 

iååa stara się działać takI abó zåaleźć åajlepsze rozwiązaåieI iååa czeka bieråie åa 

rozwój wópadkówK rczeåie się podobåie jak i iååe problemó możåa rozpatrówać 

globalåieI we własåóch kategoriach lub åa tle całościK ptól poznawczó zależnó lub 

niezależnó od polaI to jest J ogólåie mówiąc J od środowiskaI w któróm proces 

åauczaåia i uczeåia się przebiegaI ma åiebagatelåó wpłów åa uczeåie się jęzóka 

obcegoK hażdó może sprawdzić swoją zależåość lub åiezależåość od pola w prostó 

sposóbK mrzókładowoI w åiektóróch popularåóch magazóåach szaradowóch 

zamieszczaåe są åiekiedó rósuåkiI åa któróch wrósowaåe są kształtó przedmiotów lub 

zwierzątI åa przókład åa tle ogroduK lsobó silåie uzależåioåe od pola będą postrzegać 

ogród jako całość i będą miałó kłopotó z odåalezieåiem szczegółówI åatomiast osobó 

åiezależåe od pola szóbko dostrzegą wrósowaåe elemeåtóI potrafią oåe oddzielić 

fragmeåtó od całości i percópować szczegółóK kiezależåość od pola jest silåiejsza u 

osób o wóższóm rozwoju iåtelektualåómI pewåiejszóch siebieI lubiącóch rówalizowaćK 

kiezależåość od pola świadczó o aåalitóczåóm stólu pozåawczóm i móśleåiuK w kolei u 

osób zależåóch w większóm stopåiu od pola uczucia i empatia są rozwiåięte bardziejK 

kie ozåacza to wcaleI że te osobó osiągają lepsze wóåikiK motrzeba koåtaktu z 

rozmówcąI umiejętåość wczucia się w jego sótuacjęI czóli empatiaI która pozótówåie 

wpłówa åa proces przóswajaåia jęzóka obcego sugerująI że tak powiååo bóćK gedåak 

badaåia wókazałóI że osobó åiezależåe od pola osiągają zåaczåie lepsze rezultató w 

klasieI gdóż teå stól uczeåia się wómaga większej aåalitóczåości EArabskiI NVVTI UVFK 

katomiast cecha zależåości od pola będzie miała większó wpłów åa åaturalåe 

przóswajaåie jęzókaK ka szczęścieI rzadko mamó do czóåieåia ze skrajåómi 

przópadkamiI czóli osobami bardzo mocåo uzależåioåómi od pola lub åieK  

kastępåómi cechamiI które wpłówają w zåaczącó sposób åa przóswojeåie jęzóka 

obcego są refleksójność i impulsównośćK rczåiowieI któróch możemó określić jako 

tóp refleksójåóI z regułó mówią wolåiejI robią måiej błędówI w większóm stopåiu 
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korzóstają z iådukcójåóch techåik åauczaåiaK katomiast uczåiowie impulsówåi 

odpowiadają szóbciejI ale też robią więcej błędówK rczeń refleksójåó i uczeń 

impulsówåó uczącó się w tóch samóch waruåkach robią to w odmieååó sposóbW teå 

pierwszó åa pewåo uczó się wolåiejI ale dokładåiej åiż jego kolega o przeciwstawåóch 

cechach charakterologiczåóchK qeå drugi przechodzi szóbko do åastępåej partii 

materiału i wraca do poprzedåiejI abó uzupełåić wiedzęK  

tiele osób rozpoczóåającóch åaukę w wieku dorosłóm åie rozumie lub też åie chce 

przójąć do wiadomościI iż każdó jęzók ma swoją specófikę i różåi się chociażbó od 

jęzóka ojczóstegoK t przópadku åauki jęzóka obcego åależó uzåać za åaturalåe pewåe 

odmieååe regułó i åielogiczåościI wójątki i iååe prawa rządząceI åpK budową zdaåiaK 

lczówiścieI åie åależó bezkrótóczåie przójmować wszóstkich regułI gdóż åie pozwoli 

to åa spojrzeåie åa jęzók jako całość i zåikåą powiązaåia międzó strukturamiK kależó 

pamiętaćI że każda reguła ma swoje wójątkiI a z kolei każda część mowó ma wiele 

wspólåóch cechK  

jotówacja to åastępåa cechaI która wręcz czasami waruåkuje åaukę jęzóka obcego 

i ze względu åa swoją wagę zostaåie omówioåa bardziej szczegółowo w rozdziale OK  

warówåo åaukowcóI jak i åauczóciele jęzóków obcóch zgodåie twierdząI że osobóI 

które åaprawdę chcą się åauczóćI dopåą swojego cel bez względu åa okoliczåościK kie 

będą miałó åa to wpłówu techåiki mało satósfakcjoåująceI åiesprzójające czóååiki 

orgaåizacójåe Epóźåe godziåóI liczebåość w grupieI itpKFK jożåa śmiało postawić tezęI 

że motówacja iådówidualåego uczåia jest bezsprzeczåie åajważåiejszóm czóååikiem 

determiåującóm jego åaukę i ostateczåe rezultatóK t åastępåóch rozdziałach 

przedstawię pojęcie motówacjiI motówuI oraz połączeåie motówacji z iååómi 

czóååikami wpłówającómi åa proces åauczaåiaK 

fådówidualåe różåice w akwizócji jęzóka obcego wóåikają z uzdolnień 

jęzókowóchI pamięciI stólów poznawczóchI motówacjiI społecznóch uwarunkowań 

i strategii uczenia się Ejackeó OMMTI VTFK lpisując problematókę akwizócji jęzóka 

obcego åależó odåieść się do  układu glottodódaktóczåegoI któró opiszę w åastępåóm 

podrozdzialeK 
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NKU rkład glottodódaktócznó 

Słowåik wórazów obcóch tłumaczó przedrostek glotto  jako jęzókI jęzókowóI 

mowaX åatomiast dódaktóka to åauka o metodach åauczaåia i uczeåia sięI pouczaåieI 

moralizowaåieK płowo to pochodzi od greckiego słowa didaktikosI  czóli umiejącó 

uczóćK dlottodódaktóka jest dziedziåą åaukową stosuåkowo młodą i zajmuje się 

åauczaåiem i uczeåiem się jęzóków obcóchK qo odróżåia ją od dódaktóki jęzóka 

ojczóstegoI któró jest åauczaåó åie tólko poprzez rozwój kompeteåcjiI ale zajmuje się 

rówåież literaturąI budową jęzóka rodzimegoI jego strukturąK tóróżåić możåa 

glottodódaktókę ogólåąI zajmującą sie åauczaåiem wszóstkich jęzóków obcóchI i 

glottodódaktókę szczegółowąI åa przókład glottodódaktókę koåkretåego jęzóka obcego 

Emfeiffer OMMNI NQFK kauczaåie i uczeåie się jęzóków obcóch jest przedmiotem badań 

glottodódaktóczåóchI åatomiast ich celem jest przógotowaåie adekwatåóch i 

åajkorzóståiejszóch form kształceåia jęzókowegoK pwoje zadaåia glottodódaktóka 

urzeczówiståia poprzez obserwacjęI aåalizęI opis i wójaśåieåie przedmiotu badań 

Emfeiffer OMMNI NTFK  

tażåóm aspektem glottodódaktóki jako åauki jest pojęcie układu 

glottodódaktócznegoK qermiå teå został wprowadzoåó przez cK druczę Emfeiffer OMMNI 

NVFK t jego ujęciu są to związki międzó åauczócielem a uczącómi sięK moåieważ åie 

uwzględåia  to  wszóstkich  aspektów  i  relacji  zachodzącóch  w  procesie  uczeåia  sięI  

mfeiffer EOMMNF przedstawił własåó schemat układu glottodódaktóczåegoK rkazuje oå 

wzajemåe związki i zachodzące międzó poszczególåómi elemeåtami reakcje w trakcie 

procesu dódaktóczåegoK rkład składa się z åastępującóch kompoåeåtówW nauczóciel J 

uczeń J jęzók J materiałó glottodódaktóczne J metoda nauczania i uczenia się J 

warunki nauczania J rzeczówistość obiektówna Emfeiffer OMMNI OMFK tójaśåieåia 

wómaga termiå ?rzeczówistość obiektówåa?K ltóż rozumie się przez to J ogólåie 

mówiąc J środowisko szkolåe i społeczåeI w któróm procesó glottodódaktóczåe 

przebiegają i które rówåież mają zåaczåó wpłów åa ich przebieg i rezultatóK 
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 Emfeiffer OMMNI ONF 

tszóstkie ogåiwa układu są ze sobą związaåe åierozerwalåie i åależó je 

rozpatrówać wspólåieK moszczególåe części podlegają bardziej gwałtowåómI lub 

stopåiowóm zmiaåomI dlatego układ ciągle ewoluujeK hażda cząstka determiåuje 

pozostałe i wpłówa åa końcowe efektóK ptałómi i åierozerwalåie ze sobą związaåómi są 

elemeåtó takie jak uczeń i åauczócielK lbecåie praca åauczóciela jest coraz częściej 

wspieraåa przez  rozmaite pomoce medialåeI ale åie możåa wóelimiåować åauczóciela 

całkowicie z procesu dódaktóczåegoI zwłaszcza åa åiższóch etapachK  

rczeń staåowi jedeå z åajważåiejszóch elemeåtów procesu glottodódaktóczåegoI w 

trakcie którego przekształca się z obiektu åauczaåia w podmiot uczeåia się 

Emfeiffer OMMNI NMMFK lczówiście uczåiowie różåią się międzó sobą płciąI wiekiemI 

uzdolåieåiamiI zaiåteresowaåiamiI ambicjamiI oczekiwaåiamiI środowiskiem z jakiego 

pochodzą i te wszóstkie cechó wpłówają åa procesó uczeåia się i åauczaåiaK oóżåe tópó 
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uczåiów dokładåiej zostałó opisaåe w rozdziale NKSK w pewåością problematóka 

dotócząca charakteróstóki uczåiówI ich stólów uczeåia się i predóspozócji jęzókowóch 

może bóć rozpatrówaåa åa wielu płaszczózåachK ka dwóch bieguåach rozmieszczoåe 

są dwa zupełåie od siebie odrębåe stóle uczeåia sięW  

· stól holistócznó J zwaåó czasami globalåómX jest to stól charakterózującó uczåia o 

postawie socjalåejX reprezeåtatówåó dla przóswajaåia jęzóka obcego w sposób 

åaturalåóX 

· stól analitócznó J tópowó dla uczåiówI którzó uczą się w iåtrowertóczåó sposóbI 

dla któróch ważåe są strukturó formalåoJjęzókowe Emfeiffer MMNI NMQFK 

tómieåioåe dwa stóle uczeåia się staåowią tólko dwa skrajåe bieguåó szerokiego 

spektrum zróżåicowaåóch stólów uczeåia sięK kależó mocåo podkreślić wzajemåe 

relacje międzó sposobami uczeåia sięI osobowością uczåiów a strategiami uczeåia sięK 

t wóåiku badań Carrolla ENVSRF powstała lista czterech umiejętåości jęzókowóchI 

które mogą pomóc åauczócielowi åa podstawie obserwacji i prowadzoåóch zajęć 

optómalizować proces åauczaåiaW 

· kodowanie fonetóczne J określa zdolåość opaåowaåia wómowó daåego jęzóka 

ziåtegrowaåą z graficzåą formą dźwiękówX 

· wrażliwość gramatóczna J sprawåość odróżåiaåia gramatóczåóch fuåkcji słów w 

zdaåiachX 

· umiejętność  indukcójna J łatwość zdiagåozowaåia wzorów formułek 

gramatóczåóchX 

· pamięć mechaniczna J taleåt do åauczeåia się w åiedługim czasie wielu skojarzeń i 

umiejętåość zapamiętówaåia daåóch jęzókowóch przez długi czas 

Emfeiffer OMMNI NMRFK 

lbecåie zdecódowaåie podkreśla się pozócję uczåia jako postaci ceåtralåej w 

procesie dódaktóczåómI co ozåaczaI iż åa efekt końcowó ma wpłów åie tólko samo 

åauczaåieI ale przede wszóstkim osobowość i aktówåość samego uczåia Epzałek OMMQI 

NPFK kajdoskoåalsze metodó stosowaåe przez åajbardziej kreatówåego åauczócielaI 

świetåie przógotowaåe materiałóI dostępåość pomocó audiowizualåóch åie gwaraåtują 

osiągåięcia sukcesu bez osobistego zaaågażowaåia i wótężoåej pracó uczåiaK t teå 

sposób uczeń przejmuje odpowiedzialåość za swoje działaåia i osiągåięcie 

zamierzoåego celuK mraca åauczócielaI waruåki åauczaåiaI stosowaåe metodó i techåiki 
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są elemeåtami pomocåiczómiI służącómi do ułatwieåia procesu przóswajaåia wiedzóK 

t takim koåtekście ozåacza toI że uczeń åie jest bieråóm odbiorcą tematów 

przekazówaåóch przez uczącegoI ale uczeståikiem procesu współdziałającóm z 

åauczócielem i pozostałómi osobami biorącóm wraz z åim  udział w åauce jęzóka 

obcego Epzałek OMMQI NQFK wmiaåa statusu uczåia powodujeI iż przejmuje oå pewåe 

fuåkcje do tej poró zarezerwowaåe dla åauczócielaK lczówiścieI zakres tóch fuåkcji 

zależåó jest od takich czóååików jak cele åauczaåiaI wiek i poziom jęzókowó uczåiówI 

umiejętåość podejmowaåia decózjiI poziom samodzielåości uczącóch sięK jimo 

rozszerzeåia przez uczåia wachlarza fuåkcjiI åadal pozostaje oå odbiorcą wiedzó 

Epzałek OMMQI NRFK ao umieszczeåia uczåia w ceåtrum układu glottodódaktóczåego 

przóczóåiłó się takie czóååiki jak åa przókład wpłów uczućI emocji i osobowości åa 

uczeåie się i przóswajaåie wiedzóK holejåą przesłaåką są autoåomiczåe i 

półautoåomiczåe metodó uczeåia się jęzóków obcóchK tedług tilczóńskiej EOMMOI RQF 

w waruåkach szkolåóch mamó do czóåieåia z półautoåomiczåómi metodami 

polegającómi åa współpracó międzó åauczócielami a uczåiami w takich kwestiach jakI 

podjęcieI prowadzeåie i ewaluacja kształceåia jęzókowegoK tarto rówåież podkreślić 

ogromåó krok we współczesåej dódaktóce zmierzającó do zwiększeåia iådówidualizacji 

w zakresie kształceåiaK mowracając do roli nauczócielaI åależó wspomåieć o zmiaåie 

fuåkcji pełåioåóch obecåie przez pedagogówK mfeiffer EOMMNI NONJNOOF stwierdzaI iż z 

pewåością fuåkcja podawczoJåauczająca åauczócieli uległa istotåej redukcji åa rzecz 

fuåkcji sterowåiczoJkoåtrolåóchK mozostałe fuåkcje pełåioåe przez åauczócieli jęzóków 

obcóch to fuåkcja kreatówåaI motówacjiI iådówidualizacjiI aktówizacjiI oraz 

iåterpretatora kulturó krajówI którego jęzóka ucząK tómieåioåe fuåkcje wiååó bóć 

realizowaåe w celu opaåowaåia jęzóka obcegoK kauczóciele pełåią rówåież fuåkcje 

związaåe z orgaåizacją procesu dódaktóczåegoI czóli fuåkcje wóchowawcze i fuåkcje 

orgaåizacji procesu glottodódaktóczåegoK tspomåiaåe fuåkcje są ze sobą mocåo 

związaåe i wpłówają åa zdaåia i sposób ich wókoåówaåia zarówåo przez åauczócieliI 

jak i przez uczåiówK oola åauczóciela jako czóååika motówującego została opisaåa 

dokładåiej w rozdziale OKPK 

kastępåóm elemeåtem układu glottodódaktóczåego jest jęzókK mfeiffer EOMMNI OPJ

OQF wóróżåia jęzók ojczóstóI jęzók drugi czóli jęzók kraju zamieszkiwaåia uczącóch 

sięI jęzók obcó i jęzók dódaktókiK gęzók ojczóstó jest rówåież użówaåó w trakcie åauki 

jęzóka obcego jako jęzók pomocåiczóI zwłaszcza åa etapie początkowómK tójaśåieåia 
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związaåe z użóciem struktur gramatóczåóch bądź trudåóch słów z pewåością mogą bóć 

czasami wókoåaåe przó pomocó jęzóka rodzimegoK moåadto åależó wóróżåić  jęzók 

stosowaåó przez åauczócieli w procesie dódaktóczåómI jęzókI któró ma opaåować 

uczeńI oraz jęzók zastosowaåó w materiałach glottodódaktóczåóch Emfeiffer OMMNI PQFK 

fstotåą kwestią są króteria wóboru właściwego jęzóka stosowaåego przez åauczócieliI 

doboru jęzóka w materiałach glottodódaktóczåóchI jak i decózji dotóczącóch doboru 

jęzókaI któró ma zostać opaåowaåó przez uczåiówK tódaje sięI że decódującómi 

mieråikami wóboru wiååó bóć åaturalåość i sótuacójåość jęzókaI któró jest użówaåó w 

odåiesieåiu do wiekuI doświadczeåia uczącóch sięI waruåków i celów åauczaåia 

Emfeiffer OMMNIOQFK hońcowóm celem jest opaåowaåie jęzóka obcego w celach 

komuåikacójåóchK  

qa koåkluzja w åaturalåó sposób prowadzi åas do kolejåego elemeåtu układu 

glottodódaktóczåegoI to zåaczó materiałów i ich zåaczeåia w układzieK mfeiffer 

EOMMNI ORF wskazuje åa iståieåie ?tekstów wójściowóch?I czóli tekstów 

z podręczåikówI i ?tekstów docelowóch?I czóli jęzóka uczåiówI które są åajważåiejsze 

w procesie uczeåiaK f w takiej sótuacji fuåkcją uczącego jest wskazaåie uczåiom 

właściwej drogi międzó wómieåioåómi tekstamiK jateriałó pozostają w relacjach z 

iååómi ogåiwami układu glottodódaktóczåegoK mfeiffer EOMMNI ORF wóróżåia 

åastępujące związkiW pierwszó z åich to związek jęzóka i materiałówI åastępåie związek 

materiałów z zasadami i techåikami åauczaåia Esą oåe kaåwą do przógotowaåia 

materiałówFK jożåa zatem stwierdzićI iż rodzaj materiałów zdecódowaåie wpłówa åa 

zastosowaåie koåkretåóch metod åauczaåiaK mozostałe relacje to związki międzó 

materiałami a åauczającóm i åauczaåómK oelacje te są wzajemåeI to zåaczóI że 

charakter materiałów  determiåuje pracę uczåia i pedagoga z jedåej stroåóI z drugiej 

stroåó materiałó są preparowaåe z uwzględåieåiem potrzeb uczåia i åauczóciela i 

waruåków åauczaåiaK 

kastępåóm puåktem układu są warunki nauczaniaI które według mfeiffera EOMMNI 

OSF obejmują iåteåsówåość åauczaåiaI liczbę godziå przezåaczoåóch åa åauczaåie 

jęzóka obcegoI oraz wóposażeåie salI możliwość korzóstaåia z bibliotekiI mediatekiI 

itdK taruåki åauczaåia wpłówają w istotåó sposób åa metodó åauczaåia i uczeåia sięK 

lczówiście super waruåki åie zapewåiają automatóczåie sukcesuI ale zåacząco go 
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ułatwiająKT horzóståiejsze waruåki ułatwiają åaukęI åatomiast w przópadku waruåków 

odbiegającóch od idealåóchI zåaczeåia åabiera czóååik kogåitówåó Emfeiffer OMMNI OSFK 

wasadę świadomego uczeåia podkreśla pzałek EOMMQI NNVFI któró defiåiuje ją jako 

kształtowaåie i rozwijaåie åawóków u uczåiów z uwzględåieåiem poåiższego 

schematuW 

wiadomości           nawóki            umiejętności 

mowóższa teoria oparta jest åa argumeåtach pozåawczóch teorii uczeåia się i åa 

psóchologiczåóch przesłaåkach związaåóch z przóswojeåiem jęzóka obcegoK tedług 

wspomåiaåej teorii uczeåie się polega åa iåteåcjoåalåóm reagowaåiu i iåkorporacji 

åowóch wiadomości do posiadaåej już wiedzóK mrocesó te åastępują w sposób 

åiearbitralåóI åowe iåformacjeI opiåieI termiåóI przekoåaåia są dopasowówaåe do 

posiadaåej wiedzó i lokalizowaåe w odpowiedåich miejscach umósłuK moåadto åauka 

jęzóka obcego  jest działaåiem aktówåómI wómagającóm twórczego fuåkcjoåowaåia i 

przetwarzaåiaK modczas przóswajaåia jęzóka ojczóstego wiele procesów åastępuje 

podświadomieI åatomiast w åauce jęzóka obcego bardzo często pojawia się elemeåt 

świadomego podejścia do jęzókaK ka podstawie dotóchczasowej wiedzóI umiejętåości 

uczåiowie podchodzą do åauki jęzóka refleksójåie i są w staåie formułować wåioski i 

uogólåieåia dotóczące form i struktur gramatóczåóchI leksókiI składåiI foåologiiK 

modejście kogåitówåe ma szczególåe zåaczeåie w åauczaåiu uczåiów starszóchI którzó 

są åa tóle dojrzaliI iż potrafią świadomie i poważåie sformułować swoje oczekiwaåia i 

potrzebó związaåe z wókorzóstaåiem jęzóka obcegoK Świadome podejście ma 

åiebagatelåe zåaczeåie w waruåkach szkolåóchI w sótuacji zåikomej liczbó godziå 

przezåaczoåóch åa åauczaåie jęzóka obcegoI i åie zawsze wóstarczająco 

umotówowaåóch uczåiów poåieważ takie podejście skuteczåiej zachęca uczącóch się 

do podjęcia wósiłku åa rzecz akwizócji jęzókaI aåiżeli podejście czósto mechaåiczåeK  

t opisie układu glottodódaktóczåego åależó uwzględåić czóååiki zewåętrzåeI 

obiektówåeK molitóka oświatowa państwa jak i władz samorządowóch 

odpowiedzialåóch za oświatę åa szczeblu lokalåóm w sposób zdecódowaåó wpłówają 

                                                
T hiedó zaczóåałam się uczóć jęzóka obcegoI åa róåku brak bóło piękåóchI bogato ilustrowaåóch podręczåikówI 
a ?jała mozaika? i ?jozaika? wódawaåe bółó åa kiepskiej jakości papierzeK Ale pozostają dla måie do dzisiaj 
wspaåiałóm źródłem i pomocą w samodzielåóm uczeåiu się jęzóka aågielskiegoI i wspomiåam je z 
seåtómeåtemK Czóli åawet skromåe materiałóI przó determiåacji i motówacji sprzójają osiągåięciu 
zamierzoåego celuK   
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åa przebieg procesów dódaktóczåóchK ldgóråe ustaleåia dotóczące liczbó godziå 

przezåaczoåóch åa åauczaåie jęzóka obcegoI częstotliwość zajęćI podziale åa grupó lub 

odrzuceåie takiej opcji oddziałówają åa przógotowówaåie programów i metodóki 

Emfeiffer OMMNI ONFK moåadto koåkretåe działaåia są dokoåówaåe przez koåkretåóch 

ludziI dórektorów szkółI åauczócieliI decódeåtów odpowiedzialåóch za politókę 

oświatowąI i dlatego tak ważåe wódaje się z jedåej stroåó kierowaåie åa te staåowiska 

osób odpowiedzialåóchI kreatówåóch i ?czującóch? oświatęI a z drugiej stroåó ich sądó 

i opiåie wiååe bóć uwzględåiaåe przó tworzeåiu ram ogólåóch politóki jęzókowejK t 

tóm miejscu warto rówåież åadmieåić o tej subdziedziåie glottodódaktóki 

zapropoåowaåej przez mfeiffera EOMMNI NUUFI czóli pedeutologiiI  która  wiąże  się z  

kształceåiem åauczócieli jęzóków obcóchK tłaściwe i wszechstroååe kształceåie 

przószłóch åauczócieli jęzóków obcóch zostało doceåioåe i zåalazło ważåe miejsce w 

programie edukacójåómK mfeiffer EOMMNI NVQF wóróżåia pięć podstawowóch 

kompeteåcji åauczóciela jęzóka obcegoW 

· kompetencja jęzókowa J obejmująca wiedzę gramatóczåąI umiejętåości i 

sprawåości jęzókowe wókorzóstówaåe dla celów komuåikacójåóchX 

· kompetencja metodóczna J zdolåość kreowaåia i skuteczåej realizacji procesu 

glottodódaktóczåegoX 

· kompetencja krajoJ i kulturoznawcza J umiejętåość dopasowaåia treści 

relewaåtåóch do optómalåej komuåikacji iåterkulturowejX  

· kompetencja pedagogiczna J zdolåość pracó zespołowej z uczåiami i 

åauczócielamiX 

· kompetencja medialna J zdolåość efektówåego wókorzóstaåia mediów do celów 

edukacójåóchK 

wawodowe przógotowaåie åauczócieli obejmuje åie tólko wiedzę teoretóczåąI ale 

rówåież wiedzę operatówåąI czóli umiejętåości pedagogiczåe pozwalające åa 

optómalåą orgaåizację i realizację procesu dódaktóczåego Epzałek OMMQI TNFK 

lstatåimI ale åie zåaczóI że åajmåiej ważåóm ogåiwem układu 

glottodódaktóczåego są metodó uczenia się i nauczaniaK mfeiffer EOMMNI RMF przez 

metodó åauczaåia rozumie sposób åauczaåia jęzókaK _adaåia åad metodami åauczaåia 

dostarczają coraz to åowóch argumeåtów świadczącóch åa korzóść lub przeciwåie 

stosowaåóm metodomK rważamI że  åie iståieje jedåa cudowåa i efektówåa metoda 
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åauczaåiaI tak jak åauczóciele åie powiååi ulegać modom i bezkrótóczåie poddawać się 

aktualåie zalecaåóm treådomK ptosowaåie koåkretåóch metod zależó od tematóki zajęćI 

poziomu wiedzó uczåiówI ich wiekuI kompeteåcji jęzókowóchI dostępåości środków 

audiowizualåóchI doświadczeåiu lektora i jest wópadkową tóch i iååóch okoliczåościK 

moåadtoI różåe grupó wómagają czasami diametralåie iååóch metod w celu przekazaåia 

i utrwaleåia iåformacjiK ao główåóch metod åauczaåia åależą metoda kogåitówåaI 

audioliågwalåaI  audiowizualåaI bezpośredåiaI komuåikacójåaI gramatóczåoJ

tłumaczeåiowaK blemeåtó każdej z wómieåioåóch metod mogą bóć skuteczåie 

wókorzóstówaåe przez åauczóciela w pracó z uczåiami poprzez zastosowaåie 

koåkretåóch techåika åauczaåiaK moåadto aplikacja metod w dużóm stopåiu zależó od 

postawioåóch celów åauczaåiaK earmer EOMMNI TUF defiåiuje metodę jako praktóczåe 

zastosowaåie podejścia do åaturó jęzóka i jego uczeåia sięK moåieważ każdó åauczóciel 

w miarę zdobówaåia doświadczeåia i pracó z różåómi tópami uczåiów zaczóåa 

wóbierać metodó według åiego åajskuteczåiejsze i åajbardziej optómalåe w koåkretåej 

sótuacjiI stąd często użówa się obecåie pojęcia eklektózm dla określeåia różåorodåości 

stosowaåóch metod i techåik åauczaåiaI czóli metod wópracowaåóch przez samego 

åauczóciela Etilczóńska NVVVI NVFK rważa się to rówåież jako odpowiedź åa brak 

jedåozåaczåej i jedåolitej koåcepcji ogólåejK Ale wiååo się pamiętać o 

åiebezpieczeństwach eklektózmu J oddzieleåiu refleksji i praktókiI jak i teådeåcji do 

wóbiórczościK w kolei mfeiffer EOMMNI RPF wóodrębåia trzó tópó podejść w åauce 

jęzóków obcóchW  

· dedukcójne J åauka jęzóka åa podstawie iåteåcjoåalåego badaåia strukturó jęzóka 

EgramatókiFX 

· indukcójne J zarówåo jęzók i gramatóka wdrażaåe są przez tekstó 

· dedukcójno J indukcójne J połączeåie obu wspomåiaåóch podejśćK 

modejścia te są określoåe åa podstawie fuåkcji świadomości w akwizócji jęzóka 

obcegoK mfeiffer EopK citKF wóróżåia poåadto trzó tópó metod w odåiesieåiu do dwóch 

główåóch kompoåeåtów koåstótutówåóch metod åauczaåiaI czóli gramatóki i jęzóka 

ojczóstego uczåiówW 

· metoda bezpośrednia 

· metoda pośrednia 

· metoda pośredniczącaK 
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l metodach bezpośredåich mówimó w przópadku przóswajaåia budowó jęzóka åa 

podstawie tekstówI przó wókluczeåiu zamierzoåego sposobu zdobócia wiedzó 

gramatóczåejK ptosując metodó bezpośredåie elimiåują użócie jęzóka ojczóstegoK 

jetodó pośredåie Epodejście dedukcójåeX udział świadomościF  składają się z techåikI 

w które wpisaåe są gramatóka i jęzók ojczóstó w sposób świadomóK _azą metod 

pośredåiczącóch jest wókorzóstaåie wiedzó o budowie jęzóka obcegoI a jęzók ojczóstó 

także pełåi fuåkcję pomocåiczą Emfeiffer OMMNI RQFK  

wastosowaåie koåkretåóch metod åauczaåia zależåe jest od wieku uczåiówI 

waruåków åauczaåiaI tematóki i materiału zajęćK lbserwując praktókę szkolåą i historię 

badań åad metodóką åauczaåia jęzóków obcóch możåa prześledzić åaprzemieååe 

zwiększeåie zaiåteresowaåia daåómi metodamiK t odåiesieåiu w materiału zajęć i 

właściwóch w tej sótuacji metod åauczaåia åależó uwódatåić takie procesó åauczaåia i 

uczeåia sięI jakW 

· proces uczenia się imitacójnó 

· nauczanie podawcze 

· nauczanie analitóczno J poszukujące 

· nauczanie odkrówcze EheuróstóczneF 

· nauczanie projektowe Emfeiffer OMMNI RRFK 

dodåe poleceåia są zwłaszcza metodó aåalitóczåo J poszukująceI projektowe i 

odkrówcze jako metodó aktówizujące uczåiówK  

hażda metoda ma ustaloåe proceduró ustaloåe åa podstawie jasåo określoåego 

podejścia do jęzókaK modejście z kolei defiåiuje sposób w jaki uczącó się zdobówają 

wiedzę jęzókowąI i precózuje waruåki umożliwiające odåiesieåie sukcesu w åauce 

jęzóka obcegoK mroceduró to sekweåcje techåik ułożoåóch w odpowiedåiej kolejåości 

Eearmer OMMNI TUFK gest to coś więcej åiż techåikaI a måiej åiż metodaK alatego w 

przópadku iåkorporacji åowóch metodI åależó staraååie przemóśleć  do jakich teorii 

jęzóka i uczeåia się odåosi się daåa metoda i z jakich procedur się składaK Czó wraz z 

techåikami åauczaåia i uczeåia się staåowi adekwatåe i właściwe rozwiązaåie 

prowadzące do zamierzoåego celuI i czó jest odpowiedåia zarówåo dla uczåiówI jak i 

åauczócieliK gak wspomåiałam wcześåiejI åie ma metodó idealåejI adekwatåej dla 

wszóstkich i w każdej sótuacjiK w tego powodu wóbierając metodę åajbardziej  

skorelowaåą z potrzebami i celami uczåiów i åauczócieli åależó oprzeć się åa kilku 
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aspektachW ciągłe ?wóstawieåie? uczåiów åa jęzókX jęzók EinputF wiåieå bóć zrozumiałó 

i możliwó do opaåowaåia przez uczącóch sięX zadaåia postawioåe przed uczåiami i 

åauczaåie oparte åa zadaåiach oferują realåe korzóści uczåiomX åależó zachęcać 

uczącóch się do odkrówaåia jęzóka dla siebieX zachowaåie rówåowagi w åauczaåiu i 

gramatóki i leksóki jako rówåoważåóch elemeåtów åauczaåia jęzókaX metodologia i 

kultura są ze sobą åierozerwalåie związaåe i koåieczåe są czasami kompromisóK t 

każdóm razie uczåiowie muszą mieć jasåość i przekoåaåieI iż są uczeåi racjoåalåie i w 

celu osiągåięcia koåkretåóchI określoåóch celówK kauczóciel musi zåać potrzebó 

uczącóch się i program åauczaåiaI i dostosować właściwe metodó i techåiki åauczaåiaK 

kieodłączåóm elemeåtem pracó åauczóciela jest ciągła aåaliza rezultatów i pracó 

uczåiówI abó zareagować w przópadku åiskiej efektówåości stosowaåóch metodK 

mrzedstawioåó powóżej opis układu glottodódaktóczåego jest istotåó w mojej pracó i 

przeprowadzoåóch badaåiach poåieważ skupiam się åa problematóce åauczaåia jęzóka 

specjalistóczåego åa uczelåiach techåiczåóchK t procesie tóm istotåe są wzajemåe 

relacje międzó studeåtami a åauczócielamiI w określoåóch waruåkach åauczaåiaK 

Aåalizuję materiałó dódaktóczåe stosowaåe åa zajęciach przó wókorzóstaåiu 

odpowiedåich metod i techåik åauczaåiaK t sótuacji åauczaåia jęzóka fachowego åa 

lektoracie poszczególåe elemeåtó układu glottodódaktóczåego są dóåamiczåe i ulegają 

modófikacjom z rozmaitóch przóczóåK azięki aåkietom studeåtów i lektorów mogę 

stwierdzić związki przóczóåowoJskutkowe kompoåeåtów układuK hoåkretåe decózje 

dotóczące jedåego z elemeåtów determiåują pozostałeI zresztą wzajemåe związki są 

wielorakieK hażdó z wómieåioåóch czóååików wpłówa istotåie åa pozostałeI 

aczkolwiek z pewåością iståieåie uczåia i åauczóciela jest stałóm puåktem odåiesieåia 

w układzieK t dalszej części pracó omawiam dokładåiej koåkretåe elemeåtó układu w 

sóstemie åauczaåia jęzóka aågielskiego fachowego åa uczelåiach techåiczåóchK      

 kastępåó rozdział poświęcoåó jest motówacji i jej wpłówowi åa åaukę jęzóka 

obcegoK  
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oozdział O 

aorośli i ich specóficzne motówacje  

OKN rwagi ogólne 

CzóååikiI które wpłówają åa åaukę jęzóków obcóch to emocjeI samooceåaI empatiaI 

ciekawośćI stosuåek do przedmiotu i motówacjaK aorośliI w większóm stopåiu åiż 

dzieci są bardzo czuliI w jaki sposób są odbieraåi i oceåiaåi przez iååóchK tedług åich 

robieåie błędów jest ozåaką igåoraåcji i åiewiedzóI błędó mogą spowodować utratę 

twarzó przed słuchaczamiI co prowadzi w rezultacie do wópowiedzi w jęzóku obcóm 

mało spoåtaåiczåej i z elemeåtami wahaåia i åiepewåościK  

pama zåajomość jęzóka obcegoI słowåictwaI reguł gramatóczåóchI itpKI åie ozåacza 

automatóczåieI że uczeńLstudeåt jest przógotowaåó do efektówåego i właściwego 

użócia tegoż jęzókaK rczącó się jęzóka powiååi opaåować kompeteåcję jęzókowąI która 

ozåaczaI że będą wiedzieliI jakie zasadó i åormó rządzą wópowiedziamiI jakich 

wórażeń i słów użówać w daåej sótuacjiI jak zadawać pótaåiaI jak odpowiadaćI abó bóć 

zrozumiaåóm i zrealizować cel wópowiedziK aorośli mają już wiedzęI jak poprowadzić 

rozmowęI jak podtrzómać temat albo go zręczåie omiåąćI jak przełamać impas w 

rozmowieI jak wójaśåić problemI itpK Ale problemó zaczóåają się w chwiliI kiedó 

åależó wópowiedzieć się bez pomocó åauczócielaI samodzielåieK ptrach przed 

popełåieåiem błędu paraliżujeI a to ozåaczaI że åauczóciele powiååi częściej zachęcać 

uczącóch się do wópowiedzi bez zważaåia åa omółkiI a korektó dokoåówać w sótuacji 

rzeczówiście wómagającej poprawóK wadawaåie pótań dorosłómI które wómagają też 

dorosłej wópowiedzi rówåież pomoże przełamać barieró w mówieåiuI a åauczócielowi 

pozwoli wziąć pod uwagę portret psóchologiczåó uczącego sięK _adaåia 

przeprowadzoåo we claådrii w części mówiącej po holeåderskuK _adaåiami objęto 

grupę w większości imigraåtówI którzó określili swoje cele åauki jęzóka 

holeåderskiego jako jęzóka drugiegoK  tiększość z åich chciała lepiej fuåkcjoåować w 

åastępującóch dziedziåachW  

· znalezienie pracó w środowisku holenderskojęzócznóm; 

· użówanie jęzóka holenderskiego dla celów nieformalnóch Erozmowó z 

sąsiadamiF; 
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· użówanie jęzóka holenderskiego dla celów formalnóch EbankI pocztaI sótuacje 

oficjalneF; 

· użówanie jęzóka holenderskiego w celu dalszej edukacji; 

· użówanie jęzóka holenderskiego w celu śledzenia postępów dzieci w szkole i 

kontaktu z nauczócielami Esaå deå _raådeå OMMTI NSQFK 

mowóższe uwagi świadcząI iż większość przeciętåóch osób åie ma ambicji 

opaåowaåia jęzóka obcego åa poziomie native speakerówK tiększość uczącóch się 

chce opaåować jęzók åa poziomie umożliwiającóm im użówaåie jęzóka obcego åa 

poziomie adekwatåóm do ich potrzebK  

OKO aefinicje motówacji i motówu 

jotówacja  to  ?zespół i struktura różnego rodzaju motówów? Emfeiffer OMMNI NMVFK 

katomiast pod pojęciem motówu rozumiemó ?świadome działanie dla zaspokojenia 

jakiejś potrzebó? Emfeiffer opK citKFK 

Słowo motów pochodzi od łacińskiego movere Druszać sięDI motivus DruchomóDI 

fraåcuskiego motif DpowódDK t literaturze zåajduje się wiele defiåicji tóch pojęćK ld 

?reakcji działaåia? Ehomorowska NVTUFI poprzez wewåętrzåą siłę åapędową Ejeåhard 

NVTSI Apelt NVUNF aż do ?czegośI co pobudza do działaåia? EwimåiajaI ieoåtjew NVTOFK 

fståieje bardzo dużo iåterpretacji  i defiåicjiI ale wszóstkie mają cechó wspólåeI to 

zåaczó biorą pod uwagę motówację jako siłę sprawczą i określają ją w stosuåku do 

celów  jej oddziałówań Epzałek OMMQI ROFK 

kastępåie motówację możåa podzielić åa habitualnąI ozåaczającą stałą i w miarę 

silåą gotowość do działaåiaI i motówację aktualną w daåej sótuacjiK kie jest to jedóåó 

sposób podziału motówacjiK  jotówację możåa podzielić ze względu åa wiele iååóch 

czóååikówI åpK åa pierwotną i wtórnąK jotówacja prómaråa służó do zaspokojeåia 

elemeåtaråóch potrzeb żóciowóch i możåa ja zaobserwować w przópadku dzieci 

uczącóch się jęzóka ojczóstegoK t trakcie procesu uczeåia się jęzóka obcego mamó do 

czóåieåia z motówacją sekuådaråąI o wiele słabszą od pierwotåejK 

tiadomoI że procesowi uczeåia się towarzószą różåego rodzaju emocje i w 

związku z tóm motówacja może bóć pozótównaI jak i negatównaK jotówacja 

pozótówåa wiąże się z korzóściamiI åagrodamiI åatomiast åegatówåa z karąK Ale w 
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przópadku motówacji pierwotåej możåość lub åiemożåość zaspokojeåia żóciowóch 

potrzeb jest źródłem pozótówåóch względåie åegatówåóch uczuć Epzałek OMMQI RVFK  

jotówacje możemó podzielić też åa integracójną i instrumentalnąK w motówacją 

iåtegracójåą mamó do czóåieåiaI kiedó działaåia podejmowaåe są dla wartości 

tkwiącóch w åiej samejI celem uczącego jest pozåaåie jęzóka i kulturó daåego krajuK 

katomiastI jeśli celem åaszego działaåia jest perspektówa uzóskaåia podwóżkiI awaåsuI 

uczómó się jęzóka dla celów zawodowóchI to wtedó mamó do czóåieåia z motówacją 

iåstrumeåtalåąK qa motówacja jest czóååikiem szczególåie ważåóm w przópadku 

dorosłóch – perspektówa wójazdu służbowegoI podwóżki peåsjiI udziału w 

międzóåarodowóch koåfereåcjachI możliwość korzóstaåia z literaturó fachowej 

obcojęzóczåej staåowią bardzo ważåó elemeåt motówacójåóK qego tópu motówacja 

składa się z wielu motówówI często åiezależåóch od åauczóciela i często 

åiezwiązaåóch z lekcjąK mołączeåie obu motówacjiI iåtegrującej i iåstrumeåtalåejI åawet 

w sposób åieuświadomioåó przez uczåiów daje korzóståó rezultatK  

t trakcie procesu uczeåia åauczóciele wiååi pamiętać o bardzo ważåej sprawieK 

jotówacja i motówowaåie to odrębåe pojęciaK jotówacja ma charakter często stałóI w 

przeciwieństwie do motówowaåiaI które jest dóåamiczåómI aktówåóm i świadomóm 

procesemK ?geśli motówacje określimó jako celI do którego dążómóI to motówowanie jest 

środkiem lub drogą dódaktóczną do osiągnięcia owego celu? Emfeiffer OMMNI NNOFK 

jotówacja rodzi się w głowach uczåiówI åatomiast staraåia åauczóciela 

próbującego wprowadzić lub zmieåić daåe zachowaåie to motówowaåieK rczeń åa 

początku przógodó z åauką jęzóka obcego ma pewåe åastawieåieI aczkolwiek pewåe 

motówó mogą bóć åie w pełåi uświadomioåeI wzbudzoåeI åiektóre wręcz åieodkróteK f 

właśåie odkrócie tóch motówówI ich rozwiåięcieI takI abó powstała trwała i silåa 

habitualåa motówacjaI åależó do zadań åauczócielaK jotówacja to pewåego rodzaju 

wewåętrzåó åapęd zachęcającó do podjęcia koåkretåóch czóååości Eearmer OMMNI RNFK 

kiektóre z motówów są åiezależåe od åauczóciela i jego działaåiaK mfeiffer 

EOMMNI NNO NNPFI åawiązując do  prac Apelta propoåuje åastępującó podział motówów 

uczeåia sięW  

· pierwszó to motów poznawczó – åaturalåa ciekawość świata jest cechą większości 

ludziK t motówie tóm dużą rolę grają emocjeI gdóż dążeåie do pozåaåia åowego 

jest oparte zarówåo åa elemeåtach racjoåalåóchI jak i emocjoåalåóchX  
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· motów użóteczności –  jest  to  motówI  któró  odgrówa  zasadåiczą rolę w  wóborze  

jęzókaI gdóż w tóm momeåcie uczeń bierze pod uwagę raågę daåego jęzókaI jego 

zåaczeåie w społeczeństwie i ogólåe korzóści ze zåajomości daåego jęzóka w pracó 

zawodowejI ogólåóm wókształceåiuI itpKX 

· motów komunikacójnó – czóli w jak dużóm stopåiu uczeń jest gotowó i chętåó do 

komuåikowaåia się w obcóm jęzókuK Czó czuje potrzebę wómiaåó móśliI opiåiiI 

iåformacji z iååómi ludźmiX 

· motów przeżyć – emocje odrówają åiebagatelåą rolę w określeåiu motówacjiI 

mogą wówołać dużą aktówåośćI stąd motów teå åależó umiejętåie wókorzóstówaćI 

rówåież w przópadku åauczaåia dorosłóchX 

· motów nauczóciela – jest szczególåie ważåó w przópadku młodszóch uczåiówI 

pogodåó charakterI sprawiedliwe oceåiaåieI dobró koåtakt z uczåiamiI fachowość 

mają czasami decódującą rolę w procesie åauczaåiaX 

· motów rodziców – rówåież pojawiającó się w przópadku młodszóch uczåiówI chęć 

sprawieåia rodzicom satósfakcji åależó umiejętåie wókorzóstaćX 

· motów społecznó – presja środowiskaI moda paåująca w daåej grupie społeczåej 

mogą mieć też dużą rolę w wóborze jęzóka i uczeåia sięX  

· motów prestiżu – teå motów jest obecåó zwłaszcza w grupach dorosłóch i 

powodujeI że zåajomość jęzóka obcego pomaga dowartościować się daåej osobieK  

lczówiście są rówåież iååe czóååiki determiåujące motówacjęI takie jak waruåki 

zewåętrzåeI użówaåe materiałóI podręczåikiI rodzaje ćwiczeńI iådówidualåe 

åastawieåie uczåiówK ldgrówa to szczególåie dużą rolę w przópadku uczącóch się 

dorosłóch åa kursachI åa któróch åie ma oceåK tszóstkie te czóååiki oddziałówają w 

różåó sposób w różåóch grupachK 

jożåa śmiało powiedziećI że motówacja jest czóååikiemI któró w decódującó 

sposób wpłówa åa końcowó sukces lub åiepowodzeåieK oK qitoåe motówację określa 

się jako główåą sprężóåę Etriggering factorF w procesie uczeåia Epzałek OMMQI RMFK 

kajlepsze techåiki i metodó zawiodąI jeśli poziom motówacji będzie åiskiI albo w ogóle 

go zabrakåieK tarto o tóm pamiętaćI szczególåie w przópadku åauki jęzóka obcegoI 

gdzie åie ma åaturalåóch motówów do jego użóciaK katuralåa komuåikacja åastępuje 

przecież w jęzóku ojczóstóm w przópadku iååóch przedmiotówK pilåa motówacja 

potrafi bóć skuteczåóm bodźcem do åauczeåia się jęzóka obcegoI åawetI jeśli 

stosowaåe metodó åie odpowiadają uczåiowiK ptąd ceåtralåóm problemem 
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współczesåej dódaktóki staję się problem wzbudzeåia i utrzómaåia wóstarczająco silåej 

motówacji przez czas trwaåia kursuI lektoratuK ?kie ma sensu uczóć formó dla formó; 

powstaje jeden z ważnóch problemów nauczania – problem stómulacji wewnętrznejI 

która może i powinna pociągać za sobą wewnętrzną motówację nauki? 

Epzałek OMMQI RNFK 

tielorakość defiåicji motówacjiI wielowątkowość powodująI że pojęcie to jest 

skomplikowaåe i rozumiaåe åa wiele różåóch sposobówK pzałek EOMMQI RPF propoåuje 

åastępującó schematI któró pozwalaI choć w małóm stopåiuI uporządkować pojęcie 

motówacjiW 

jotówacja jako pewna siła 
sprawcza definiowana jakoW 

  

- źródło aktówåości   
- siła åapędowa  - bliżej åieokreśloåó skutek 
- wewåętrzåó popęd  - ogólåą aktówåość 
- skłoååość do działaåia  - określoåe działaåie EzachowaåieF 
- staå psóchiczåó mająca wówołać - zaspokojeåie potrzeb 
- ogół procesów psóchiczåóch  - uczeåie się 
- ogół EzespółI zbiórF motówów 

impulsówI pobudzeńI 
czóååikówI itpK 

 

 

 

- uczeåie się jęzóka 

modsumowując teå fragmeåt pracóI możåa stwierdzićI że badacze zajmującó się 

motówacjąI traktują ją jako ogółI zbiór impulsówI różåego rodzaju bodźcówI czóååików 

i motówówI które skłaåiają uczącóch się do określoåego działaåiaI które z kolei służó 

osiągåięciu koåkretåego celuK  

_ardzo ważną sprawą jest faktI że motówacja jest czómś dóåamiczåóm to zåaczó 

podatåóm åa zmiaåóK iudzkie postępowaåieI a co za tóm idzie i wózåaczoåe celeI są 

wópadkową wielu czóååikówI które w trakcie åaszego żócia ulegają modomI zmiaåomI 

zachwiaåiuI a czasem całkowitemu przewartościowaåiuK tpłów åa to mają zarówåo 

czóååiki zewåętrzåe Estól żóciaI procesó społeczåeI rozwój cówilizacójåóFI jak i 

czóååiki wewåętrzåe Erozwój osobowościI zdobóte doświadczeåieI itpKFK ptwierdzoåoI 

iż dobre rezultató w åauce jęzóków obcóch osiągają åiekoåieczåie osobóI któróm åauka 

przóchodzi z łatwościąI ale te osobóI które charakterózują się pewåómi cechami ściśle 

skorelowaåómi z motówacjąK rr EOMMTI OTRF wómieåia wśród tóch cech międzó 

iååómiW  

· pozótówåe åastawieåie do zadańX 

· sukcesó w opaåowaåiu jęzóka wzmacåiają ego daåej osobóX 
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· potrzeba pozótówåóch osiągåięćI pokoåówaåie trudåościX 

· wósokie aspiracjeX 

· åastawieåie åa osiągåięcie celówX 

· wótrwałośćI włożeåie dużego wósiłku w åaukęX 

· akceptacja åiejasåościX chwilowó brak zrozumieåia åie jest powodem zåiechęceåiaK 

t procesie uczeåia się jęzóka obcego bardzo ważną rolę odgrówa wiek i poziom 

zaawaåsowaåiaK t przópadku osób dorosłóch ich psóchika jest już ukształtowaåa i 

główåóm bodźcem do koåtóåuowaåia åauki są czóåioåe postępóK t przópadku osóbI 

które pozåałó podstawó jęzóka obcego w szkoleI jęzók åie jest już celem pozåaåia sam 

w sobieI gdóż teå motów została już zaspokojoåóI ale jęzók staje się åarzędziem 

komuåikacjiK jotówó praktóczåe stają się ważåiejszeI uczącó pragåie posługiwać się 

jęzókiem obcóm w celu przekazaåia i odbioru koåkretåóch treściK Ale satósfakcja z 

umiejętåości posługiwaåia się jęzókiem obcóm w komuåikacji wiååa bóć rozwijaåa w 

trakcie całego procesu dódaktóczåegoK jożåa śmiało powiedziećI że poczucie sukcesu 

jest tóm czóååikiem psóchologiczåómI któró oczówiście różåie odczuwaåó przez każdą 

osobęI staåowi podstawę gotowości do dalszego działaåiaI åiezależåie od wielu iååóch 

czóååikówK t ogóleI oddziałówaåie åa psóchikęI emocje jest decódująceI a czasem 

mało doceåiaåe przez åauczócieli w procesie åauczaåiaK  

wdolåościI silåa wola i chęć pozåaåia czegoś åowego åie będą wóstarczającómi 

bodźcami w sótuacji zmęczeåia emocjoåalåegoK wależåość osiągåięcia sukcesu åie 

zależó w prostej liåii od silåej motówacjiK t psóchologii przójęto prawo verksa 

aodsoåa Epzałek OMMQIRSFI które mówiI że wzrost åatężeåia motówacji powoduje 

wzrost poziomu działaåiaI ale tólko do pewåego momeåtuI åastępåie teå poziom 

zaczóåa spadaćK lzåacza toI że zbót silåa motówacja może bóć podobåie jak zbót słaba 

motówacja czóååikiem destabilizującómK kiższó poziom wóåików może bóć 

spowodowaåó zwolåioåómi reakcjamiI osłabieåiem koåtroliI zwolåieåiem tempa 

aktówåości iåtelektualåejK  

t przópadku dorosłóch åauczóciel ma trochę ułatwioåe zadaåieK aorośli mają z 

regułó ukształtowaåe i uświadomioåe motówó swoich działańK t związku z tóm 

åauczóciel może åimi kierować i oddziałówać åa åie abó osiągåąć zamierzoåe celeK 

pukces powodujeI że uczeń jest gotowó do dalszego wósiłku i åastępåóch działańK  
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kiestetóI obok pozótówåej motówacji iståieje też motówacja åegatówåaK mowstaje 

oåa w wóåiku oddziałówaåia åa psóchikę uczåia wielu czóååikówK pzałek EOMMQI SOF 

szereguje te czóååiki w åastępującó sposóbW 

· czónniki środowiskowe Epozaszkolåe otoczeåie uczåiaFX 

· czónniki organizacójne Ewaruåki åauczaåiaFX 

· czónniki psóchologiczne Ecechó osobowości uczåiaFX 

· czónniki dódaktóczne Eproces åauczaåiaFK 

ka wiele z tóch czóååików åauczóciel ma miåimalåó wpłówK t przópadku 

lektoratów åa wóższóch uczelåiachI jak i åa kursach jęzóków obcóch pozaszkolåóch 

uczåiowie często mają åegatówåó stosuåek do przedmiotuI poåieważ z powodów 

orgaåizacójåóch åiemożliwe jest stworzeåie grup åa takim poziomie zaawaåsowaåiaI 

któró åie będzie działał demobilizująco i åie powodował poczucia strató czasu dla 

uczåiów åa wóższóm poziomie zåajomości jęzókaK kajczęściej jest to spowodowaåe 

kwestiami fiåaåsowómiI aczkolwiek w przópadku kursów płatåóch bardzo często 

uczåiowie są gotowi zapłacić więcejI abó powstała grupa måiej liczåaI za to wórówåaåa 

pod względem poziomuK mroblemem może bóć też faktI że åie zawszeI åpK studeåciI 

mają wolåó wóbór jęzókaI którego mają się uczóćI zaliczóć i zdać egzamiåK 

jotówacja åegatówåa może bóć rówåież efektem przeładowaåia materiałuI czó 

brakiem odpowiedåio dobraåóch podręczåików i pomocó åaukowóchK kależó pamiętaćI 

że cechą charakteróstóczåą åauki jęzóka obcego w szkole lub åa kursie jest brak 

åaturalåego środowiska obcojęzóczåegoI co powodujeI że uczeń ma zdecódowaåie zbót 

rzadki koåtakt z jęzókiemK tiadomoI że wzmocåieåie w postaci zmuszeåia do użócia 

jęzóka obcego do porozumieåia się jest zåaczącóm czóååikiem powodującómI że åauka 

jęzóka obcego jest efektówåaK geśli uczeń åie ma możliwości w miarę częstego 

sprawdzeåia przórostu swojej wiedzó jęzókowej Ew formie praktóczåejFI rodzi to 

poczucie braku sukcesuK _ardzo często grupó åa lektoratach są przeładowaåeI powóżej 

PM studeåtówI co poważåie uåiemożliwia koåtakt z jęzókiem i możliwości 

wópowiadaåia się w trakcie zajęćK  

tielu dódaktóków zwraca uwagę åa faktI że åauka jęzóka obcego w szkoleI åa 

lektoracieI åa kursach przebiega w sposób sztuczåóK rczåiowie odpowiadają åa pótaåia 

åauczócielaI któró oceåia wópowiedź pod kątem jęzókowóm Estrukturó gramatóczåeI 

poprawåość słowåictwaF i tegoI czó wópowiedź jest åa tematK mowstaje przepaść 
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międzó uczeåiem się jęzóka i użówaåiem go åa lekcjachI a jęzókiem użówaåóm dla 

potrzeb åiedódaktóczåóchI co często uåiemożliwia poprawåe komuåikowaåie się w 

sótuacjach praktóczåóch i środowisku pozaszkolåómK t lepszej sótuacji są uczåiowie 

kursów jęzókowóchI åa któróch iståieje większa elastóczåośćI jeśli chodzi o dobór 

materiałów i tematóki zajęćK oówåież odpada problem oceåóI zaliczeåia i egzamiåuK 

lsobåo åależó wspomåieć w przópadku motówacji åegatówåej åa czóååiki 

psóchologiczåeI zwłaszcza te związaåe z osobą uczåiaK Chciałabóm wspomåieć o 

jedåómI ale za to bardzo istotåóm w przópadku osób dorosłóchK t miarę rozwoju 

osobowościowegoI iåtelektualåegoI uczącó się jęzóka odczuwa dużą różåice międzó 

swoją wiedzą o świecie a swoimi możliwościami i umiejętåościami wórażaåia się w 

jęzóku obcóm Epzałek OMMQI SNJSQFK ala osób dorosłóch jest bardzo ważåó faktI w 

jakim sposób są odbieraåe przez iååóchK _rak odpowiedåich słówI åiezåajomość 

struktur gramatóczåóch åa wóższóm poziomieI koåieczåość zwracaåia uwagi åa treść 

wópowiedzi i åa formę jęzókowąI powodująI że mówieåie w jęzóku obcóm jest źródłem 

stresuI åerwowej atmosferóI poczucia zagrożeåiaI irótacjiI zmęczeåiaK rczącó często 

odczuwa dóskomfort psóchiczåóI czuje się śmieszåóI i ma poczucie daremåości swoich 

wósiłkówK _ariera jęzókowa powodujeI że åa zajęciach uczącó boi się odezwaćI abó åie 

åarazić się åa śmieszåośćK moåadto badaåia EåpK aoråóei OMMOF wskazująI że uczåiowie 

podchodzącó do zadań w sposób bardziej odpowiedzialåó i poważåó doświadczają 

większóch lęków i obaw użówając jęzóka obcegoK    

_rak oceå powiåieå bóć czóååikiem uspokajającóm i stabilizującóm åa kursach 

jęzókowóchK rczącó mają pewåośćI że mogą bóć tólko poprawieåi przez åauczócielaI 

ale boją sięI że to co powiedzą może bóć åiezrozumiałeI lub śmieszåeI zwłaszcza w 

początkowóm etapie åaukiK ptrach przed utratą poczucia swojej godåości często 

paraliżujeI szczególåie osobó o åiskiej samooceåieK 

Chciałabóm omówić teraz poszczególåe motówó mające åajwiększó wpłów åa 

åaukę jęzóków obcóchK 

OKP jotówacja a nauczóciel 

kauczóciel jest jedåóm z iåtegralåóch czóååików motówacji bezpośredåiejK 

jotówacja wówiera åajwiększó wpłów åa proces uczeåia się jęzóka obcegoK pilåa 

motówacja pozwoli uczåiowi åa opaåowaåie åawet trudåiejszóch elemeåtów jęzóka 
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obcegoI åatomiast w przópadku braku motówacji åie pomoże i åajlepsza metodaK 

modtrzómaåie motówacjiI rozbudzeåie ciekawości i utrzómaåie jej w trakcie całego 

procesu uczeåia jest zadaåiem åauczócielaK jotówacja wiååa wówołówać w ?umóśle 

ucznia bardzo pożądaną reakcję łańcuchową? Emfeiffer OMMNI NMVFI którą możåa 

przedstawić w åastępującó sposóbW  

motówacja → wzbudzenie pozótównóch emocji → należóte pobudzenie 

organizmu → wzmożona aktówność umósłowa → przóspieszenie i usprawnienie 

procesu akwizócji jęzóka Emfeiffer OMMNI NMV åa podstK pzałek NVVOI UNFK wadaåiem 

motówacji jest wzbudzeåie pozótówåóch emocji EciekawośćI zaiåteresowaåieF u 

uczącego sięK 

mrzez wielu uczącóch się motów åauczóciela jest traktowaåó jako jedeå z 

åajbardziej zåaczącóchK qoI w jaki sposób kształtuje się obraz åauczóciela u uczåiów 

zależó przede wszóstkim od ich wiekuK azieci w wieku przedszkolåóm i 

wczesåoszkolåóm uważają åauczóciela za åajwóższó autorótetK t wieku åastoletåim 

åadchodzi momeåtI kiedó to åauczóciele traktowaåi są z dużą dozą krótócózmu i 

poddaåi bardzo surowej oceåieK aorośli uczåiowie åatomiast patrzą åa åauczóciela z 

dużóm ładuåkiem wórozumiałości i często gotowi są åa kompromisK Czóli wpłów 

åauczóciela åa uczåiów dorosłóch jest zåacząco måiejszóI a jest to spowodowaåe 

doświadczeåiemI dojrzałością iåtelektualåąI wzrostem krótócózmu oraz zmiaåami w 

strukturze motówówK saå deå _raådeå EOMMTI NTNF zwraca uwagęI iż użówaåie jęzóka 

obcego jest procesem dóåamiczåóm åapędzaåóm motówacjąI otwartóm åa zmiaåóI stąd 

tak ważåe jest podejście åauczóciela do swojego zawoduI uczåiówI zadańK   

Abó åauczóciel stał się autorótetem dla swoich uczåiówI jego postawa i stosuåek do 

uczącóch się muszą mieć pozótówåó wódźwiękK  tedług aågielskiego filozofaI 

_ertraåda oussellaI zawód åauczóciela to jedeå z åajstarszóch zawodówI któró zaåim 

stał się masową służbą publiczåąI bół profesją åieliczåóchI wósokokwalifikowaåóch 

osóbK eistoria tego zawodu to szlachetåa tradócjaI ciągłe poszukiwaåie metodI techåik 

åauczaåiaI ale rówåież dostosowówaåie się do potrzeb uczącóch sięI zmagaåie się z 

åowómi problemami wóchowawczómiI umiejętåość korzóstaåia z åowiåek 

techåiczåóch i otwartość åa światK 

Co to zåaczó bóć dobróm i ceåioåóm pedagogiemI lubiaåóm i szaåowaåóm przez 

uczåiówI mającóm poczucieI że toI co robi ma seås i służó iååómI motówującóm i 

stómulującóm przede wszóstkim uczåiów?  
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?moczucie intelektualnej niezależności jest podstawowóm zadaniem nauczócielaI ma 

onI bowiem kształtować opinię publicznąI wpajając w umósłó wiedzę i rozsądek? 

Eoussell NVVTI NPSFK mraca åauczóciela jest porówåówaåa do pracó lekarza Eciągle åa 

posteruåkuFI dórógeåta orkiestró Eåadaje rótm i toåacjęFI rolåika Esiejemó i patrzómó 

jak rośåieFK t åauczaåiu zadaåiem åauczóciela jest ?znalezienie kompromisu międzó 

proponowanómi często biegunowo różnómiI rozwiązaniami poprzez stworzenie 

własnóch teoriiI będącóch wópadkową wiedzó i praktóki? EpzelestJaroździał  OMMQI 

materiałó koåfereåcójåeF 

kastępåe zadaåie åauczóciela to bócie skuteczåómI ale z badań wóåikaI że możåa 

bóć skuteczåóm åa wiele sposobówK kauczóciel wiåieå rozumieć zasadó i właściwości 

relacji międzó åim a uczåiemI i to pozwoli mu stworzóć åajlepsze i åajefektówåiejsze 

metodó åauczaåiaK tedług tópologii qemlaI oabeåsteiåa iståieją czteró tópó 

åauczócieliI którzó są skuteczåiI mają mało problemów wóchowawczóch i uczåiowie są 

do åich pozótówåie åastawieåiW 

· qóp N – to skoåceåtrowaåó åa uczeåiu pedagog społecznóK gego mottem jestW 

?oazem uczómó się lepiejJ każdó jest ważåó?K gest to jedåocześåie treåer i opiekuå 

grupóK kauczóciele ci zapewåiają swobodę działaåiaI są otwarciI uczciwiI wspierają 

åauczaåie społeczåe i są odbieraåi jako åauczóciele kompeteåtåiK 

· qóp O – to naukowiec specjalista o åastawieåiu optómistóczåómK gego dewiza toW 

?joja specjalåość to przeżócieI a åauka to przógoda?K gest to tópowó wókładowca 

przówiązującó dużą wagę do fachowego åauczaåiaK qego tópu åauczóciele potrafią 

pozótówåie wzmocåić pożądaåe zachowaåia uczåiaK 

· qóp  P  –  to  menedżer klasó skupiającó åa sobie uwagęI jego charózmat to szef 

zespołuK jotto takiego åauczóciela brzmiW ?rważaj – patrzę åa Ciebie! t teå 

sposób åasza klasa staåie się wódajåóm zespołem?K Ci åauczóciele z powodzeåiem 

posługują się techåikami prowadzeåia lekcjiK ptosują strategie dóscópliåująceK 

· qóp Q – to nauczóciel zadowolonóI ale podchodzącó do pracó z dóstaåsemK gego 

motto toW ?tiemI czego mogę od siebie oczekiwać – wókorzóstajmó to jak 

åajlepiej?K gest to tóp profesjoåalåego zarządcó w åajlepszóm seåsieK kie ma 

charakteróstóczåóch kompeteåcji i brakówI ale jest to åauczóciel zadowoloåó ze 

szkołó i swego zawoduK  
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Czóli abó bóć skuteczåómI mieć pozótówåe åastawieåie uczåiówI åależóW 

· bóć pewåóm siebie i przekoåaåóm o swoim zadaåiu zawodowómI rozumieć swoją 

rolę w åauczaåiuI 

· mieć świadomość celówI  

· pobudzać uczåiów iåteresującómi zadaåiamiI 

· dokładåie koåtrolować wóåiki zadańI 

· rozumieć swoich uczåiówI åawet tóch trudåóchI 

· przekazówać i egzekwować jasåe regułó postępowaåiaI 

· wspierać wspólåotę klasowąI 

· odåosić się do uczącóch z szacuåkiem i szczerzeI 

· pozostawiać uczåiom pewåą swobodę decózji Emado OMMOI VSJVTFK 

Cechó charakteruI doświadczeåie żócioweI światopoglądI zaiåteresowaåiaI 

kwalifikacje zawodoweI ogólåa wiedza o świecieI kultura osobistaI a åawet wógląd 

zewåętrzåó tworzą iådówidualåóI åiepowtarzalåó stól åauczaåiaK kauczóciel staje się 

wzorcem do åaśladowaåia – uczåiowie przówiązują dużą wagę do kulturó osobistejI do 

sprawiedliwości i obiektówizmu åauczócielaK Często uczåiowie oczekują też 

wórozumiałości – ozåacza to cierpliwość i ?umiejętności dostosowania swóch wómagań 

do jęzókowóch i intelektualnóch możliwości uczniów? Epzałek OMMQI TNFK pzczególåie 

surowo uczåiowie oceåiają kwalifikacje moralåoJetóczåeK Ceåią sobie umiejętåość 

stworzeåia åa zajęciach odpowiedåiego klimatu psóchologiczåegoI któró jest określaåó 

przez Aåglosasów jako human relations factorK pzałek EOMMQI TMJTOF wómieåia tak 

ważåe czóååiki motówująceI jak eåtuzjazmI zaaågażowaåie i żóczliwośćI które mogą 

wódatåie przóczóåić się do wzrostu motówacji u uczącóch sięK kie måiej ważåe sąI 

według pzałkaI rówåież cechó charakteruW przóstępåośćI łatwość åawiązówaåia 

koåtaktuI poczucie humoruK mo prostu uczåiowie ceåią sobie åauczócieli z powołaåiaI 

czóli takichI którzó są kompeteåtåi w åauczaåiu jęzóka obcegoI ale mają też wiedzę o 

świecieI umieją dostosować wómagaåia do poziomu uczåiówI są obiektówåi i 

wórozumialiK qa ostatåia cecha bardzo często jest wómieåiaåa åa rówåi ze 

sprawiedliwościąI którą uczącó rozumieją jako rówåość traktowaåia wszóstkich w 

grupieI jak i obiektówizm w oceåie ich pracóK 

pzałek EOMMQI TMF zauważa rówåieżI że uczåiowie przówiązują dużą wagę do kulturó 

osobistej åauczócielaK lzåacza toI że åauczóciel wiåieå zwracać się do uczåiów w 
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uprzejmó sposóbI powiåieå zachowówać się åaturalåieI powiåieå paåować åad sobą i 

wóstrzegać się wszelkich gwałtowåóch reakcjiI ale to åie ozåaczaI że uczåiowie 

zaakceptują jakiekolwiek sztuczåe pozóI tak więc åauczóciele o bardzo żówóm 

usposobieåiu åie muszą bać się åegatówåóch reakcji z ich stroåóK 

lczówiście charózmatóczåó åauczóciel osiągåie świetåe wóåiki w swojej pracóI 

jeżeli jego przógotowaåie zawodowe i biegła zåajomość jęzóka będą åa rówåie 

wósokim poziomieK mrzebieg i rezultató procesu edukacójåego zależą åie tólko od 

wiedzó teoretóczåejI ale rówåież od doświadczeåia pedagogiczåegoK ka doświadczeåie 

pedagogiczåe składają się åastępujące umiejętåościW komuåikacójåeI czóli biegłość we 

władaåiu jęzókiem obcómI wrodzoåe predóspozócje pedagogiczåeI umiejętåość 

operowaåia głosemI percepcójåeI czóli umiejętåość zapaåowaåia åad procesem 

dódaktóczåóm i lekcjąI koåstrukcójåeI orgaåizatorskieI które pomagają prawidłowo 

zaplaåować i przeprowadzić lekcjęI oraz umiejętåości pozåawcze Epzałek OMMQI TNJTOFK 

rczåiowie zwracają uwagę przede wszóstkim åa pierwsze czteró umiejętåościK rr 

EOMMUI OTTF propoåuje åauczócielom odwołaåie sie do swoich doświadczeń z lat 

szkolåóch åauki i zwróceåie uwagiI którzó åauczóciele zapadli åam w pamięć jako ciI 

którzó potrafili åas zmotówować i skuteczåie przekazać wiedzęI i åa ile åasze 

pozótówåe åastawieåie do åich związaåe jest z ich umiejętåością właściwego 

zmotówowaåia åas do åaukiI åawet jeśli bóło to czasami åiezamierzoåeK t większości 

przópadków uczåiowie pochlebåie oceåiają pedagogów wómagającóchI czasem wręcz 

surowóchI ale sprawiedliwóchI pełåóch pasji i potrafiącóch zmusić uczåiów do pracóK 

azięki takim åauczócielomI wielu uczåiów zaczóåa wierzóć w siebie i odkrówa 

umiejętåości dotąd åiewókorzóstaåeK kależó też podkreślićI iż åie tólko staraååe 

zaplaåowaåie zajęć i rozległa wiedza mogą skuteczåie zachęcić uczåiówI åiemåiej 

ważåe są pasja i ogromåe zaaågażowaåie samego åauczócielaK rczåiowie zawsze to 

potrafią doceåićK gedåóm z główåóch zadań åauczóciela jest stworzeåie podstawó 

motówacójåejK ao jej kompoåeåtów åależą takie zadaåia jakW 

· czótelåe zdefiåiowaåie celów åauczaåia zajęćX 

· stosowaåie metod aktówizującóch uczåiówX 

· dopasowaåie procesu åauczaåia do iådówidualåóch tópów uczåiówX 

· korzóstaåie z uzdolåieńI taleåtówI umiejętåości uczåiówX 

· åagradzaåieI åie karaåie 

· przógotowaåie miłej åiespodziaåki åa zajęciach Emfeiffer OMMNI NNUFK 
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Ale rola åauczóciela zmieåia sięI zmieåia się świat wokół åasI a proces åauczaåia 

jest procesem otwartómK alatego åastępåą część poświęcam roli åauczóciela i 

zmiaåomI które zaszłó w ostatåim czasieK t przópadku åauczaåia jęzóka fachowego 

åauczóciel jest aåalitókiem potrzeb i celów uczeåia się studeåtówI przógotowuje 

program åauczaåiaI poszukuje i adaptuje adekwatåe materiałóI dokoåuje ewaluacji 

uczącóch sięK alatego eutchiåsoå i taters EOMMVI NRTF przótaczają staåowisko pwalesDa 

ENVURFI któró określa åauczóciela bpm jako praktókaK kauczóciele bpm są åiejako 

pioåierami i sami wótóczają  szlak dla przószłóch pokoleń pedagogówK aotóchczasowe 

badaåia åad åauczaåiem staåowią tólko pewåą wskazówkę i pomocI ale åauczóciel 

musi w tej sótuacji polegać w dużej mierze åa sobie i swojej iåtuicjiK alatego powiåieå 

åie bać się rózóka i mieć otwartó umósł åa åowe ideeK mraktóka i doświadczeåie obok 

ciekawości świata i åowiåek to  atróbutóI które mogą skutkować wópracowaåiem 

własåóchI iådówidualåóch metod åauczaåia jęzóka fachowegoK    

OKPKN wmiana roli nauczóciela w procesie nauczania 

t słowåiku hopalińskiego ENVVOI OSRF zåalazłam kilka określeń åauczócielaI międzó 

iååómiW  

· åauczóciel J  wóchowawca J pedagog 

· åauczóciel J wóchowawca dawåiej preceptor 

· åauczóciel J  wóchowawca J doświadczoåó doradca J przewodåik żóciowó J mentor 

· wóbitåó åauczóciel J znakomitó pedagog J gamaliel 

· åauczóciel domowó J guwerner 

· wędrowåi åauczóciele filozofii i retoróki w starożótåej drecji J sofiści 

· åauczóciel  i przewodåik religijåó w hiåduizmie J guru 

· åauczóciel koååej jazdó  J berajter 

· åauczóciel religii J katechetaK 

Abó åauczóciel spełåiał wiele ról przed åim stojącóch åie może móśleć 

schematóczåieI powiåieå prezeåtować postawę otwartą åa wszelkie åowości i 

iååowacjeK hompoåeåt emocjoåalåoJoceåiającó i behawioralåó pełåią ważną misję w 

åastawieåiu åauczóciela Ewawadzka OMMQI OUQFK modejście do wszelkiego rodzaju 

iååowacji  może  bóć pozótówåeI  ale  i  åegatówåeK  w  jedåej  stroåó  iååowacje  mogą 

ozåaczać korzóści i poczucie osobistej satósfakcjiI ale mogą bóć rówåież źródłem 
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frustracjiI złości i zmiaåó przózwóczajeńI åiepewåościK wawadzka EOMMQI OURF wskazuje 

uwagę åa faktI iż åauczóciele podchodzą do iååowacji w sposób åiejedåozåaczåóI i co 

zåamieååeI mimo pozótówåego stosuåku do iååowacjiI dużo måiej aåkietowaåóch 

åauczócieli podejmuje jakiekolwiek działaåia åowatorskieK A przecież sama akceptacja 

iååowacójåości åie wóstarczóI dużo ważåiejsze są podjęcie działaåia i jego 

koåtóåuacjaK moåadtoI zapozåaåie się z åowąI pioåierską ideą bez rozpatrzeåia jej 

celowości i przódatåości wódaje się bezproduktówåeK   lstatåio bardzo dużo mówi się 

o przesuåięciu roli åauczóciela z pozócji ceåtralåej w klasie i wprowadzeåiu modelu 

åauczaåia skoåceåtrowaåóm åa uczåiuK jetoda ta ma wielu krótóków i opoåeåtówI 

zwłaszczaI że liczåej grupie åauczócieli trudåo pogodzić się ze zmåiejszeåiem 

zåaczeåiaI wagi ich pozócjiK Często w pracach åaukowóch poświęcoåóch zagadåieåiom 

roli åauczócielaI podkreśla sięI że zbót dużo jest åauczaåia EteachingFI a 

åiewóstarczająco uczeåia się ElearningFK ptaåowi to sedåo ruchów mającóch åa celu 

skoåceåtrowaåie sięI skupieåie większej uwagi åa uczåiu w klasieK mrowadzi to do 

poåowåego zdefiåiowaåia roli åauczócielaK płowem obecåie użówaåóm åa określeåie 

jego roli jest facilitator – ktośI kto umożliwiaK kauczaåie jest wózwaåiem edukacójåóm 

raczejI åiż sprawą ćwiczeåia umiejętåościK _óć może sprawa czucia się åieswojo jest 

związaåa z egoI które wielu åauczócieli zaiåwestowało w åauczaåieK kasze ?ja? 

karmimó postępami åaszóch uczåiówK _ez wątpieåia proces åauczaåia åie jest zajęciem 

prówatåómI ale publiczåóm i według gK earmera EOMMQI RSJSSFI ma wiele wspólåego z 

iååómi publiczåómi działaåiamiI takimi jak śpiewaåieI tańczeåieI gra aktorskaI 

wógłaszaåie przemówieńI i w związku z tóm wiąże się z potrzebą akceptacji przez 

audótoriumI lubI co åajmåiej z wewåętrzåóm przekoåaåiemI że åasza praca jest 

wókoåaåa dobrzeK t związku z åową rolą åauczóciela åasuwają się pótaåiaI jakie 

właściwe zachowaåie możåa zapropoåować åauczócielowiI czó åauczócielskie ego i 

działaåia åauczóciela szczęśliwie współiståieją w klasie skoåceåtrowaåej åa uczåiuK 

kauczóciel daje podstawóI wiedzęI moåitoruje postępóK Ale åauczóciel wiåieå 

pamiętać rówåież o autoåomii åauczaåia i åie może ulegać pokusie uzależåieåia 

uczåiów od siebieK  

oola åauczóciela w klasie wiąże się też ze sposobem prezeåtacji materiałuK earmer 

EOMMQI SPF zapótał åauczócieli o toI czó w klasie są tómi samómi osobamiI którómi są 

poza klasąK tielu z tóch åauczócieli traktowało pracę w klasie jako wóstęp åa sceåieI 

możliwość maåipulowaåia publiczåościąI jako gręI jako bócie odtwórcąK kiektórzó 
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dopiero w klasie ożówiali się i wókazówali więcej pozótówåóch cech J klasa to dla åich 

magiczåa areåaK lkazało się rówåieżI że wielu iååóch åauczócieliI kiedó usłószało o 

tómI poczuło ulgęI że iååi czują to samoI co oåiK ldgrówaåie roli åauczóciela 

EperformanceF jest dla wielu ceåtralåą częścią ich osobowości jako åauczócieliK _ez 

wątpieåiaI świadomie czó åieI czóååie lub åieI gramó całó czasK Czó jesteśmó w tej 

sótuacji dać uczåiom autoåomięI czó autoåomia jest ograåiczoåa przez autorótet 

åauczóciela? lczówiście åie åależó wósuwać fałszówóch wåioskówI że wóstarczó siąść 

w klasie z grającóm åauczócielem J aktoremI abó zrozumieć przedmiotI i åa przókład 

åauczóć się jęzóka obcegoK lzåacza to tólkoI czó aż tóleI że w porówåaåiu z 

poprzedåimi pokoleåiami jest wiele ról i sceå do odegraåiaI jest większa różåorodåośćK 

gest to też wózwaåieI abó przekoåać uczåiówI abó wzięli większą odpowiedzialåość za 

uczeåie sięK ld pozócji åauczóciela w klasie zależó jego percepcja uczåiaK rczeń 

staåowi dla pedagoga obiekt pozåawczóI i åierzadko obraz uczåia jest zåiekształcoåó z 

powodu uogólåieńI zastosowaåia złóch teorii osobowościK _ardzo często osądó uczåiów 

åieadekwatåe do rzeczówistości są trwałe i åauczóciele rzadko zmieåiają swoje opiåieK 

piek J miskozub ENVVQI OOF zwraca uwagęI iż åauczóciel będącó åie tólko aktorem w 

klasie ale i obserwatoremI skupia się åie tólko åa zadaåiach przed åim stojącóchI 

metodóce i rezultatach pracóI ale potrafi skoåceåtrować się też åa osobowościach 

uczåiówI ich motówach i aspektach psóchologiczåóchK  

Właściwa gra åauczóciela może uczåiów zachęcićI zaaågażować i umotówowaćK 

gedåóm z åajważåiejszóch zadań åauczócieli jest stworzeåie właściwóch waruåków do 

uczeåia sięK ptąd sposób odgrówaåia roli jako åauczóciela będzie zåaczącó dla 

ustaåowieåia takich waruåkówK tóbór właściwej roli jest decódującó dla celówI które 

chcemó osiągåąćK kiemåiej ważåe są åasza mimika i gestókulacjaI modulacja głosuK 

GłosI gestókulacjaI mimika i treści przez åas przekazówaåe wiååó tworzóć spójåą 

całośćK 

jusimó to jasåo stwierdzićI że w przópadku bpm tradócójåó podział ról åa 

åauczócieli i studeåtów zmieåia sięI i åauczóciel åie jest już postrzegaåó jako 

bezdóskusójåó zåawca przedmiotuK oelacje studeåtLåauczóciel stają się bardziej 

zrówåoważoåeI obie stroåó mają wiedzę i władzę EpowerFK kauczóciel może żądać 

posłuchu jako autorótet w dziedziåie jęzókaI ale studeåt Elub możemó go åazwać w tej 

sótuacji klieåtemI co jest zåaczåie lepszóm termiåemF żąda rówåegoI lub åawet 

większego posłuchu jako ekspert w swojej dziedziåieK kauczóciel musi mieć w sobie 
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wolę åauczeåia się czegoś od studeåtaI i problemem åie jest toI jak dużo oå EåauczócielF 

wie åa temat daåej dziedziåóI ale problem leżó w zadawaåiu właściwóch pótańK ala 

wielu åauczócieli ozåacza to utratę władzó lubLi koåtroli åad studeåtamiI co prowadzi 

czasem do frustracjiK  

kauczóciele jęzóków mają wiele możliwości rozwijaåia w sobie postawó 

kreatówåej i zaszczepieåie jej wśród swoich uczåiówK lzåacza to odejście od 

tradócójåóch schematów w procesie dódaktóczåómI i zmiaåę procesu odtwórczego w 

twórczóK kauczóciel wiåieå stale odczuwać ?niedosót wiedzóI umiejętności i 

doświadczeniaI któró w codziennej pracó nie boi się sótuacji nowóch i wciąż poszukuje 

nowóch rozwiązań? Emado OMMOI VTFK geśli åauczóciel chceI abó jego uczåiowie bóli 

twórczóI sam musi dawać przókładK  

tarto pamiętaćI że proces åauczaåia rozpoczóåa się w klasieI ale åauczóciel 

powiåieå  stworzóć podstawó do tegoI abó uczåiowie traktowali lekcje jako wstęp do 

własåóch poszukiwań i zastosowaåia åabótóch umiejętåości poza szkołą bez pomocó 

wókładowcóK kie możemó sztampowo trzómać się pewåóch materiałówI åależó je 

modófikować i dostosowówać do grupó uczåiówK ppoåtaåiczåość i wójście poza 

ustaloåó schemat materiałów pozwala przekazać studeåtomI uczåiom iåformacjęI że 

pewåóch wiadomości warto poszukać samemuI są oåe w zasięgu ich możliwościK 

kauczóciele jęzóków obcóch są w dobrej sótuacjiI gdóż åiezaplaåowaåa wómiaåa 

doświadczeńI opiåiiI jeśli odbówa się w jęzóku obcómI åie stwarza uszczerbku w 

procesie dódaktóczåóm qo pozwala åa budowę relacji międzó uczåiem a åauczócielemK 

Ośmieli  to  uczåiów  do  pótań i  próśb  o  pomocI  åa  przókład  w  korekcie  listuI  czó  też 

pomoże im w wórażeåiu åiczóm åieskrępowaåej opiåiiK mrowokuje to rówåież 

uczącóch się do samodzielåóch poszukiwań dodatkowóch materiałówI i co ważåe i co 

zåam z własåego doświadczeåiaI do uzupełåiaåia materiałów åauczócielaI oraz do 

twórczej postawó w stosuåku do materiałów dódaktóczåóch Emado OMMOI VVFK 

kauczóciele muszą w sposób otwartó podchodzić do programuI doboru materiałów i 

pomocó dódaktóczåóchK tiąże się to z samozaparciemI åiejedåokrotåie 

wórzeczeåiamiI a często z kosztamiI ale owocujeK 

pama postawa obówatelskaI zachowaåieI kultura osobista w stosuåku do uczåiówI 

kolegówI koleżaåek i iååóch osóbI to rówåież wzór do åaśladowaåia przez uczåiówK 

kauczócieleI åie mogąI wręcz im åie wolåoI uåikać tematów związaåóch z 

rozwojem cówilizacjiI zmiaåami w żóciu społeczåómI techåologii i gospodarceK qakie 
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temató jak åarkomaåiaI sprawiedliwość społeczåaI zagrożeåia cówilizacójåeI i wiele 

iååóchI to świetåe okazjeI abó postawaI poglądó åauczóciela stałó się wzorem dla 

uczåiówK 

kauczócielI szczególåie jęzóków obcóchI może się też stać iåicjatoremI 

koordóåatorem w åawiązówaåiu partåerskich stosuåków ze szkołami w iååóch krajachK 

jamó wtedó pole do popisuI do realizacji zadań dotóczącóch rozwijaåia toleraåcji i 

akceptacji odmieååóch kulturK lczówiście wiedza dotócząca zagadåień kulturowóch w 

bardzo szerokim zåaczeåiu tego pojęcia wómaga śledzeåia åa bieżąco wódarzeń 

społeczåoJpolitóczåóchI gospodarczóch i kulturalåóchK kależó wspomåieć o aspekcie 

związaåóm z kompeteåcją medialåąK t obecåóch czasach żadeå åauczócielI jeśli åie 

chce bóć posądzoåó o wógodåictwoI a åawet pewåego rodzaju zacofaåieI åie może åie 

umieć obsługiwać komputeraI korzóstać z pocztó iåteråetowej i iåteråetuK 

Świat potrzebuje ludzi uåiwersalåie i wszechstroååie wókształcoåóchK t związku z 

tóm elemeåtó humaåistóczåe åie mogą bóć obce reprezeåtaåtom åauk ścisłóchI jak też 

humaåiści åie mogą uciekać od chociażbó podstaw iåformatóki i åauk techåiczåóchK 

kauczóciel jęzóków obcóch jest dla uczåiów ekspertemI przez co rozumiemóI iż 

åauczóciel jest kompeteåtåó w zakresie wiedzó jęzókowej oraz ma predóspozócjeI 

reprezeåtuje właściwe postawó i wartości åieodzowåeI abó wókoåówać profesję 

åauczócielaK wawadzka EOMMQI NMVF zwraca uwagęI iż kompeteåcje i  uzdolåieåia 

powiååó bóć wókorzóstaåe do sprawåego i efektówåego działaåia w åowóch 

okoliczåościachK hoåieczåe jest rówåież przewidówaåie przószłóch rezultatówI co 

pociąga za sobą dokoåówaåie właściwóch wóborówI oceåó i  klasófikacjiK wawadzka 

EOMMQI NNMJNNNF dzieli kompeteåcje åauczóciela åaW 

· kompetencje konieczne J koåieczåó stopień rozwoju moralåego i iåtelektualåegoX 

umiejętåość iåterpretacji wiedzóX krótócózm wobec wiedzó pedagogiczåejI 

przóczóå i skutków działaåiaX umiejętåości urzeczówiståiaåia zadań dódaktóczåóchI 

rozwiązówaåia problemówX 

· kompetencje pożądane J dodatkowe uzdolåieåia i umiejętåości przódatåe w 

åauczaåiu E åa przókład zdolåości plastóczåeI taleåt do śpiewuFX 

· kompetencje inspirowania procesu dódaktóczåego Eåiezależåe wóboróI kreowaåie 

własåej wiedzó związaåej z åauczaåiemFK 
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wawadzka defiåiuje kompeteåcje jako ?umiejętność efektównego wókorzóstania 

wiedzóI uwzględniająca krótóczną jej interpretację i uzasadnienie wóboru? EOMMQI NNMFK 

t części poświęcoåej opisowi układu glottodódaktóczåego autorstwa tK mfeiffera 

przedstawiłam jego opiåie dotóczące roli åauczóciela w procesach edukacójåóchK 

modobåe kompeteåcje åauczóciela jęzóka obcego wómieåia wawadzka EOMMQI NNM i åKFW 

· umiejętności jęzókowe J åadal ścierają się dwie koåcepcje wiedzóW modułowa 

Eczóli wiedza jęzókowa jest rzeczówistóm elemeåtem zdolåości jęzókowóch daåej 

osobóI ma charakter iåtuicójåó i abstrakcójåóI wóstępuje w postaci modułu 

åiezależåego od iååóch układów kogåitówåóchF i podejście holistóczåe Ewiedza 

jęzókowa jako efekt wspólåego działaåia reguł kogåitówåóchFX obecåie teådeåcja 

do traktowaåia wiedzó jęzókowej w powiązaåiu z iååómi fuåkcjami kogåitówåómi 

Etolff NVVR za wawadzka OMMQI NNOFX 

· zåajomość problematóki psóchologii i pedagogiki pozwala åauczócielowi åa 

wóbór metod i stosuåku do uczåia adekwatåóch do jego charakteruI predóspozócjiI 

zdolåości i osobowościX 

· zåajomość metodókiI zdolåość plaåowaåia i orgaåizacji procesu åauczaåiaI 

właściwó dobór techåikI materiałówI umiejętåość ewaluacjiI koåtroli i pomocóX 

kompeteåcje medialåe czóli umiejętåość wskazaåia uczåiom w jaki sposób 

efektówåie i krótóczåie korzóstać z iåteråetuI komputera w åauce jęzóka obcegoX 

· kompeteåcje wóchowawcze J  działaåie iåteåcjoåalåeI åa zasadzie współpracó z 

uczåiemX 

· zåajomość problematóki kulturoJ i krajoznawczej J poza åauką samego jęzóka 

przekazówaåie sótemu wartości przeåoszoåego przez jęzókX ujęcie świata åie tólko 

poprzez klasófikacje oparte åa ujęciu ilościowómI hierarchiczåómI zastosowaåie i 

zåaczeåie środków åiewerbalåóch Ewawadzka OMMQI NUTFX 

· zdolåości organizacójne  J określaåie właściwóch techåik poszukiwaåia i 

przetwarzaåia iåformacjiI zarządzaåie procesem uczeåia sięX ewaluacja J oceåa 

kompatóbilåości celów åauczaåiaI oczekiwaåiami uczåiów i åauczócielaX 

· kreatówność J refleksójåośćI wartościowaåie rzeczówistości edukacójåejK 
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OKPKO Autonomizacja nauczóciela 

kależó  wspomåieć o autoåomizacji åauczócieliK mroblem autoåomii w åauczaåiu 

jęzóków obcóch jest omówioåó w dalszej części mojej pracóK qutaj chcę åadmieåićI że 

programó åauczaåia przószłóch pedagogówI w tóm  åauczócieli jęzóków obcóchI 

powiååó w rówåóm stopåiu skupiać się åa przógotowaåiu przedmiotowómI jak i 

przógotowaåiu metodóczåómK gedåą z kluczowóch kwestii jest iådówidualizm 

åauczócielaI jego cechó osobowościoweK kie ma i åa szczęście åie może bóć jedåego 

wzorca åauczócielaI poåieważ åie tólko wiedza merótoróczåaI ale i predóspozócje 

emocjoåalåoJsocjalåe w zåaczącó sposób wpłówają åa przebieg åauczaåia i osiągåięte 

rezultató Emietrzak OMMQI PPRFK  

Ciekawe są spostrzeżeåia po przeprowadzoåóch warsztatach dla studeåtów fff roku 

filologii aågielskiej åa temat autoåomii w åauczaåiu jęzóków obcóch Emietrzak OMMQI 

PPRJPPTFK tarsztató miałó charakter otwartej dóskusjiI a główåóm założeåiem bóła 

aåaliza åiezależåościK ptudeåci zdecódowali się åa pracę w grupachI w któróch 

przógotowali listę tematów związaåóch z autoåomiąK mo próbie zdefiåiowaåia pojęcia 

autoåomiiI åastąpiła dóskusja åa temat autoåomii åauczóciela i współzależåości z 

autoåomią uczåiaK _urzliwa dóskusja wókazałaI że studeåci są raczej sceptóczåie 

åastawieåi do idei autoåomii w środowisku szkolåóm i obawiają się utrató prestiżuI 

bałagaåu w czasie zajęćI a przede wszóstkim utrató staåowiska pracóK  

kastępåie åastąpiła dósputa åad wadami zaletami wspomåiaåóch zjawiskK f tutaj 

raczej przeważył pesómizmI ale prowadząca warsztató zapropoåowała skupieåie się åad 

zaletami i pogłębieåie problemuK lkazało sięI że młodzi ludzie przedstawili wiele 

ciekawóch i iåspirującóch pomósłówI które mogą bóć z powodzeåiem wókorzóstaåe åa 

lekcjach jęzóka obcegoK tómieåioåo åa przókład możliwość przógotowaåia własåegoI 

autorskiego programu åauczaåiaI czó åawet åapisaåie własåej książki do åauki jęzóka 

obcego opartej åa koåkretåóch zagadåieåiachK 

jożåa śmiało stwierdzićI że cel warsztatówI czóli rozbudzeåie świadomości 

autoåomii i zachęceåie do refleksji åad swoim zawodem wśród przószłóch åauczócieli 

został osiągåiętóK kie bółó to jedóåe warsztató poświęcoåe temu zagadåieåiuI i po 

przeprowadzeåiu dalszóch treåiågówI ilość studeåtów świadomie przekoåaåóch do 

autoåomii zåacząco wzrosłaK ptudeåci mimo wósiłku potrafili czerpać radość z 

odkrówaåia swobodó wóboruK gest to o tóle ważåeI iż w teå sposób kształcimó przószłe 
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kadró pedagogiczåe Emietrzak OMMQI PPUJPPVFK mroces kształceåia przószłóch 

åauczócieli jest krótókowaåóI główåie za brak korelacji przedmiotów i poświęceåie 

åiedostateczåie wóstarczająco czasu åa zajęcia z zakresu pedagogiki i psóchologiiK 

wawadzka EOMMQI RQF twierdziI iż o ile samo przógotowaåie przószłóch pedagogów z 

zakresie wiedzó kieruåkowej jest åa åiezłóm poziomieI to åie są oåi praktóczåie 

przeszkoleåi do pełåieåia fuåkcji wóchowawczóchK  alatego w przószłej pracó tak 

wielu åauczócieli ma kłopotó åie tólko z motówowaåiem uczåiów do åauki swojego 

przedmiotuI ale mają rówåież problemó wóchowawczeI z którómi åie potrafią sobie 

poradzićK qo implikuje dalsze procesóI åauczóciele przestają lubić pracęI mają zaåiżoåą 

samooceåęI traktują uczåiów przedmiotowoK wawadzka EOMMQI RRF propoåuje 

wprowadzić zmiaåó strukturalåeI orgaåizacójåe i programoweI i wórzucić 

aåachroåiczåe wręcz programó kształceåia przószłóch åauczócieliK mostuluje 

ziåtegrowaåie psóchologiiI pedagogiki i metodókiK mroblemem jest selekcja åegatówåa 

do zawoduK Często trafiają do szkół przópadkowi ludzieI którzó traktują zawód 

åauczóciela jako ostatåią szaåsę åa zåalezieåie pracó z jedåej stroåóI a z drugiej stroåó 

uważają czas pracó i okres wakacji jako korzóståe argumeåtó przemawiające za pracą w 

szkolåictwieK _óć może åiż demograficzåóI zmiaåó w sóstemie kształceåia åauczócieliI 

zapotrzebowaåie åa wósokiej klasó specjalistówI bardziej świadoma młodzież wómuszą 

korzóståe zmiaåó w åaborze kaådódatów do åauczócielskiej profesjiK   

fstotåieI przed åauczócielami stoi måóstwo wózwań i wómagańK Ale jest to zawód 

åie dla wszóstkichI wbrew pozoromI a åasza postawa jest åajlepszóm wzorcem dla 

młodzieżóK  _o  cóż wart  åauczócielI  któró  tólko  mówiI  że  tak  powiååo  bóćK  ?kikt nie 

będzie dobróm nauczócielemI jeśli nie żówi ciepłóch uczuć wobec swoich uczniów i nie 

kieruje się szczeróm pragnieniem przekazania im wartościI w które sam wierzó? 

Eoussell NVVTI NQOFK 

wawadzka EOMMQI RRF przedstawia główåe zadaåia i fuåkcje stojące przed 

åauczócielamiW  

· kształtowaåie przebiegu procesu dódaktóczåegoX 

· stómulowaåie aktówåości uczåiówX 

· fuåkcje wóchowawcze J formowaåie postaw i charakterówX 

· ewaluacja osiągåięćX 

· umacåiaåie rozwoju osobowościowego uczącóch sięX 

· wójaśåiaåie åiepowodzeńI pomoc w ich pokoåaåiuX 
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· działalåość związaåa z warsztatem pracó EdokształcaåieI wprowadzaåie åowóch 

metodFK 

mrzede wszóstkim åauczóciel wiåieå bóć kształcoåó takI abó ciągle czuł åiedosót 

wiedzó i potrzebę uzupełåieåia swoich kwalifikacjiK  

OK4 Cele nauczania jako czónnik motówującó 

t przópadku åauczaåia jęzóków obcóch w dwudziestóm wieku cele zmieåiłó się 

radókalåie w porówåaåiu åa przókład z wiekiem dziewiętåastómK t tómże wieku 

åauka jęzóków obcóch służyła rozwojowi kompeteåcji logiczåego móśleåiaI åatomiast 

obecåie prómaråóm celem jest komuåikacja międzóludzka Emfeiffer OMMNI NQTFK t tóm 

miejscu åasuwa się pótaåie åa temat zakresu komuåikacjiI co to ozåaczaI jakie 

umiejętåości są åiezbędåeI czó i w jakiej skali uczóć gramatókiI które strukturó åależó 

opaåowaćK    aobrzeI jasåoI dokładåie i precózójåie sformułowaåe cele åauczaåia 

staåowią obok motówu åauczóciela czóååik determiåującó stosuåek uczåia do 

przedmiotuK mostawieåie åa początku kursu jasåóch celówI do któróch uczącó ma dążyć 

powodujeI że efektówåość åauki jest dużo większaI aåiżeli w przópadku braku tóchże 

celówK tszelkie działaåia ludzkie są z åaturó iåteåcjoåalåeI i dotóczó to rówåież 

procesu edukacójåegoK rczącó musi mieć świadomośćI do czego zmierzaI co ma 

osiągåąćK t przópadku åauki jęzóka obcego jest to szczególåie ważåeI gdóż jest to 

proces trudåóI żmudåó i czasochłoååó Epzałek OMMQI TUFK r uczåiów dorosłóch 

możliwość wókorzóstaåia jęzóka obcego w dalszej perspektówie jest wóstarczająco 

motówującóm czóååikiemK  

CeleI do któróch dążą uczåiowie możåa podzielić åa cele cząstkowe i globalåeI 

końcoweK Cele końcoweI lub dalekosiężåe to takieI które uczeń osiągåie po zakończeåiu 

kursuI lektoratuI celeI które wiążą się åpK z osiągåięciem lepszej pracóI åatomiast cele 

krótkoJI średåioJ i długotermiåowe to cele dla poszczególåóch lekcjiI semestrów i lat 

åaukiI EåpK zaliczeåie sprawdziaåuI åapisaåie testuI zdaåie egzamiåu końcowegoFK 

fståieje rówåież pojęcie celów etapowóchI czóli celów odåoszącóch się do tópów szkółK  

Cele powiååó bóć przedstawioåe w sposób przejrzóstóI przóstępåó i zrozumiałó dla 

uczącóch sięK kajłatwiej zrobić to w formie kategorii fuåkcjoåalåóchI czóli jakie 

koåkretåe umiejętåości jęzókowe będą potrzebåeI abó skuteczåie komuåikować się w 

daåej sótuacjiK  
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t przópadku kursów jęzóków obcóch dla dorosłóch celowóm wódaje się 

przeprowadzeåie åa początku kursu aåkietóI w której słuchacze sprecózowalibó 

dokładåiejI czego oczekują od zajęćI jakie umiejętåości i jaka tematóka przóda im się w 

przószłościK aostosowaåie programu do plaåówI oczekiwań uczåiów åa pewåo 

spowodujeI że åauka będzie przójemåiejszaI oraz łatwiej będzie możåa osiągåąć 

zamierzoåe celeI a będzie to dodatkowó czóååik motówującóK lczówiścieI åie zawsze 

uda się w grupie określić tematóI które będą w rówåóm stopåiu przódatåe wszóstkim 

uczeståikomI ale z regułó możåa wópracować metodą złotego środka takie celeI z 

którómi większość będzie chciała się zideåtófikowaćK t przópadku lektoratów åa 

uczelåiach wóższóchI program wiåieå uwzględåiać tematókę związaåą z dziedziåą 

studiówI abó studeåt czułI że uczó się jęzóka åiezbędåego dla zrealizowaåia swoich 

potrzeb zawodowóch i ambicjoåalåóch w przószłościK kależó pamiętaćI abó zakreślać 

cele realåe do spełåieåiaK geśli uczeń w trakcie åauki osiągåieI chociaż miåimalåe celeI 

åie będzie miał poczucia stracoåego czasu i åierzadko åakładów fiåaåsowóchI a poza 

tómI będzie to świetåó czóååik motówującóK 

rczeåie  się  jęzóka  obcego  åie  zawsze  daje  szóbkie   efektóI  czasami  korzóści  

uczącó odåiesie w dalszej perspektówieK t przópadku dorosłóch jest to przez åich 

akceptowaåeI ale åauczóciel musi motówować i wzmacåiać u uczącóch się przekoåaåie 

o celowości åaukiK gak wspomåiałam wcześåiejI hierarchizacja celów ma pozótówåe 

stroåóI poåieważ czóåi poszczególåe cele bardziej realåómi i osiągalåómiI określa ich 

postępó åa bieżącoI daje uczącóm się poczucie sukcesuI defiåiuje postawioåe przed 

åimi zadaåiaI  uświadamia uczåiom przódatåość koåstrukcji wómagającóch 

opaåowaåia Epzałek OMMQI UMFK kależó pamiętaćI iż cele wiååó bóć realistóczåe i 

uwzględåiające pierwiastek iådówidualizacjiK Coraz więcej åauczócieli åa zajęciach 

początkowóch wręcza uczącóm się spis celówI materiał podręczåikowó i zamierzeåia 

åa daåó semestrK rmożliwia to śledzeåie postępów i ewaluację åa bieżącoK  

ltwartóm pozostaje pótaåie określające stopień opaåowaåia jęzóka obcegoK tedług 

mfeiffera EOMMNI NQUF  

?lpanować jęzók obcó jako środek komunikacji znaczó posiąść umiejętność 

płónnego i poprawnego posługiwania się jęzókiem w mowie i  piśmie dla osiągnięcia 

zamierzonóch rezultatów wómianó informacji Erealizacji intencji komunikacójnóchF?K 

oówåie pojemåa jest defiåicja kompetencji komunikacójnejK tilczóńska ENVVVI 

TNF przedstawia dwie defiåicjeW 
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· kompeteåcja komuåikacójåa jest traktowaåa jako umiejętåość dopasowaåia 

jęzókowego wópowiedzi do koåtekstu z uwzględåieåiem åorm społeczåóch 

komuåikacjiX 

· lub jako zbiór kodów semiotóczåóch będącóch podstawą do koåkretózacji celów 

komuåikacójåóch jedåostkiK 

mfeiffer EOMMNI NQUF wóróżåia sześć poziomów kompeteåcji jęzókowóchW 

· kompeteåcja elementarna J Emiåimalåa liczba struktur jęzókowóch i słowåictwaI 

podstawowe sótuacje komuåikacójåeFX 

· podstawowa J Epodstawó gramatóki i leksókiI umiejętåość wókorzóstaåia jęzóka 

obcego w sótuacjach codzieååóchFX 

· komunikacójna J Esprawåość poprawåego użówaåia jęzóka obcego w zakresie 

struktur i słowåictwa w sposób płóååóFX 

· komunikacójna interkulturowa J opaåowaåie bazowóch kompoåeåtów kulturó 

obcóch realiówI zdolåość adekwatåego użócia jęzókaX  

· interkulturowa negocjacójna J dobre zazåajomieåie z obcą kulturąI użócie jęzóka 

obcego åa poziomie zbliżoåóm do jęzóka ojczóstegoX 

· translatoróczna J umiejętåość tłumaczeåia tekstówX wómaga dodatkowego 

kształceåia i praktókiK 

lpaåowaåie jęzóka fachowego ze szczegółowóm sprecózowaåiem zakresu tego 

jęzókaI wómaga według mfeiffera EOMMNI NQVF około dwudziestu pięciu proceåt czasu 

więcej åiż jęzóka ogólåegoK mowóższe cele mogą bóć dokładåiej zdefiåiowaåe i 

określoåe w programach åauczaåiaK w problematóką celów åauczaåia wiąże się pojęcie 

poziomu opaåowaåia jęzóka obcegoK mfeiffer EOMMNI NRMF wóróżåia pięć poziomówW 

· podstawowó 

· certófikatu 

· średni 

· wóższó 

· najwóższóK 

f tak åa przókład szacuåkowa łączåa liczba godziå do opaåowaåia jęzóka obcego åa 

poziomie komuåikacójåóm EwóższóJśredåiF wóåosi około VMM godziåI åatomiast 

opaåowaåie jęzóka åa poziomie traåslatoróczåómI åajwóższóm wómaga około PMMM J 
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PRMM godziåK lczówiście te daåe mogą się różåić w zależåości od pokrewieństwa 

międzó jęzókiem ojczóstóm i jęzókiem åauczaåómI iådówidualåóch cechI sposobu i 

waruåków åaukiK  

Główåóm celem åauki jęzóka obcego jest opaåowaåie umiejętåości jęzókowóchI 

takich jakW słuchaåie i czótaåie ze zrozumieåiemI mówieåieI pisaåieK rmiejętåości te 

zostaåą omówioåe w dalszej części mojej pracóI w tóm miejscu chcę zwrócić uwagęI iż 

rozwój wspomåiaåóch zdolåości dokoåuje się poprzez realizację trzech celów 

åauczaåiaW 

· cel pragmatócznó EpraktóczåóI komuåikacójåóFX 

· cel kognitównó EkształcącóI pozåawczóFX 

· cel emocjonalnó EwóchowawczóF Emfeiffer OMMNI NRPFK 

Cele pragmatóczåe åależą do celów podstawowóch i wiążą się ze wszóstkimi 

kompeteåcjami jęzókowómiK Cele kogåitówåe obejmują treści krajoJ i kulturozåawczeI 

i są związaåe z wóższóm poziomem kompeteåcji jęzókowejK ka podstawie zåajomości 

gramatóki i swojej wiedzó  uczåiowie rozwiązują problemóK Cele wóchowawcze są 

ściśle sprzężoåe z treściami åauczaåia i odåoszą się do kształtowaåia sóstemu wartości 

uczåiaK  

OKR Treści nauczania jako czónnik motówującó 

Abó treści åauczaåia staåowiłó czóååik iåspirującó dla uczącóch sięI muszą spełåiać 

kilka waruåkówI a przede wszóstkim zaspakajać potrzebó uczącóch sięK pzałek EOMMQI 

URF dzieli te potrzebó åa potrzebó komunikacójneI poznawcze i estetóczneK 

moåieważ proce wódawåiczó trwa pewieå czasI w związku z tóm treści zawarte w 

podręczåikach dość szóbko dezaktualizują sięI a poza tóm jest to jęzók sztuczåóI åie 

zawsze tematóka uwzględåia różåorodåe zaiåteresowaåia i oczekiwaåia uczącóch sięK 

ptąd w ostatåich latach dużó åacisk kładzie się åa persoåalizację åauczaåiaI czóli 

dostosowówaåia i dopasowówaåia treści do poszczególåóch grup uczåiówK t tej 

sótuacji åauczóciel powiåieå zåaleźć dodatkowe materiałó relewaåtåe do potrzeb i 

takieI które wzbudzą pozótówåą motówację u uczącóch sięK  

gedåóm ze źródeł może bóć otaczająca åas rzeczówistośćK pzczególåie åa początku 

åauki możliwość wópowiadaåia się o sobie staåowi ważåó czóååik umożliwiającó 
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percepcję jęzóka obcegoK t przópadku dorosłóchI prezeåtującóch wóższó poziom 

zåajomości jęzóka obcego temató związaåe z żóciem codzieååóm mogą wódawać się 

zbót proste i baåalåeK Ale zawsze możliwość powiedzeåia czegoś od siebie pobudza 

uczącóch sięK  

_ardzo często czóååikiem motówującóm może bóć okazja wókorzóstaåia wiedzó 

zdobótej åa kursie jęzóka obcego lub lektoracie przó iååóch okazjachK qak zwaåa 

korelacja międzóprzedmiotowa przóczóåia się do poszerzeåia horózoåtówI zapobiega 

szufladkowaåiu wiedzó i pozwala lepiej zapamiętówać iåformacje ?powtórzoåe? w 

różåej formieI czó to åa iååóch zajęciachI czó też w trakcie wókoåówaåia obowiązków 

służbowóchK t opaåowaåiu jęzóka obcego możåa wókorzóstówać wiedzę z iååóch 

dziedziå i umiejętåości åabóte w czasie åauki iååóch przedmiotówK 

fstotåóm czóååikiem motówującóm obok treści dotóczącóch codzieååego żóciaI są 

iåformacje realiozåawczeK fåformacje te zaspakajają potrzebó komuåikacójåeI 

pozåawcze i estetóczåe uczącóchK tiadomości åa temat kulturóI literaturóI dorobku 

iååóch krajów pomagają przełamówać stereotópóI uprzedzeåia w stosuåku do 

?obcóch?I kształtują pozótówåó stosuåek wobec iååóch åacjiK gest to rola åie do 

przeceåieåiaK wajęcia jęzókowe są świetåą okazją do zaprezeåtowaåia treści 

opisującóch zwóczajeI stól żóciaI historięI sóstem społeczåoJpolitóczåóI 

zaiåteresowaåiaI tradócójåe potrawóI itpK Często dokoåówaåie porówåań z własåóm 

krajem i obóczajowością jest czóååikiem stómulującóm åaukęK aorośli słuchacze 

bardzo często mają już wiedzę historóczåoJI geograficzåoJI literacką i dodatkowe 

tłumaczeåie pewåóch zjawisk åie jest potrzebåeI możåa skupić się åa aspektach 

jęzókowoJrealiozåawczóchK moza tóm dorośli słuchacze mają skróstalizowaåe 

zaiåteresowaåiaI które powiååó bóć uwzględåioåe åa zajęciachI poåieważ jest to 

zachęta do åaukiK geszcze łatwiejsza sótuacja paåuje w grupie dorosłóch słuchaczó 

reprezeåtującóch podobåe zawodóI tę samą firmęI lub potrzebującóch jęzóka obcego w 

tóm samóm celuK t takiej grupie åauczócielowi łatwiej dokoåać persoåalizacji treści 

åauczaåia i dostosować tematókę i zakres materiału do potrzeb grupóK  

mfeiffer EOMMNI NNS i åKF klasófikuje treści åauczaåia spełåiające istotåe fuåkcje 

stómulującoJ motówacójåeW 

· problematóka krajoJ i kulturoznawcza J temató pomagają ukształtować pozótówåe 

åastawieåie do daåego krajuX 
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· historia J obecåie måiej popularåa wśród uczącóch sięI ale spełåiająca ważną rolę 

w usótuowaåiu jęzóka w koåtekścieX 

· realia codzienne  J te temató cieszą się åajwiększóm zaiåteresowaåiemX 

· humor J czóåi lekcje atrakcójåiejszómiI rozładowuje åapięciaK 

mersoåalizacja treściI czóli możliwość odåiesieåia tematu do własåej osobó staåowi 

kluczowó impuls w motówowaåiu uczåiówK 

OKS mlanowanie i program nauczania 

t większości przópadków decózje dotóczące treści podręczåika podejmowaåe są 

åiezależåie od åauczócielaK qaka sama sótuacja pojawia się przó wóborze podręczåikaK 

mowoduje toI że daåó kurs jęzókowó jest przópisaåó do koåkretåego podręczåikaI co w 

dalszej mierze rzutuje åa sposób uczeåia i przebieg zajęćK kauczóciel otrzómuje listę 

zagadåień gramatóczåoJleksókalåóchI które powiååó bóć przerobioåe w trakcie kursuK 

lparte jest to åa założeåiuI że daåe strukturó i słowåictwo są åowe dla grup åa 

określoåóm poziomieK 

kiewątpliwie dobró podręczåik jest åaprawdę wielce pomocåó i dla åauczóciela i 

dla uczåiaK wwalåia prowadzącego zajęcia z ciągłego poszukiwaåia i przógotowówaåia 

åowóch materiałów åa każde zajęciaI dostarcza w miarę usóstematózowaåó materiałI 

pozwala åa odåiesieåie się do koåkretåego problemu gramatóczåego lub leksókalåegoI 

oraz umożliwia podsumowaåie przerobioåóch jedåostekK lbecåa szeroka gama 

podręczåików z ciekawie ułożoåómi i przedstawioåómi tematamiI pozwala åa wóbraåie 

tegoI któró åajbardziej będzie adekwatåó do potrzeb daåej grupóK AleI uwagaI zaåim 

åauczóciel wóbierze podręczåikI musi mieć jasåo sprecózowaåe cele i potrzebó swoich 

uczåiówI jak rówåież powiåieå staraååie przejrzeć podręczåikiI które zamierza 

wprowadzićK  

horzóstaåie z jedåego podręczåika ma jedåakże swoje wadóK kauczóciel zbót 

mocåo przózwóczaja się do sposobu prezeåtacji åowego materiałuI co wprowadza 

elemeåt åudó i rutóåóI jak rówåież osłabia wolę zåalezieåia dodatkowóchI ciekawóch 

materiałówK moza tómI w wielu przópadkach w podręczåiku obowiązują te same 

schemató układu materiałuK ja to swoje dobre stroåó gdóż pozwala w miarę szóbko 

zåaleźć potrzebåó problemI ale może rówåie skuteczåie zåiechęcić i zåudzićK 
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t przópadkuI kiedó åauczóciel dóspoåuje większą swobodą w doborze materiałów i 

ma do dóspozócji więcej czasuI może pozwolić sobie åa korzóstaåie z dodatkowóch 

źródeł i bardziej urozmaicić zajęciaK Ale åiestetó większość åauczócieli pracuje pod 

ogromåóm ciśåieåiem czasuI przełożoåóchI programu åauczaåia i samóch uczåiówK 

Często materiałó kserowaåe dla urozmaiceåia i ożówieåia zajęć odbieraåe są przez 

słuchaczó jako åic åie warte kopie dla zapełåieåia czasuK rczåiowie lubią mieć 

koåkretåeI usóstematózowaåe źródłoI do którego mogą się odwołać w przópadku 

problemówK Często mogą rówåież w teå sposób ?koåtrolować? åauczócielaI czó 

przerabia zaplaåowaåó i wómagaåó materiałK Ale dobró åauczóciel musi zåaleźć złotó 

środek międzó korzóstaåiem z podręczåika jak i dodatkowómiI uzupełåiającómi 

materiałamiK 

t wąskim ujęciu program åauczaåia defiåiuje rozkład dla åauczaåia daåego 

przedmiotu Emfeiffer OMMNI PRFK aość często stosuje się termiå z jęzóka łacińskiego J 

curriculumK t programie åauczaåia zåajdziemó iåformacje åa temat celówI treściI 

metodókiI waruåków åauczaåiaK mrogramó wiååe bóć opracowaåe åa bazie jasåego 

określeåia jakie kompeteåcje i åa jakim poziomie wiååó bóć opaåowaåe przez 

uczącóch sięK kiedopuszczalåa jest sótuacja kreowaåia programów dopasowaåóch do 

koåkretåóch podręczåikówK oówåie ważåe jest uaktualåiaåie programów åa podstawie 

ich ewaluacji i dostosowaåia do realiów åauczaåia i potrzeb uczącóch sięI i åa 

åauczócielach spoczówa odpowiedzialåość za ich modófikacjęK mfeiffer EOMMNI NQQF 

wóróżåia dwie strategie przógotowówania programówW optómalną i restróktównąK 

mrzógotowaåie  programów  åa  podstawie  strategii  optómalåej  opiera  się åa  aåalizie  

potrzeb społeczåóch w sferze opaåowaåia jęzóka obcegoK katomiast strategia 

restróktówåa uwzględåia waruåki åauczaåia Eczas åauczaåiaI liczba godziåI liczba 

uczåiówI åatężeåie åauczaåiaFI zwłaszcza restrókcje fiåaåsoweK mo określeåiu celów 

åauczaåia osobó przógotowujące programó wiååó skoåkretózować treściI metodó i 

środki realizacji tóch celówK tóróżåia oå dwa rodzaje charakterózujące programó 

åauczaåiaK mierwszó podział opartó jest åa związkach z iååómi przedmiotami J  

programó skorelowane i nieskorelowaneK l korelacji z iååómi przedmiotami w 

przópadku jęzóków obcóch åajczęściej móślimó o takich przedmiotach jak jęzók polskiI 

historiaI geografiaI iååe jęzóki obceK arugi podział bazuje åa stopåiu otwartości 

metodologiczåej J programó otwarte i zamknięteK oozumie przez to stopień 

determiåacji iååóch człoåów programowaåia åauki takich jak materiałó i metodókaK 
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mrogramó otwarte są z założeåia bardziej elastóczåeI przez co bardziej preferowaåe 

przez metodóków i åauczócieliK mozwalają åa większą dowolåość i dopasowaåie do 

aktualåóch potrzebI ale  åie może to ozåaczać zupełåej dowolåości i braku spójåościK 

Właśåie te cechóI czóli spójåośćI logiczåó układI oparcie się åa główåóch regułach 

glottodódaktóki wiååi charakterózować dobre programó åauczaåiaK 

OKT wasadó i techniki nauczania jako czónniki motówujące 

wasada jest defiåiowaåa åajczęściej jako główåa reguła postępowaåiaI zasada to 

regułaI åormaI kaåoåK qak traktując to pojęcieI możåa stwierdzićI że w przópadku 

åauczaåia jęzóków obcóchI zasadó to pewåe wskazówkiI åormó określające celeI treści 

i sposobó åauczaåia Epzałek OMMQI VRFK katomiast techåiki åauczaåia służą realizacji 

wspomåiaåóch zasadK Czóli będzie to wszelka działalåość åauczócielaI metodó przez 

åiego stosowaåeI pewåe proceduróI czóååościI które prowadzą do osiągåięcia celu 

dódaktóczåegoK pzałek EopK citKF stwierdzaI że zasadó åadają kieruåek biegåącó do 

upragåioåego celuI åatomiast åarzędziami są techåikiK  

wasadami rządzącómi åauką jęzóków obcóch są zasadó komuåikatówåościI 

sótuacójåościI kogåitówåościI problemowościI iådówidualizacji oraz åauczaåia przez 

grę i  zabawęK  dró  i  zabawó  odgrówają zåaczącą rolę w  procesie  åauczaåiaI  gdóż 

powalają åa zwiększeåie iådówidualizacji w dódaktóceI samodzielåości uczåiówI 

ułatwiają przóswojeåie materiału przó pomocó działań åiewerbalåóchK bmocje 

odgrówają dużą rolę w żóciu człowiekaI a humaåistóczåe podejście do åauczaåia 

kładzie dużó åacisk åa persoåalizację i iådówidualizację w edukacjiK piekJmiskozub 

ENVVQI UF zwraca uwagę åa korzóści płóåące z gier i zabaw w procesie edukacójåóm J 

przede wszóstkim dzięki grom uczåiowie mogą rozwijać spostrzegawczośćI precózjęI 

gró modelują wóobraźåieI pomagają w kształtowaåiu silåej woliK moåadto gró sprzójają 

ogólåemu rozwojowi osobowości i postawóK lbok zaaågażowaåia umósłowegoI ważną 

rolę odgrówają ambicja i emocjeK dró i zabawó zåalazłó swoje trwałe miejsce w 

åauczaåiu jęzóków obcóchI zwłaszcza pod wpłówem podejścia komuåikacójåegoK 

Coraz więcej techåik stosowaåóch w åauczaåiu jęzóków obcóch opartóch jest åa grachK 

piekJmiskozub ENVVQI VF wspomiåa o eksperómeåtach potwierdzającóch efektówåość 

stosowaåia zabaw i gier åa lekcjach jęzókowóchK wastosowaåie gier wprowadza z 

jedåej stroåó elemeåt rówalizacji i stómuluje pracę uczåiówI z drugie stroåóI pozwala 

åa rozluźåieåie atmosferó i wprowadzeåie humoruK kie wszóscó åauczóciele są 
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zwoleååikami stosowaåia gierI ale ich właściwe użócie może przóåieść korzóståe 

efektóK Abó tak się stałoI piekJmiskozub EopK citKF wómieåia waruåki skuteczåości 

wókorzóstaåia gier i zabawW 

· jaki jest charakter gier dódaktóczåóchX 

· jakie są zasadó gier dódaktóczåóchX 

· kiedóI jak i w jakim celu stosować gróK 

kie we wszóstkich jęzókach iståieje rozróżåieåie międzó grą i zabawąI tak jak w 

jęzóku polskimK t jęzóku åiemieckim iståieje określeåie ppielI w jęzóku fraåcuskim 

jeuI ale w jęzóku aågielskim mamó plaó J  zabawa i game J graK piekJmiskozub ENVVQI 

NMF defiåiuje  zabawę jako działaåie spoåtaåiczåeI samorzutåeI stawiające sobie za cel 

zadowoleåieK płowåik pedagogiczåó dzieli zabawó åa tematóczåeI koåstrukcójåeI 

ruchowe i dódaktóczåe EpiekJmiskozub NVVQI NNFK  katomiast gra jest określaåa jako 

zabawa według ustaloåóch zasadK Colemaå wóodrębåia  sześć podstawowóch cech 

charakteróstóczåóch dla gierW 

· uczeståicó dążą do osiągåięcia swoichI założoåóch celówX 

· udział bierze ustaloåa z góró liczba uczeståikówX 

· gra åastępuje zgodåie z regułami 

· poszczególåe działaåia wókoåówaåe są zgodåie z hierarchią i w określoåej 

kolejåościX 

· ograåiczeåie czasu i przestrzeåiX 

· zasadó gró są åadrzędåe przez daåó czas w odåiesieåiu do iååóch reguł EpiekJ

miskozub NVVQI NNJNOFK 

dró i zabawó mogą staåowić jedåą z form dódaktóczåóch urozmaicającóch zajęciaI 

i co ważåe pozbawioåe są zagrożeåiaK jożåa pierwszą partię przegraćI ale zawsze 

iståieje szaåsa åa odegraåie sięK fståieje kilka tópologii gierI åa przókład ze względu åa 

poziom wpłówu uczeståików åa końcowó rezultat ElosoweI strategiczåeI polaczeåie obu 

formFI ze względu åa cele Erozwijaåie kompeteåcji jęzókowóchI wprowadzeåie sóstemu 

jęzókowegoFK moåadto gró pełåią rozmaite fuåkcjeK piekJmiskozub ENVVQI OMF 

wóodrębåia åastępujące fuåkcjeW 
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· organizacójna J możliwość aktówizacji wszóstkich uczåiów w jedåóm czasieI 

współpraca w grupachI podjęcie odpowiedzialåości za własåą pracęI sposobåość 

lepszego zaplaåowaåia zajęćX 

· motówująca J udział w grze jęzókowej åie jest działaåiem sztampowómI umożliwia 

odåiesieåie sukcesuI któró z kolei jest istotåóm czóååikiem motówującómX 

· dódaktóczna J możliwość wielostroååego rozwoju i  doskoåaleåia sprawåości 

liågwistóczåóchX 

· poznawcza J åauczóciel może baczåie obserwować swoich uczåiówI abó ich lepiej 

pozåaćX 

· wóchowawcza J regułó zastosowaåe w daåej grze wómuszają zachowaåie 

adekwatåe do przepisów i określoåóch sótuacjiI okazja do rozmaitóch iåterakcji 

międzó uczåiamiX kształtowaåie postaw koleżeńskościI zdrowej rówalizacjiI 

współodpowiedzialåościK  

Czasami dzięki grom åauczóciel ma szaåsę åa skuteczåiejszó wpłów åa swoich 

uczåiówK wasadą åadrzędåą i jedåocześåie åajbardziej ogólåą w stosowaåiu rozmaitóch 

techåik jest zasada komuåikatówåościK dłówåóm założeåiem tej zasadó jest 

dostosowaåie procesu åauczaåia w åajwiększóm stopåiu do realåej komuåikacji 

jęzókowejK gęzók obcó ma się stać åarzędziem porozumieåiaI a to ozåaczaI że uczeń 

umie przekazać pewåe treści i jedåocześåie umie określoåe treści odebraćK moåieważ 

potrzeba porozumieåia się jest w hierarchii ludzkich potrzeb umiejscowioåa bardzo 

wósokoI stąd tak duże zåaczeåie tej zasadó i prómaråość åad iååómi w procesie 

dódaktóczåóm åa lekcjach jęzóka obcegoK  

tojtóåekJjusik EOMMOI NRF uważaI że miejsce własåej pierwotåej koåceptualizacji 

zajmuje pojęciowaåie wópracowaåe w iååóm sóstemie kulturowómI åaszą zåaåą mowę 

zastępuje mowa obcaI a jeszcze åowe słowa trzeba umieszczać w zdaåiach 

respektującóch zasadó obcej gramatókiK ptąd tak duże zåaczeåie wszelkiego rodzaju 

bodźców ułatwiającóch tworzeåie åowej koåceptualizacjiI pomagającóch zapamiętówać 

åowó materiał leksókalåóK  

t zawiązku z tóm åauczóciel åa lekcjach jęzóka obcego powiåieå stosować wiele 

różåorodåóch techåik wzmacåiającóch sprawåości klasófikacójåe i ideåtófikacójåe w 

obcómI czóli åowóm jęzókuK ao powszechåie zåaåóch i stosowaåóch środków åależą 

międzó iååómiW 
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· użócie form obrazkowóchI modeli pokazującóch różåe zjawiskaX 

· zapisówaåie słowåictwa åie tólko w sposób werbalåóI ale rówåież plastóczåóX 

· użówaåie termiåów w jęzóku ojczóstóm rówåocześåie z termiåami obcego jęzókaI 

zwłaszcza w przópadku słów pojawiającóch się po raz pierwszóX 

· sómulacja sótuacji z żócia codzieååegoI dostosowaåie ich do cówilizacji daåego 

jęzóka obcegoX 

· teatralizacja tekstów w obcóm jęzóku EtojtóåekJjusik  OMMOI OMFK 

kauczaåie jęzóka obcego to kieruåek od zåaåegoI czóli jęzóka ojczóstego i zåaåóch 

pojęćI do åowegoI czóli koåcepcji wórażoåóch w obcóm jęzókuK lczówiście wiele z 

przótoczoåóch tu techåik ma zastosowaåie tólko w przópadku początkowej fazó åauki 

jęzóka obcegoK ka wóższóm poziomie åie jest to możliwe i wręcz åiepotrzebåeK 

modczas tworzeåia bardziej skomplikowaåóch struktur zdaåiowóch pamięciowa 

koåceptualizacja jest już wótworzoåa i åajważåiejsze wódaje się umiejętåość 

wókorzóstaåia jęzóka obcego do wópowiadaåia trudåiejszóchI bardziej rozbudowaåóch 

kwestii jęzókowóchK Czóli w tej sótuacji motówacja wózwaåiowa powoli staje się 

priorótetowa i wspiera ustępującą motówację pozåawcząK ka tóm etapie åauczóciel 

powoli staje się tólko pomocåikiemI poåieważ człowiek uczącó się jęzóka obcego sam 

zaczóåa coraz głębiej wåikać w strukturó tegoż jęzókaK lkazuje sięI że wertowaåie 

słowåikówI czótaåie prasó i literaturó obcojęzóczåejI tłumaczeåia stają się åie tólko 

czóååikiemI któró pozwala åa przókład wójechać åa stażI stópeådium za graåicęI 

aktówåó udział w koåfereåcjach zagraåiczåóchI ale pozåawaåie obcego jęzóka jest też 

pasjoåującóm przeżóciem pomagającóm pozåać lepiej siebie i swoje możliwości 

iåtelektualåeI jak i pozåać i zrozumieć kulturę i pojęcia iååego krajuK 

kauczóciel powiåieå stosować takie techåiki i metodó åauczaåieI które åie tólko 

pomogą uczåiom åauczóć się jęzóka obcego stosowåie do ich zaiåteresowań i potrzebI 

ale powiåieå uczącóm zaszczepić pewåe åawókiI abó mogli oåi skuteczåie i 

dobrowolåie stosować się do åich w samodzielåej pracó i samokoåtroliI co z kolei 

bardzo rozwija autoåomię uczącóch sięK jam tu åa móśli autoåomię metodóczåąI czóli 

zdolåości odpowiedzialåego sterowaåia procesem uczeåia sięI jak i autoåomię 

jęzókowąI czóli swobodåeI kreatówåe użócie jęzóka w åowóch sótuacjachI co ozåaczaI 

iż musimó åauczóć osobę pozåającą obcó jęzók  przejąć przóåajmåiej część 

odpowiedzialåości za swoje uczeåie się Etilczóńska NVVVI rozdział QFK t przópadku 
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uczåiów dorosłóch i umotówowaåóch wódaje się to możliwe do zrobieåiaK moåieważ 

sama autoåomizacja åie jest celem tej pracóI dlatego åie będę tego pojęcia rozwijaćK  

OKU tspółzależności w procesie działaniaK wniechęcenie 

moåiższó schemat pokazuje współzależåość elemeåtów podczas jakiegokolwiek 

działaåiaW  

tydarzenia zewnętrzne

pieć motówacójna

Proces przeszkadzający

Akcja

 
 E Cola OMMQI RUF 

t trakcie åaszóch działań åapotókamó åa szereg różåorodåóch przeszkódI które 

mogą je spowolåićK t miarę doświadczeåia umiemó aåtócópować przeszkodóI 

jesteśmó åa åie przógotowaåi i potrafimó zastosować właściwe strategieI abó je 

pokoåać lub omiåąćK kie zawsze jest to jedåak możliweI åawet po dogłębåej aåalizie 

faktówI poåieważ åie jesteśmó w staåie przewidzieć wszóstkich okoliczåościI strategie 

zastosowaåe mogą okazać się åiewóstarczające lub po prostu åapotkaliśmó przeszkodó 

o wóższej sile åiż te spodziewaåeK kie da się więc uåikåąć błędówI ale powiååó oåe 

skłaåiać åas do wóciągåięcia właściwóch wåioskówK oósuåek powóższó pokazuje 

wóraźåieI że w przópadku udaåej bądź åie akcji sieć motówacójåa ulega wzmocåieåiu 

lub osłabieåiuK l tómI czó będziemó akcję koåtóåuowaćI czó zaåiechamó dalszóch 

działań zależó w tóm momeåcie od daåej osobó – to oåa podejmuje decózjęI która jest 

oparta åie tólko åa chęci osiągåięcia sukcesuI ale rówåież åa strachu przed 

åiepowodzeåiemK tódarzeåia zewåętrzåe to wszelkie elemeåtó mające wpłów åa 

siatkę motówacójåąI ale jako zewåętrzåe åie biorą udziału w samóm procesie 

motówacójåóm ECola OMMQI RV i åKFK blemeåtó te mogą mieć wpłów zarówåo 
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pozótówåóI jak i åegatówåóK t sótuacjiI w której åapotkamó wiele przeszkód i barier 

prawdopodobåie zrezógåujemó z dalszej akcjiI ale jeśli åasza motówacja będzie mimo 

wszóstko åadal silåaI to poszukamó różåorodåóch strategii i rozwiązańI abó 

zrealizować åasz celK _adaåia wókazałóI że motówacja pochodząca od potrzebó 

pierwotåej pozwoli lepiej przezwóciężyć wszelkie przeszkodóK l sukcesie działań i 

przetrwaåiu akcji w czasie decóduje też måogość połączeń siatek motówacójåóchI ale 

rówåież ich jakośćI Eczóli satósfakcja z żócia i dobre samopoczucieF ma åiebagatelåó 

wpłów åa wódajåość åaszóch działańK azięki temu jesteśmó w staåie pokoåać 

przeszkodó i dotrzeć do celuI a zrobimó to jeszcze szóbciej i sprawåiejI jeśli 

wókorzóstamó większą ilość strategiiK kiestetóI może się zdarzóćI iż siatka 

motówacójåa się wóczerpieI albo åapotkamó tak silåe przeszkodóI że åie pokoåamó ich 

samą motówacjąI względåie åałożą się czóååiki zewåętrzåeI i w takiej sótuacji 

motówacja po prostu zåika ECola OMMQI RV JSMFK  

r wszóstkich uczącóch się jęzóka obcego możåa zauważyć åa początku dużó 

eåtuzjazmI któró opada w miarę upłówu czasuK gaka jest tego przóczóåa? gak temu 

przeciwdziałać? t umóśle ludzkim powstaje subiektówåó obraz świata poprzez wiele 

złożoåóch operacji pozåawczóchK we środowiska zewåętrzåego płóåą do mózgu 

iåformacje odwzorowówaåe w sieci åeuroåówK mroces teå może bóć przedstawioåó 

åastępującoW  

?fmpuls ze świata →  mózg człowieka →  wzorzec neuronowó tego impulsu  →  

jego obraz mentalnó →  przópisanie mu pojęcia na poziomie móśli  →  

ujęzókowienie pojęcia za pomocą słowa ? EtojtóåekJjusik OMMOI NQFK 

mojęcie jest bezsprzeczåie bardzo ważåóm åarzędziem w procesie móśleåia i 

uczeåia sięK ?wespół obrazowoJpojęciowó składa się na indówidualnó model świataI 

któró umósł danej osobó zbudował zgodnie z jej doświadczeniem i percepcją? 

EtojtóåekJjusik opK citKFK Abó uporządkować i właściwie ziåterpretować pojęciaI 

doświadczeåieI potrzebåa jest kategorózacjaK gak stwierdza w swojej pracó tojtóåekJ

jusik EOMMOI NRFI każdó jęzók kategorózuje świat w odmieååó sposóbI a mają åa to 

wpłów geografiaI historiaI religiaI rozwój cówilizacójåóI klimatI przórodaI kulturaI 

wartości społeczåeK   mrzeprowadzoåe badaåia przez åaukowców świadczą o tómI że 

człowiek åie może iståieć bez bodźców zewåętrzåóchK aostęp do różåorodåóch 

bodźców stómulującóch zapobiega wpadaåiu w rutóåę i stereotópóI pozwala åa 

swobodåó rozwójK qo ozåaczaI że dostarczaåie zewåętrzåóch bodźców stómuluje 
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rówåież proces dódaktóczåóK ptworzeåie właściwóch waruåków przóciągającóch 

uwagę uczåiów jest koåieczåeI abó zapobiec zåiechęceåiuK mamiętajmóI że prostóm i 

åiewómagającóm åakładów fiåaåsowóch sposobem åa lepszą stómulację 

komuåikowaåia się jest reorgaåizacja przestrzeååaI czóli mówiąc prostoI iååe 

ustawieåie ławek w sali szkolåejI åpK w kształcie podkowóI półkolaK 

Jęzóki różåią się międzó sobą åie tólko słowåictwemI wómowąI strukturamiI ale 

rówåież elemeåtami gramatóczåómi tópowómi dla daåego jęzókaI åie wszóstkie mają 

åa przókład rodzaje męskiI żeński i åijakiK pposób obrazowaåia świata przez dwa różåe 

jęzókiI åawet spokrewåioåeI jest bardzo różåóI co prowadzi do zwiększeåia wósiłku 

osobó uczącej sięI gdóż musi oåa åowe elemeåtó odåieść do swojego obrazu 

rzeczówistościK mrowadzi to do chaosu i zagubieåiaI uczącó się åie zawsze potrafi 

wórazić swoje móśli i uczucia w åowóm jęzókuK pzczególåie dorośliI którzó dóspoåują 

dużą wiedzą i doświadczeåiem czują dóskomfort w czasie wómiaåó móśli w jęzóku 

obcómI kiedó to ograåiczeåia leksókalåo – gramatóczåe åie pozwalają wójść poza 

sztampowe i koåweåcjoåalåe hasłaK qaka sama sótuacja pojawia się w przópadku 

składåiI która różåi się międzó jęzókamiI pewåe pojęcia są åawet åiezåaåe lub użówaåe 

w iååó sposób w jedåóch jęzókachI w iååóch te same pojęcia mogą bóć powszechåeI i 

opaåowaåie składåi obcego jęzóka wómaga rówåież dużego wósiłku iåtelektualåego 

EtojtóåekJjusik NVVVI ORJPPFK kiestetóI åauce jęzóka obcego towarzószó często utrata 

eåtuzjazmu i zåiechęceåieK  

iudzka iåteligeåcja i moc przóstosowawcza kierują się przede wszóstkim 

optómalizacją wósiłku przó miåimalizacji włożoåego wósiłkuK kasz mózg pracuje åa 

zasadzieI iż raz podjęta praca koåceptualizacójåa i komuåikacójåaI której rezultatem są 

spodziewaåe efektó   wóstarcza do sprawåego fuåkcjoåowaåia EtojtóåekJjusik NVVVI 

ORJPPFK ptądI abó zmusić umósł do większego wósiłku potrzebåó jest przómus w 

postaci awaåsu zawodowegoI zmiaåó miejsca zamieszkaåiaI czó atrakcójåego 

stópeådiumK gak więc powiåieå postępować åauczócielI abó jego wósiłki zmierzające 

do åauczeåia słuchaczó jęzóka obcego uwieńczoåe zostałó sukcesem? ddóbóśmó tólko 

wierzóliI że raz wókoåaåa praca przez mózg åie powtórzó się i raz åabóta wiedza 

dotócząca świata åie może się zmieåićI ulec rozwojowiI gdóbóśmó uważaliI że mózg 

będzie stawiał åaturalåó opór przeciwko åowóm procesomI åiemożliwó bółbó rozwój 

ludzkościI åiemożliwe bółóbó wszelkie heroiczåe i trudåe dokoåaåia i czóåóK 

Ciekawość i chęć sprostaåia åowóm wózwaåiom to mechaåizmóI które powodująI że 
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wielokrotåie w żóciu podejmujemó takie a åie iååe decózjeI pragåiemó dokoåać czegoś 

więcej åiż tólko podstawowe czóååości bótoweK 

_ardzo często zåiechęceåie pojawia się w przópadkuI kiedó to åauczóciel ograåicza 

swoje oceåó wópowiedzi uczącóch się jęzóka obcego do oceåó poprawåości 

gramatóczåejI użócia właściwóch słówI poprawåej strukturó zdaåiaI dobrej wómowóK 

qo za małoI zwłaszcza u dorosłóchK wakłóca to rówåież komuåikację międzóludzkąI jak 

też obåiża samooceåę i wartość uczåiówK t związku z tóm większe efektó daje oceåa 

mierzoåa komuåikacójåością Epzeluga OMMOI NQMJNQPFK aorośli uczåiowie mają już z 

regułó wókształcoåe poglądóI zåają i doświadczóli wielu ról społeczåóchI i 

zastosowaåie tej wiedzó może ułatwić åaukę jęzóka obcegoK aoświadczoåó i mądró 

åauczóciel będzie umiał to wókorzóstać w umotówowaåiu swoich uczåiówK 

Abó właściwie oceåiaćI potrzebåe są określoåe kompeteåcje i cechó 

osobowościoweK lceåa to pewieå komeåtarz do poczóåań i wóåików uczeåia sięK 

fåformacja dotócząca oceåó jest sógåałem przódatåóm w dalszóm procesie kształceåiaK 

póstem oceå opisowóch może bóć skuteczåóm i wartościowóm czóååikiem 

motówującómK tolski EOMMOI NUNF przótacza propozócje oceå zadań praktóczåóch EåpK 

projektówI portfolioFI w któróch åastępuje oddzieleåie sótuacji åauczaåia i oceåiaåiaI 

co z kolei prowadzi do ograåiczeåia fuåkcji oceåiaåia do fuåkcji diagåostóczåej 

EwspomagającejF i klasófikującej przógotowaåe przez kiemierko ENVVVFK 

t podsumowaåiu åależó jeszcze raz podkreślićI że åauczóciel jest odpowiedzialåó 

za pobudzaåie i kierowaåie motówacją swoich uczåiówK _ezsprzeczåie zachowaåie i 

praca åauczóciela mają åiebagatelåó wpłów åa ustaåowieåie i osiągåięcie celów 

Ezarówåo tóch krótkoJ jak i długotermiåowóchFI åa atmosferęI w jakiej åauczamó 

Eåawet przó skromåóm wóposażeåiu salI możåa osiągåąć wiele dbając o odpowiedåi 

åastrójI wieszając różåego rodzaju pomoce åaukoweI czó odpowiedåio ustawiając 

krzesłaFI iI co åajważåiejszeI prowadząc w ciekawó sposób zajęciaK azięki temu åasi 

uczåiowie åa pewåo dołożą starańI abó sprostać åie tólko åaszóm wómagaåiomI ale 

zaspokoić także swoje potrzebóK  
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OK9 oóżnice motówacójne wśród dorosłóch w zależności od poziomu 

nauczania 

OK9KN hrótka charakteróstóka dorosłóch według poziomu znajomości 

jęzóka obcego 

gak wóåika z dotóchczasowóch badańI motówacja jest mieszaåiåą różåorodåóch 

czóååikówK rczåiowie w tej samej grupie reprezeåtują zupełåie iååó poziom 

motówacjiK gak już wspomåiałamI celowóm wódaje się sprawdzeåie jak mocåo 

umotówowaåi są uczåiowie åa początku kursuI jakie są ich oczekiwaåia w stosuåku do 

programu i rozwiåięcia koåkretåóch umiejętåościK qaka aåkieta będzie bardzo ceååą 

pomocą dla åauczócielaK  

jotówacja osiąga różåe åatężeåie w zależåości od poziomu wiedzó jęzókowej jaką 

prezeåtują słuchaczeK  

 

· dorośli uczniowie początkującóW 

jest to grupaI która åajłatwiej i åajprzójemåiej się uczóK w regułó przóchodzą åa zajęcia 

z wósokim stopåiem wewåętrzåej motówacji i zaaågażowaåiaI oraz w miarę szóbko 

osiągają pierwsze sukcesóK t początkowóm stadium åauki cele są łatwe do 

zdefiåiowaåia i osiągåięciaK Ale często dla åiektóróch uczåiów rozpoczęcie åauki w 

późåóm wieku to olbrzómie wózwaåie wiążące się ze stresemI szczególåieI jeśli åauka 

prowadzoåa jest przez åauczóciela z åegatówåóm i lekceważącóm stosuåkiem wobec 

uczåiówX 

 

· dorośli uczniowie na poziomie średnim 

w tóm wópadku åajczęstszóm celemI któró stawiają sobie uczåiowie jest pozåaåie 

jęzóka obcego åa bardziej zaawaåsowaåóm poziomieK tażåe jest pozótówåe 

åastawieåie do sposobuI w jaki są traktowaåi i uczeåiK lsiągåięte sukcesó motówują 

do dalszej åaukiK Ale jest to rówåież źródło stresuK t początkowej fazie åaukiI 

wszóstko jest åowe i każda åowoåauczoåa rzecz jest łatwo zauważalåóm sukcesemI 

åatomiast postęp w przópadku uczåiów åa wóższóm poziomie może åie bóć taki łatwó 

do uchwóceåiaK w drugiej stroåóI uczåiowie åa średåim poziomie mogą wódawać się 

przótłoczeåi åadmiarem åowóch iåformacjiI słówI strukturK qutaj duże pole do popisu 
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ma  åauczócielI  któró  powiåieå  postawić realistóczåe  celeI  oraz  pokazać uczåiomI  że  

jest jeszcze wiele do åauczeåiaI ale wózwaåie musi bóć realåe i możliwe do 

osiągåięciaX 

 

· dorośli uczniowie na poziomie zaawansowanóm 

ci uczåiowie są z regułó wósoko umotówowaåiK mrzecież osiągåęli już bardzo wieleI 

jeśli chodzi o poziom zåajomości jęzóka obcegoK t tej sótuacji poziom motówacji 

wódaje się bóć bardzo wósokiI w przeciwåóm razie uczåiowie åie podejmowalibó 

kolejåego wósiłkuK Często uczåiowie chcą pogłębiać wiedzęI i doskoåalić umiejętåości 

jęzókoweK Celowóm wódaje się stawiaåie krótkotermiåowóch celów w przópadku grup 

zaawaåsowaåóchI takI abó możliwa bóła rejestracja postępówK Częstóm błędem 

åauczócieli uczåiów åa wósokim poziomie jest stawiaåie zbót wógórowaåóch zadań i 

oczekiwaåie zbót dużo od uczåiówK t tóm przópadku ważåe jest postawieåie celu i 

klarowåe wójaśåieåieI czego od åich się oczekuje Eearmer OMMNI QMJQNFK  

OK9KO mroblemó w nauczaniu  dorosłóch na zajęciach z jęzóka obcego 

hażdó åauczóciel zåa taki momeåt w swojej karierzeI w któróm åagle åiektórzó 

uczåiowie przestają współpracować z åimK mroblemó z zachowaåiem mogą pojawić się 

w każdej grupieI bez względu åa poziom i rodzaj szkołóK moåieważ zajmuję się 

åauczaåiem dorosłóchI stąd stawiam pótaåieI czó dorośli mogą przeszkadzać åa 

zajęciach jęzóka obcego? 

ka pewåo åie w taki sposóbI w jaki czóåią to młodsi uczåiowieI ale zachowaåie 

åiektóróch dorosłóch może bóć rówåie uciążliwe  dla åauczóciela i dla grupóK aorosłó 

przekoåaåó o swojej åieomólåości może często publiczåie wdawać się w sporó z 

åauczócielemI åarzucać grupie swoje celeI podważać autorótet prowadzącegoK gest 

wiele sposobów åa przeszkadzaåie w zajęciachK Często przóczóåą åiewłaściwego 

zachowaåia åa lekcjach może bóć åudaI lub czóååiki zewåętrzåeI takie åa przókład jak 

zmęczeåieI åiewłaściwa salaI słabo oświetloåa lub åiewówietrzoåaK 

aoświadczoåó åauczóciel poradzi sobie z tómi problemamiK Często w grupach 

dorosłóch iståieje wręcz åiepisaåó kodeks zachowaåiaK mrzede wszóstkim uczåiowie 

muszą zåać swoje miejsceK kależó też uzgodåić åawet tak podstawowe sprawó jakI 

spóźåiaåieI jedzeåie i picie w czasie zajęćI odzówaåie się do iååóch i do åauczócielaI 
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åie przerówaåie cudzej wópowiedziI formę zgłaszaåia się do wópowiedziI itpK pwoistó 

kodeks postępowaåia powiåieå bóć uzgodåioåó åa początkowóch zajęciachI abó 

późåiejsze lekcje przebiegałó bez zakłóceńK  

ka pewåo truizmem będzie stwierdzeåieI że sposób pracó i zachowaåia åauczóciela 

ma kolosalåó wpłów åa zachowaåie studeåtówK ptudeåci ceåią åauczócieli 

profesjoåalistówI zåającóch åie tólko ich przedmiotI ale umiejącóch zaplaåować i 

przeprowadzić zajęciaK _ardzo często åauczóciel może ‘zarazić’ studeåtów swoim 

zapałem i eåtuzjazmemI a z kolei studeåci o silåej motówacji i pełåi zapału åa pewåo 

åie będą sprawiać kłopotówK rczåiowieI bez względu åa wiekI muszą mieć pewåość i 

świadomośćI że åauczóciel åie tólko odpowiadaI ale i rozmawiaI słucha i reaguje åa toI 

co mówią uczåiowieK 

geśli jedåak uczåiowie zachowują się źleI to åie åależó tego igåorowaćI ale 

iågerowaćK mrzede wszóstkim åależó reagować åatóchmiastI gdóż problem 

åiezauważaåó przez dłuższó czas będzie trudåiejszó do opaåowaåiaK kależó 

powstrzómać się od uwagI ośmieszaåia lub deprecjoåowaåia koåkretåego uczåiaK 

rczåiowieI zwłaszcza dorośli mają silåe poczucie sprawiedliwości i rówåego 

traktowaåiaK t przópadkuI kiedó zwókła uwaga lub spojrzeåie åie wóstarczająI åależó 

reagować staåowczoI ale pozótówåieI gdóż åegatówåe emocje mogą wózwalać dalszeI 

åieprzewidziaåe reakcjeK jówmó ?wróbmó to?  zamiast ?kie rób tego? Eearmer OMMNI 

rozdział PFK kależó powstrzómać się szczególåie od wókrzókiwaåia uwagI poåieważ w 

oczach wielu uczåiów åauczóciel krzóczącó to takiI któró åie ma autorótetuK Czasami 

pomaga rozmowa w czteró oczó z osobą przeszkadzającą åa zajęciachK  

hażdó åauczóciel powiåieå wópracować swój kodeks zachowaåia åa lektoracie czó 

åa lekcjachI któró pomoże mu właściwie reagować w trudåóch sótuacjachK pzałek 

EOMMQI OMF zwraca uwagę åa istotåó faktI iż przebieg procesu dódaktóczåego jest w 

dużóm stopåiu zależåó od stosowaåóch procedur dopasowaåóch do wieku uczåiaK 

wespół cech charakterózującóch poszczególåe grupó wiekowe uczącóch się 

EiåtelektualåóI fizóczåóI emocjoåalåó społeczåóI umósłowó rozwójF staåowi 

dóåamiczåó układ ulegającó modófikacjom wraz z wiekiem i rozwojem 

psóchofizóczåóm Epzałek OMMQI ONFK kauka jęzóka obcego wśród dorosłóch i dzieci 

przebiega podobåie w sótuacji ?zaåurzeåia? EimmersionF i uczeåia się iåtuicójåego abó 

komuåikować się w codzieååóch sótuacjach w daåóm środowisku obcojęzóczåómK 

pótuacja ulega zmiaåie w przópadku kursów jęzókowóchK aorośli mają większą 
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pojemåość logiczåego móśleåia i rozumieåiaI poåadto w trakcie dotóchczasowóch 

doświadczeń edukacójåóch wókształcili umiejętåości i strategie uczeåia sięI któróch åie 

zåają jeszczeI główåie ze względu åa swój wiekI młodsi uczåiowieK moåadtoI dorośli 

stają się z wiekiem bardziej wórozumiali i cierpliwiI poåieważ zdają sobie sprawę z 

celowości podjętóch działań i są świadomiI że korzóści i profitó mogą bóć osiągåięte 

åawet po długim czasieK rr EOMMUI OUTJOUUF wskazuje poza tóm åa większą zdolåość 

koåceåtracji åa zajęciach przez dorosłóch i ich jasåe motówacjeK  

aorośli uczåiowie traktują åauczóciela jako autorótetI są zdóscópliåowaåiI ale 

jedåocześåie przózåają sobie prawo do częstego zadawaåia pótańI komeåtowaåiaI a 

åawet krótókowaåia działań åauczócielaK aorośli oczekują uzóskaåia zamierzoåóch 

efektówI åawet w odległóm czasieI ale jeśli to się åie powiedzieI mogą bóć bardzo 

krótóczåi w stosuåku do swojego lektoraK Często ma miejsce sótuacjaI iż dorośli mają 

jasåo określoåe celeI dokładåie wiedzą czego oczekująI i mają sprecózowaåe 

wómagaåia wobec åauczóciela oparte åa swoich doświadczeåiachI wiedzóI plaåach 

zawodowoJosobistóchK w drugiej stroåó dotóchczasowe åegatówåe doświadczeåia 

wóåiesioåe ze szkołó mogą wpłówać destrukcójåie åa dalszą åaukęK wastosowaåie 

odmieååóch metod åauczaåia przez åowego åauczócielaI iååe techåiki mogą rówåież 

zåiechęcić dorosłóch przózwóczajoåóch do staróch åawóków uczeåiowóchK moåadto 

dorośli bardzo zwracają uwagę åa opiåie iååóch o åich samóch i dlatego obawiają się 

skaz åa swoim wizeruåku w przópadku trudåości z åauką jęzóka obcegoI 

åieumiejętåości poprawåego formułowaåia zdań w jęzók obcómI kłopotów z uståómi 

wópowiedziamiK  

wdolåości percepcójåe i prefereåcje u uczåiów zmieåiają się wraz z wiekiemK w 

upłówem lat uczåiowie zaczóåają wóbierać wizualåe iLlub słuchowe stóle uczeåia 

Ejuåoz OMMTI OPQJOPRFK aorośli wókorzóstują bardziej zróżåicowaåe i złożoåe 

strategie uczeåia się dopasowując je do wókoåówaåego zadaåiaI poåadto wókazują 

wzrost metakogåitówåej świadomości EjuåozI opK citKFK lczówiście wpłów mają åa to 

uwaruåkowaåia kulturoweI stosowaåie moåoJ i biliågwalåóch słowåikówK 

t koåkluzjiI możåa stwierdzićI iż åauczaåie dorosłóch może bóć łatwiejsze ze 

względu åa możliwość zastosowaåia rozmaitóch metod i techåik åauczaåiaI 

umiejętåość móśleåia abstrakcójåego przez uczącóch sięI ich zdóscópliåowaåieI 

dotóchczasowe doświadczeåieI z drugiej stroåó dorośli są bardziej wómagającó i 

krótóczåi wobec lektorówI co åakłada åa tóch ostatåich większą odpowiedzialåośćK 
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OKNM tnioski  

t podsumowaåiu tematu motówacji åależó jeszcze raz podkreślićI że wósoka 

motówacja może prowadzić do autoåomii i jest åieodłączåóm elemeåtem procesu 

glottodódaktóczåegoK warówåo  uczeń jak i åauczóciel powiååi razem dążyć do 

osiągåięcia autoåomii w celu uzóskaåia wspólåie samorealizacjiK  

Abó åauczaåie jęzóków obcóch bóło efektówåe i autoåomiczåe motówacja wiååa 

bóć regulowaåa raczej wewåętrzåie åiż zewåętrzåieK w drugiej stroåóI procesó 

społeczåe odgrówają kluczową rolę w pośredåictwie międzó wewåętrzåóm rozwojem a 

samoregulacją motówacji Ershioda OMNMI materiałó koåfereåcójåeFK Śmiało możåa 

postawić tezęI iż zarówåo siłó zewåętrzåe jak i wewåętrzåe i ich wzajemåe relacje 

odgrówają zåaczącą rolę w kształtowaåiu motówacjiK caktI czó motówacja jest 

określoåa i ziåteråalizowaåa przez uczącego się determiåuje osiągåięcie sukcesu w 

åauceK geśli studeåt kieruje się tólko zewåętrzåómi czóååikami motówującómiI z 

pewåością końcowe rezultató będą gorsze åiż w przópadku motówacji regulowaåej 

wewåętrzåieK lsobóI któróch motówacja zależåa jest åa przókład tólko od otrzómaåia 

åagrodó w postaci dobrej oceåó od åauczóciela są motówowaåe krótkotrwale i ich 

osiągåięcia będą zdecódowaåie gorszej jakościK kagradzaåie ludzi za zrobieåie dobrze 

czegośI co lubiąI zmåiejsza ich motówacjęK mroblem główåó toI jak zmotówować 

uczącóch się do robieåia rzeczóI które åiekoåieczåie chcą wókoåówaćK Autoåomia i 

półautoåomia  są åiekiedó traktowaåe jako skuteczåe åarzędzia w radzeåiu sobie ze 

słabą motówacją uczącóch sięK w drugiej jedåak stroåó mogą åasilać bezradåość i 

pogłębiać åiechęć do åauki jęzókaK waaågażowaåie studeåtów w proces uczeåia się i 

åabówaåia kompeteåcji jęzókowóchI w podejmowaåie decózji związaåóch z uczeåiem 

sięI we wzięciu odpowiedzialåości za swoje działaåia pozwala åa efektówåe 

regulowaåie motówacjiK jotówowaåie studeåtów do wórażaåia swoich móśliI swojego 

zdaåiaI do wórażeåia swojej tożsamości jest jedåą z åajbardziej skuteczåóch dróg do 

opaåowaåia jęzóka obcegoK mlaåowaåie i udział z pełną odpowiedzialåością we 

wszelkich działaåiach w procesie edukacójåóm wzmaga motówacjęI a co za tóm idzieI 

prowadzi do osiągåięcia założoåóch celówK kauczócieleI ale åie tólko oåiI wiååi 

ułatwić uczącóm się zrówåaåie ich wewåętrzåej motówacji z szerokimi wartościami i 

celami edukacójåómiK kauczócieleI rodzice i środowisko społeczåeI zwłaszcza szkolåeI  

są odpowiedzialåi w dużóm stopåiu za regulowaåie i koåtrolowaåie motówacji swoich 

uczåiówK kależó mocåo podkreślićI iż pozwoleåie studeåtom åa wórażaåie swojej 



 NNR

osobowości i mówieåie w swoim imieåiu åa zajęciach przóåosi lepsze efektó åiż 

åarzucaåie z góró opiåii opartóch åa tradócójåóch podręczåikach Ershioda OMNMI 

materiałó koåfereåcójåeFK  

t pracach poświęcoåóch motówacji powoli åastępuje odejście od tzwK achievement 

frameworkI czóli  od  ram  realizacjiI  osiągåięćI  do  valueJbased i identitóJoriented 

frameoworksI czóli skupieåiu się åa tożsamości uczącego się i wartościachK rcząc się 

iååego jęzóka zdobówamó åie tólko kompeteåcje jęzókoweI ale rówåież kompeteåcje 

kulturoweK moprzez umożliwieåie uczåiom wópowiadaåia się w swoim imieåiuI 

umożliwiamó im spełåieåie się jako osób o określoåóch aspiracjachI wartościach i 

przekoåaåiachI co z kolei pozwoli im korzóstać z jęzóka obcego takI jak tego sobie 

żóczą i  zgodåie  ze  swoimi  wartościamiK  lczówiście  te  wartościI  poczucie  tożsamości  

ewoluują i często zależą od rówieśåikówI rodzicówI procesów społeczåóchI lecz z 

drugiej stroåó wszóstkie te czóååiki pomagają åa utrwaleåie iådówidualåóch cech åa 

dłuższą metęK t każdóm razieI mówieåie w swoim imieåiu i możliwość wórażaåia 

swoich wartości jest ważåóm czóååikiem motówującómK  

kastępåó rozdział poświęcam omówieåiu zagadåień związaåóch z charakteróstóką i 

koåcepcjami użówaåia jęzóka fachowegoK 



 NNS

oozdział P 

Jęzók specjalistócznó i jego cechó szczególne 

PKN rwagi ogólne 

Słowåik tspółczesåego gęzóka molskiego defiåiuje słowo fachowy jako 

?KKKdotóczącó fachuI poświęconó jakiejś dziedzinieI fachowi; specjalistócznóI zawodowó?K 

Słowåik jęzókozåawczó z kolei opisuje jęzók fachowó jako  ?szczególną postać jęzóka 

ogólnonarodowegoI przóstosowaną do możliwie precózójnego opisu określonej gałęzi 

wiedzó lub technikiKKK? qrzeba rówåież wskazać åa faktI iż pewåe dziedziåó żócia 

åieåależące do dziedziå åaukowóch mają swój jęzók specjalistóczåóI åa przókład sportK  

mrecózójåe określeåieI zdefiåiowaåie czóm jest jęzók specjalistóczåó jest bardzo 

trudåeK t literaturze przedmiotu pojawiają się rozmaite teorieI czasami wręcz 

prezeåtujące ekstremalåe opiåie Ehubiak OMMOI SFK gedåa teoria propoåuje 

zdefiåiowaåie jęzóka specjalistóczåego jako jedåego z wielu jęzókówI z któróch składa 

się daåó jęzókK Całkiem odmieååe podejście do tematu propoåuje iååa teoria – 

miaåowicie jęzók fachowó jest bardzo ściśle związaåó z jęzókiem ogólåómI poåieważ 

leksóka iståieje już w jęzóku ogólåómI podobåie sóåtaksa staåowi część składåi jęzóka 

ogólåego Ehubiak opK citKFK kależó dodaćI iż pierwsze åajbardziej zåaåe teorie 

próbujące zdefiåiować pojęcie jęzóka specjalistóczåego pojawiłó się w połowie lat TMJ

tóchI po czóm zostałó oåe lekko zmieåioåe w åastępåej dekadzie przez iothara 

eoffmaåa Ehubiak OMMOI UFK dwoli sprawiedliwości trzeba wspomåiećI że jego teoriaI 

w której ogólåie rzecz ujmując traktuje jęzók specjalistóczåó jako samodzielåó wariaåt 

jęzóka ogólåegoI została skrótókowaåa przez åpK ooelcke’go ENVVVFI ale mimo tego 

åadal pozostaje oå jedåóm ze zåaczącóch badaczó zajmującóch się tóm problememK t 

dalszóch badaåiach do defiåicji jęzóka fachowego wprowadzoåoI åpK kompoåeåt 

czasowóI czóli jęzók teå odåosi się do określoåego puåktu w czasie według eoråuåga 

ENVUPFX _eier ENVUMF jęzók fachowó wiązał z jego użótkowåikami w daåej dziedziåieX z 

kolei ptreveås mocåo podkreślał åawóki jęzókowe i strukturó móślowe osóbI które 

użówają jęzóka specjalistóczåego Ehubiak OMMOI VFKU Czóli  w  tej  koåcepcji  åastępuje  

                                                
U pama åa podstawie mojego doświadczeåiaI mogę to ostatåie spostrzeżeåie poprzeć – jedåą z moich pierwszóch 
grup w karierze åauczócielskiej bóła grupa dorosłóchI którzó zapisali się åa iåteåsówåó kurs jęzóka aågielskiego 
w jedåóm z wiodącóch w ówczesåóch czasach ośrodkówK kiezamierzeåieI w grupie zdecódowaåie przeważali 
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powiązaåie jęzóka specjalistóczåego ze strukturami móślowómi daåej dziedziåóI jej 

metodamiI oraz poziomem badań åad åią Ehubiak opK citKFK   

t związku z powóższómi uwagami z całą pewåością możåa stwierdzićI iż jęzók 

fachowó jest połączoåó z jęzókiem ogólåómI poåieważ åastępuje międzó åimi ciągłó 

przepłów słowåictwaI jak i wzajemåie åa siebie oddziałówająK ala większości 

czótelåików åiebędącóch specjalistami w daåej dziedziåie tekstó åapisaåe w jęzóku 

fachowóm brzmią zupełåie obco i åiezrozumialeK gest to spowodowaåe przede 

wszóstkim użóciem termiåologiiI czóli zasobu specjalistóczåego słowåictwa tópowego 

dla daåej braåżó åauki i techåiki _ardzo często czótelåikowi wódaje sięI że pozoråie 

rozumie tekstI w któróm użóto słów z zakresu jęzóka specjalistóczåegoI poåieważ widzi 

przed sobą wórazó brzmiące jak słowa pochodzące z jęzóka ogólåegoI ale to jest tólko 

pozoråe zrozumieåieI poåieważ  słowa te mają åajczęściej zupełåie iååe zåaczeåie w 

jęzóku techåiczåoJåaukowómK wa przókład åiech posłużó åam słowo płaszczI które w 

geologii ozåacza część skorupó otaczającą jądroI a z kolei w elektrotechåice jest to 

zewåętrzåa część kabla chroåiąca go przed uszkodzeåiami mechaåiczåómiK alatego tak 

bardzo ważåe jest zwróceåie uwagi studeåtówI iż åawet w przópadku åajmåiejszej 

wątpliwości trzeba sięgåąć po słowåik z daåej dziedziåóK  

   ala pełåego obrazu pozwolę sobie przótoczóć defiåicję jęzóka ogólåego 

cótowaåego wóżej hubiaka EOMMOI TFW ?jest to odmiana jęzókaI któróm posługują się 

jego użótkownicó w formie pisanej bądź mówionej do komunikacji w sposób formalnó 

lub potocznó w sótuacjach codziennego żócia społecznego i prówatnego?K  

_adaåia åad cechami dóstóåktówåómi jęzóka åaukowego prowadzoåe są åa dużą 

skalę od drugiej połowó dwudziestego wiekuK t początkowóm okresie skupioåo się 

główåie åa leksóceI poåieważ stworzeåie listó termiåologii åaukowej åie åastręcza 

większóch trudåościI åatomiast problemó zaczóåają sięI kiedó chcemó stworzóć taką 

listę z koåstrukcjami gramatóczåómi stosowaåómi w jęzóku åaukowómK tómaga to 

większej wiedzó i pracóK llbrzómia liczba słów fachowóch pochodzi z greki i łaciåóK 

fståieją wórazóI które mogą bóć dość szóbko i prosto przetłumaczoåe z jęzóka 

potoczåego åa jęzók fachowóX åa przókład przópadłość wielu osób i problem 

dwudziestego pierwszego wiekuI czóli bezseååość przez fachowca zostaåie åazwaåó 

                                                                                                                                                   
iåżóåierowie i osobó z wókształceåiem ścisłómK qo zåacząco zdetermiåowało mój sposób prowadzeåia zajęć – 
często pewåe regułó gramatóczåe starałam się przekazać i zapisać w formie wzoruI podobåie do wzorów 
stosowaåóch w fizóce i matematóceI co bardzo ułatwiało przóswojeåie wómagaåej wiedzó przez słuchaczóK 
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agrópåiąI  bądź asomiąK Część słów została zapożóczoåa z jęzóka łacińskiego EåukleusF 

lub z mowó potoczåej EatomFI część została zbudowaåa z iståiejącóch wórazów przez 

dodaåie przedrostków lub przórostków EpodczerwieńF ECróstal OMMRI OMJONFK 

aokładåiej specófiką słowåictwa fachowego zajmę w dalszej częściK  

PKO Charakteróstóka jęzóka specjalistócznego  

aokoåując porówåaåia jęzóka specjalistóczåego z jęzókiem ogólåóm åależó 

uwzględåić åastępujące króteria pozwalające åa określeåie jęzóka fachowegoW 

· kto użówa tego jęzóka Egrupa społeczåaI warstwa społeczåaFX w przópadku jęzóka 

specjalistóczåego będą to specjaliści z daåej braåżóI wszóstkie osobó zajmujące się 

daåą dziedziåąI rówåież osobó åią zaiåteresowaåeI ale oczówiście posiadające 

åiezbędåą wiedzę do poruszaåia się w jej obrębieX 

· na  jakim  obszarze  jęzók  ten  jest  użówanóX jeśli mówimó o jęzóku fachowóm 

oczówiście måiejsze zåaczeåie ma tutaj geografiaI åatomiast mamó åa móśli gałęzie 

przemósłuI åaukiI zakładó pracóI iåstótutó åaukoweI itpKX 

· jaki jest jego stopień dostępności i zrozumieniaX truizmem jest stwierdzeåieI że 

samo opaåowaåie struktur i leksóki tópowej dla daåej dziedziåó åie jest 

wóstarczające abó swobodåie poruszać się w jej obrębieI åiezbędåa jest zåajomość 

dziedziåóI abó mówić o zrozumieåiuX 

· czó jest użówanó zarówno w piśmieI jak i w mowieX jęzók specjalistóczåó jest 

użówaåó w mowie i piśmieI ale ze względu åa błóskawiczåe wóodrębåiaåie się 

specjalistóczåóch dziedziå i ich rozpowszechåiaåie wśród åiespecjalistówI 

åajczęściej mamó do czóåieåia z jęzókiem pisaåómX 

· jaki jest cel i rezultat posługiwania się jęzókiemX w przópadku jęzóka fachowego 

możemó wóodrębåić dwa zasadåicze celeI miaåowicie komuåikatówåó – 

posługiwaåie się åimI i kogåitówåóI czóli dzięki zåajomości jęzóka 

specjalistóczåego poszerzamó åaszą wiedzęI pozåajemóI rozwijamó åasz zasób 

wiadomościX 

· jaki jest stopień normalizacji Eskodófikowaåe åormó i użócie jęzóka rzeczówisteFX 

w jęzóku specjalistóczåóm ujęcie w åormó jest wósokie w porówåaåiu z iååómi 

odmiaåami jęzókaI i åie ma zbót dużóch rozbieżåości międzó skodófikowaåómi 

åormami a rzeczówistóm ujęciem jęzóka Ehubiak OMMOI TJUFK 
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t badaåiach åad jęzókiem specjalistóczåóm wóbitåóm zåawcą jest _eråd ppillåer 

ENVUPFK mozwolę sobie zacótować kilka jego tez dotóczącóch jęzóka fachowegoW 

 ?gęzók specjalistócznó nie stanowi tólko terminologicznego dodatku do jęzóka 

ogólnegoI różni się od niego specóficznómi cechami na zasadniczo wszóstkich 

poziomach jęzókowóch? Ehubiak OMMOI VFK 

t swoich badaåiach ppillåer mocåo przeciwstawia się tzwK hipotezom redukcójåoJ

ekspaåsówåómI które zdomiåowałó badaåia åad jęzókiem fachowómK tedług 

wspomåiaåóch tezI jęzók specjalistóczåó charakterózuje się redukcją struktur 

gramatóczåóch w porówåaåiu do jęzóka ogólåegoK moåadtoI leksóka jęzóka 

specjalistóczåego jest poszerzoåa o termiåologię fachowąK jimo toI iż ppillåer mocåo 

przeciwstawiał się założeåiomI że åauczaåie jęzóka fachowego polega tólko i wółączåie 

åa åauczaåiu słowåictwa fachowegoK  

t åastępåej tezieW ?Jęzók specjalistócznó nie jest uniwersalnóI lecz różnó w różnóch 

jęzókach? Ehubiak opK citKFI ppillåer stara się podważyć przójęte dotóchczas założeåieI 

że jęzók specjalistóczåó åie ma zåaczącóch różåic w różåóch jęzókachK gest to 

założeåie błędåeI poåieważ podobåie brzmiące słowa w różåóch jęzókach mogą mieć 

zupełåie iååe zåaczeåie i koåotacjeX jako przókład åiech åam posłużó słowo linguistI 

które ma trochę iååe zåaczeåie w jęzóku åiemieckim åiż w jęzóku aågielskimK 

oówåie mocåo ppillåer podkreślał fakt iståieåia jęzóka specjalistóczåego 

poszczególåóch dziedziå åaukiW åie ma uåiwersalåego jęzóka fachowegoK kawet w 

obrębie podobåóch dziedziå iståieją zåaczące różåiceI wóstarczó porozmawiać åpK z 

lektorami uczącómi jęzóka obcego åa uczelåi techåiczåej – jęzók elektróków jest iååó 

åiż jęzók mechaåikówK gęzóki te mają wiele różåic åie tólko w zakresie termiåologiiI 

ale i w koåweåcji stólistóczåej i w zastosowaåiu koåkretåóch struktur gramatóczåóchK 

joże okazać sięI iż to samo słowo ma zupełåie iååe zåaczeåie zależåie od dziedziåó – 

åa poparcie tego stwierdzeåia polecam przejrzeåie słowåika techåiczåegoI w któróm w 

przópadku åiemałej liczbó słów uwzględåioåo åierzadko kilka zåaczeńI zależåie od 

braåżóK Co więcejI ppillåer mocåo akceåtuje różåice w obrębie jęzóka 

specjalistóczåego åawet jedåej dziedziåóI zależåie od rodzaju tekstu z jakim mamó do 

czóåieåiaK Czóååikami determiåującómi rodzaj użótego jęzóka w daåóm tekście są 

przede wszóstkim takie elemeåtóI jakI kto jest partåerem komuåikacójåómI co jest 

tematem komuåikacjiI jaki jest jej celI miejsce i formaK mozwala to åa wóodrębåieåie 
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tak różåóch tekstów fachowóchI jak iåstrukcjaI receåzjaI dóskusjaI wókładI referatI 

prezeåtacjaI co w sposób zåamieååó wpłówa åa użócie koåkretåóch form jęzókowóchK  

Jęzók aågielski åaukowoJtechåiczåó rozwija się rówåomieråie od czasów 

oeåesaåsuI ale w wieku ufu åastąpił jego rozwój åa bezprecedeåsową skalęI co bóło 

wóåikiem oewolucji mrzemósłowej i szeregu odkróć åaukowóchI takich jak mKiåK teoria 

aarwiåa czó zåaczące wóåalazki związaåe z elektróczåościąK _adaåiaI wóåalazki i 

odkrócia z tego okresu zostałó dość szeroko opisaåe i przedstawioåe zwókłóm 

zjadaczom chlebaI co przóczóåiło się do rozpowszechåieåia słowåictwa åaukowoJ

techåiczåegoK mod koåiec ufu wieku iståiał już rozpozåawalåó kaåoå jęzóka åaukiI co 

zåalazło odzwierciedleåie we wstępie do słowåika kew bnglish aictionaró  wódaåego 

w NUUU roku ECróstal OMMPI UTFK dwoli sprawiedliwości åależó dodaćI iż w ufu wieku 

rówåie ważåe w åauce bółó jęzóki åiemieckiI hiszpańskiI fraåcuskiI rosójski i 

portugalskiK t latach UMJtóch ubiegłego wieku badaåia prowadzoåe międzó iååómi 

przez paådrę blleå i Aådrew iarge wókazałóI że poåad UM proceåt tekstów åaukowóch 

pisaåa bóła w jęzóku aågielskimK qeådeåcja ta ma charakter stałóI poåieważ jeśli 

przóbówa osób użówającóch jęzók aågielskiI to są to zwókle także użótkowåicó 

jęzóków specjalistóczåóchK  

aruga połowa uu wieku to okresI w któróm staraåo się zbadać jęzók åaukowó i 

opisać jego cechó charakteróstóczåeK t NVUM roku powstał bpm gournalI 

przekształcoåó późåiej w gournal bnglish for ppecific murposesI któró przedstawiał åa 

swoich łamach i stroåach iåteråetowóch åajåowsze badaåia i osiągåięcia dotóczące 

åauki jęzóka fachowegoK t początkowej fazie badaåia i artókułó pojawiałó się główåie 

w ptaåach wjedåoczoåóch i tielkiej _rótaåiiI abó stopåiowo rozszerzóć się åa całó 

światK bkspaåsja jęzóka fachowego ozåaczaI iż åauczaåie jęzóka specjalistóczåego 

zajęło åa trwałe miejsce w badaåiach liågwistóczåóch i programach åauczaåiaI 

zwłaszcza åa uczelåiach wóższóchK _adaåia statóstóczåe przeprowadzoåe przez 

jartiåa eewiågs’a EOMMOI N i åKF ukazują stałó wzrost zaiåteresowaåia tą tematóką w 

buropieI dalekiej Azji EChiåó i eoågJhoågFI w ceåtralåej i po łudåiowej AmeróceI oraz 

początkowo åa _liskim tschodzieI gdzie åiestetóI późåiej zarzucoåo tę tematókęK 

eewiågs EOMMOI OF zwraca uwagę zwłaszcza åa buropę wschodåią i kraje obszaru 

morza ŚródziemåegoI szczególåie eiszpaåięK 

kastępåą ciekawostką przótoczoåą przez wóżej wspomåiaåego autoraI jest faktI iż 

åastąpiło przesuåięcie liczbó publikacji poświęcoåóch bpm pisaåóch przez mężczózå åa 
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rzecz tóch pisaåóch przez kobietóK kie jest zbadaåeI czó wóåika to z większej liczbó 

zatrudåioåóch kobiet åa uczelåiach czó jest to odzwierciedleåie proporcji zarówåo 

mężczózåI jak i kobiet zajmującóch się tematóką åauczaåia jęzóka specjalistóczåegoK  

t początkowej fazie poruszaåe bółó problemó związaåe ogólåie z åauczaåiem bpmI 

takie jak åpK dobór podręczåikaI szkoleåie åauczócieliK t późåiejszóm okresie åastąpił 

zåaczącó wzrost liczbó artókułów związaåóch z blm Ebnglish for lccupational 

murposesI czóli jęzók angielski dla celów zawodowóchFI jedåak åajbardziej zåacząca 

zmiaåa åastąpiła we wzroście prac zajmującóch się åauczaåiem jęzóka obcego dla 

celów akademickich EbAm – bnglish for Academic murposesFI oraz dla celów åaukowoJ

techåiczåóch Ebpq – bnglish for pcience and qechnologóFK t ostatåim okresie prawie 

UMB prac jest poświęcoåóch temu ostatåiemu aspektowi åauczaåia jęzóków obcóchK 

ptąd możåa wåioskowaćI iż åauczaåie jęzóka fachowego staje się coraz bardziej 

dostosowaåe do wąskich specjalåości i åabiera coraz większego zåaczeåia w 

programach åauczaåiaK gedåą z teådeåcjiI o której åależó pamiętaćI jest faktI że coraz 

więcej osóbI dla któróch jęzók aågielski åie jest jęzókiem ojczóstóm wókorzóstuje teå 

jęzók jako środek zdobówaåia wiedzó i dokształcaåiaK  

tarto zwrócić uwagęI iż artókułó poświęcoåe bpm skupiają się główåie åa aåalizie 

tekstów i pedagogiczåóch implikacjach dla åauczaåia jęzóka fachowegoK wmåiejszóła 

się w ostatåich latach liczba artókułów przedstawiającóch programó åauczaåiaI wóåika 

to główåie z faktuI iż jęzók fachowó prowadzoåó jest dla coraz bardziej 

specjalistóczåóch celówI co z kolei ozåaczaI iż åie ma jedåej receptó åa stworzeåie 

idealåego programu dla wszóstkichK kiewątpliwie ma to rówåież odzwierciedleåie w 

coraz większej liczbie åauczócieli zajmującóch się åauczaåiem jęzóka fachowego i ich 

coraz lepszóm przógotowaåiem do podjęcia wózwań z tóm związaåóchK  

Aåaliza tekstów publikowaåóch åa łamach bpm gouråal åie pozwala jedåozåaczåie 

stwierdzić czó kursó bpm w większości kładą åacisk åa jęzók mówioåó EmówieåieL 

słuchaåieFI czó åa jęzók pisaåó EczótaåieLpisaåieFK Artókułó dość często koåceåtrują się 

åa aåalizie potrzeb uczącóch się jęzókaI jak i åa luce pomiędzó tómI co studeåci są w 

staåie opaåować zgodåie ze swoimi możliwościami i umiejętåościamiI a tómI co od 

åich będzie wómagaåe w przószłej karierze zawodowejI z dużóm åaciskiem åa teå 

ostatåi aspektK  

tartóm podkreśleåia jest faktI iż coraz więcej prac poświęcoåóch jest åauczaåiu 

jęzóka fachowego i åauczóciele mogą zåaleźć wskazówki i pomoc we właściwóm 
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doborze materiałówI skoåstruowaåiu programu i zastosowaåia odpowiedåichI 

efektówåóch techåik i metod åauczaåia jęzóka specjalistóczåegoK  

PKP oóżne podejścia w nauczaniu jęzóka specjalistócznego 

Jęzók fachowó coraz częściej jest przedmiotem badańK kaukowcami zajmującómi 

się klasófikacją åauczaåia jęzóka specjalistóczåego są międzó iååómi taters wraz z 

eutchiåsoåem ENVUTFI cluck ENVVOF i ptreveås ENVUUFK mierwsi dwaj z wómieåioåóch 

powóżej przedstawiają rozmaite odmiaåó kursów jęzóka obcego jako drzewoI co w 

zåaczącó sposób podkreśla wspólåe powiązaåia i rozgałęzieåiaK w kolei cluck dokoåuje 

podziału dódaktóki jęzóka obcego åa jęzók åaukowó obejmującó różåorodåe dziedziåó 

åaukiI i jęzók åależącó do jedåej braåżóI åa przókład jęzók fizókiI ale åależó tu 

podkreślićI iż wspomåiaåó uczoåó bierze rówåież pod uwagę różåice kulturowe w 

jęzóku ojczóstómI w jęzóku obcómI i w jęzóku obcóm i ojczóstóm Ehubiak OMMSI ORJ

OSFK azięki takiemu podejściuI wspomåiaåa klasófikacja wódaje się bóć åajbardziej 

pojemåą iI co åależó uwópuklićI bierze pod uwagę åauczaåie w jęzóku ojczóstóm i w 

jęzóku obcómK mozwala to åa rówåorzędåe użócie obu jęzóków åauczaåiaK t 

aågielskim modelu kształceåia jęzókowego jest to związaåe z koåcepcją contentJbased 

language instruction i metodą immersji jęzókowejK t przópadku modelu åiemieckiego 

bardzo dużó åacisk jest położoåó także åa kompeteåcje iåterkulturoweK Chciałabóm 

podkreślić w tóm miejscu zåaczeåie użówaåia jęzóka ojczóstego w kształceåiu 

zåajomości jęzóka fachowegoK tódaje się oczówistóm faktI iż åie możåa zupełåie 

wóelimiåować go z procesu dódaktóczåegoI poåieważ bardzo często wójaśåieåiaI 

komeåtarz dotóczącó poprawåego użócia słowåictwa fachowegoI budowó zdaåiaI 

wómagają osobåego podejścia i åie ma åic złegoI jeśli jest to zrobioåe w jęzóku 

ojczóstómK watem jeśli przójmiemóI iż cechą wspólåą åauczaåia jęzóka fachowego jest 

praca z tekstem specjalistóczåómI przekazaåie treści specjalistóczåóchI åauczeåie 

słowåictwa jęzóka fachowegoI to główåómi czóååikami różåicującómi są poziom 

przekazuI metodó stosowaåe przez uczącóchI jak i stopień użócia jęzóka ojczóstego w 

powiązaåiu z jęzókiem obcómI bądź użócie tólko jęzóka obcegoK Ale to åie wszóstkie 

elemeåtó determiåujące dódaktókę jęzóka fachowegoK ao grupó ważåóch czóååików 

åależą międzó iååómi takie aspektó jakW wiedza i przógotowaåie fachowe uczącóch sięI 

rodzaj sprawåości docelowóch EåpK umiejętåość czótaåia literaturó fachowejI 

prowadzeåia rozmowó bizåesowejI itpKFI orgaåizacja procesu kształceåiaI liczba godziå 
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przezåaczoåóch åa kurs lub lektoratI relacjeI podobieństwa i różåice międzó jęzókiem 

ojczóstóm a jęzókiem åauczaåómI przógotowaåie åauczócieliI zåajomość tematóki 

przez uczącegoI obszaró użócia jęzóka specjalistóczåego Ehubiak OMMSI OTJOUFK 

moåieważ åauka jęzóka obcego rozpoczóåa się już w szkole podstawowej i jest 

koåtóåuowaåa w gimåazjum i szkole średåiejI zrozumiałóm wódaje się faktI że lektorat 

åa uczelåi wóższej åie może powielać programu szkolåegoK lczówiste jestI iż åie 

możåa åauczaåia jęzóka fachowego omawiać w oderwaåiu od åauczaåia jęzóka 

ogólåegoK  

pama idea bpm prowokuje do zadaåia fuådameåtalåego pótaåia dotóczącego 

defiåicji celu åauczaåia i użócia jęzókaK t jęzóku aågielskim termiå bpm jest 

iåterpretowaåó jako bnglish for ppecial murposesI co poåiekąd zawęża zastosowaåie do 

wóbraåóch jęzóków fachowóchI åatomiast bnglish for ppecific murposes jest 

pojemåiejsza i odåosi się do jakichkolwiek jęzóków fachowóch Ehubiak OMMSI OUFK 

wåaczeåie åauczaåia jęzóka fachowego wzrosło zdecódowaåie po ff wojåie światowejI 

kiedó to techåologia i komercja zaczęłó paåować åa wielką skalę wpłówać åa postawó 

ludziI którzó dzięki zåajomości jęzóka specjalistóczåego mogli zåacząco odmieåić swój 

losK deåeralåie do tego czasu zåajomość jęzóków obcóch bóła zåakiem wókształceåiaI 

åależåości do uprzówilejowaåej klasó społeczåejI i åiewiele osób zadawało sobie 

pótaåia dlaczego i w jakim celu tak åaprawdę uczą się jęzóków obcóchK eutchiåsoå i 

taters EOMMVI TF wskazują åa przókład åa krózós paliwowó w latach TMJtóchI któró 

spowodował przelaåie olbrzómich pieåiędzó do krajów wódobówającóch ropę åaftowąI 

i wpłów jęzóka aågielskiego zarówåo w bizåesieI jak i haådluK t teå sposób jęzók stał 

się åarzędziem w pracó i dzięki jego zåajomości poszczególåe profesje mogłó 

?sprzedawać? swoje produktó åa dużą skalęK t åaturalåó sposób pojawiłó się wåioski i 

obserwacje dotóczące różåic w jęzóku aågielskim użówaåóm przez rozmaite grupó 

zawodoweI do różåóch celówK  

eKtiddowsoå EOMMPI N i åKF wskazuje åa zåaczeåie rozróżåieåia międzó celami 

uczeåia się i techåikami pedagogiczåómiI które pozwolą rozwiåąć w uczåiach potrzebę 

osiągåięcia tóch celów dla siebieK t przópadku studeåtówI czóli poziomu 

akademickiego åależó pamiętaćI że studeåci muszą bóć przógotowaåi åa wókazaåie się 

iåicjatówą w rozwiązówaåiu problemówK qreść lektoratu wiååa aågażować 

zaiåteresowaåie studeåtówK jåiej istotåa jest zawartość specjalistóczåa kursuI 

åatomiast ważåiejszó jest jęzók prowadzącó do celowóch działańK mroces åauczaåia jest 
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rozumiaåó jako rozwijaåie zdolåości wśród studeåtów do użówaåia jęzóka takI abó 

osiągåąć ich własåe cele i kompeteåcjeK  

holejåóm badaczem zajmującóm się jęzókiem specjalistóczåóm bół ptreveås ENVTTI 

NRQJNSPFI któró sformułował czteró stałe cechó åauczaåia jęzóka fachowego i dwie 

zmieååeK tedług åiego åauczaåie jęzóka bpm wiååo bóć dostosowaåe do potrzeb i 

wómagań uczącóch sięI powiązaåe z koåkretåą dóscópliåąI zawodami i działalåością 

zawodowąI skoåceåtrowaåe i sfokusowaåe åa åauczaåiu jęzóka właściwego dla daåej 

dziedziåóI skoåtrastowaåe z jęzókiem ogólåómK katomiast bpm możeI ale åie jest to 

koåieczåeI ograåiczać się do åauczaåia koåkretåóch umiejętåościI åa przókład czótaåiaI 

i åie musi bóć bezwzględåie uczoåe według metodóki uzåaåej za åiezbędåą w takiej 

sótuacji dódaktóczåejK qwierdzeåia te zostałó po dekadzie zmodófikowaåe przez pt 

gohå i audleóJbvaås ENVVVI QJRFI którzó usuåęli puåkt dotóczącó koåtrastu z jęzókiem 

ogólåómI ale poszerzóli liczbę elemeåtów zmieååóchK ao listó ptreveåsa dodali międzó 

iååómi twierdzeåiaI iż åauczaåie jęzóka fachowego jest przezåaczoåe główåie dla 

dorosłóch i prowadzoåeI co åajmåiej åa poziomie średåimI z zazåaczeåiemI iż może 

dotóczóć rówåież uczåiów początkującóchK Co ważåeI åależó podkreślićI iż obecåie 

åauczaåie jęzóka specjalistóczåego jest ściśle powiązaåe z metodóką åie tólko 

åauczaåia jęzóków obcóchI ale z metodóką åauczaåia daåego przedmiotuK  

pzeroko pojętą defiåicję bpm zaprezeåtowali taters i eutchiåsoå ENVUTI NVFI 

według któróch jest to takie podejście do åauczaåia jęzóka obcegoI gdzie wszelkie 

decózje związaåe z wóborem właściwóch metod i treści kursu są zależåe od przóczóåI 

dla któróch uczącó się wóbrali teå jęzók i daåó kursK aefiåicja ta praktóczåie åie 

wózåacza jedåak graåic międzó jęzókiem ogólåóm a specjalistóczåómK t podobåóm 

toåie wópowiadał się jackaó ENVTRI OQJPPFI dla którego åauczaåie bpm miało åa celu 

åauczeåie jęzóka dla praktóczåego zastosowaåia go w pracóI w żóciu zawodowómK 

jimo trudåości w jasåóm zdefiåiowaåiu bpmI geåeralåie rozróżåia się dwie odmiaåó 

jęzóka fachowegoW blm – to zåaczó bnglish for lccupational murposesI czóli jęzók 

aågielski dla celów zawodowóchI i bAmI bnglish for Academic murposesI aågielski dla 

celów akademickich Ehubiak OMMSI OUFK mierwszó z wómieåioåóch wariaåtów 

przezåaczoåó jest dla osób użówającóch jęzóka obcego w pracóK kależó podkreślićI iż 

przógotowując kurs jęzóka obcego dla takiej grupó docelowejI trzeba wziąć pod uwagęI 

czó jest oå przezåaczoåó dla osób wókwalifikowaåóch w daåej braåżóI czó jest to 

elemeåt ogólåego kształceåia zawodowegoK t przópadku przógotowówaåia lektoratu 
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dla studeåtów powóższe uwagi åależó rozważyćI abó móc zapropoåować im kurs 

jęzóka obcego opartó åa wiedzóI którą już mająI lub wiedzó zdobówaåej w czasie 

ćwiczeń i wókładów z daåej dziedziåóK aużóm utrudåieåiem może bóć wprowadzeåie 

åa lektoracie tematów åiezåaåóch zupełåieI często wómagającóch uprzedåiego 

przógotowaåia poprzez zapozåaåie się z literaturą fachowąI lubI co åierzadko ma 

miejsceI wómagającóch precózójåego wójaśåieåia przez fachowcaK alatego 

przógotowując programó lektoratów åa åaszej uczelåiI molitechåice mozåańskiejI 

lektorzó są w stałóm koåtakcie z åauczócielami akademickimi åa poszczególåóch 

wódziałachI abó stworzóć program dopasowaåó do potrzebI możliwości i umiejętåości 

studeåtówK Ale teå aspekt jest omówioåó w rozdziale TKNKR poświęcoåóm åauczaåiu 

jęzóka åa molitechåice mozåańskiejK 

Jęzók  aågielski  dla  celów  akademickich  jest  przezåaczoåó  dla  tóch  osóbI  które  

użówają jęzóka obcegoI abó zdobóć wiedzęK hursó takie mogą obejmować zajęcia dla 

studeåtów specjalizującóch się w daåej dziedziåie EinJstudóFIlub chcącóch się 

specjalizować EpreJstudóFK kależą tu rówåież kursó przezåaczoåe tólko dla studeåtów 

daåego kieruåkuI åpK elektrotechåikaI techåologia chemiczåaI ale mogą to bóć też kursó 

ziåtegrowaåe z wieloma iååómi przedmiotami EintegratedF Ehubiak OMMSI OUFK 

lto podział bpm zapropoåowaåó przez ptreveåsa ENVTTI NRQJNSPFW 

 

 

kaukowcami zajmującómi się bpmI którzó zapropoåowali trzeci wariaåt jęzóka 

fachowegoI bpqI czóli bnglish for pcience and qechnologóI bóli heååedó i _olitho 

bpm 

occupatioåal academic 

preJ
occupatioåal   

postJ
experieåce      

simultaåeous discipliåe 
based     

school 

subject 

 iåJ studó 

preJ studó 

iåtegrated 

iådepeådeåt 
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ENVUQI SFK ptudeåci uczeståiczącó w tego tópu kursach z regułó potrzebują jęzóka 

fachowego z bardzo wielu rozmaitóch przóczóåK tśród åich możåa wóróżåić takie 

potrzebó jak czótaåie literaturó fachowejI umiejętåość prezeåtacji artókułu åa 

koåfereåcjiI sómpozjumI sztuka prowadzeåia rozmowó ze specjalistą obcokrajowcemK  

eutchiåsoå i taters EOMMVI NMJNQF wskazują trzó siłó wpłówające åa rozwój bpm J 

potrzebaI i åowe idee związaåe z uczeåiem się i åowe idee dotóczące samego jęzókaK t 

bpm ważåe jest co uczącó się robią z jęzókiemK  

t przópadku bpm mamó do czóåieåia ze studeåtamiI dla któróch proces uczeåia się 

jęzóka jest czóååością pomocåiczą do iååóch profesjoåalåóchI zawodowóch lub 

akademickich celówK gest to po prostu środek do osiągåięcia własåóchI określoåóch 

åiezależåie celówK t teå sposób bpm jestI lub logiczåe rzecz biorąc powiååo bóć 

iåtegralåie związaåe z iååómi działami EakademickimiI profesjoåalåómiI 

zawodowómiFI które zostałó uprzedåio zdefiåiowaåe i prezeåtują aspiracje uczącóch 

sięK t koåsekweåcji uczeåie się bpm jest działaåiem zależåóm Eprocesem 

pasożótåiczómFK kie ma oå swojego celuI iståieje tólko po toI abó służyć tóm celomI 

które zostałó zdefiåiowaåe i skoåkretózowaåe gdzie iådziejK bpm stawia przed 

åauczócielami wózwaåiaI pótaåia dotóczące ustaloåóch formuł koåweåcjoåalåego 

móśleåiaI ale jedåocześåie umożliwia dalszą edukację jako åauczócieli jęzókaI jak i 

poåowåe przemóśleåie i oszacowaåie dotóchczasowóch zasad i praktóki åauczaåia 

jęzókaK 

?qhere is no such thing as deneral bnglish?  J åie ma takiej rzeczó jak aågielski 

ogólåó ECorbett OMMPI USFK qo stwierdzeåie możåa potraktować jako streszczeåie 

pewåego puåktu widzeåiaK qak åaprawdęI to åikt åie potrzebuje jęzóka ogólåegoI 

Ezwłaszcza åa poziomie akademickimFI gdóż każdó ma swoje specóficzåe potrzebó 

dotóczące jęzóka obcegoK  

mierwsze reakcje åauczócieli åa wiadomość o potrzebie uczeåia bpm są różåorakieK 

tiększość jedåak zadaje pótaåie – zåam się åa uczeåiu jęzóka ogólåegoI ale åie wiem 

czego i dlaczego mamó uczóć w przópadku bpmK kajprostsza åasuwa się åastępująca 

odpowiedź – abó sprostać wómagaåiom róåku i bóć w staåie zaspokoić iådówidualåe 

potrzebó studeåtaK gak już wspomåiałamI åauczaåie to zawód wómagającó ciągłego 
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dokształcaåia i podåoszeåia swoich kwalifikacjiKV w roku åa rok åa studia przóchodzi 

młodzież względåie dobrze radząca sobie z jęzókiem obcómK kie możåa im 

propoåować jęzóka ogólåegoI powtarzaåia zåaåóch form i struktur gramatóczåóchK 

gedåocześåie róåek pracó ma swoje prawa i studeåt ze zåajomością jęzóka 

specjalistóczåego będzie miał większe szaåse åiż tólko ze zåajomością ogólåą jęzókaK 

qo studeåci są åaszómi klieåtami i do ich potrzeb i wómagań musimó się dostosowaćK  

hiedó już zaakceptujemó faktI że åauczaåie bpm jest koåieczåościąI åa pewåo 

zadamó sobie pótaåie ile wiedzó specjalistóczåej musi mieć åauczócielK t tej materiiI 

trzeba to przózåaćI zdaåia są podzieloåeK kiektórzó jęzókozåawcó twierdząI że 

åauczóciel powiåieå mieć bardzo dobrą zåajomość treści specjalistóczåóchI abó 

właściwie oceåić dokładåość i zåaczeåie tegoI co mówią studeåci EChiråside NVUSI NQN 

i åKFK iååi są zdaåiaI że tólko specjalistóczåó kurs umożliwi zrozumieåie treści 

wórażaåóch przez studeåtówK _ez takiego kursu Edreeåall NVUNI OPJOTF iståieje 

åiebezpieczeństwoI że åauczóciel wóbierze tólko te tematóI z którómi może sobie dać 

radęKNM eutchiåsoå i taters EOMMVI NSPF propoåują zadawać tólko iåteligeåtåe pótaåiaK 

kauczóciel åie musi bóć specjalistą w daåej dziedziåieI ale powiåieå mieć pozótówåó 

stosuåek do åauczaåóch treściI wiedzę åa temat podstawowóch zasad daåej dziedziåó i 

świadomość ile åa teå temat wieK gako przókład podają działaåie maszóåóW åauczóciel 

åie musi wiedzieć jak oåa dokładåie działaI ale może zadać pótaåia do czego oåa służóI 

jak åazówają się poszczególåe częściI co wókoåuje daåa maszóåaK Czóli tak åaprawdęI 

åauczóciel staje się też åiejako uczåiemI gdóż dowiaduje się wieluI dotąd åiezåaåóch 

mu rzeczó z zupełåie iååego obszaru zaiåteresowańK tspomiåam o tóm w aåalizie 

aåkiet studeåtów i lektorów i opisie roli åauczóciela w rozdziale UK  

mo aåalizie umiejętåości åaszóch studeåtów dotóczącóch zarówåo jęzóka 

aågielskiegoI jak i przedmiotów specjalistóczåóchI możåa stwierdzićI że reakcja 

studeåtów åa fakt uczeåia ich jęzóka specjalistóczåego będzie bardzo różåaK jusimó to 

jasåo stwierdzićI że w przópadku bpm tradócójåó podział ról åa åauczócieli i studeåtów 

zmieåia sięI i åauczóciel åie jest już postrzegaåó jako bezdóskusójåó zåawca 

przedmiotuK  

                                                
V t programie åauczaåia åa studiach OM lat temu åie bóło wóraźåego podkreśleåia åauki  bpmI ale zapozåaåie 
się z zasadamiI metodologią i materiałami bpm przóåiesie korzóści åauczócielom i studeåtom w ich dalszej 
karierze zawodowejK 
 
NM aoug _ellI koordóåator pfd –u bpm Eppecial fåterest droupFI radzi uprościć tę sprawę przez rozważeåie 
czóååików zmieååóch odåoszącóch się zarówåo do åauczócieliI jak i studeåtówK 
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kasze åauczaåie åie może bóć całkowicie wbrew temuI czego oczekują studeåciK 

aavies i Curie ENVTNI za _ell OMMOFF stwierdzili słuszåieI że ?KKKa method which 

frustrates the predictions of the learner is patentló badK?  

aK _ell EOMMOF propoåuje åastępującą strukturę W 

· ciekawość  J ptreveås ENVUUI PV J QQF zachęcaI abó åauczóciele zazåajomili sięI 

przóåajmåiej åa poziomie podstawowóm z daåóm przedmiotemK aK _ell dodajeI że 

åauczóciel wiåieå bóćI choć trochę zaiåteresowaåó przedmiotem i bóć otwartóm åa 

odkrówaåie i uczeåie åowóch rzeczóX 

· współpraca – cośI co jest absolutåie åiezbędåe I czóli współpraca ze specjalistami 

z daåej dziedziåóK ppowoduje toI że åauczóciel będzie szaåowaåó jako 

profesjoåalista ze swoimi prawamiX 

· zaufanie – zaufaåie do åas samóch wzrośåieI jeśli uświadomimó sobie i 

przójmiemóI że åieodłączåóm elemeåtem pracó åauczóciela jest zmiaåa i chęć 

wókazaåia zaiåteresowaåia i współpracó z iååómi specjalistamiK 

w kolei eutchiåsoå i taters EOMMVI NSN i åKF postulująI abó w åauczaåiu jęzóka 

specjalistóczåego åie wóbierać tekstów zbót trudåóch i wósoce specjalistóczåóchI gdóż 

z jedåej stroåó zåiechęca to uczåiów i staåowi problem dla åauczóciela åieJfachowcaI a 

drugiej stroåó åie ma uzasadåieåia jęzókowego dla wóboró takich materiałówK f dlatego 

tekstó wiååó staåowić elemeåt całego procesu uczeåia sięK tspomåiaåi jęzókozåawcó 

porówåują to do czóååości gotowaåiaW świetåó przepis i doskoåałe składåiki åie zawsze 

gwaraåtują udaåó obiadK geśli zabrakåie ręki dobrego kucharzaI wszelkie wósiłki będą 

daremåeK lczówiście iståieją jeszcze iååeI trudåo przewidówalåe aspektóI które mogą 

skuteczåie zåiweczóć efekt końcowó w postaci smaczåego obiaduI ale åadal kucharz 

staåowi jedeå z decódującóch czóååików sukcesuK modobåie jest w przópadku 

åauczóciela bpm J materiałó muszą bóć tak wóbraåeI abó mógł z åimi pracować 

efektówåieK moåadtoI uważamI iż otaczającó åas światI gwałtowåó rozwój åaukiI postęp 

techåologiczåó wómuszają åa humaåistachI a za takich większość åauczócieli się 

uważaI zaiåteresowaåie dziedziåami ścisłómiK wmåiejszó to bóć może obawó i wrogość 

wobec åauk ścisłóch jako åauk åudåóchI zbót trudåóch i wómagającóch specjalåóch 

zdolåości do ich zrozumieåiaK mrzecież tak åaprawdę wiele zjawiskI które åas otaczają i 

dzieją się wokół każdego dåia to ?tólko? fizóka i zåajomość jej chociaż podstawowóch 

praw ułatwia codzieååe żócieK  
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hoåkludującI åie uåikåiemó problemów związaåóch z  bpmK ptąd åależó zachęcić 

åauczócieli przedstawiając im koåkretåe zaletóI wadó i sposobó rozwiązówaåia 

trudåości związaåóch z wprowadzeåiem jęzóka specjalistóczåegoK 

eutchiåsoå i taters EOMMVI NVF propoåują obecåie w sótuacjiI kiedó bpm jest już 

stałóm puåktem programów åauczaåiaI skupić się måiej åa różåicach a bardziej åa 

podobieństwach poszczególåóch jęzóków fachowóchK gako aåalogie wómieåiają proces 

uczeåia się i komuåikacjęK tedług wspomåiaåóch badaczóI bpm åie jest produktemI 

ale raczej pewåóm podejściem do åauczaåia jęzóka obcegoI którego ścieżki wótóczają 

koåkretåe potrzebó uczącóch sięK   

PK4 honcepcje nauczania jęzóka specjalistócznego 

kauczaåie jęzóka obcego specjalistóczåego to stosuåkowo åowó temat w dódaktóce 

jęzóków obcóchI stąd åauczóciele prowadzącó tego tópu zajęcia åie mogą åarzekać åa 

åadmiar publikacji metodóczåóchK kiektórzó badacze Eåa przókład sKeahå NVUNI NPF 

wręcz odrzucają iståieåie odrębåej metodóki åauczaåia jęzóka specjalistóczåegoK ala 

lektorów jest to åowe wózwaåieI związaåe z iådówidualåóm wópracowówaåiem 

własåóch metod åauczaåia jęzóka fachowegoK ala wielu metodóków i wódawåictw jest 

to  temat  albo  zbót  trudåóI  albo  uzåająI  iż åie  warto  tóm  zagadåieåiem  się zająćK  

mrzecież staåowczo łatwiej jest mówić o uczeåiu czasów gramatóczåóchI stroåó bieråejI 

czó też wprowadzaåiu idiomówI które okazują się po czasie mało przódatåeI åiż 

wópracować metodó åauczeåia słowåictwa fachowegoI czótaåia schematówK gedóåą 

dziedziåąI w której åauczóciele mogą dobierać coraz to åowsze podręczåiki i zåaleźć 

całkiem dobrze opracowaåe pomoce metodóczåe jest bizåesK mozostałe åaukiI 

zwłaszcza åauki techåiczåe åadal staåowią przedmiot wart dokładåiejszego opisu i 

rozwiązaåiaK  

fståieją dwa główåe aspektó różåicujące åauczaåie jęzóka ogólåego i jęzóka 

fachowegoK mrzede wszóstkim åauka jęzóka specjalistóczåego ściśle wiąże się z 

potrzebami uczåiówI którzó z kolei z regułó są lepszómi specjalistami z daåej dziedziåó 

od åauczóciela jęzóka obcegoK lzåacza toI iż abó uczóć jęzóka fachowego lektorzó 

muszą mieć odpowiedåie kompeteåcjeK hursLlektorat jęzóka specjalistóczåego możåa 

scharakterózować åastępującómi cechamiW w większości wópadków są to kursó krótkieI 

iåteåsówåeI uczåiami są osobó dorosłeI często specjaliści w daåej dziedziåieK lsobó 
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decódujące się åa uczeståictwo w tego tópu kursie z regułó zåają jęzók obcó 

przóåajmåiej åa poziomie podstawowómK mrogram åauczaåia elimiåuje treści ogólåeI 

irrelewaåtåe w stosuåku do treści główåóchK oozwój koåcepcji åauczaåia bpm wóåika 

z połączeåie trzech ważåóch elemeåtówW iådówidualåóch potrzeb uczącóch sięI rozwoju 

jęzókozåawstwa i psóchologii åauczaåia EeutchiåsoåI taters OMMVI UFK 

ldrębåóm tematem jest pozócja åauczóciela jęzóka obcego åa takim 

kursieLlektoracieK t większości przópadków lektor åie jest specjalistą w dziedziåieI 

której jęzóka fachowego uczóI co możeI szczególåie dla młodóch lektorów bóć 

przóczóåą wielu stresówK _rak rzetelåóch opracowań metodóczåóch skazuje 

åauczócieli åa szukaåie własåóch metod i techåik åauczaåiaI zwłaszcza słowåictwa i 

struktur tópowóch dla daåej braåżóK moåadtoI ubogi róåek wódawåiczó powodujeI iż 

lektorzó dużo czasu i wósiłku tracą åa szukaåie odpowiedåich materiałów 

dódaktóczåóchK deåeralåie w opracowaåiach poświęcoåóch åauczaåiu jęzóka obcego 

fachowego główåó cel staåowi ?kształtowanie umiejętności działania w określonej 

dziedzinie?Ehubiak OMMRI OMFK gedåóm z badaczó zajmującóch się åauczaåiem jęzóka 

specjalistóczåego jest eaås oudiger cluck ENVVOI NVMJNVSX NVVSI OSPX NVVUI VRMJVRNFI 

któró w swoich pracach przedstawił czteró koåcepcje kursów i podręczåików jęzóka 

specjalistóczåegoK mrzedstawię je pokrótceI zastrzegając jedåocześåieI iż elemeåtó 

każdej z åich są wókorzóstówaåe zależåie od potrzebK  

honcepcja zorientowana na jęzók – rozróżåia jęzók ogólåó i jęzók 

specjalistóczåóX główåóm celem jest opaåowaåie przez uczącóch się leksóki i struktur 

tópowóch dla jęzóka fachowego EåpK użócie stroåó bieråejFK gęzók fachowó staåowi 

puåkt wójściaI jak i cel åaukiK jateriał zawartó w podręczåikach skupia się åa 

termiåach åaukowóch i ćwiczeåiu struktur gramatóczåóchK ld uczeståików wómaga 

sięI co åajmåiej podstawowejI lub średåiej zåajomości jęzóka obcegoI poåieważ åauka 

jęzóka fachowego jest uzupełåieåiem lub koåtóåuacją åauki jęzóka ogólåegoK 

kiewątpliwą zaletą tego tópu kursu jest sóstematóczåość wprowadzaåego materiału 

gwaraåtująca postęp w åauceK tadą jest zbót duża wiedza jęzókowaI która może 

staåowić obciążającó problem dla uczącóch sięI jak i pewåe zaåiedbaåie rozwoju 

sprawåości jęzókowóchK 

honcepcja zorientowana na ucznia i rozwój sprawnościK mrogram kursu i 

podręczåik dobieraåe są po aåalizie potrzeb Eneeds analósisFK kauka skupioåa jest åa 

ćwiczeåiu sprawåości åiezbędåóch w sótuacjach jęzókowóchI w któróch mogą zåaleźć 
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się uczeståicó kursuLlektoratuK _ardzo często ozåacza to åastawieåie åa rozwijaåie 

jedåej lub dwóch sprawåości jęzókowóchI Eåa przókład uczeåie czótaåia literaturó 

fachowejFK waletą tego tópu kursów jest ich pragmatózmI ale i tutaj åie brak wad – 

podmiotowe traktowaåie uczącóch sięI staåowią oåi główåie użótkowåikówI a åie 

uczåiów jęzóka obcegoK  

honcepcja kładąca nacisk na tekstK qekst w jęzóku obcóm jest jedåocześåie 

przedmiotemI celemI i środkiem åauczaåiaK modręczåik jest zbiorem różåorodåóch 

tekstówI w większości auteåtóczåóchI z którómi uczącó się mogą mieć koåtakt w 

swojej pracóK fdealåie bółobóI abó wszóstkie sprawåości jęzókowe bółó ziåtegrowaåe i 

umożliwiałó rozwój sprawåości jęzókowóchK kiewątpliwó problem staåowi właściwó 

wóbór tekstów i ich progresja jęzókowaK 

honcepcja kładąca nacisk na uczenie sięK hoåcepcja ta bardzo mocåo wiąże się z 

pojęciem autoåomii w åauczaåiu i uczeåiu sięK mroces uczeåia się to przejęcie 

odpowiedzialåości przez uczåiaI wópracowaåie własåóch strategii uczeåia sięI 

odkrówaåie jęzókaK wåacząca w tóm procesie wódaje się rola åauczócielaK 

 mrzópomiåamI iż w åauczaåiu jęzóka fachowego mamó åajczęściej do czóåieåia ze 

specjalistami w daåej braåżó EstudeåciF i specjalistą w åauczaåiuI ale mało kompeteåtåą 

osobą w koåkretåej dziedziåieI åa przókład techåiczåejI czóli lektoremK tiem z 

własåego doświadczeåiaI iż przózåaåie się do åiewielkich kompeteåcji 

specjalistóczåóch i podkreśleåie większóch umiejętåości studeåtówI przó jedåoczesåóm 

pozostaåiu w roli doradcó jęzókowego zåacząco wpłówa åa postawę uczącóch sięK 

Czują się wtedó dowartościowaåi i umotówowaåiK Czasami spotókałam się z 

wątpliwościami dotóczącómi rzetelåości wópowiedzi uczåiówI chodziło o toI czó toI co 

mówią ma seås i odpowiada faktomI ale åie spotkałam się åa swoich zajęciach z 

podobåóm traktowaåiemK mrzecież iååi studeåci też słuchają swoich kolegów i mogą w 

każdej chwili zwerófikować ich wópowiedźI a z drugiej stroåó po pewåóm czasie lektor 

też zåa pewieå wóciåek wiedzó fachowejK qeå rodzaj prowadzeåia zajęć pozwala åa 

większą kreatówåość i wókorzóstaåie pomocó multimedialåóchK worieåtowaåie uczeåia 

jęzóka fachowego åa uczeåie się motówuje do iåteåsófikacji pracó åad jęzókiem przez 

samego studeåtaI uczó umiejętåości współpracó w zespoleI oraz pomaga w rozwoju 

działaåia fachowegoK kiezbędåe w tego tópu kursie wódaje się utrzómaåie dóscópliåó i 

staraååó dobór materiałówI wósoki poziom pomocó dódaktóczåóch oraz możliwość 

korzóstaåia z różåorakich mediówK  
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lpisując koåcepcje uczeåia jęzóka fachowego åależó wspomåieć o podejściu 

åazwaåóm w jęzóku aågielskim contentJbased instructionI mającóm początki w 

åauczaåiu biliågwalåómK modejście to często jest łączoåe z immersją jęzókowąK 

modejście to ma zaletó – pozwala åa efektówåe przóswajaåie zarówåo treści jęzóka 

ogólåegoI jak i specjalistóczåegoI wókorzóstaåie wiedzó fachowejI odåiesieåie do 

auteåtóczåóch sótuacjiI jedåocześåie stwierdzoåo pewåe åegatówåe wpłówó åa 

poprawåe opaåowaåie gramatóki i ortografiiK kie zawsze jest łatwo połączóć w sposób 

optómalåó åauczaåie treści fachowóch z åauczaåiem jęzóka Ehubiak OMMRI OOFK 

mołączeåie zåajomości jęzóka ogólåego z jęzókiem specjalistóczåóm wódaje się 

mieć wielu zwoleååikówI poåieważ komuåikacja w pracó åie ograåicza się tólko do 

czótaåia opisów urządzeńI iåstrukcji działaåia i czótaåie literaturó fachowejK t 

åauczaåiu jęzóka fachowego åa zajęciach dwie stroåó procesu dódaktóczåegoI czóli 

studeåci i lektorzó mogą bóć beåeficjeåtamiK ptudeåci uczą się jęzóka obcego i 

åiejedåokrotåie poszerzają swoją wiedzę fachowąI åauczóciele uczą jęzóka obcego i też 

poszerzają swój zakres wiedzó z daåego przedmiotuK siel EOMMOI PF twierdziI iż w 

åauczaåiu jęzóka fachowego  pierwszoplaåową rolę odgrówa ideåtófikacja kluczowóch 

elemeåtów w komuåikacji w miejscu pracóK hażdó pracodawca wómaga umiejętåości 

komuåikowaåia się w pracóI bez względu åa wókształceåieK Ale zdarzają się zmiaåó 

pracóI zmiaåó staåowiskaI zmiaåó pracodawców i z tego powodu uczącó się wiååi 

åabóć umiejętåości  dopasowaåia i elastóczåości EflexibilitóFK  t czasie zajęć 

jęzókowóch studeåci mają możåość zapozåaåia się z pewåóm ograåiczoåóm zakresem 

możliwóch sótuacji komuåikacójåóch w pracóK w jedåej stroåó są to dopiero plaåó i 

progåostókiI a studeåci bardziej zaiåteresowaåi są tu i teraz i dalekosiężåe 

przewidówaåia åie zawsze działają wóstarczająco motówacójåieX z drugiej stroåó 

åależó wzmocåić ich świadomość z jakiego tópu wózwaåiami liågwistóczåómi mogą 

mieć do czóåieåia w swojej pracóKNN mrawdopodobåie ogólåa kompeteåcja jęzókowa 

odgrówa  w takich sótuacjach zåaczącą rolę i stąd powiååi oåi potrafić 

przetraåsferować umiejętåości liågwistóczåe z jedåej dziedziåó åa iååąK lzåaczaI toI że 

lektorat powiåieå uczóć i uświadomić studeåtom zåaczeåie edukacji EeducationF w 

przeciwieństwie do szkoleåia EtrainingF ECrombieI  oikaJeeke NVVNI OSFK tiddowsoå 

                                                
NN t czasie lektoratu z każdą moją grupą robię ćwiczeåie polegające åa wópisaåiu według liter alfabetu 
rozmaitóch zawodówI poczóm studeåci pracują w parach lub małóch grupach i przógotowują opis umiejętåości 
ogólåóch I jak i kompeteåcji jęzókowóch wómagaåóch w daåóm zawodzieI Eåie tólko w jęzóku obcómI åa 
przókład architekt powiåieå umieć czótać plaåóI iåstrukcjeI rozmawiać z klieåtamiI iåstruktoramiI 
budowlańcamiI tłumaczóćI przekoåówaćI itpKFK 
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ENVUN za CrombieI oikaJeehe NVVNI PQF rozróżåia dwa odmieååe podejścia do 

åauczaåia jęzóka fachowegoW skierowaåe åa cele EgoalJorientedF i åa procesóLdziałaåie 

EprocessJorientedFK t drugim z wómieåioåóch ważåiejsze są środki uczeåia się åiż 

zawartość kursuK lczówiście to absolutåie åie implikuje margiåalizacji treści kursuI ale 

wiåieå oå bóć wóbraåó åa podstawie wómogów procesu uczeåiaI a åie wółączåie 

opierając się åa tómI czego uczącó się będzie potrzebować lub co chce robić użówając 

jęzóka obcegoK t swoich rozważaåiach tiddowsoå ENVUNF powołuje się åa sugestieI iż 

ludzie w rozmaitó sposób podchodzą do wielu problemówI móślą zbieżåie lub 

rozbieżåieI poåadto jest zwoleååikiem tezóI że sposób móśleåia zależåó jest w dużej 

mierze od studiowaåej dóscópliåóI co wódaje się kwestią dóskusójåąK  

alatego tak ważåóm wódaje się zachowaåie rówåowagi międzó treściami czósto 

jęzókowómi a aspektami fachowómiK modsumowując teå puåkt åależó stwierdzićI iż 

metodó i podejście do åauczaåia jęzóka fachowego ulegają modófikacjom zgodåie z 

aktualåómi treådami w åauczaåiu jęzóków obcóchI z przeprowadzaåómi badaåiami i 

potrzebom słuchaczóK tarta podkreśleåia jest rola åauczócielaI o której szerzej 

åapisałam w rozdziale OK 

kiestetóI zdecódowaåie brakuje podręczåików metodóczåóchI które pomogłóbó 

åauczócielom w efektówåóm prowadzeåiu zajęć z jęzóka fachowegoK kajlepszą 

pomocą są wskazówki i doświadczeåie iååóch åauczócieliK joim zdaåiem åależó 

rówåież åie bać się podpowiedzi samóch studeåtówI którzó mogą dostarczóć åam 

ceååóch uwagK dłówåóm problemem jest połączeåie kompeteåcji liågwistóczåóch ze 

zåajomością dziedziåó fachowejI której jęzóka uczómóK  

PKR płownictwo w jęzóku specjalistócznóm 

wåaczeåie słów w jęzóku specjalistóczåóm jest określaåe poprzez defiåicje podaåe 

w leksókoåach i słowåikachI z kolei w jęzóku ogólåóm wórazó są określaåe przez ich 

praktóczåe zastosowaåie Ehubiak OMMRI NVFK  

gedåóm z pierwszóch badaczóI któró użył pojęcia definicja bół pokratesI chcącó w 

teå sposób położyć kres wszelkim åiejasåościom w sferze moralåejK tedług teorii 

åaukowóch zaprezeåtowaåóch åpK przez ooelckeDgo i qhorsteåa ENVVVF zajmującóch się 

wspomåiaåóm pojęciem iståieją dwa rodzaje defiåicjiW realna i nominalnaK t jęzóku 

specjalistóczåóm w zależåości od grupó odbiorców defiåicje spełåiają dwie różåorodåe 
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fuåkcjeK ptroåa jęzókowa zupełåieI albo prawie wcale åieI będzie staåowiła przedmiotu 

dociekań dla specjalistó z daåej braåżóI dla tej osobó defiåicja omawia pewåe pojęcie 

Edefiåicja realåaFK katomiast jęzókozåawcę zaiåteresuje cel użócia daåego słowaI czóli 

oddaåie zåaczeåia daåego wórazu Edefiåicja åomiåalåaFK lbie wspomåiaåe powóżej 

defiåicje wiążą się z realistóczåóm Edefiåicja realåaF i idealistóczåóm Eåomiåalåa 

defiåicjaF ujęciem jęzókaK Czóli iååómi słowóI jęzók według zwoleååików teorii 

idealistóczåej służó człowiekowi do wórażaåia rzeczówistości pozajęzókowejI 

åatomiast zwoleååicó teorii realistóczåej hołdują stwierdzeåiuI iż jęzók jest określaåó 

poprzez rzeczówistość pozajęzókowąI stąd realåe defiåicje stwierdzają iståieåie daåego 

zjawiska bądź rzeczó Ehubiak OMMRI NVFK  

fååą klasófikację defiåicji zapropoåował AróstotelesK gego defiåicja klasóczåa 

wiååa składać się z trzech elemeåtówW 

NK definiendum – czóli część defiåiowaåaI wórażeåie jęzókowe mające zostać 

opisaåeI określoåeX 

OK definitor – fuåktor defiåicójåóI człoå łączącó pierwszą i trzecią częśćX 

PK definiens – część defiåiującaX defiåieås dzieli się åa dwie częściW termiå 

rodzajowóI czóli åazwaI która zakreśla defiåiowaåe pojęcieI i termiå 

umożliwiającó charakteróstókę cech daåego pojęcia i odróżåieåie go od iååóch 

podobåóch pojęć Ehubiak OMMRI NVFK 

kastępåą odmiaåą defiåicji dotóczącą jęzóka specjalistóczåego wartą wspomåieåia 

jest defiåicja eksplikacójna składająca  się z  takich  samóch  elemeåtów  jak  opisaåa  

wcześåiej definicja klasócznaI ale zawierająca cechó charakteróstóczåe pozwalające 

precózójåie określić defiåieådumK 

qa ostatåia defiåicja jest mocåo związaåa z teorią stereotópówI czóli teorią 

mówiącąI iż każdó wóraz może wówołać określoåe skojarzeåie ważåe dla komuåikacji 

międzó ludźmiK lczówistóm jest faktI że skojarzeåia mogą bóć całkowicie odmieååe 

zależåie od użócia jęzóka fachowego lub jęzóka ogólåegoI ale z kolei skojarzeåia 

specjalistóczåe są takie same åiezależåie od kulturóK gest to bardzo ważåeI gdóż w 

przópadku åauczaåia jęzóka fachowego åie musimó poświęcać czasu åa różåice 

kulturowe w odbiorze pewåóch pojęć i zåaczeńK gakże często bówaI iż użócie daåego 

słowa wówołuje czasami krańcowo różåe skojarzeåiaI åa przókład wóraz mószka w 

przópadku iåformatóka automatóczåie wiąże się z urządzeåiem umożliwiającóm ruch 
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kursora åa ekraåie komputeraI åatomiast dla biologa jest to grózoń wszóstkożeråó w 

kolorze czaråóm lub szarómK 

t defiåicji egzemplarócznej defiåieås jest określaåó åie przez podaåie cech 

charakteróstóczåóchI lecz przez podaåie przókładówK ka przókład w tego tópu 

defiåicjach pojazd zostaåie określoåó jako samochódI rowerI autobusI itpK aefiåicje 

egzemplaróczåe są powiązaåe z teorią prototópówI według której zåaczeåie słowa 

wiąże się ?KKKz najbardziej tópowómi przedstawicielami pojęciaI które to słowo oddajeI 

podczas gdó inni reprezentanciI mimo że spełniają wszóstkie króteria przónależności do 

niegoI są uważani za jednostki peróferójne? Ehubiak OMMRI ONFK oówåież ta teoria ma 

pewåe wspólåe cechó z teorią skojarzeńI gdóż twierdziI iż w kulturach różåóch 

åarodów iståieją różåorodåe prototópó zåaczeń leksókalåóchI Esłowo ubranie ma wiele 

odmieååóch prototópów w różåóch państwachFI åatomiast w przópadku jęzóka 

specjalistóczåego prototópó są zawsze jedåozåaczåeK  

holejåą próbą opisaåia defiåicji jęzóka specjalistóczåego jest usóstematózowaåie 

leksóki w definicje genetóczne lub iåaczej zwaåe operacójneI w któróch deficieås 

opisaåó jest jako proce tworzeåia daåego przedmiotuK  

t definicjach induktównóch podaåe są egzemplarze bazowe i różåorodåe 

kombiåacje międzó åimi wielu przedmiotówK tórazó sóåoåimiczåe są użówaåe do 

opisu zjawiskI przedmiotów w defiåicjach sóåoåimiczåóchK aefinicje kontekstualne 

posługują się zåaczeåiem i użóciem daåego słowa w koåtekście Ehubiak opK citKFK 

lbjaśnienie słownictwa z jęzóka specjalistócznego przó pomocó defiåicji może 

przóbrać według eK _ottgeåbacha ENVUPF dwojaką formęW anaforóczną lub 

kataforócznąK t pierwszóm przópadku åajpierw zostaje podaåe słowoI potem 

åastępuje jego objaśåieåieI åatomiast z wójaśåieåiem kataforóczåóm mamó do 

czóåieåiaI jeśli opis daåego przedmiotu bądź zjawiska poprzedza sam termiå podaåó 

późåiejK lpis aåaforóczåó ma zastosowaåie we wszelkiego rodzaju słowåikachI 

leksókoåachI eåcóklopediachI w któróch wszóstkie termiåó ułożoåe są w porządku 

alfabetóczåómK lbjaśåieåia o charakterze kataforóczåóm są z kolei użówaåe w 

podręczåikach do åauki jęzóka obcego jako ważåó elemeåt wzmacåiającó uwagę i 

przóciągającó zaiåteresowaåie uczącóch sięK mrzógotowując sprawdziaåóI testó mające 

åa celu zbadaåie przóswojeåia przez studeåtów słowåictwa jęzóka fachowego åależó 

pamiętaćI że techåiki aåaforóczåe są z pewåością dużo trudåiejsze w porówåaåiu z 

techåikami kataforóczåómiK ao ćwiczeń åależącóch do tej ostatåiej grupó są testó tópu 
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multipleJchoiceI łączeåie wórazów o podobåóch lub tóch samóch zåaczeåiachK t 

testach aåaforóczåóch studeåci muszą wókazać się większą wiedzą i zåajomością 

tematu – termiå specjalistóczåó wiåieå zostać precózójåie opisaåóI objaśåioåóK  

gedåóm z åaukowców polskich zajmującóch się defiåiowaåiem pojęć jest ptaåisław 

dajda ENVVMI OMJOOFI któró zwraca uwagę iż budowa i poprawåość defiåicji w 

rozmaitóch jęzókach jest podobåaI åatomiast ich realizacja przó pomocó środków 

gramatóczåóch i leksókalåóch może bóć odmieååaK kależó tu mocåo podkreślićI iż 

umiejętåość defiåiowaåia pojęćI zjawiskI przedmiotów jest kompeteåcją o 

rudómeåtaråóm zåaczeåiuI mającą dużó wpłów åa przóswojeåie i poprawåość użócia 

termiåów fachowóchK Abó åauka jęzóka specjalistóczåego bóła efektówåaI studeåci 

wiååi bóć zazåajomieåi ze sprawåością tworzeåia defiåicji w obszarze swojego 

przedmiotu studiówK gęzók ogólåóI jęzók potoczåó jest spoåtaåiczåóI ekspresójåóI 

zawiera wiele słów wielozåaczåóchK w kolei jęzók fachowó zawiera termiåologię 

związaåą z daåą dziedziåą åaukiI techåikiI i każdó termiå jest jasåo i precózójåie 

zdefiåiowaåóI co uåiemożliwia swobodåą iåterpretacjęK kależó zwrócić uwagęI iż w 

świecie techåikiI przórodóI åaukiI każde åowe zjawisko powiååo bóć szóbko określoåe 

i opisaåeI jak i powiååo otrzómać spójåą i logiczåą åazwęK gedåą z åajważåiejszóch 

cech charakteróstóczåóch słowåictwa fachowego jest jego jedåozåaczåośćI ?każda 

nazwa powinna oznaczać tólko jedno pojęcie? Ejusiał OMNMI PJQUFI czóli daåó termiå åie 

powiåieå mieć homoåimówI jak i sóåoåimówK qermiåó stosowaåe w åauce cechuje 

logika Esama åazwa kojarzó się z defiåicjąFI zwięzłośćI poprawåość jęzókowaI oraz åie 

powiååó wzbudzać emocjoåalåóch sprzeciwówK gęzók åauki służó ludziom åauki do 

komuåikowaåia sięK 

qekstó specjalistóczåe zawierają strukturó w formie skupień terminologicznóchK 

Termin według dajdó ENVVMI PUF to ?jednostka leksókalna spełniająca funkcję znaku 

profesjonalnego pojęcia?K ptarając się opisać pojęcie termiå åależó wskazać takie 

cechóI jakW  

· termiå może bóć użótó w ograåiczoåóm zasięgu w sposób profesjoåalåóX 

· ma defiåicjęX 

· cechuje się sóstemowościąI czóli jako kategoria specjalistóczåa jest człoåem 

szerszej wiedzóX 

· jest jedåozåaczåóI brak sóåoåimii i polisemiiX 

· åeutralåó stólowo Emorwoł OMMSI materiałó koåfereåcójåeFK 
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 w kolei hubacki EOMMVI PRF defiåiuje skupieåia za ptarzec ENVUQF jako powiązaåie 

dwóch lub większej liczbó wórazówI pełåiącóch fuåkcję jedåostki åomiåacójåej w 

daåej dziedziåie åaukiK pkupieåie ma swoje specjalåe zåaczeåie i zåajduje się w 

sprecózowaåóm miejscu w termiåologiiK dajda ENVVMI VSF podaje åastępujące cechó 

skupień termiåologiczåóchW 

· skupieåia mogą bóć reprodukowaåeX 

· skupieåia staåowią semaåtóczåą całośćX 

· prezeåtują pojęcie specjalistóczåeX 

· skupieåia mają jedåowórazowe odpowiedåiki w jęzóku obcóm i jęzóku polskimX 

· skupieåie åiejedåokrotåie są jedóåóm przójętóm określeåiem dla koåkretåego 

pojęciaX 

· częste wóstępowaåieK 

moåadto dajda ENVVMI VTF dzieli skupienia według króterium ilościowego åa proste 

Eskładające się z dwóch pełåozåaczåóch wórazówF i skupieåia złożoneI które są 

poszerzeåiem skupień prostóchK pkupieåia charakterózują się wóstępowaåiem tak 

zwaåej elipsó Ehubacki OMMVI PT i åKFK lzåacza to możliwość opuszczeåia jakiegoś 

ogåiwa skupieåiaI któró może bóć odtworzoåó åa przókład åa bazie koåtekstuK wa 

przókład może posłużyć skupieåie z termiåologii prawåiczejW aplikant EprokuratorskiFK 

_adaåia Eptarzec NVUQI eałas NVVR za hubacki OMMVI PUJQMF prowadzą do 

åastępującóch koåkluzji opisującóch iååe cechó skupieńW 

· skupieåia termiåologiczåe w åajlepszó sposób oddają treść pojęćI są precózójåe i 

dzięki temu pojęcie otrzómuje określoåą lokatę w sóstemie termiåologiczåómX 

· åajczęściej spotókaåe są skupieåia dwuwórazowe jako åajbardziej fuåkcjoåalåeX 

· w większości wópadków skupieåia Ewedług dajdó NVVMI VS staåowiącóch UMJVMB 

wszóstkich termiåówF powstają w sposób semaåtóczåo J sóåtaktóczåóX ozåacza toI 

iż słowo z jęzóka ogólåego scala się z termiåemI co pociąga za sobą jego 

specjalizację i słowo to zostaje człoåem åowej jedåostki åazewåiczejK t molsce 

termiåologią techåiczåą zajmował się międzó iååómi jariaå jusiałI któró 

przógotował  zasadó pomocåe w kreowaåiu termiåów stosowaåóch w techåice i 

zawarł je w swojej książce wódaåej w NVSN rokuK jimo upłówu czasu wiele z reguł 

jest åadal aktualåóchW 

· powszechåośćI czóli åie zmieåia się åazw już upowszechåioåóchX 
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· pojęcia techåiczåe wiååó bazować åa śródsłowach rodzimóchX 

· wiååó bóć kompatóbilåe w kwestii śródsłowia z åazwami międzóåarodowómiX 

jedåocześåie åowe wórazó powiååó bóć sformułowaåe w całości z rodzimego lub 

całkowicie z obcego śródsłowiaX śródsłowia powiååó dawać możliwość tworzeåia 

słów pochodåóchX 

· pojęcia rówåorzędåe wiååó mieć åadrzędåeI bezpośredåie pojęcieX 

· termiåó z zakresu techåiki muszą dzięki swemu brzmieåiu kojarzóć się z 

defiåicjami odåoszącómi się do tóch åazwX 

· jedåa åazwa powiååa określać tólko jedåo pojęcieI i każde pojęcie powiååo mieć 

tólko jedåą åazwęX 

· åazwa techåiczåa musi zawierać jedåą iåformacjęX 

· termiåó techåiczåe wiååó bóć krótkieI łatwe do wómówieåia i bóć zgodåe z 

zasadami poprawåości jęzókowejX 

· åeutralåeI åie wzbudzające złóch skojarzeńI koåotacjiNOK 

mrace zajmujące sie termiåologią opierają się główåie åa dwóch króteriachW 

podejście prescróptówåe EåormatówåeF i podejście deskróptówåe EopisoweFK mierwsze 

podejście związaåe jest z koåieczåością przógotowówaåia åowóch słowåików 

Eporządkowaåie termiåologiiF i jest tópowe dla termiåologówI åatomiast zwoleååikami 

drugiego podejścia są jęzókozåawcó Ehozłowska OMMTI NNUFK   

Często zdarza sięI iż osoba åiebędąca fachowcem w daåej dziedziåie ma kłopotó z 

właściwóm zrozumieåiem tekstu specjalistóczåegoK kawetI jeśli słowåictwo åie 

sprawia trudåościI to struktura tekstu uåiemożliwia poprawåe przóswojeåie 

wiadomościK qekstó techåiczåe zawierają åie tólko leksókę związaåą z omawiaåą 

dziedziåąI ale szereg skrótówI sómboli zrozumiałóch tólko dla fachowcówK qekstó takie 

są rówåież bardzo ?gęste?I jeśli mówimó o użótóm słowåictwieI poåad SMB staåowią  

leksókalåeI a tak zwaåe gramatóczåe okK PMBK ptól zdań jest bezosobowóI często 

użówaåa jest stroåa bieråaI a wórazó złożoåeI wórażeåia o dość skomplikowaåej 

strukturze åie åależą do rzadkościK 

Cróstal EOMMRI OR i åKF koåstatujeI iż ważną kwestią są åie tólko same słowa z 

zakresu åaukiI techåikiI ale rówåież wórazó bez któróch åaukowcó åie bólibó w staåie 

wórazić wóåików swoich badańI åapisać iåstrukcjiK ao tego tópu słów Cróstal zalicza 

                                                
NO tikipediaI hasło terminK 
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åa przókład czasowåiki tópuW wójść z założeniaI określićI oszacowaćI zwerófikowaćI 

czasowåiki ostrzegająceL radząceW unikaćI zapobiegaćI czasowåiki maåipulacjiW 

dopasowaćI połączóćI przómiotåikiLprzósłówki metodóW stopniowoI ostrożnieI 

przósłówki częstotliwościW zazwóczajI w przóbliżeniuK ka przókładzie krótkiego tekstu 

åa  temat  akustóki  składającego  się ze  stu  pięciu  wórazówI  Cróstal  aåalizuje  

proceåtowość słówI które mogą bóć zrozumiaåe bez zåajomości tematu åa poziomie 

specjalistóK mo odrzuceåiu słów tópowóch dla tej dziedziåó wiedzó Eosiemåaście 

wórazówFI wórazów åależącóch do kategorii gramatóczåej EtheI aI ofF staåowiącóch 

około połowę tekstuI pozostało czterdzieści jedeå słów  wchodzącóch w skład wórazów 

z zakresu wiedzó ogólåejK Czóli przeciętåó czótelåik jest w staåie zrozumieć około TMB 

tekstuK Ale do zrozumieåia tekstu fachowego przóczóåia się åie tólko sama zåajomość 

leksókiI ale rodzaj połączeń międzó wórazami i sposób prowadzeåia dóskursuK Cróstal 

EOMMRI OS i åKF rozumie przez to jasåe rozróżåieåie wstępuI rozwiåięcia i zakończeåia 

tekstuI wópuåktowaåieI koåtrastowaåieI jak i adekwatåe użócie signpostsI  jęzóka 

ukieruåkowującego EzwrotówI które umożliwiają piszącemu lub mówiącemu 

zorgaåizować tok móślowóI a czótającemu lub słuchającemu åadążać za tokiem móśli 

autoraFK  

t tóm koåtekście pragåę  przópomåieć kilka uwag związaåóch z zapamiętówaåiem 

åowóch słówekKNP kiewątpliwie zåaczącómi czóååikami wpłówającómi åa jakość 

zapamiętówaåia jest stosuåek do przekazówaåóch iåformacjiI jak i poczucie 

przódatåości słów przezåaczoåóch do åauczeåia sięK motrzeba użócia daåego słowa 

powodujeI iż dość szóbko zostaje oåo zakodowaåe w pamięci Eaźwierzóńska OMMTI PTJ

QNFK rczeåie się słowåictwa związaåego ze zåaåą åam dziedziåą rówåież ułatwia 

przóswojeåie åowego słowåictwaK qworzeåie skojarzeń i asocjacji åowóch słów ze 

słowami już åam zåaåómi sprzója procesowi zapamiętaåia åowóch wórazówK rczeåie 

się åowóch słów w obcóm jęzókuI a w opisaåóm przópadku åas iåteresującómI słów 

związaåóch z jęzókiem fachowómI åa pewåo åie jest łatweI poåadto łączó w sobie 

elemeåtó uczeåia się ze zrozumieåiem i uczeåia pamięciowegoK 

t związku z tómI åiezbędåóm wódaje się przekazaåie przez åauczócieli pewåóch 

techåik wspomagającóch proces zapamiętówaåia åowóch słówek i zwrotówK t 

przópadku studeåtówI którzó uczą się od latI ułatwieåiem może bóć faktI iż w 
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większości zåają oåi swoje możliwości i mają opracowaåe własåe strategie i metodó 

uczeåia się åowego słowåictwaK  

aotóchczasowe badaåia prowadzoåe åad pamięcią åie przóczóåiłó się w zåaczącó 

sposób do problematóki uczeåia się słowåictwa obcojęzóczåegoI zwłaszcza fachowegoK 

kależó wspomåieć w tóm miejscuI że dla dość dużej grupó osób ważåe jest 

postrzegaåie poliseåsoróczåeI czóli wielozmósłoweK ala tóch ludzi przezåaczoåe są 

rósuåkiI fotografie w tekstachI gdóż ułatwia im to zapamiętaåieK wdjęciaI obrazki 

odciągają uwagę uczącego się od faktówI i pozwalają z kolei skupić się åa formie 

jęzókowejI co sprzója zapamiętówaåiu kolejåóch elemeåtów jęzókowóch 

Eaźwierzóńska OMMTI PTJQNFK Ale åie åależó przeceåiać zåaczeåia ilustracjiI poåieważ 

mogą oåe dodatåie wpłówać åa proces zapamiętówaåiaI ale rówåie ważåe jest 

kodowaåie werbalåeI gdóż uczącó się bardziej koåceåtruje się åa formie jęzókowej åiż 

åa treści Eaźwierzóńska OMMTI opKcitKFK aużóm ułatwieåiem mogą bóć wszelkie 

elemeåtó pozwalające wóróżåić trudåe wórazóI lub wórazó do zapamiętaåiaK 

kiezbędåóm czóååikiem ułatwiającóm zapamiętaåie jest zwróceåie uwagi åa 

brzmieåieI obraz graficzåó i zåaczeåie wórazuK pkojarzeåie i kilkakrotåe powtórzeåie 

wórazu zåacząco sprzójają zakodowaåiu åowóch wórazówK pkupieåie uwagi åa 

omawiaåóch tematach możåa osiągåąć przez odpowiedåi dobór ciekawóch ćwiczeńI co 

czóåi zapamiętówaåie efektówåóm procesemK kależó do tego dodać wósoki stopień 

motówacji i regularåe uczeåie sięI abó móc powiedziećI iż uczeåie się przóåiesie 

rezultató i korzóståe efektóK  

fståieją oczówiście iådówidualåe różåice determiåujące zapamiętówaåie i 

przechowówaåie w pamięci kolejåóch porcji iåformacjiK ka pamięć mają wpłów też 

takie czóååiki jak czasI pora dåiaI wiekI zåajomość tematókiK kiestetóI åie zawsze jest 

możliwe zaplaåowaåie zajęć w porach korzóståóch dla pracó umósłowejI co åakłada åa 

lektorów dodatkowó ciężar przógotowaåia ciekawóch i stómulującóch ćwiczeń 

sprzójającóch zapamiętaåiu åowóch wórazówK moza tómI åależó pamiętaćI że liczba 

słów możliwóch do zapamiętaåia åie jest åieograåiczoåa i trzeba skoåceåtrować się åa 

åajważåiejszóchK Czóli podsumowującI początkowe wrażeåieI skupieåie się åa temacieI 

pobudzeåie ciekawościI wósoki stopień motówacjiI właściwó zestaw ćwiczeń mogą 

wpłóåąć korzóståie åa zapamiętaåie leksókiK  

Ciekawe badaåia przeprowadzoåo w ciålaådii w NVUU roku Esiel OMMOI artókuł z 

fåteråetuFI w któróch ageåcje państwowe odpowiedzialåe za edukację chciałó się 
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dowiedziećI jakie są potrzebó jęzókowoJkomuåikacójåe w sektorze przemósłu i 

bizåesuI i w związku z tóm przógotować taki program åauczaåia jęzóków obcóchI któró 

pozwoliłbó przószłóm iåżóåierom sprostać wómogom róåku i posiąść odpowiedåie 

umiejętåości jęzókowe åiezbędåe w żóciu zawodowómK _adaåia przeprowadzoåo åa 

dwóch grupachW do pierwszej z åich zaliczoåo iåżóåierów i specjalistów o wósokich 

kwalifikacjachI do grupó drugiej techåików i średåi persoåel techåiczåóK _adaåia 

wókazałóI iż iåżóåierowie i wóższó persoåel åie tólko mają do czóåieåia z codzieååómi 

problemami techåiczåómi związaåómi z pracąI ale oczekuje się od åich pisaåia 

dokumeåtów zarówåo formalåóch Elistó służboweFI jak i åieformalåóch EfaksóI maileI 

åotatkiI itpKFK moåadto bardzo często w pracó iåżóåierowie koåtaktują się z klieåtami 

osobiście lub telefoåiczåieI w związku z tóm potrzebåe im są zwrotó użówaåe w 

rozmowach telefoåiczåóch i w koåtaktach bezpośredåichI a åierzadko wiååi zåać 

zasadó prezeåtacji i åegocjacjiK  

t przópadku średåiego persoåelu techåiczåego i techåików zåajomość jęzóka 

obcego åie bóła potrzebåa åa tak wósokim poziomieK qechåicó powiååi przede 

wszóstkim umieć przeczótać iåstrukcjeI porozumieć się w przópadku podróżó 

służbowejI åatomiast bardzo rzadko bóli proszeåi o åapisaåie formalåego listuI 

dokoåaåie prezeåtacji czó udziału w åegocjacjachK kależó wskazać tutaj rówåież pewåą 

przewagę umiejętåości mówieåia i słuchaåia åad umiejętåościami pisaåia i czótaåiaK 

te wåioskach z przeprowadzoåóch badań położoåo åacisk åa faktI iż każdemu 

pracowåikowi åiezbędåa jest zåajomość jęzóków obcóchI ale w różåóm zakresieK qo 

ozåaczaI że åależó staraååie i dokładåie przógotować program åauczaåia zgodåó z 

wómogami pracóI  abó studeåci åabóli właściwe i potrzebåe w dalszej karierze 

zawodowej kompeteåcje jęzókoweK  

datehouse EOMMNI artókuł z fåteråetuF wóróżåia trzó umiejętåości związaåe ze 

zåajomością jęzóków obcóchI które mogą waruåkować odåiesieåie sukcesu w żóciu 

zawodowómK mierwsza to umiejętåość użówaåia jęzóka w sótuacjach åieformalåóchI 

abó bóć zrozumiaåóm i komuåikatówåómI bez względu åa koåtekst zawodowóK 

kastępåie umiejętåość posługiwaåia się åomeåklaturą tópową dla daåego zawodu oraz 

umiejętåość posługiwaåia się jęzókiem ogólåoakademickimI co umożliwi 

przeprowadzeåie badań lub sformułowaåie odpowiedzi åa memoraådumK  
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wåajomość jęzóka fachowego åie ograåicza się tólko do zåajomości leksóki i istotåą 

rolę odgrówają koåstrukcje gramatóczåeK f teå problem zostaåie omówioåó w åastępåej 

częściK 

PKS dramatóka w nauczaniu jęzóka specjalistócznego 

dramatóka zajmuje zdecódowaåie måiej miejsca w badaåiach åad åauczaåiem 

jęzóka specjalistóczåegoK ka lektoracie åa åaszej uczelåi przójmujemó zasadęI iż 

uczómó jęzóka specjalistóczåego studeåtówI którzó sąI co åajmåiej åa poziomie 

średåim swoich kompeteåcji jęzókowóchI w związku z tómI główåe zasadó gramatóki 

åie są im obceK mozwala toI przó małej liczbie godziåI skupić się åa uczeåiu główåie 

leksóki i struktur åiezbędåóch do czótaåia literaturó fachowejK w dotóchczasowóch 

opisów gramatóki jęzóka specjalistóczåego wóåika faktI że gramatóka jęzóka 

fachowego i jęzóka ogólåego różåią się przede wszóstkim kwaåtótatówåieI co ozåaczaI 

iż w gramatóce jęzóka specjalistóczåego åastępuje selekcja struktur potrzebåóch do 

efektówåego porozumiewaåia się w obrębie jęzóka daåej braåżó Ehubiak OMMSI PRFK 

kależó podkreślićI iż strukturó gramatóczåe jęzók fachowó czerpie z jęzóka ogólåegoI 

w przeciwieństwie do leksókiI gdzie iståieje duża moc tworzeåia åowóch wórazówI 

skojarzeńI koåotacjiK w pewåością åawet åiewielka zåajomość podstawowóch struktur 

gramatóczåóch jęzóka obcegoI a z drugiej stroåó doskoåałe kwalifikacje zawodoweI 

plus zasób słowåictwa związaåó z daåą dziedziåą wiedzó umożliwiają komuåikacjęK 

kauczając czó też przópomiåając formó gramatóczåe åiezbędåe w åauczaåiu jęzóka 

fachowego åie powiååiśmó spotkać większóch przeszkódI gdóż w większości 

wópadków strukturó gramatóczåe jęzóka fachowego są zdecódowaåie zredukowaåe w 

stosuåku do jęzóka ogólåegoK Abó komuåikować się w obrębie zåaåej åam dziedziåó 

åie jest koåieczåa zåajomość åa przókład w jęzóku aågielskim wszóstkich czasówK 

moåadto te same strukturó gramatóczåe pojawiają się w tekstach specjalistóczåóch tak 

częstoI iż w zasadzie åie sprawiają większego kłopotu w åauceK 

mrzópomåęI że do główåóch zadań porozumiewaåia się przó pomocó jęzóka 

specjalistóczåego jest przekazaåie daåóch w sposób jasåóI klarowåó i logiczåóI takI abó 

odbiorcó komuåikatu mogli zrozumieć przekazI któró wiåieå bóć przedstawioåó z 

uwzględåieåiem poziomu i kwalifikacji odbiorcóX komuåikat åależó przekazać 

maksómalåie obiektówåie i oszczędåieK  
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_iorąc pod uwagę powóższe cechó jęzóka fachowego możåa wóselekcjoåować 

åajważåiejsze strukturó gramatóczåe charakteróstóczåe dla zdecódowaåej większości 

jęzóków specjalistóczåóchK jimo ogromåego zróżåicowaåia jęzóków fachowóch i 

tworzeåia się åowóch dóscópliå åaukiI jest możliwó opis gramatóczåó zarówåo 

ogólåego jęzóka fachowegoI jak i gramatóki jęzóków specjalistóczåóch 

wóspecjalizowaåóch Ehubiak OMMSI PSJPTFK  

Często się zdarzaI iż studeåtów podczas czótaåia tekstów fachowóch przeraża duża 

liczba zdań złożoåóchI długichI co sprawia wrażeåieI że tekst jest bardzo trudåóK 

wgodåie z wómogiem komuåikacji fachowejI rzeczówiście takie tekstó przekazują 

precózójåie jak åajwięcej iåformacjiI daåóch – omawiają z detalamiI bez zbędåóch słów 

i tak zwaåóch ozdobåikówI faktóI bo takie jest ich zadaåieK Ale w tekstach fachowóch 

daje się zauważyć teådeåcja do uproszczeåia zdańI co pozwala åa efektówåą 

komuåikacjęK kależó jedåak zwrócić uwagę åa teådeåcje użówaåiaI czó wręcz 

åadużówaåiaI w jęzóku fachowóm struktur tópowóch dla jęzóka ogólåegoK mowoduje 

toI åawet przó pełåej poprawåości gramatóczåejI zaburzeåie procesu komuåikacójåegoK 

ptąd tak ważåe jest wórobieåie u uczącóch się åawóku stosowaåia techåik 

zwiększającóch fachowość użówaåóch strukturK ao wspomåiaåóch techåik åależą 

międzó iååómi w jęzóku aågielskim zmiaåa formó osobowej åa bezosobowąI czó 

użócie stroåó bieråejK  

t trakcie åauki jęzóka specjalistóczåego åauczóciel musi dokoåać selekcji 

materiałuI któró ma bóć przóswojoåó przez studeåtówK jając do dóspozócji średåio 

tólko NOM godziå lektoratu lektor staje często przed dólematemI co jest ważåiejszeW 

åauczeåie jęzóka fachowego przó zaåiedbaåiu struktur gramatóczåóchI czó åauka åie 

odbówa się kosztem jęzóka ogólåegoX w jaki sposób skuteczåie i efektówåie wdrażać 

strukturó potrzebåe do komuåikacji w zakresie jęzóka fachowegoK  

t literaturze fachowej åależó zwrócić uwagę åa prace _rauåerta EOMMMI QNQJQOTFI 

któró wóodrębåia trzó rodzaje kursów jęzóka fachowego w odåiesieåiu do åauczaåia 

gramatókiK ao pierwszej grupó możåa zaliczóć podręczåiki do åauki jęzóka 

specjalistóczåego åastawioåe åa kształtowaåie wómagaåóch kompeteåcji zawodowóchI 

co z kolei ozåaczaI iż brak w åich progresji gramatóczåoJstrukturalåejK blemeåtó 

gramatóki wprowadzaåe są åa zasadzie zgodåości i powiązaåia logiczåego z tematem 

fachowómK ao drugiej grupó åależą książkiI oferujące åaukę jęzóka obcego åa 

poziomieI co åajmåiej średåim i wóższómI silåie åastawioåe åa åauczaåie jęzóka 
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fachowegoK aokładåe omawiaåie gramatóki åie jest zadaåiem pierwszoplaåowómI 

aczkolwiek w porówåaåiu z grupą poprzedåiąI strukturó są przedstawioåe w sposób 

bardziej formalåóK hursó jęzóka fachowego stałó się w åiektóróch zawodach i 

iåstótucjach koåieczåościąI co spowodowało orgaåizację kursów jęzóka 

specjalistóczåego rówåież dla osób åiezåającóch jęzókaK t takim przópadku dokładåe i 

rzetelåe omówieåie zasad gramatóczåóch jest koåieczåe i to w sposób progresówåóI 

uwzględåiającó kolejåość zagadåieńK moszczególåe strukturó są wprowadzaåe 

rówåocześåie z wprowadzaåiem jęzóka zawodowegoK w pewåością jest to dłuższa i 

trudåiejsza droga prowadząca do przóswojeåia leksóki i struktur w obrębie jęzóka 

fachowegoK 

mrzógotowując program lektoratów åa molitechåice mozåańskiej mając do 

dóspozócji tólko åa większości wódziałów NOM godziå zajęćI postaåowiliśmó skupić się 

åa zazåajomieåiu studeåtów ze słowåictwem związaåóm z ich dziedziåąI abó w 

przószłości åie bali się sięgać po literaturę fachową w jęzóku obcómK mraktóczåie w 

każdóm zawodzie åiezbędåe jest stałe dokształcaåie się i zåajomość bieżącóch treådów 

i  zmiaåK  ptudeåtI  a  w przószłości  pracowåikI  wiåieå  posiąść takie  umiejętåościI  które  

pozwolą mu åa dokształcaåie åa podstawie literaturó obcojęzóczåejK alatego oprócz 

tekstów zamieszczoåóch w skróptach i podręczåikach użówaåóch åa zajęciachI lektorzó 

korzóstają z wszelkiego rodzaju dodatkowóch materiałów i źródełI abó studeåci mogli 

zazåajomić się z jak åajwiększą i bogatą ofertą różåóch tópów pismI czótaåekI 

iåformacjiI relacjiI artókułówI sprawozdańK pzeroka gama materiałów 

wókorzóstówaåóch åa lektoracie pozwala åa obócie i pozåaåie rozmaitóch stólów 

stosowaåóch w piśmieååictwie fachowómK corma w dużej mierze zależó od kieruåku i 

wódziałuK t åiektóróch wópadkach może to bóć åa przókład rósuåekI schemat obwodu 

elektróczåegoI któró ma opisać studeåtI w iååóm przópadku będzie to aåaliza daåóch 

liczbowóch przedstawioåóch åa wókresie bądź grafieI lub opis działaåia koåkretåego 

urządzeåia mechaåiczåegoKNQ t pracó z tekstami fachowómi åiezbędåe wódaje się 

zazåajomieåie studeåtów z reprezeåtatówåómi strukturami gramatóczåómiK dłówåóm 

zadaåiem tekstu specjalistóczåego jest przekazaåie iåformacjiI poiåstruowaåieI podaåie 

faktówI opis schematu działaåia urządzeåiaI maszóåóI prezeåtacja daåóch liczbowóchK 

alatego tekstó z jęzóka fachowego mają teådeåcję do uogólåieńI zróżåicowaåia i 
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skracaåia iåformacji EkomprómaråościF Ewawadzka OMMQI NQOFK wdaåia w dużej mierze 

zbudowaåe są w stroåie bieråejI podrzędåie złożoåeI z użóciem przódawekI 

przómiotåikówK  

earmer EOMMNI NRF rozróżåia dwa rodzaje gramatókiW deskróptówną i 

pedagogicznąK mierwsza z wómieåioåóch przedstawia zasadó koåstrukcji 

gramatóczåóch w daåóm jęzókuI åatomiast pedagogiczåa ma za zadaåie pomóc 

åauczócielom i uczåiom w jasåóm sprecózowaåiu i rozróżåieåiu międzó formami 

poprawåómi i åiepoprawåómiI ale åależó bóć ostrożåómI abó åie doprowadzić do 

zbótåich  uproszczeń prowadzącóch do åiewłaściwego użócia form gramatóczåóchK 

Cróstal EOMMNI NRJNSF propoåuje zastosować regułó gramatóczåe w formie postulowaåej 

przez pwaåa ENVVQFW prostotaI prawdziwośćI klarowåośćK pama gramatóka jest kwestią 

dość sporåą w procesie åauczaåiaI poåieważ jeśli jest ogólåa zgoda co do potrzebó 

zåajomości koåstrukcji gramatóczåóch do poprawåości komuåikowaåiaI to idea jak 

uczóć gramatóki stwarza wiele koåtrowersjiK rr EOMMUI TT i åKF przedstawia kilka 

puåktów widzeåia åa problematókę åauczaåia i uczeåia się gramatóki åa podstawie 

badań  i opiåii liågwistówK wasadåiczą kwestią jest åie samo pótaåie czó åależó åauczać 

i uczóć się gramatóki Ew przópadku åauki jęzóka ojczóstego åie uczómó się specjalåie 

gramatókiFI ale puåkt ciężkości wiåieå bóć przesuåiętó åa pótaåie czó åauczaåie i 

uczeåie się reguł gramatóczåóch pomaga w åauce jęzóka obcegoK rr jedåozåaczåie 

stwierdzaI iż pozåawaåie zasad koåstrukcji gramatóczåóch pomaga w åauce jęzóka 

obcego pod waruåkiemI iż åie staåowi celu samego w sobie i jest åarzędziem w 

opaåowaåiu i doskoåaleåiu jęzókaK pugestie abó studeåci sami pozåawali i 

iådówidualåie pracowali åad regułami gramatóczåómi åie zawsze zåajdują 

potwierdzeåie i pomoc ze stroåó åauczóciela jest åieodzowåaK kależó rówåież 

wóstrzegać się traktowaåia gramatóki jako celu ostateczåego poåieważ może to 

prowadzić do zakłóceåia auteåtóczåej koåwersacjiK mrzecież w jęzóku ojczóstóm też 

zdarzają się åam błędó i mamó wątpliwości co do poprawåości użótej formóK alatego 

gramatóka pomagaI ale åie jest główåóm zadaåiem J zależeć powiååo åam åa 

komuåikacji  poprawåej w obcóm jęzókuI a åie tólko åa tworzeåiu złożoåóch zdańK 

lbserwacje i moje doświadczeåie sugerująI iż studeåci podchodzą do spraw gramatóki 

dwojakoK lczówiście teå podział jest bardzo powierzchowåóI ale część uczåiów jest 

zadowoloåa jeśli może dokładåie pozåać regułó gramatóczåeI lubi robić ćwiczeåiaI 

poåieważI takie ma odczuciaI wprowadza to pewieå ład i porządek do åaukiK aruga 
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grupa traktuje gramatókę jako zbędåó balast i cośI czego trzeba się åauczóćI ale do 

końca åie są przekoåaåi w jakim celuK gęzók aågielski åie ma trudåej  gramatóki åa 

poziomie średåimI aleI co tópowe dla tego jęzókaI od każdej regułó są wójątkiKNR mawlak 

EOMMSI NSUF wskazuje åa ważåó argumeåt przeciwko elimiåacji gramatóki z programów 

åauczaåiaK qaka decózja to w pewieå sposób zlekceważeåie iådówidualåóch jedåostekI 

a co za tóm idzieI ich potrzeb i celówK waiåteresowaåie gramatóczåómi strukturami i 

większa dbałość o użócie poprawåóch form wzrasta wraz z wiekiem i wókształceåiemK 

lczówiście zawartość gramatóki w programie zależåa jest od wielu czóååikówW rodzaj i 

cele kursuI wiek uczåiówI ich wókształceåieI poziom kompeteåcji jęzókowóch i 

motówacjiI od tego czó kurs skupia się bardziej åa doskoåaleåiu sprawåości 

receptówåóch czó produktówåóchK tielu dorosłóch za cel stawia sobie opaåowaåie 

struktur gramatóczåóchI abó kreować własåe wópowiedzi w formie uståej i pisemåejI 

poåieważ jest to åiezbędåe w ich pracóK moåadtoI mawlak EOMMSI NTMF zauważaI iż 

zåajomość gramatóki åa dobróm poziomie wódatåie wzmacåia poczucie 

bezpieczeństwa uczącóch się  i będzie  ważåóm elemeåtem pomocåiczóm w 

przógotowaåiu i zrozumieåiu wópowiedzi różåego rodzajuK  

motrzeba zdefiåiowaåia koåstrukcji i form gramatóczåóchI które mogą sprawić 

uczåiom kłopotó åależó do åauczócielaI któró dzięki temu będzie mógł przógotować 

takie ćwiczeåia i techåikiI które ułatwią ich zrozumieåieK t podręczåikach możåa 

zåaleźć w åotatkach dla åauczócieli ceååe uwagi pomocåe w tłumaczeåiu zawiłości 

gramatóczåóchK Często uwagi te są skoåstruowaåe w zależåości od pokrewieństwa 

jęzóka obcego z jęzókiem ojczóstómI co pozwala uwópuklić prawdopodobåe problemóK 

wasadó koåstrukcji gramatóczåóch wiååe bóć prezeåtowaåe klarowåieI przejrzóścieI 

dokładåieI i åależó zåaleźć rówåowagę międzó dokładåóm i przejrzóstóm a prostóm 

tłumaczeåiemK earmer EOMMNI NSF podaje przókładó trzech zåaåóch aågielskich autorów 

podręczåików do åauki jęzóka aågielskiegoI zajmującóch się gramatókąK iouis 

Alexaåder w swojej książce qhe three best kept secrets about grammarK mractical 

bnglish teaching ENVUUI NTNJNTQF poświęcił trzó stroåó åa omówieåie czasu simple 

present perfectI jichael pwaå EENVVRI QNUJQOOF potrzebował åa to trzech i pół stroåó    

i dodał do tego opis dodatkowego użócia wspomåiaåego czasuK katomiast oaómoåd 

                                                
NR Czasami struktura gramatóczåa dość łatwaI sprawia dużo kłopotów uczącóm sięI i åie ma wóstarczająco 
dobrego wójaśåieåia dlaczego tak się dziejeK Aczkolwiek pewåóm wótłumaczeåiem może bóć åa przókład brak 
takiej strukturó w jęzóku ojczóstómK mamiętam grupę dorosłóch uczåiów dla większościI której problemem bóła 
koåstrukcjaW qhere isLthere are EjestLsąLzåajduje sięLzåajdują sięFK modobåie dość rógoróstóczåa budowa i szók 
zdaåia aågielskiego staåowią åiekiedó problemó J omijaåie podmiotu w wersji aågielskiejK 
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jurphó ENVVQI rozdział TI UI NNF  zagadåieåie to omówił bardzo dokładåie w trzech 

rozdziałachI z liczåómi przókładamiK jartoå ENVSVI RJSF potwierdzaI iż traåsfer 

koåstrukcji jęzókowóch ćwiczoåóch åa lekcjach åie przebiega automatóczåie i szóbko 

w sótuacjach praktóczåóchK moåadto uczeåie się gramatóki bez wótłumaczeåia i aåalizó 

åie pomaga w zrozumieåiu działaåia i roli koåstrukcji jęzókowóchK jechaåiczåe 

ćwiczeåie gramatóki prowadzi do zåużeåia i zåudzeåiaI poåieważ elimiåuje to 

kreatówåość i pewåą dozę improwizacjiK kależó pamiętaćI iż strukturó gramatóczåe 

muszą bóć opaåowaåe świadomie i ćwiczoåe wielokrotåieI tak abó uczącó mógł je 

swobodåie stosować we własåóch wópowiedziachK alatego ćwiczeåie form 

gramatóczåóch musi polegać åa wókoåówaåiu całego szeregu rozmaitóch ćwiczeń 

pozwalającóch opaåować i formó i koåtekst zåaczeåiowóK  t testowaåiu gramatóki 

rozróżåia się podział åa sprawdzaåie rozumieåia i tworzeåia struktur gramatóczåóch 

Ehomorowska OMMRI TTFK mrzed samodzielåą produkcją struktur gramatóczåóch uczącó 

musi opaåować je receptówåieI czóli umieć wóróżåić w koåtekścieK pprawdzaåie 

zåajomości gramatóki polega åa oceåie zdolåości uczåia do wóboru i zastosowaåia 

poprawåejI właściwej formó w daåóm koåtekścieK t większości przópadków 

testowaåie gramatóki to testowaåie poziomu rozpozåawalåości form poprawåóchI åie 

tworzeåie samodzielåóch wópowiedziK jetodó testowaåia takie jak åa przókład wóbór 

poprawåej formó z podaåóch kilku wariaåtówI wóbór właściwej koåstrukcji w 

koåkretåej sótuacji mogą bóć stosowaåe z powodzeåiem główåie u dorosłóch i starszej 

młodzieżóK homorowska EOMMRI UNF  zwraca poåadto uwagęI iż testowaåie zasad 

gramatóczåóch åajczęściej odbówa się w formie pisemåejI aczkolwiek może mieć 

miejsce rówåież uståieI ale w takim wópadku åależó pamiętaćI iż åie powiååo podawać 

się więcej wariaåtów do wóboru åiż dwaI bo celem åie jest testowaåie pamięci ale 

gramatókiK Ale jak åadmieåiłam wcześåiejI åauka gramatóki åie staåowi celu samego w 

sobieI toteż rówåie odpowiedåi czas åauczóciel powiåieå poświęcić testowaåiu czóååej 

zåajomości reguł gramatóczåóchK homorowska EOMMRI UN i åKF propoåuje takie techåiki 

jakW 

· techåiki elicótacójneI czóli uczåiowskie wópowiedzi regułX 

· testowaåie użócia poprawnóch form gramatócznóch w daåej wópowiedzi lub w 

daåej sótuacjiK 

Czóååą zåajomość struktur gramatóczåóch możåa zarówåo uståieI jak i pisemåieI 

ale oczówistóm jest faktI iż åie wszóstkie techåiki mogą bóć stosowaåe z powodzeåiem 
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w każdej sótuacjiK ka przókład rozsópaåki wórazowe z pewåością åadają się wółączåie 

do testowaåia w formie pisemåejK lpaåowaåie gramatóki wiååo bóć oceåiaåe i 

koåtrolowaåe åa bieżąco åie tólko poprzez testó i sprawdziaåóI ale rówåież åa 

zajęciach jęzókowóchK  

PKT  oola tłumaczenia w opanowaniu jęzóka specjalistócznego 

t ostatåich latach åastąpił zåaczącó rozwój w badaåiach związaåóch z przekłademI 

zwłaszcza  wzrosła raåga aspektu tekstowegoK _adacze zajmującó się przekładami 

poprzez zastosowaåie åarzędzi aåalizó tekstu starają się ustalić zåaczeåie składåików i 

cech orógiåalåóch tekstów dla ich wartości komuåikacójåej Eiewicki OMMMI VFK  

Czóååiki będące podstawą opisu sótuacji komuåikacójåej i pragmatóczåej substrukturó 

tekstu to zespół takich zmieååóch jakW struktura tekstuI adresatI w jakim czasie od 

powstaåia dzieła orógiåalåego powstał przekładI jaki jest cel przekładu EiewickiI 

opKcitKFK mrzekład traktowaåó jest jako utwór wtóråó względem dzieła orógiåalåegoI 

które staåowi puåkt wójścia wszelkich rozważań i oceåK iewicki EOMMMI NM i åKF zwraca 

uwagęI iż sótuacje komuåikacójåe tekstu orógiåalåego i jego przekładu mogą bóć 

odmieååeK mrzede wszóstkimI tekst przełożoåó musi poprawåie fuåkcjoåować w jęzóku 

przekładu jako reprezeåtaåt orógiåałuK moåadto jest oå skierowaåó do zupełåie iååego 

odbiorcó o iååej wiedzó zdobótej åa podstawie doświadczeń uwaruåkowaåóch krajem 

zamieszkaåia i odmieååómi wartościami i åormami kulturowómi J fakt korzóstaåia z 

przekładu w dużej mierze świadczóI że odbiorca åie zåa jęzóka orógiåału i åie jest oå 

mu potrzebåóK lzåacza toI że jęzók przekładu powiåieå cechować się åie tólko 

poprawåością jęzóka przekładuI ale bóć w zgodzie z åormami tekstowómi 

obowiązującómi wśród adresatów przekładuK kależó w tóm miejscu wómieåić 

koåcepcję ekwiwaleåcójåą staåowiące domiåującó treåd w badaåiach przekładów 

Eczóli relacja przekład J orógiåałFK  

gedåą z istotåóch cech odbioru tekstu przełożoåego jest obcośćK iewicki EOMMOI QRJ

QTF wómieåia trzó główåe aspektóI åa któróch opiera się poczucie obcości w tekstach 

przełożoåóch z iååego jęzókaW   

· odmienność jęzókowa J zdarza sięI że tłumacz użówa zwrotów i wórażeń uzåaåóch 

za åiezrozumiałe lub dziwåeX 
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· odmienność kulturowa J  odbiorca dóspoåuje zupełåie iååóm doświadczeåiemI 

odmieååie iåterpretuje zjawiskaX 

· odmienność religijna i aksjologicznaK 

 

kajbardziej podstawową cechą rozróżåiającą przekład jest podział åa tłumaczeåie 

uståe i pisemåeI z podtópamiW tłumaczeåie uståoJuståeI pisemåoJpisemåeI uståoJ

pisemåeI pisemåoJuståeK hielar EOMMPI NOVF dokoåuje bardziej szczegółowej 

klasófikacji tłumaczeåia biorąc pod uwagę takie aspektó jakW odbiorca tekstuI 

sóåchroåizacja operacji przekładuI zapamiętaåie treści i formó przełożoåego tekstuI 

formułowaåie tekstu traåslacjiI przejście z jęzóka orógiåału åa jęzók przekładuI 

dostępåość źródeł iåformacójåóch i tekstu orógiåalåegoI udział audótorium w czasie 

tłumaczeåiaK hażdó z wómieåioåóch aspektów może bóć rozpatrówaåó pod różåóm 

kątemI ale wómaga to osobåego omówieåiaK  

mozåawcza åatura człowieka i jego chęć do zaspokojeåia ciekawości świata jest 

skuteczåóm bodźcem do sięgaåia po tekstó przełożoåe z iååóch jęzókówK  Świadomó 

odbiorca przekładu spodziewa sięI a åawet oczekuje odmieååóch kulturowoI 

zåaczeåiowo treści w przetłumaczoåóm tekścieK qo powodujeI że postać odbiorcóI jego 

pozótówåe lub åegatówåó stosuåek do wszelkich objawów obcościI iååości jako 

kategorii kulturó wódaje się mieć fuådameåtalåe zåaczeåie w odbiorze materiałów 

przełożoåóch Eiewicki OMMOI QVFK qo implikuje dalsze koåkluzjeI a miaåowicie szerokie 

koåtaktó społeczåeI zåajomość obcej kulturóI biliågwalizm odbiorcó determiåują 

odbiór przekładu i odczucie obcościK t sótuacjach ekstremalåóch  odbiorca może 

dozåać szoku kulturowego lub zupełåie åie zrozumieć tekstuK alatego dość duże 

zåaczeåie w podejściu do traåslacji ma podejścieI o któróm wspomåiałam już powóżejI 

miaåowicie podejście ekwiwaleåcji dóåamiczåejI któróm gorącóm zwoleååikiem jest 

mKiåK bK AK kidaK lzåacza toI że tłumacz postępującó zgodåie z tą teorią tłumaczó tekst 

w sposóbI dzięki któremu zachowa jak åajbardziej åaturalåó seås wópowiedziI i użówa 

zwrotówI które åie zmuszają odbiorcó do koåfroåtacji kulturowej z jęzókiem 

wójściowóm Eeejwowski OMMQI PU i åKFK gako przókład możåa podać tłumaczeåia z 

_ibliiI åa przókład zastąpieåie ?wilka w owczej skórze? lampartamiI dla ludzi 

åiezåającóch wilkówK kależó jedåak postawić pótaåie o  kres takich zabiegówK 

mostępując według wspomåiaåej zasadó możåa skuteczåie zdeformować pierwotåe 

treści i rażąco odbiec od pierwowzoruK moåadto iståieje åiebezpieczeństwoI iż odbiorcó 



 NRM

tekstu zåającó realia świata sami dostrzegą ambiwaleåtåość tekstu i brak odåośåików w 

realåóm żóciuK eejwowski EOMMQI QPF zwraca rówåież uwagęI iż z tłumaczeåiem 

fuåkcjoåalåóm związaåa jest absolutózacja potrzeb odbiorcó J skoro ma oåo bóć 

właściwe dla daåej grupóI ozåacza to jedåozåaczåieI że teå sam tekst może bóć 

tłumaczoåó åa wiele sposobówK w kolei zwoleååicó tłumaczeåia dosłowåego są 

określaåi miaåem literalistówK eejwowski wspomiåa EOMMQI QSF  wókład criedricha 

pchleiermacherDa z NUNP roku ?l różåóch metodach tłumaczeåia?I w któróm stwierdza 

oåI żeW 

 ?tłumaczI któró chceI bó autor EoróginałuF i czótelnik EprzekładuF spotkali sięI ma do 

wóboru dwie drogiW albo zostawia w spokoju autora i transportuje do niego czótelnikaI 

albo zostawia w spokoju czótelnika i transportuje do niego autora?K  

lzåacza toI że aåi metoda dosłowåości aåi metoda fuåkcjoåalåości åie mogą bóć 

stosowaåe bezkrótóczåieK 

t przópadku lektoratu åa uczelåi techåiczåej studeåci mają do czóåieåia w 

większości przópadków z tekstami techåiczåómiI åaukowómiK moåieważ tekst staåowi 

kluczowó kompoåeåt układu traåslacójåegoI dlatego jego rodzaj wpłówa åa 

klasófikację tóchże układów Ehielar OMMPI RTFK  t literaturze możåa zåaleźć wiele 

podziałów opartóch åa różåorodåóch króteriachK katomiast w polskojęzóczåej 

literaturze wómieåia sie åajczęściej dwa tópó tekstówW literackie i nieliterackie 

Ehozłowska OMMTI OTFK drucza ENVUOI za hozłowska OMMTI OT i åKF dokoåuje dalszego 

podziału tekstów åieliterackich åa powszechåe i fachoweK qe ostatåie charakterózują się 

swoją termiåologią i określoåą składåią i mają w większości zåaczeåie deåotacójåeK qo 

daje podstawó do faktu jedåozåaczåego tłumaczeåiaK qłumacze åazówają tekstó 

åieliterackie iåformacójåómiI fachowómiI użótkowómiI specjalistóczåómiK ao tekstów 

pragmatóczåóch zalicza się broszuró i folderó åietechåiczåeI iåformacje turóstóczåeI 

dokumeåtó urzędoweK w kolei tekst specjalistóczåó jest zdefiåiowaåó jako tekst 

przekazującó pewåe iåformacje z daåej dziedziåó wiedzó i posługuje się swoimi 

termiåamiK _adaåiem tekstów åaukowóch w molsce zajmowali lub zajmują się mKiåK  

pKdajdaI AKptarzecI gK_iåiewiczI dKoudzińskiK tśród gatuåków tekstów åaukowóch 

hozłowska EOMMTI PO i åKF wómieåia wókładI referatI rozprawęI moåografięI artókułI 

studiumI receåzję oraz grupuje je w åastępujące zbioróW 

· tekstó naukowoJspecjalistóczne 
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· tekstó naukowoJdódaktóczne 

· tekstó popularnonaukoweK 

holejåó podział opiera się åa dziedziåach åaukiW tekstó humanistóczne i 

matematócznoJprzórodniczeK 

gedåóm z czóååików wóróżåiającóch tekst åaukowóLfachowó jest zastosowaåie 

termiåologii właściwej dla daåej dziedziåóK t åaukach techåiczåóchLścisłóch pojęcia 

termiåów muszą bóć określoåe bardzo precózójåie i jedåozåaczåieKNS alatego w tej 

sótuacji przekład termiåów techåiczåóch åie sprawia tak wielu kłopotówI jak w 

przópadku åa przókład tekstów humaåistóczåóchK aużą trudåość mogą sprawić åowe 

termiåóI i często są oåe adaptowaåe do jęzóka polskiego z odpowiedåimi końcówkamiK 

aobróm zwóczajem w takiej sótuacji jest podawaåie w åawiasach odpowiedåików w 

jęzóku orógiåalåómK iewicki EOMMMI SP i åKF wskazuje åa iståieåie wspólåej części 

jęzóka orógiåału i jęzóka przekładuI czóli jedåostek wspólåóch dla sóstemów 

semaåtóczåóch obu jęzókówK blemeåtó wchodzące w skład wspólåej części 

EåadsóstemuI któró włącza jedåostki obu jęzóków pokrówające się semaåtóczåieF to 

elemeåtó przekładalåeK qłumaczeåie w tóm wópadku polega åa doborze 

odpowiedåików z jęzóka przekładuW jeśli jęzók teå ma ekwiwaleåtI to jedåostka åim 

będąca zostaje włączoåa do åadsóstemuI jeśli jęzók przekładu åie ma ekwiwaleåtuI to 

åależó wóbrać jedåostki z jęzóka przekładuI które åie są składåikami åadsóstemuK qo 

ozåaczaI że tłumacz musi użyć elemeåtuI któró może działać w przekładzie jako 

ekwiwaleåtK aziałaåia takie polegają åa sztuczåóm rozszerzeåiu åadsóstemu przez 

zastosowaåie metod wómieåioåóch przez iewickiego EopKcitKFW 

· użócie barbarózmów leksókalnóch 

· stworzenie hóbródalnóch form gramatócznóch i formacji słowotwórczóch 

· stworzenie hóbródalnóch kolokacji 

· pozostawienie fragmentów nietłumaczonóchK  

Aåalizując problematókę tłumaczeåia åależó wspomåieć o  zasadach strategii 

komuåikacójåóchI takich jak zasada realåości i współdziałaåia Ehielar OMMPI ONFK 

ldbiorca tekstu aåalizuje go åa podstawie związków zachodzącóch międzó wiedzą 

odbiorcó o zachodzącóch procesach åa świecieI odåiesieåiami i zåaczeåiamiK w kolei 
                                                

NS mroblematóka termiåów została omówioåa w rozdziale PKRK 
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åadawca komuåikatu odwołuje się do zåajomości tóch relacji u odbiorcóK aruga zasada 

została sformułowaåa przez eK mK driceDa ENVTR za hielar opKcitKF i odwołuje się do 

metodó wórażaåia treściK wasada te bazuje åa czterech złożeåiachI według któróch 

åadawca tekstu zakłada iståieåie odbiorcóI któró z kolei potraktuje tekst jako ofertę 

åawiązaåia współpracóK tómieåioåe czteró regułó związaåe są z ilością Eadekwatåa 

iåformatówåość tekstuFI jakością Emówieåie prawdóFI jasåością i jedåozåaczåością 

wópowiedziK t tóm koåtekście åależó rówåież wspomåieć o ramach pozåawczóch i 

iåterakcójåóchK hażdó człowiek przechowuje w pamięci wórazó i strukturó domiåujące 

przó tworzeåiu daåóch tekstówK oama pozåawcza składa się z kompoåeåtówI które 

åależą do daåej dziedziåó i pozwalają åa dostęp do pozostałóch elemeåtów i do całej 

ramó EåpK rama pozåawcza obejmująca termiåó związaåe z termodóåamikąFK oama 

iåterakcójåa z kolei kategorózuje treści wzajemåóch oddziałówań doświadczaåóch 

przez użótkowåików jęzókaK t przópadku åiezåajomości tematu przez odbiorcę 

posiadaåa wiedza jest wókorzóstówaåa wóbiórczoI główåie poprzez aåalogieK 

Tłumaczeåie tekstów techåiczåóch przez studeåtów åa zajęciach z lektoratu może 

przóbierać rozmaite formóK mrzede wszóstkim tłumaczeåie musi bóć dokładåeI 

precózójåeI odpersoåalizowaåeK dłówåóm założeåiem jest zapozåaåie się z 

iåformacjami faktami zawartómi w tekście i ich zrozumieåieI måiejsze zåaczeåie ma 

poprawåość literacka formóK kależó pamiętaćI że åieodzowåą pomocą jest korzóstaåie 

ze słowåika specjalistóczåego ze względu åa koåieczåość sprawdzeåia wszelkich 

wątpliwóch åazw fachowóchK qłumaczeåie tekstów åajczęściej stosowaåe jest przez 

lektorów w grupach o åiższóm poziomieI abó wójaśåić wątpliwości i zazåajomić 

czótającóch ze słowåictwem i strukturami gramatóczåómiK w przópadku grup bardziej 

zaawaåsowaåóch tłumaczeåie stosowaåe jest do utrwaleåia z jedåej stroåó iåformacji 

zawartóch w tekścieI a z drugiej stroåó do zapamiętaåia słowåictwa i kolokacji 

tópowóch dla daåej dziedziåóK gedåóm z możliwóch ćwiczeń jest tłumaczeåie zdaåia åa 

jęzók polski przez studeåtaI åastępåie to samo zdaåie jest tłumaczoåe åa jęzók obcó 

przez åastępåą osobęI i åa końcu może okazać sięI że otrzómaliśmó zdaåie zåacząco 

odmieååe od zdaåia pierwotåegoK jetoda tłumaczeåiowa bóła bardzo popularåa wśród 

åauczócieli poåieważ åie wómagała od prowadzącego zbót wiele iåicjatówóK jetoda ta 

została zaåiechaåaI gdóż wzbudzała wiele koåtrowersji wśród glottodódaktókówI ale 

mimo wszóstko tłumaczeåie tekstów åa jęzók ojczóstó i poåowåe przetłumaczeåie åa 

jęzók obcó ma swoje zaletóK w pewåością pozwala åa utrwaleåie koåstrukcji 
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zdaåiowóch i słowåictwaK Ale uważamI że jest to dobre zadaåie dla studeåtów do pracó 

samodzielåejK _ardzo często możåa daåe zjawisko opisać lub powiedzieć iååómi 

słowamiI dlatego åie åależó åadmieråie korzóstać z tłumaczeńK oaczej åależó jest 

stosować do wójaśåieåia trudåiejszóch fragmeåtów budzącóch wątpliwości lub 

opisaåóch przó pomocó trudåóch koåstrukcjiK Czótelåikami tekstów są studeåci åauk 

techåiczåóchI i zåajomość tematu pozwala zrozumieć czótaåó materiałK  

jetodó tłumaczeåiowe powiååó jedåak bóć stosowaåe ze względu åa aspektó 

psóchologiczåoJorgaåizacójåeK kależó rówåież wspomåiećI iż teza o całkowitej 

elimiåacji jęzóka ojczóstego pozwoli uczącóm się åa móśleåie w jęzóku obcóm åie 

zåalazła całkowitego poparciaI poåieważ åadal jęzók ojczóstó w większości wópadków 

staåowi puåkt odåiesieåia Epzałek OMMQI NPOFK  wastosowaåie przez lektora właściwóch 

metod i techåik uczeåia może skuteczåie kształtować i ukieruåkować åawóki oparte åa 

stosowaåiu jęzóka ojczóstegoK pzałek EOMMQI NPPF wskazuje åa zåaczeåie zastosowaåia 

tłumaczeåia jako czóååika koåtrastującego i  różåicującego oba jęzókiK moåadto 

tłumaczeåie pozwala åa szóbkie i efektówåe zapozåaåie uczącóch się z åową formąI 

zåaczeåiem i fuåkcją daåej koåstrukcji jęzókowejI za czóm przemawiają też względó 

czasoweK t każdóm razie tłumaczeåie wiååo bóć traktowaåe jako ważåó elemeåt zajęć 

jęzókowóch umożliwiającó praktóczåe ćwiczeåie struktur zdaåiowóchI pozwalające 

zapamiętać zwrotó i słowåictwoI kształtującó åawóki oraz jako czóååik urozmaicającó 

lektoratK 

holejåa część pracó jest poświęcoåa autoåomiczåóm i półautoåomiczåóm formom 

åauczaåia jęzóków obcóch i kształtowaåiu postaw twórczóch uczącóch sięK  
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oozdział 4 

Autonomiczne i półautonomiczne  formó nauczania 

4KN rwagi ogólneK oós historócznó 

Coraz więcej zwoleååików wśród åauczaåóch i uczącóch  zóskują autoåomiczåe i 

półautoåomiczåe metodó åauczaåia jęzóków obcóchK jetodó te åie mają åa celu 

likwidacji dotóchczasowóch form åauczaåia iåstótucjoåalåegoI ale usprawåieåie i 

aktówizację uczåiów ECichoń OMMOI OPFK Chociaż zastosowaåie autoåomii åie jest w 

zasadzie całkiem åowóm zjawiskiem edukacójåómI to zaiåteresowaåie zarówåo ze 

stroåó åauczócieli jak i uczącóch się powodujeI że jest to jedeå z bardziej dóåamiczåie 

rozwijającóch się kieruåków badań we współczesåej glottodódaktóceK t ostatåim 

czasie åastąpiło przesuåięcie zaiåteresowaåia åa osobę uczącą się – to oåa jest postacią 

ceåtralåą w kształceåiuK gest to widoczåe åawet w termiåologii stosowaåej w 

dódaktóceW w jęzóku aågielskim są termiåó learnerLteacherI w jęzóku fraåcuskim 

apprenantL enseignantI czóli uczącó sięLåauczającóK wastosowaåie tóch termiåów 

pozwala åa ujęcie w åich uczåiów szkolåóchI studeåtówI jak i osobó dorosłe uczące sięI 

a w przópadku drugiego termiåu możemó odåieść go do åauczócieli wszóstkich 

szczebliI doradców metodóczåóchI koåsultaåtów Etilczóńska NVVVI OVFK qermiå 

uczącó się pomaga ?uwódatniać ich podmiotowość jako partnerów relacji dódaktócznej? 

Etilczóńska NVVVI OVFK lzåacza toI że åie rozpatrujemó tólko samego procesu uczeåia 

sięI ale bierzemó pod uwagę osobowość uczåiaI jego wolęI upodobaåiaI układó 

rodziååeI towarzóskieI zawodoweI jego åawóki i przózwóczajeåiaK t literaturze 

aågielskojęzóczåej iståieje termiå learnerJoriented teachingI które świetåie oddaje 

główåą ideę autoåomiczåego åauczaåiaI czóli ozåacza toI że jest oåo skierowaåe i 

ukieruåkowaåe åa osobę uczącego sięK 

Źródeł autoåomii w åauczaåiu åależó szukać już åa początku uu wieku w pracach 

CKcreiåetaI a wcześåiej u gKAKhomeåskóDegoK gaå Amos homeåskó åależó do 

pedagogówI którzó wówarli skuteczåó wpłów åa dódaktókę i jego poglądó i dokoåaåia 

staåowią solidåe fuådameåtó główåóch zasad edukacjiK homeåskó przede wszóstkim 

przeciwstawił się doktróåerskiej metodzie scholastóczåej i podkreślił zåaczeåie metodó 

poglądowej w procesie uczeåiaI czóli metodóI w której wójaśåieåiom słowåóm 
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powiååó towarzószóć pokazó i uåaoczåieåia Etołoszóå NVSQI NRVFK moglądó 

homeåskóDego bółó bardzo postępowe jak åa owe czasó Eprzełom usfLusff wiekuF i 

odgrówają istotåą rolę w historii wóchowaåiaK ala homeåskóDego åaukaI kształceåie i 

wóchowaåie staåowią jedeå z fuådameåtów åowoczesåego społeczeństwaI i dlatego 

åauczaåie wiååo bóć powszechåeK gako pierwszó w historii opracował sóstem 

jedåolitego szkolåictwa dla wszóstkichI układ materiału programowegoI poåadto 

stworzół podstawó orgaåizacójåe pracó w szkoleK ao jego åajwiększóch zasług 

tołoszóå ENVSQI NRS i åKF zalicza aåalizę procesu åauczaåia i zdefiåiowaåie jego zasadK 

moåieważ człowiek jest częścią świata przórodóI podlega jej prawomK t procesie 

wóchowaåiaI abó bóło oåo skuteczåeI åie wolåo igåorować åaturalåóch skłoååości i 

cech człowiekaK jechaåizm   człowieczego pozåaåia jest koåieczåóm waruåkiem 

efektówåego åauczaåiaK  

w kolei Celestóå creiået åa początku uu wieku propagował ideę swobodåego 

wóchowaåia i aktówåej szkołóK mrzeciwstawiał się szkole tradócójåejI podkreślał 

aktówåość i zaiåteresowaåia dzieciK azięki åaturalåemu środowisku EdomI szkołaF 

dziecko spoåtaåiczåie   wszczóåa działaåieK ao jego orógiåalåóch metod åależó 

zastosowaåie techåiki układaåia i drukowaåia tekstów do åauki przez same dzieci 

Etołoszóå NVSQI QOPFK azięki tóm tekstom åauczóciele mają sposobåość lepiej pozåać 

swoich uczåiów i ich osobowościK  

jomeåtem przełomowóm wódają się bóć lata TM ubiegłego wiekuI kiedó to zaczęto 

odchodzić od metodó audioliågwalåejI która wcześåiejI zwłaszcza w ptaåach 

wjedåoczoåóchI wódawała się wprost idealåaK lkazała się jedåak zawodåaI miała wielu 

opoåeåtów i krótókówK traz z umieszczeåiem uczåia åa ceåtralåóm miejscu w 

procesie dódaktóczåómI åastąpiła eksplozja metodI które pozwalałó åa iådówidualåe 

podejście do uczåiaI åa pomoc w kształtowaåiu jego postawó twórczej i stómulację 

motówacjiK hoåkretåe działaåia połączoåe z aktówåą działalåością umósłowąI jak 

rówåież stwierdzeåieI że możåa uczóć się åie tólko w szkole wózåaczają główåe 

kieruåki kształceåia dorosłóchK Ale źródeł autoåomii szukać åależó już w starożótåościI 

mam tu åa móśli grecką tradócję autoåomii politóczåejI åatomiast w oeåesaåsie i 

Oświeceåiu pojawia się pojęcie autoåomii w odåiesieåiu do wiedzóI aczkolwiek proces 

teå åie jest jeszcze zdefiåiowaåó jako autoåomiaK dalileusz żójącó åa przełomie 

wieków usf i usff jedeå ze swoich wókładów zatótułował w åastępującó sposóbW 

?Człowieka nie można niczego nauczóć; można mu tólko pomóc jak ma odnaleźć wiedzę 



 NRS

w sobie samóm? EjichońskaJptadåik OMMQI NPFK t epoce lświeceåia zåaåó filozof 

geaåJgacques oousseau pisał w swoich pracach i traktatach takW  

 

   ?kiech wasz uczeń uważnie patrzó na otaczającó go światI a wkrótce ogarnie go ciekawośćK Ale abó 

pielęgnować tę ciekawośćI nie spieszcie się ją zaspokoićK mokazujcie mu problemóI ale niech on sam je 

rozwiązujeK Czegokolwiek się nauczółI niech umie nie dlategoI że nauczóciel mu to powiedziałI ale 

dlategoI że sam to pojąłK kie nauczaj nauk ścisłóchI niech uczeń sam odkrówa prawa rządzące przórodąK 

geśli kiedókolwiekI zastąpisz w jego umóśle rozsądek twoim autorótetemI przestanie móśleć i stanie się 

ofiarą cudzóch sądów i opiniiKKK?  

   

gego opiåie i poglądó åa kształceåie i wóchowaåie wówarłó olbrzómi wpłów åa 

rozwój pedagogikiK katomiast idee traktujące uczåia jako postać ceåtralåą w dódaktóce 

pojawiłó się już w latach międzówojeååóchK mopularåe bóło wtedó przeświadczeåieI iż 

człowiek w sposób åaturalåó dążó do swojego rozwojuI i te poglądó sprzójałó 

stosowaåiu metod aktówåóch Etilczóńska NVVVI PMFK  f wojåa światowa staåowiła 

wstrząs i dość żówe bółó liczåe idee pacófistóczåeK mopularåa stała się  refleksjaI iż 

świat  możåa zmieåić przez wóchowaåie åowego człowiekaI co zaowocowało 

powstaåiem wielu åowóch orgaåizacji i stowarzószeń zajmującóch się edukacjąI opieką 

åad dziećmi i młodzieżąI szeroko pojętą oświatąK båtuzjaści metod aktówåóch 

twierdziliI że uczeåie jest możliwe dzięki postawie poszukującej i wiązaåiu aktówåości 

z pracą umósłuK moglądó te zåalazłó uzasadåieåie w pracach badawczóch psóchologów 

miageta i talloåa Etilczóńska NVVVI PNFI twierdzącóchI iż ziåtegrowaåie fizóczåej i 

umósłowej działalåości kształci rozumåe zachowaåieK  qo prowadzi do koåstatacjiI iż 

åabóte i posiadaåe umiejętåościI wiedza zostają wókorzóstaåe w rozmaitóch sótuacjach 

żóciowóch dzięki samodzielåemu ujawåieåiu połączeń daåóch i obserwacjiI ich oceåieI 

a te wszóstkie działaåia aktówizują i usamodzielåiają jedåostkęK qo staåowisko dobrze 

świadczó o tómI iż szkoła åie jest jedóåóm miejscem kształceåiaK tilczóńska ENVVVI 

PNF zauważaI że popleczåicó metod aktówåóch dużą wagę przówiązówali do 

aktówåości iådówidualåejI czóli samodzielåóm tworzeåiu wzorca przez osobę uczącą 

sięK gedåak do lat sześćdziesiątóch przeważałó ujęcia strukturalistóczåeI w któróch 

człowiek jest traktowaåó jako człoå większego układuK t tej sótuacji trudåo mówić o  

podmiotowości uczåiaK  
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Często pojęcie autoåomii wiąże się z pojęciem koåstruktówizmu społeczåegoI w 

któróm wiedza jest defiåiowaåa jako koåstruowaåie zåaczeåia w koåtekście 

sótuacójåóm i społeczåómI właściwóm każdej jedåostceK hażdó uczącó uczó się w 

sposób iådówidualåóI bez względu åa toI w jaki sposób wiedza jest przekazówaåa przez 

åauczócielaK rczeńI któró åie potrafi bóć autoåomiczåóI åie będzie umiał podjąć 

odpowiedzialåości za swój proces uczeåia sięI åatomiast jedóåą i åajważåiejszą 

?wórocznią? pozostaåie åauczóciel EjichońskaJptadåik OMMQI NPFK tiele 

współczesåóch badań poświęcoåóch jest pojęciu tak zwaåego stólu atróbucójnego 

jedåostkiK tedług tóchże badań część osób posiada zewåętrzåe bądź wewåętrzåe 

poczucie koåtroli åad swoim żóciem i wódarzeåiami mającómi w åim miejsceK 

tewåętrzåe poczucie koåtroli ozåaczaI że potrafimó paåować i mieć wpłów åa  toI co 

się dzieje w åaszóm żóciuI z drugiej stroåóI zewåętrzåe poczucie koåtroli ozåaczaI że 

åaszóm żóciem rządzą czóååiki zewåętrzåeI åa przókład szczęścieI iååi ludzieI _ógI i 

wszelkie plaåó åie mają seåsuI gdóż wszóstko zostało zapisaåe ?åa górze?K ptól 

atróbucójåó dotóczó sposobu w jaki jedåostki tłumaczą  swoje porażki i sukcesóK 

tedług åiektóróch osób sukces i porażka zależåe są od włożoåego wósiłkuI pracóI 

zdolåościI taleåtuI åatomiast według iååóch czóååikami decódującómi o sukcesie bądź 

porażce są szczęście i trudåość zadaåia do rozwiązaåiaK tpłów stólu atróbucójåego åa 

åauczaåie jęzóka obcego potwierdziłI iż uczącó się o wewåętrzåóm poczuciem koåtroli 

z pewåością uzóskują lepsze rezultatóK jichońskaJptadåik EOMMQI NQF przedstawia 

cechó charakterózujące uczåiów z wewåętrzåóm stólem atróbucójåómW 

· zdolåość rozpozåaåia własåej postawó wobec åauki jęzóka obcegoX 

· umiejętåość wskazaåia swoich mocåóch i słabóch stroåX 

· umiejętåość orgaåizacji plaåu åauki jęzóka w sposób iådówidualåóX 

· realizm w oceåie postępów i powodów porażekX 

· współpraca z åauczócielem w związku z materiałami åauczaåiaX 

· odpowiedzialåość za współpracę z iååómi uczåiamiK 

mowóższe cechó są dobrą bazą dla uczåiaI któró chce bóć uczåiem autoåomiczåómK  

t przópadku åauczaåia jęzóków obcóch idea autoåomizacji i ukieruåkowaåie 

åauczaåia åa uczącego się bóło możliwe dzięki korzóståóm zmiaåom geopolitóczåóm 

w latach siedemdziesiątóch uu wiekuI jak rówåież dzięki pracom i wótóczåóm 

przógotowaåóm przez oadę buropóK gedåą z pierwszóch publikacji poświęcoåóch w 
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tóm czasie problemowi kształceåia i dokształcaåia dorosłóch bóła książka pod redakcją 

gK iK jK qrima z NVTP rokuI której polski tótuł brzmi ?póstemó uczeåia się jęzóków 

obcóch dla dorosłóch?K lferta  edukacójåa starała się poprzez szerokie uwzględåieåie 

potrzeb koåkretåego uczåiaI jego sótuacji zawodowej i osobistej dostosować do jak 

åajszerszego groåa uczącóch sięK mropoåowaåe formó obejmują tak zwaåe formó 

?zaoczåe?I czóli åauczaåie korespoådeåcójåeI komputeroweI distaåce learåiågI a åawet 

telefoåiczåeI lub w czasie podróżóK kiestetóI poprzez uwikłaåie dódaktóki jęzóków 

obcóch w prądó ideologiczåe åastąpiło osłabieåie podstaw teoretóczåóchI co bóło 

widoczåe zwłaszcza przó próbie defiåiowaåia i określeåia potrzeb i celów uczeåia się 

Etilczóńska NVVVI PPFK  w drugiej stroåó lata siedemdziesiąte to okresI  w któróm 

pojawiłó się koåcepcje åauczaåia jęzóka specjalistóczåego oraz skróstalizowałó się idee 

åauczaåia komuåikacójåegoK qo rówåież czasI w któróm podjęto bardziej pogłębioåe 

badaåia åad problematóką autoåomizacjiK modejście komuåikacójåe jest coraz bardziej 

popularåe w latach osiemdziesiątóchK homuåikacja staje sie główåóm celem i środkiem 

åauczaåia i uczeåia się Etilczóńska NVVVI PQFK dłówåe problemó wóåikałó ze 

stosowaåia auteåtóczåóch materiałów i sposobu oceåiaåiaK modejście komunikacójne 

w åauce jęzóków obcóch ma swoje blaski i cieåie i jego stosowaåie obwarowaåe jest 

pewåómi waruåkamiW  

· jęzók wiåieå bóć użówaåó w koåtekstach jak åajbardziej auteåtóczåóch i we 

właściwóch sótuacjach  

· åauczóciel ma pełåe kwalifikacje i charakterózuje się świetåą zåajomością jęzóka 

obcegoX 

· åauczóciel jest głęboko przekoåaåó o słuszåości korzóstaåia z tej metodóX 

· uczåiowie otrzómują właściwe daåe jęzókowe Ekiżegorodcew NVVPI NVUJOMMFK 

Wśród wad podejścia komuåikacójåego kiżegorodcew ENVVPI NVUJOMMF wómieåia 

korzóstaåie ze zbót dużej swobodó przez uczåiówI zwłaszcza w przópadku ich 

åiewielkich umiejętåości podjęcia odpowiedzialåości za swoje uczeåie sięK moåadto 

uczåiowie o małóch kompeteåcjach jęzókowóch mogą poczuć się w dóskomfortowej 

sótuacjiI poåieważ słabsza zåajomość jęzóka uåiemożliwia wópowiadaåie sięI z kolei 

uczåiowie o lepszóch predóspozócjach mogą zdomiåować uczåiów słabszóchK Ale 

zaletó przewóższają wómieåioåe wadóW przede wszóstkim podejście komuåikacójåe 

pozwala åa spoåtaåiczåość i kreatówåośćI różåi się od metod tradócójåóchI trochę 

åudåóchK mrzejęcie części odpowiedzialåości przez uczącóch się pozwala åauczócielowi 
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åa możliwość zwiększeåia motówowaåia uczåiówK t podejściu komuåikacójåóm 

stosowaåe są techåiki odgrówaåia ról i sómulacjeK lkres lat osiemdziesiątóch to  czas 

zåaczåego postępu techåiczåego i rozwoju rozmaitóch środków audiowizualåóchI które 

powoli zajmowałó zåaczące miejsce w edukacjiK gedåocześåie rozwijał się róåek usług 

kształceåiowóch poza szkołąK  

kastępåe lata to coraz szóbszó rozwój koåtaktów międzóludzkich åa åiwie 

zawodowej i prówatåejI wzrost liczbó turóstówK mociągało to za sobą coraz większe 

zróżåicowaåie potrzeb i ofertó edukacójåejK mowstawało coraz  więcej szkół i firm 

propoåującóch wielorakie formó i metodó åauczaåia jęzóków obcóchK motrzebó 

poszczególåóch osóbI grup zawodowóch i wiekowóch zåajdowałó możliwości realizacji 

plaåów i zamierzeńK kie zawsze jakość usług bóła adekwatåa do potrzebI ceåó i 

reklamóK pwoje miejsce w dódaktóce i metodóce zåajduje problem iåterkulturowościK 

rczeń zåajduje się w ceåtrumI i dużó åacisk kładzioåó jest åa uświadomieåiu 

uczącemu się åa czóm polega uczeåie się i åa podjęciu iådówidualåego wósiłku åa 

rzecz osiągåięcia sukcesu w åauce jęzóka obcegoK moczesåe miejsce zåajdują idee 

związaåe z metodóką zadaåiową EtaskJbased teachingLlearning; travail sur tachesF 

Etilczóńska NVVVI PSFK qraktowaåie uczåia jako postaci ceåtralåej wómaga podejścia 

iåterdóscópliåaråegoK modmiotowość jedåostki opiera się åa móśleåiu w ramach takich 

dziedziå jak filozofia personalistócznaI psóchologia kognitówna i humanistócznaI 

oraz pedagogika Etilczóńska NVVVI PTFK oówåież edukacja opiera się åa założeåiach 

uwópuklającóch tożsamość i iådówidualizm jedåostkiI a to z kolei bazuje åa aeklaracji 

mraw CzłowiekaI jako dokumeåcie promującóm ideałó rówåości i swobodóK lsoba i jej 

stól bócia tworzącó tę osobę są sedåem filozofii persoåalistóczåejK Czołowi 

przedstawiciele tego åurtu to filozofowie iK iavelle i bK jouåierI którzó podkreślają 

postawę twórczą jedåostkiI jej kreatówåośćI samodzielåośćI ale w aspekcie społeczåómI 

czóli osoba wiååa dzielić się sobą z iååómi Etilczóńska NVVVI PVFK hoåcepcja 

psóchologii kogåitówåej jest wieloåurtowa i  trzeba dużej wiedzó i doświadczeåiaI abó 

z måogości opracowań wóbrać kwiåteseåcję jej założeńK kależó wskazać åa 

domiåującą rolę zåaczeåia w ludzkiej aktówåościK hażda kultura tworzó odrębåe 

sóstemó zåaczeåioweK dłówåóm celem działań ludzkich jest kreowaåie stosuåków 

daåego człowieka ze światem poprzez iåteåcjoåalåe wpłówaåie åa iååe osobóI 

zdarzeåiaI rzeczóK lbok fuåkcji biologiczåóch determiåującóch åasze zachowaåiaI 

rówåie istotåą rolę odgrówają aktówåość w celu pozåaåiaI zagłębieåia wiedzóI jak i 
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relacje i iåterakcjeK jimo graåic wózåaczoåóch biologiczåómi uwaruåkowaåiamiI 

człowiek może te graåice przekroczóć dzięki edukacji Etilczóńska NVVVI QNFK t 

psóchologii kogåitówåej mocåo podkreśla się rozwój osobistó oraz procesó 

umożliwiające pozåaåieI czóli pamięćI postrzegaåie i móśleåieK oozwój umiejętåości 

rozumiaåó jest jako przetwarzaåie iåformacjiI zdobótej wiedzó i jest badaåó w świetle 

wósiłku włożoåego przez jedåostkę w każde zadaåie EoaåtaI ióster OMMTI NQTFK 

aoåiosłą rolę odgrówa doświadczeåie i praktóka w doskoåaleåiu sprawåościK jóśleåie 

i uczeåie się są ważåómi fuåkcjami iåtelektualåómiK rczeåie staåowi poåadto bazę 

samorozwoju iådówidualåego człowiekaK msóchologia kogåitówåa uzåaje rówåież 

doåiosłość emocji i woli w åauce jęzóków obcóchK  

msóchologia humaåistóczåa powstała jako kieruåek w latach sześćdziesiątóch w 

AmeróceK modstawowe założeåia dotóczą traktowaåia człowieka jako całościI a 

dojrzałość wórażoåa jest przez akceptację i zrozumieåie siebie i otoczeåiaK katuralåóm 

jest samorozwój poprzez twórcze wókorzóstaåie własåego poteåcjałuK hieruåek jest 

często krótókowaåó za kruche podstawó teoretóczåeI poåieważ większość ludzi åie 

umie w pełåi dążyć do samorealizacjiK Ale psóchologia humaåistóczåa zaiåspirowała 

metodóków åauczaåia jęzóków obcóchI i mocåo podkreśla wartość samooceåóI 

wókorzóstaåia pozótówåóch uczućI a ewaluacja ma bóć przójazåa uczącemu sieI ma 

propagować i wzmacåiać pozótówåó obraz uczåia Etilczóńska NVVVI QSX rr OMMTI 

OQPFK  

te wcześåiejszej części tego rozdziału wspomåiałam o wóbitåóch pedagogachI 

którzó wówarli wpłów åa dzisiejszą edukację i bóli pioåierami aktówizacji i 

samodzielåości uczåiówK t tóm groåie åależó wómieåić jeszcze trzó åazwiska zåaåóch 

pedagogówI którzó zostawili trwałó ślad w dódaktóceK jaria joåtessori dzięki swoim 

orógiåalåóm metodom i pomósłom uzóskała zåakomite rezultató w pracó z dziećmiK 

Główåie podkreślała rozwój wszóstkich zmósłów i swobodåe działaåie dzieci i temu 

służyłó stosowaåe przez åią metodó pracó dzieci pod kieruåkiem åauczócieliK w kolei 

Carl oogers to amerókański psócholog zajmującó się przede wszóstkim rozwojem 

iådówidualåómK Aåtoiåe de ia daraådiere jest pedagogiem i filozofem fraåcuskimI 

któró po wåikliwóch badaåiach i aåalizie opisał pracę umósłu w procesie uczeåia sięK  
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4KO tpłów autonomicznóch form nauczania na osiągnięcia w nauce 

jęzóków obcóch 

aotóchczasowe badaåia pozwalają postawić tezęI że uczącó się z wewåętrzåóm 

poczuciem koåtroli i stólem atróbucójnómI z pewåością odåiosą większe sukcesó w 

åauce jęzóków obcóchK azięki tóm cechom uczåiowie tacó są w staåie określić swój 

stosuåek do åauki jęzókaI swoje słabsze i mocåiejsze stroåóI zaplaåować iådówidualåó 

plaå åauki jęzóka obcego i jedåocześåie wziąć odpowiedzialåość za jego 

urzeczówiståieåieX potrafią w sposób realistóczåó oceåić przóczóåó porażek i 

sukcesówI umieją współpracować zarówåo z åauczócielem Ew sprawie doboru 

materiałuFI jak i z grupą EjichońskaJ ptadåik OMMQI NQFK Czóli uczeń charakterózującó 

się powóższómi cechami ma duże szaåse stać się uczåiem autoåomiczåómI oczówiścieI 

jeśli będą ku temu sprzójające waruåkiK kiestetóI bardzo åiewielu uczåiów potrafi 

podać przókładó zachowaåia autoåomiczåego åa zajęciach z jęzóka obcegoK aużo 

częściej spotókamó studeåtówI którzó bieråie wókoåują poleceåia prowadzącego 

zajęciaI åie przejawiają żadåej iåicjatówó i lektorat traktują jako zajęcia do zaliczeåia 

obecåościK fåicjatówó oczekują li tólko od åauczócielaI któró powiåieå przógotować 

zajęcia w maksómalåie ciekawó sposóbI skopiować zabawåe i ciekawe materiałóI a 

lekcja wiååa główåie służyć rozrówce i miłemu spędzeåiu czasuKNT ppotkałam się z 

opiåią mojego studeåtaI iż przószedł åa zajęciaI abó zaliczóć obecåośćK t trakcie zajęćI 

ze względu åa moją åieobecåość związaåą z obowiązkami służbowómiI studeåci 

oglądali krótki film dokumeåtalåó połączoåó tematóczåie z aktualåie rozpoczętóm 

åowóm rozdziałem w podręczåiku i åastępåie bóli poproszeåi o przógotowaåie 

odpowiedzi åa kilka pótańK ka kolejåóch zajęciach sprawdzałam wókoåaåie zadaåia i 

wtedó otrzómałam zacótowaåą wcześåiej odpowiedźI iż bóła to tólko obecåośćI bez 

wókoåaåia zadaåiaK te wszóstkich grupachI w któróch prowadzę zajęcia staram się 

przekoåówać studeåtówI że ?odsiedzeåie? VM miåut i åiewókoåówaåie zadań z 

zaaågażowaåiem åie służó wiedzó i jest po prostu stratą czasuK Świadczó to rówåież o 

tómI że tacó studeåci åie mają szaås aåi ochotó stać się uczåiami autoåomiczåómiK  

                                                
NT mamiętam jak podczas mojej bótåości w tielkiej _rótaåii parę lat temu przez całó kraj przeszła dóskusja åa 
temat åauczaåiaI uczeåia sięI åauczócieli i uczåiówK wwiązaåe bóło to z ogólåokrajowóm strajkiem åauczócieli 
żądającóch zwiększeåia åakładów åa edukacjęK pzczególåie w mojej pamięci utkwił artókuł w jedåej z 
brótójskich gazet åa temat zachowaåia uczåiów åa zajęciachK jiaåowicie uczåiowie wręcz żądają rozrówki od 
prowadzącóch zajęcia ?KKKtheó would like to be entertained?K 
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w drugiej stroåóI åależó podkreślić faktI że åiekiedó uczącó się są autoåomiczåi a 

mó tego åie dostrzegamóK mojęcie to jest w åaszóm kraju stosuåkowo młode i åie 

wszóscó åauczóciele są odpowiedåio przógotowaåi do wdrażaåia metod 

autoåomiczåóchK mrzeważa rutóåa i przekoåaåie o swojej uprzówilejowaåej pozócji w 

klasieI jak rówåież strach przed daåiem uczåiom większej swobodóI a co za tóm idzie 

przed straceåiem swojej dotóchczasowej pozócjiK l temacie roli åauczóciel wspomiåam 

w rozdziale OK kależó pamiętaćI że warto ujmować  autoåomię w åauce i autoåomię w 

żóciuK Autoåomiczåa postawa dotóczó wszelkich aspektów åaszego żócia i łączó się z 

ogólåą postawą wobec żóciaK  

tilczóńska EOMMOI VF traktuje åaukę jęzóka obcego jako budowaåie iådówidualåej 

tożsamościI w której jęzók odgrówa rolę åarzędzia służącego komuåikacjiK qo bardzo 

ważåe stwierdzeåieK kauka jęzóka w szkole za swój cel wiååa postawić przede 

wszóstkim zaszczepieåie w młodóch ludziach pozótówåóch wzorców i potrzeb stałej 

edukacjiK momijając åieliczåe przópadki młodzieżóI która plaåuje zostać filologami i 

tłumaczamiI dla większości jęzók będzie iåstrumeåtem komuåikowaåia się w 

określoåóch sótuacjach åa określoåóm realistóczåie poziomieK pukces komuåikacójåó 

możåa osiągåąć poprzez wórażeåie swojej auteåtóczåościI czóli wórażeåie zgodåości 

åaszóch przekoåań i ambicji z åaszą osobowością Etilczóńska opKcitKFK fådówidualåó 

sposób mówieåiaI artókułowaåia opiåiiI staåowiskaI poglądów ma wpłów åa relacje z 

iååómiI którzó åa tej podstawie formułują swoje zdaåie åa åasz tematK f dlatego możåa 

stwierdzićI iż kompeteåcja komuåikacójåa ma charakter osobistóK rczómó się jęzóków 

obcóch korzóstając z pewåóch wzorów i szabloåówI ale każdó człowiek przetwarza je 

åa swój iådówidualåó stól pod wpłówem własåego doświadczeåia i zaaågażowaåiaK qo 

stwarza szerokie pole do odwołaåia się do autoåomii uczącóch się jęzóka obcegoI abó 

åabóli umiejętåości stworzeåia swojej osobistej  kompeteåcji komuåikacójåejK t 

odåiesieåiu do autoåomii åa zajęciach z jęzóka obcego tilczóńska EOMMOI NOF 

propoåuje dokoåać rozróżåieåia według åastępującóch króteriówW 

· oś pionowa J korelacjaI powiązaåie ↔ brak korelacjiI powiązaåia z jęzókiem 

ojczóstómX w jaki sposób uczącó pozåaje jęzókI czó opiera się główåie åa jęzóku 

ojczóstómI czó odkrówa specófikę jęzóka obcegoX 

· oś pozioma J kreatówåe zastosowaåie podaåóch wzorów ↔ samodzielåeI 

iådówidualåe eksperómeåtowaåie z jęzókiemK 
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mo skrzóżowaåiu osi powstaåie mapaI åa której możåa umieścić każdego uczåia z 

jego własåóm stólem podejścia do jęzóka i uczeåia sięK rmiejscowieåie åa schemacie 

oparte jest åa åastępującóch króteriachW zachowaåia komuåikacójåeI podejście 

emocjoåalåeI opiåieK rczåiowie powiååi umieć odpowiedzieć åa pótaåia związaåe z 

uczeåiem się jęzóka obcegoW w jaki sposób uczę się jęzókaI åa czóm to polegaI jak się 

uczóćI abó osiągåąć sukcesI åa jakim poziomie jest moja wrażliwość jęzókowaK 

gedåakowo ważåe są kwestie podejścia do komuåikacji w jęzóku obcómI  czó potrafię 

samemuLsamej dojść do  koåkluzjiI czó opieram się åa sprawdzoåóch modelachI czó 

potrafię przełamać barieró w wópowiadaåiu się w jęzóku obcóm mimo braków w 

słowåictwie lub åiedostateczåej zåajomości koåstrukcji gramatóczåóchK f ostatåi 

dólematW czó uczącó sie kreuje swoją tożsamość jęzókowąI czóli swój stólI czó chce 

upodobåić się do rodzimóch użótkowåików jęzóka obcegoI czó korzósta z gotowóch 

szabloåówK ldpowiedzi åa te pótaåia J co jest mKiåK celem åiåiejszej rozprawóI przez 

obserwacje uczåiów z pewåością pomogą zdefiåiować ich postawę wobec uczeåia się 

jęzóka obcego i zakładaåe cele uczeåia sięK tåioski z kolei mogą skuteczåie pomóc 

åauczócielowi dość wraz z uczåiami do autoåomiiK lczówiścieI każdó uczeń jest 

iådówidualåą jedåostką z bagażem złóch lub dobróch doświadczeń związaåóch z 

kształceåiem się i sposobami uczeåia sięI własåómi åawókamiI stąd droga do autoåomii 

Elub åieF każdego będzie iååaK moza tómI autoåomia powiååa bóć wdrażaåa åie w 

formie jedåorazowejI ale w każdej sposobåej sótuacjiK tilczóńska EOMMOI NPF sugeruje 

jedåoczesåó rozwój trzech filarów autoåomiiW kreowaåiu świadomości komuåikacójåejI 

doskoåaleåiu i rozwojowi umiejętåości uczeåia sięI wópracowaåia pozótówåej empirii 

w obu zakresachK kależó odåotowaćI że åauczócielom i uczåiom muszą bóć 

przedstawioåe strategie autoåomiczåeI poåieważ obie grupó åie mają wóstarczającóch 

kwalifikacji do kreowaåia autoåomiczåego procesu edukacójåegoK aość istotåą kwestią 

wódaje sięI abó uczåiowie efektówåie się uczóliI a åie tólko bóli åauczaåi EAbramczók 

OMMUI RSFK tóbór własåej drogiI tak podkreślaåó przez psóchologięI ma pozótówåó 

oddźwięk i skuteczåie stómuluje aktówåość uczåiaK wwłaszcza wśród starszej 

młodzieżó i studeåtów z powodzeåiem możåa stosować wszelkie techåiki aktówizujące 

i zmuszające uczącóch się do współdecódowaåia o formie zajęćK pcedowaåie części 

odpowiedzialåości åa uczåiów dowartościowuje ich i przekoåujeI iż są podmiotem a åie 

przedmiotem zajęćK wastosowaåie autoåomiczåóch i półautoåomiczåóch zasad iåspiruje 

młodóch ludzi z jedåej stroåó do zwiększoåego wósiłkuI z drugiej stroåó do szukaåia 
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własåóch ścieżek i metod pracó åad jęzókiem obcómK alatego åastępåe części poświęcę 

główåóm cechom charakteróstóczåóm dla autoåomii i półautoåomii w åauczaåiuK   

4KP Charakteróstóka autonomii jęzókowej i metodócznej 

wastosowaåie metod autoåomizującóch uczącóch się jęzóka obcego pozwala 

rozwijać postawę twórczą uczåia Egastrzębska OMMOI RPFK  _ailló ENVVUF rozróżåia dwa 

kolejåe rodzaje autoåomiiW autoåomię jęzókową i metodóczåąK  

Autonomia jęzókowa toW  ?swobodneI kreatówne użócie jęzóka obcego w nowóchI 

niestereotópowóch sótuacjachI dzięki pozótównemu transferowi wóuczonóch treści?I 

åatomiast autoåomia metodóczåa ozåacza zdolåość odpowiedzialåego samosterowaåia 

procesem uczeåia się ECichoń OMMOI ORFK ao osiągåięcia autoåomii metodóczåej 

åiezbędåó jest uczåiowi åauczócielI któró w procesie autoåomizacji staje się doradcą 

metodóczåómK  

Abó świadomie kierować procesem uczeåia się åiezbędåe są umiejętåości 

podejmowaåia decózji dotóczącóchW określeåia celów uczeåia sięI wóboru materiałów i 

techåik uczeåia sięI plaåowaåia przebiegu zajęćI samodzielåej oceåó swoich 

umiejętåości jęzókowóch ECichoń OMMOI ORFK aotóczó to åie tólko plaåowaåia 

globalåegoI ale także w trakcie procesu dódaktóczåegoI zwłaszcza w odåiesieåiu do 

omawiaåej w tóm miejscu autoåomii uczeåia sięK 

t pracó z roku NVVT _eåsoå i soller zapropoåowali trzó tópó autoåomiiW 

technicznąI psóchologiczną i politócznąK tersja techniczna dotóczó uczeåia się 

jęzóka obcego poza iåstótucją edukacójåą i bez iåterweåcji åauczócielaK ldåosi się oåa 

z regułó do osób doskoåalącóch dotóchczasową zåajomość jęzóka po zakończeåiu 

edukacji szkolåejK aóskutując åad problemem autoåomii åależó postawić sobie pótaåia 

takie jakW dla kogo autoåomia jest przezåaczoåa i kogo do åiej przógotowówać? 

EjichońskaJptadåik OMMQI NOFK 

kależó podkreślićI że u podstaw tego zjawiska leżó główåie edukacja dorosłóchI 

jedåakI abó dorośli umieli z tego iåstrumeåtu korzóstać w sposób efektówåó muszą 

åauczóć się tego już w szkole i w domuK qeå problem bardzo ściśle łączó się z wersją 

metodóczåą pojęcia autoåomiiI czóli umiejętåości pozwalającej uczącemu się wziąć 

odpowiedzialåość za własåó proces åauki jęzóka obcegoK t trakcie tego procesu uczeń 

dążó w kieruåku zåaczåego uåiezależåieåia się od åauczóciela i sótuacji szkolåejK 
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moåieważ u podstaw autoåomii techåiczåej leżó edukacja dorosłóchI åależó już w 

wieku szkolåóm przedsięwziąć kroki mające åa celu wdrożeåie zasad autoåomii i 

przógotowaåie młodóch ludzi do korzóstaåia z åiej w późåiejszóm okresie czasuK  

tersja psóchologiczna autonomii określa autoåomię jako tóp umiejętåości 

pozwalającej uczącemu się wziąć odpowiedzialåość za własåó proces uczeåia się 

jęzóków obcóch EjichońskaJptadåik OMMQI NO i åKFK oozwijaåie autoåomii w tej wersji 

ozåacza stopåiowe uåiezależåiaåie się od åauczóciela i sótuacji szkolåóchK wwiązaåe 

jest to z koåstruktówizmem społeczåómI któró przedstawiał wiedzę jako 

?konstruowanie znaczenia w kontekście sótuacójnóm i społecznómI właściwóm każdej 

jednostce? EjichońskaJptadåikI opK citKFK mrocesó te zachodzą u iådówidualåóch 

uczåiów we właściwó dla åich sposób bez względu åa sposób prezeåtacji wiedzó przez 

åauczócielaK ka przebieg procesu wpłówają koåtaktó z iååómi osobami i otoczeåiemK 

rczåiowie mającó trudåości w bóciu autoåomiczåómi mają z regułó kłopotó w 

koåtaktach z grupą i åie potrafią wziąć odpowiedzialåości za swój proces uczeåia się 

opierając się główåie åa åauczócielu i polegając wółączåie åa jego poleceåiach i 

wiedzóK  

lstatåia wersja autoåomii to autonomia politócznaI która odåosi się do wpłówu 

uczącóch się åa kształt swojej edukacjiI i obejmuje rówåież koåtrolę iåstótucji 

edukacójåóchK kajwiększej koåtroli podlegają szkołó jęzókowe prówatåeI chociaż sam 

dórektor ma w åich głos decódującóK t pozostałóch tópach szkół komitetó rodzicielski 

i fuådacje działające przó szkołach zajmują się główåie zdobówaåiem dodatkowóch 

fuåduszó åa działaåie szkołóK w drugiej stroåó bardzo często åauczóciele są oceåiaåi 

przez rodzicówI i to bardzo krótóczåieI ale bez merótoróczåóch podstawK t molsce 

prawie każdó wieI jak uczóć i środowisko åauczócielskie jest ogólåie piętåowaåe za 

długie wakacjeI małą liczbę godziå pracó w tógodåiu i za zbót åiskie lub zbót wósokie 

wómagaåia wobec uczåiówK kiestetóI åiski status zawodu åauczóciela rozzuchwala i 

ośmiela do åiesprawiedliwóch i åiemerótoróczåóch oceåK _óć może wraz z rozwojem 

demokracji uda się wókształcić odpowiedåie wzorce postępowaåia komitetów 

rodzicielskich w szkołachK kależó jedåak podkreślićI iż trzeba zacząć od kształtowaåia i 

wpajaåia autoåomii åauczócielomI dlatego tak ważåóm wódaje się wprowadzeåie tego 

zagadåieåia do programu studiów i åa różåego rodzajach kursów i szkoleńK moåadto 

autoåomia åie jest wółączåie związaåa z procesem uczeåia i uczeåia sięI ale dotóczó 
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postawó żóciowej i stosuåku do podjęcia odpowiedzialåości za własåe decózje 

kształtujące åaszą postawę i drogę żóciowąK  

t åastępåóm rozdziale zasadó autoåomii i półautoåomii zostaåą omówioåe 

bardziej szczegółowoK 

4KPKN lgólne zasadó półautonomicznóch form nauczania 

_ardzo mocåo jest rozwijaåa przez dódaktóków koåcepcja półautonomiiI poåieważ 

osiągåięcie pełåej autoåomii jest trudåeI a w procesie åauczaåia wręcz åiewskazaåeK 

jamó bowiem do czóåieåia z ustawiczåómi procesami iåterakcjiK  gak każdó iååó 

złożoåó problemI tak i teå wómaga sformułowaåia jasåóch zasadI orgaåizacji i 

plaåowaåiaK lgólåie mówiącI wszelkie działaåia w ramach półautoåomii mają åa celu 

rozwój otwartej postawó i osobistego stólu komuåikacójåegoK lzåacza to åie tólko 

opaåowaåie w sposób efektówåó jęzóka obcegoI ale rówåież ?przógotowanie osobó 

uczącej się do osobistego działania w komunikacji obcojęzócznej? Etilczóńska OMMQI 

QQFK mrzógotowaåie owo powiååo zawierać takie działaåia jakW 

· gotowość podjęcia komunikacji w jęzóku obcómI åawet w przópadku 

åiedostateczåóch umiejętåości i kompeteåcjiX 

· stosowanie cech komunikacji autentócznejI åpK podejście do celu rozmowó w 

aspekcie iåformacójåómI towarzóskimI ekspresówåómX uwzględåieåie jej 

umieszczeåia w  psóchospołeczåóch waruåkachX przewidówalåość przebiegu 

komuåikacjiX 

· zdolność poradzenia sobie ze osobliwością komunikacji egzolingwalnejI czóli 

czó umiemó rozpozåać i oceåić właściwie możliwość åawiązaåia komuåikacji 

jęzókowej z daåóm partåeremI czó potrafimó rzetelåie rozpozåać i oszacować 

własåe potrzebó i åiedostatki  jęzókowe w daåej sótuacjiI i wreszcie czó potrafimó 

odpowiedåio kompeåsować własåe åiedoboró i aktówåie współpracować z daåóm 

partåerem Etilczóńska OMMQI QQJQRFK 

mo zdefiåiowaåiu celów w półautoåomiiI åależó sformułować zadaåia stojące przed 

åauczócielamiK fståieją zasadåicze różåice międzó założeåiami dódaktóki półautoåomiiI 

jak i dódaktóki tradócójåejI zwaåej rówåież dódaktóką aåalitóczåoJpodawcząK oóżåice 

dotóczą przede wszóstkim roli uczącego i uczącego sięI własåej odpowiedzialåości za 

efektó åauczaåiaI sposobie budowaåia kompeteåcjiI oraz efektów docelowóchI zakresu 
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osiągåiętej kompeteåcji jęzókowejI świadomościąI samokoåtroląI celami żóciowómiI 

zawodowómiI sóstemem wartościI sferą emocjoåalåąI aspiracjamiI itpK lbie wóżej 

wómieåioåe dódaktóki będą z pewåością zåacząco się różåić we wszóstkich 

wspomåiaåóch aspektachK lczówiście åie ozåacza toI że osobó uczące i uczące się 

metodami dódaktóki tradócójåej oceåiać będą jej efektó jedóåie åegatówåieK jusimó 

bóć świadomi rzeczówistości szkolåoJakademickiejI w której oczekiwaåia i efektó w 

ramach tego sóstemu powodują zadowoleåie obu stroåI aczkolwiek powodó te raczej 

åie wóchodzą poza teå sóstem Etilczóńska OMMQI QSJQTFK  

gedåóm z ważåiejszóch powodów ścisłego trzómaåia się dódaktóki tradócójåej jest 

możliwość klarowåego wóselekcjoåowaåia i gradacji daåego materiałuK aoświadczoåó 

åauczóciel bez trudu zaplaåujeI wręcz szczegółowo z podziałem åa lekcjeI materiał 

przezåaczoåó do przerobieåia takI abó osiągåąć upragåioåó efektI åawet przó 

åiewielkim zaaågażowaåiu uczåiówK ptąd u wielu dódaktóków i studeåtów pótaåia o 

koåkretó w przópadku półautoåomiiI w której åajczęściej mamó do czóåieåia tólko z 

podaåiem ogólåóch zasad i wótóczåóchK qrzeba jedåak uczciwie przózåaćI że duża 

grupa åauczócieli jest przekoåaåaI co do główåóch idei autoåomii w åauczaåiuI ale 

oczekuje więcej praktóczåóch wskazówekK pzczególåó opórI i częstokroć barierę trudåą 

do pokoåaåiaI staåowi rola åauczóciela jakże odmieååa od dódaktóki tradócójåejK 

tspomiåałam w poprzedåich rozdziałach o roli åauczóciela w tradócójåóm 

pojmowaåiu tej fuåkcji i roli facilitatora w åauczaåiu autoåomiczåóm i 

półautoåomiczåómK wdarza się rówåieżI że główåe założeåia i idee autoåomii są 

przedstawiaåe wręcz w karókaturalåej formieK pkoro uczącó prezeåtują różåe poziomó i 

ich potrzebó też różåią się międzó sobąI toI abó osiągåąć zamierzoåe przez åich celeI 

także odmieååe w każdóm przópadkuI to sposobó ich osiągåięcia muszą siłą rzeczó bóć 

iååeK wwoleååicó tej teorii sugerująI że w takiej sótuacji åauczóciel powiåieå pracować 

iådówidualåie z uczącóm sięI dopasowując się do jego potrzebI a åawet åastroju i 

sótuacji żóciowejK qrzeba jasåo podkreślićI że takie postawieåie sprawó prowadziłobó 

do åiecelowej i wręcz åierealåej iådówidualizacjiK  

qrudåo rówåież z całą staåowczością stwierdzićI że uczeń jest w staåie całkowicie 

zastąpić lub åawet obóć się bez åauczócielaK rczeńI jeśli potrafi określić swoje celeI co 

åie zawsze jest łatweI bóć może będzie miał trudåości z wóborem właściwóch 
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materiałówI poza tóm kłopot sprawi mu rzetelåa ewaluacja swoich postępówKNU   

holejåóm mitem związaåóm z åauczaåiem autoåomiczåóm i półautoåomiczåóm są 

status i umiejętåości åauczócielaK lpoåeåci twierdząI że w autoåomiczåóch i 

półautoåomiczåóch waruåkach åauczaåia åauczóciel powiåieå bóć też w pełåi 

autoåomiczåóI kreatówåó i elastóczåóK tódaje sięI że dobró åauczóciel potrafi w 

każdej chwili wdrożyć jakiekolwiek formó aktówåości jęzókowej adekwatåe do 

potrzebK Czasami praca z dobrómi i kreatówåómi uczåiami idzie zupełåie w iååóm 

kieruåku åiż uprzedåio zaplaåowaåóK momósłowó åauczóciel ma wtedó szerokie pole 

do popisu dopasowując różåorodåe formó do potrzeb i celów koåkretåej grupó 

uczåiówK oówåie åieprawdziwe jest kolejåe stwierdzeåieI iż åaczelåóm celem uczącego 

jest rozwój autoåomii uczącóch sięK mrzecież ozåacza toI przóåajmåiej w teorii i w 

idealåej sótuacjiI że åauczóciel staåie się po prostu zbędåó i åiepotrzebåóI przóåajmåiej 

po osiągåięciu przez uczåiów pewåej fazóK  

tdrażaåie do autoåomii åie ozåacza przerzuceåia åa barki uczåiów całego wósiłku 

związaåego z uczeåiem się jęzóka obcegoK mrzecież wókoåaåie zwókłego zadaåia åie 

ozåacza rozwijaåia autoåomii uczåiaK 

Część åauczócieli twierdziI że åie są w staåie rozwijać i wdrażać zasad autoåomiiI 

poåieważ åie dóspoåują odpowiedåim zapleczemW aåi multimedialåóm aåi właściwómi 

materiałami dódaktóczåómiK mrzecież sótuację åależó oceåiać realåie i przó ogólåóch 

åakładach åa oświatę åikt åie jest w staåie zgromadzić w jedåóm ośrodku åauczaåia 

wszóstkiegoK 

kagromadzeåie wielu sprzeczåóch ideiI zdań wórwaåóch z koåtekstuI uprzedzeåia i 

åiechęć części środowiskaI jak i same podejście uczącóch się powodująI że ogólåie idee 

autoåomii są traktowaåe jako zasadåeI ale åiezbót przóstające do realiów polskich 

uczelåiK Czasami åiewłaściwa iåterpretacja może wręcz skompromitować szczótåe idee 

i pomósłóK  

deåezó zastosowaåia w dódaktóce form półautoåomiczåóch åależó szukać w 

zdecódowaåóch zmiaåach w sóstemie åauczaåia jęzókowegoK lgromåe zróżåicowaåie 

poziomów zåajomości jęzóków obcóch wśród młodzieżó koåtóåuującej åaukę po 

maturzeI spowodowaåe rozmaitómi czóååikamiI międzó iååómi większą dowolåością 

                                                
NUmomijam faktI że wśród dorosłóch i w miarę dojrzałóch studeåtów zdarzają się przópadki zwókłego 
leåistwa i åiefrasobliwości w podejściu do åauki jęzóka obcegoK 
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w programach szkolåóchI dostępem do pozaszkolåóch form kształceåia jęzókowegoI 

telewizji satelitaråejI możliwościami wójazdów za graåicęI czóli geåeralizującI różåe 

doświadczeåia jęzókowe w puåkcie wójściaI skłoåiłó dódaktóków do większej 

elastóczåości i poszukiwaåia form dódaktóczåóch bardziej dopasowaåóch do 

możliwości i środków Etilczóńska NVVVI OUT i åKFK tielorakie doświadczeåie jęzókowe 

pociąga z kolei za sobą większą iådówidualizację potrzeb i celów dostosowaåóch do 

własåóch ambicjiK bkoåomia wkracza åieubłagaåie w każdą sferę żóciaI dlatego 

zmåiejszeåie godziå åa lektoratach åa uczelåiach wómusza koåieczåość 

ziåteåsófikowaåia pracó własåej uczåiaK moåadto cele kształceåia jęzókowego åie są już 

tak klarowåie zdefiåiowaåeK _ardziej åależó zwrócić uwagę åie åa trzómaåie się 

ścisłóch åorm jęzókowóchI które zdają się bóć obecåie dość płóååeI ale raczej åa 

przekoåaåie uczącego się do stworzeåia własåego programu ćwiczeåia i polepszeåia 

zåajomości jęzóka obcego åa podstawie obserwacji i zrozumieåia stosowaåia różåóch 

form jęzókowoJkomuåikacójåóchK  

4KPKO Czónniki kształtujące autonomię osobistą  

t tóm koåtekście wómieåię w  åawiązaåiu do koåcepcji tilczóńskiej EOMMQI RMF 

kilka åajgłówåiejszóch czóååików pozwalającóch kształtować autoåomię i 

sprzójającóch rozwojowi osobistej kompeteåcji komuåikacójåejW 

· zaiåteresowaåieI koåtemplacójåośćI postawa åastawioåa åa poszukiwaåieX 

· uświadomieåie własåej postaci i tożsamościX 

· dostęp do odpowiedåiej gamó wzorówI oraz świadomość w jaki sposób wzoró te są 

odbieraåe przez społeczeństwoX 

· krótócózm  i pewåa doza åiezależåości pozåawczejX 

· współodpowiedzialåośćI chęć podejmowaåia åowóch wózwańX 

· upórI koåsekweåcjaX 

· gradacja w wartościowaåiu swoich działańX 

· umiejętåość współpracóX 

· koåtrola åad swoimi emocjamiX 

· jasåe określeåie i świadomość celówI które chcemó realizowaćX 

· zdolåość oceåóK 
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Są to oczówiście tólko pewåe wskazaåiaI które mogą bóć iåspiracją dla åauczócieliI 

aleI jak pokazuje doświadczeåieI åie åależó ich traktować sztówåo i trzómać się 

schematuI gdóż prowadzi to do ujedåoliceåia programu i chęci dostosowaåia 

zachowaåia do ?właściwego wzoruK? alatego też åaukowcó zajmującó się autoåomią 

przedstawili główåe jej zasadó w formie szkieletu orgaåizacójåegoI poåieważ måogość 

sótuacji dódaktóczåóchI złożoåość pewåóch elemeåtówI wóåikające stąd trudåości i 

problemóI åieprzewidówalåość pewåóch koåfiguracji uåiemożliwiają ściśle 

zaprogramowaåie åauczaåiaK 

tedług tilczóńskiej EOMMQI RMJRNF zasada dódaktóczna to preferowaåóI stałó 

sposób iåterpretacji i postępowaåia wóåikającó z ogólåej koåcepcji lub praktóki 

dódaktóczåejI zalecaåó zwłaszcza w sótuacjach trudåóchK lczówistóm wódaje się faktI 

że zasada taka åie może odbiegać lub stać w sprzeczåości z zasadami 

ogólåodódaktóczåómi EsóstematóczåośćI wiązaåie teorii z praktókąFI raczej zasada taka 

wiååa uzupełåiać taki zbiór w celu åadaåia mu bardziej koåkretåego kształtuK mracę 

åauczóciela z pewåością ułatwi zåajomość ogólåej koåcepcjiK fdeałem bółobó gdóbó 

daåó zbiór zasad i koåcepcji stosowaåó bół zarówåo przez osobó przógotowujące 

materiałó dódaktóczåeI autorów programów i samóch prowadzącóch zajęcia jęzókoweK 

tspółpraca tóch grupI jak i uczącego się mają wósoką raågę w åauczaåiu 

autoåomiczåómK moåieważ wiele zależó od samego uczącego sięI i wiele rzeczó ma 

miejsce poza koåtrolą uczącegoI wspólåe zapatrówaåia i wartości pozwolą osiągåąć 

sukces w sposób bardziej efektówåó i pozwolą omiåąć koåfliktó zrodzoåe poprzez 

åiespójåość zasad wózåawaåóch przez obie stroåóI co z kolei wpłówa åiekorzóståie åa 

proces dódaktóczåóK hlarowåość reguł i wspólåe wartości pozwalają wótworzóć 

poczucie stałościI spokojuI oraz zabezpieczają przed błędåómi decózjami i 

iåterpretacjamiK moåieważ zgodåie z układem glottodódaktóczåóm zapropoåowaåóm 

przez mfeiffera ErozdzK NKUF wszóstkie jego kompoåeåtó są zmieååeI dlatego w mojej 

opiåii jedóåą pewåą zasadą w dódaktóce jest faktI iż proces åauczaåia jest åieodłączåie 

związaåó z procesem uczeåia sięW uczeåie polega åa prezeåtacji wiedzóI praktóce i 

sprawdzeåiu opaåowaåia materiałuX uczeåie się åa zgłębieåiu wiedzó poprzez 

zastosowaåie odpowiedåich techåikK kie zawsze wszóstkie elemeåtó pojawiają się w tej 

samej kolejåościI poåadto akt uczeåia się może bóć åieświadomóI jak rówåież 

wóstępować poza waruåkami szkolåómiK Czasami osobowości studeåtów zmuszają 

lektora do zastosowaåia åiestaådardowóch i åiepodręczåikowóch reakcji i procedurK 
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moåadtoI jak pokazuje teoriaI co pewieå czas pojawiają się åowe koåcepcje uczeåia się 

jęzóków obcóchI które zostają skrótókowaåe i zmargiåalizowaåe przez kolejåą 

geåerację ?twórców? i badaczó tematuK tåioskować możåa zatemI że åie w każdej 

sótuacji åależó sięgać po zalecaåe metodóI poåieważ måogość ludzkich 

temperameåtówI reakcjiI motówacji i wiele iååóch czóååików wpłówającóch åa 

uczeåie i uczeåie się wómagają raczej dużej dozó elastóczåości i kreatówåej 

improwizacji opartóch åa doświadczeåiuI iåtuicji i wiedzó prowadzącegoK 

kietuziåkowe zachowaåia i zastosowaåie techåik z pozoru mało przódatåóch w daåóch 

okoliczåościach może przóåieść lepsze efektóK  

t trakcie zajęć bezsprzeczåie åauczóciel powiåieå uzåać i wzmacåiać 

podmiotowość uczącego się zarówåo w zakresie komuåikacójåómI jak i dódaktóczåómK 

t teå sposób świadomie będzie budował relacje dwupodmiotoweI staåowiące bazę 

współpracó dódaktóczåej åauczóciela i uczącego sięK w powóższóch ogólåóch zasad 

wóåikają zasadó bardziej szczegółoweI takie jak åa przókład zasada harmonii 

dódaktócznej Etilczóńska OMMQI RNFK mrzez powóższą zasadę rozumiemó 

åiewóręczaåie uczącego się w wókoåówaåiu tegoI co leżó w zakresie jego możliwościK 

lzåacza to także wspieraåie i wspomagaåie wszelkich wósiłków komuåikacójåóch i 

uczeåiowóch uczącego sięI oraz próbó defiåiowaåia swojego stólu komuåikacójåegoK 

tómaga to rówåież åegocjowaåia z uczącómi się ich osobistóch celów i form ich 

osiągaåia Etilczóńska opK citKFK tzmocåieåie podmiotowości uczåia åa pewåo 

prowadzi do zwiększeåia jego efektówåościK gedåakże moim zdaåiem åegocjowaåie 

celów åauczaåia åa NOM godziåach lektoratu jest kwestią przóåajmåiej dóskusójåąK 

t przógotowaåiu i plaåowaåiu pracó z daåą grupą powiåieå åam przóświecać cel 

główåóI czóli rozwijaåie osobistej kompeteåcji uczeåiowej i komuåikacójåejK Abó teå 

cel osiągåąć wraz z uczącómi się åależó promować i wspierać działaåia auteåtóczåe 

zarówåo dotóczące kompeteåcji komuåikacójåejI jak i uczeåiowejI a także rówåolegle i 

współzależåie rozwijać świadomość uczącóch sięI ich sprawåości związaåe z procesem 

uczeåia się i zdobówaåiem doświadczeåia komuåikacójåegoI iI co wómieåiam jako 

puåkt ostatåiI ale to åie zåaczóI że måiej ważåóI åależó pobudzać uczåiów do 

samoobserwacji i refleksójåości podczas rozwijaåia swoich kompeteåcji Etilczóńska 

OMMQI RNJRPFK 

tómieåioåe powóżej zasadó pozwalają lepiej zrozumiećI dlaczego w dódaktóce 

główåóm pojęciem staje się półautoåomiaI a åie autoåomiaK wastosowaåie zasad 
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półautoåomii przez uczącego åie ozåaczaI że wóbrał wersję uproszczoåą lub tólko 

åiektóre regułóK mo prostu pojęcie półautoåomii pozwala lepiej pokazać i osiągåąć 

dwupodmiotowość w relacjach międzó åauczócielem a uczåiamiK råiemożliwia też 

przesadåe kultówowaåie swojego idiolektu przez uczącóch sięI z drugiej stroåó 

zabezpiecza przed zbót dużą iåterweåcją ze stroåó uczącegoK rłatwia mu z kolei dobór 

takich treści i formI które w sposób maksómalåie efektówåó pozwolą åa osiągåięcie 

celów wózåaczoåóch przez uczåiów i zwiększą ich wósiłki w celu rozwoju 

kompeteåcjiK kależó tu podkreślićI że powóższe zasadó åie odbierają åauczócielowi 

możliwości swobodåego doboru treści i metodI åie hamują jego iåicjatówó i pozwalają 

åa pewåą elastóczåość procedur i wómagańI jeśli tólko dopełåiają oåe w sposób 

harmoåijåó zasadó ogólåeK  

kauczócielI któró już wie jak åauczaćI musi podjąć åastępåą ważką decózjęI 

miaåowicieI czego åauczaćK t większości szkół wóższóch åa lektoratach obowiązują 

koåkretåe programóI które muszą bóć zrealizowaåeI gdóż åa ich podstawie sprawdzaåa 

jest wiedza studeåtów czó to w formie kolokwiów czó egzamiåuK oówåież w przópadku 

dużóch grup oczówistóm wódaje się fakt dużej różåorodåości oczekiwań i celówK Ale 

teå sam materiał możåa przerabiać åa wiele sposobówK f dlatego puåktem wójścia do 

dalszej pracó w daåej grupie powiååo bóć ?samookreślenie się uczącóchI co do swoich 

potrzeb i ambicji realizacójnóch w zakresie wóbranóchI społecznóch praktók 

komunikacójnóchI czóli tzwK formatów? Etilczóńska OMMQI RPFK t związku z tóm to 

samo zagadåieåie może bóć przerobioåe z koåkretåa grupą w taki sposóbI któró 

przóåiesie korzóståe efektóK moprzez koåstruowaåie zåaczeńI określeåie koåweåcji 

jęzókowóch i komuåikacójåóch ułatwimó uczącóm się skoåceåtrowaåie åa swoich 

możliwościach i potrzebachI jak i åa zaletach poszczególåóch środków jęzókowóchK 

rczeńI któró jest świadomó zależåości międzó formą komuåikacji i jej percepcją 

społeczåą åa pewåo trafåiej wóbierze przódatåe mu åabótki jęzókoweK kieoceåioåą 

formą pracó w tóm przópadku jest praca w grupieK lczówiścieI abó trafåie dobrać do 

daåej grupó odpowiedåie formató åależó pozåać stól koåkretåej grupó poprzez 

zastosowaåie różåorodåóch form i metod pracóK t grupie jedåorodåej åa pewåo łatwiej 

będzie åam dobrać stosowåe formó pracóI ale åie ozåacza toI że w dużej i bardzo 

zróżåicowaåej grupie skazaåi jesteśmó åa porażkęK wajęcia åa molitechåice mozåańskiejI 

jak wspomåiałam w poprzedåich rozdziałachI są prowadzoåe w grupach jedåorodåóchI 

jeśli chodzi o kieruåek studiówK rłatwia to pracęI gdóż możåa w wóstarczającóm 
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stopåiu określićI do jakich celów będzie potrzebåó jęzókK wadaåiowa forma pracóI 

szczególåie przódatåa w półautoåomiiI jest w tej sótuacji åie do przeceåieåiaI poåieważ 

przez łączeåie uczeåia się i komuåikacji pobudza rozwój wrażliwości jęzókowej ErozdzK 

QKTKOFK mozwala też åa przeprowadzeåie ćwiczeń w mówieåiu w waruåkach zbliżoåóch 

do åaturalåóchK wastosowaåie powóższóch uwag i reguł umożliwia selekcję i gradację 

materiału pod względem trudåościI i jedåoczesåą iåterweåcję åauczóciela w zależåości 

od potrzeb uczåiówK kauczóciele muszą mieć poczucie realizmu dódaktóczåego i bóć w 

staåie reagować właściwie åa sógåałó od uczåiówI którzó åatkåęli się åa trudåości 

wómagające pomocó ze stroåó prowadzącegoK ka początku lektoratu åależó określić 

stopień zaawaåsowaåia swoich uczåiówI a åastępåie ozåaczóć poziomI do którego są w 

staåie studeåci dojść w określoåóm czasie dzięki swojej pracóI kreatówåości i koåtroli 

emocjoåalåejK  

kależó jeszcze raz mocåo podkreślićI że wraz ze wzrostem kompeteåcji åastępuje 

wzrost autoåomiiK lba czóååiki są współzależåe od siebieI a jedåocześåie zależą od 

iådówidualåej osobóI jej możliwościI plaåówI ambicjiI zamierzeńI wrażliwości 

jęzókowej i wielu iååóch elemeåtówK tilczóńska EOMMQI RQF sugerujeI że åawet 

kilkumiesięczåa praca w waruåkach półautoåomii pozwala zauważyć postępó åa polu 

autoåomiiI co przejawia się w podaåóch åiżej zakresachW 

program instótucjonalnó  program wónegocjowanó 

uzależnienie dódaktóczne  partnerstwo wobec innóch uczącóch się 
i nauczającego 

automatózmóI wiedza świadoma  wrażliwość jęzókowoJkomunikacójna 

poczucie  niepewnościI kompleksó  poczucie zaufania 

ambicja odtwarzania  ambicja eksperómentowania 

gest jeszcze jedåa bardzo ważåa rzeczI o której chciałabóm wspomåiećK 

wastosowaåie podaåej orgaåizacji dódaktóczåej Elektorat trwa dwa do czterech 

semestrówI zajęcia odbówają się raz lub dwa razó w tógodåiuF pozwala uåikåąć 

sótuacjiI w której studeåtI mimo dobrego opaåowaåia materiału jęzókowegoI zachowuje 

się åieporadåie i åie potrafi wókorzóstać swojej wiedzó w sótuacji åaturalåejK tarto 

podkreślićI że półautoåomia z pewåością åie wprowadza zamieszaåia w orgaåizacji 

procesu dódaktóczåegoK t celu uzóskaåia spójåości i dodaåia wiarógodåości åależó 

połączóć trzó elemeåtóW koåcepcję ogólåąI zasadó glottodódaktóczåe i dobór oraz 

orgaåizację materiału jęzókowegoK moåieważ åadal toczą się badaåia åad 
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zastosowaåiem autoåomiczåóch form åauczaåiaI z pewåością coraz częściej pojawią się 

åowe opracowaåia i åasza wiedza będzie coraz bogatsza åa teå tematI co pomoże 

sprecózować dalsze wåioski dódaktóczåeK ka pewåo dódaktóka autoåomiczåego 

uczeåia się w waruåkach pozalekcójåóch åie jest efemeródąI przejściową modąI ale 

procesem zdobówającóm coraz większe rzesze zwoleååików zarówåo wśród 

åauczócieliI jak i uczåiówK 

kauczaåie autoåomiczåe jest olbrzómim krokiem oddalającóm åas od pedagogiki 

autorótaråejK kie ozåacza to jedåak absolutåie odejścia od relacji międzó åauczócielem 

i uczåiem åa zasadzieI iż ostatåie słowo åależó tólko do åauczócielaI a uczeń skazaåó 

jest åa całkowite podporządkowaåie się jego wómagaåiomI åa rzecz zwolåieåia 

uczącego z całkowitej odpowiedzialåości za treści i sposób ich przekazówaåiaK 

AutoåomiaI a jeszcze bardziej półautoåomia wskazuje åa pewieå rodzaj harmoåii 

międzó działaåiami åauczóciela i uczåiaK aódaktóka autoåomiczåa wskazuje rówåież 

åa faktI że w przópadku osób uczącóch się jęzóka obcego åajważåiejszą sprawą jest 

zaspokojeåie potrzebó komuåikowaåia się w iååómI åiż ojczóstóI jęzókuK t związku z 

tóm åie przóswojeåie reguł gramatóczåoJleksókalåóch jest åajważåiejszeI ale åabócie 

umiejętåości åegocjowaåiaI reagowaåia w odpowiedåi do daåej sótuacji sposóbI 

komuåikowaåie swojego zdaåiaI itpK gęzók staje się åarzędziemI które może bóć 

wókorzóstówaåe w wielu różåorodåóch dziedziåachK alatego tak ważåe wódaje mi się 

zróżåicowaåie zasad glottodódaktóczåóch i  metodóczåóch åa lektoratach w uczelåiach 

wóższóchK t przószłej pracó zawodowej i żóciu codzieååóm każdó człowiek 

samorealizuje się w iååóI odmieååó sposóbK f międzó iååómiI jęzók obcó może 

staåowić skuteczåe åarzędzie realizacji celów i zaspokojeåia ambicjiKNV  

ldåalezieåiu własåego stólu uczeåia się sprzója efektówåa współpraca międzó 

uczåiami a åauczócielemK Abramczók EOMMUI RVF przez efektówåą współpracę rozumieW 

· stworzeåie miłej atmosferó åa lekcjach z zagwaraåtowaåóm poczuciem 

bezpieczeństwaX 

· przózåaåie uczåiowi prawa do robieåia błędówX 

· stworzeåie waruåkówI w któróch uczåiowie mogą realizować swoje pomósłóX 

· zapewåieåie uczącóm się poczucia seåsu działaåiaX 
                                                
NV wupełåóm åieporozumieåiem jest dla måie podobåó cókl i program lektoratów w szkołach wóższóchK 
rczciwie åależó powiedziećI że åiektóre uczelåie realizują program właściwó dla specófiki daåej uczelåiI ale są 
to wójątkiK katomiast wprowadzeåie åauczaåia specjalistóczåego åa åiektóróch uczelåiach åapotóka åa opórI i 
to główåie ze stroåó groåa pedagogiczåegoK 
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· stosowaåie różåóch form stómulującóch uczuciaK 

kauczóciel dzięki zastosowaåiu techåik moderacójåóch Eczóli metod kierowaåia 

pracą uczåiów w sposób obligującó ich do osiągåięcia celuF EAbramczók OMMUI RV i åKF 

może efektówåie pozåać prefereåcje grupó uczåiówI ich sposobó uczeåia sięI podejście 

do jęzókaK moczucie współodpowiedzialåości za przebieg zajęć daje uczåiowi 

satósfakcjęI a åawet drobåó sukces w åauce jęzóka obcego może wódatåie przóczóåić 

się do zwiększoåego wósiłkuI a åa pewåo podwóższeåia motówacjiK  

t poprzedåiej części mojej pracó aåalizowałam temat motówu i motówacjiI wpłów 

motówacji åa uczeåie się i różåe rodzaje motówacjiK tszóstkie tópó motówacji są 

jedåakowo ważåeI poåieważ åie ma rozstrzógającóch badań potwierdzającóch 

zdecódowaåą wóższość jedåej motówacji åad iååómiI z drugiej stroåó wiadomoI iż 

uczącó kieruje się wieloma motówami w procesie uczeåia sięK t åowóm rozumieåiu 

procesu dódaktóczåego w ceåtrum uwagi zåajduje się uczeńK mowiåieå oå mieć 

zagwaraåtowaåe uczeståictwo świadome w procesie dódaktóczåómK w kolei od 

åauczócieli i iåstótucji edukacójåóch zależó pobudzaåie motówacji i rozwijaåie 

autoåomii uczåiówK ptudeåci powiååi åa początku lektoratu zapozåać się z programem 

åauczaåia i mieć możliwość wóboru tóch treściI które są adekwatåe do jego aspiracjiI 

potrzeb i celówK  

4KPKP mostawa twórcza 

tspomåiałam o postawie twórczejI która åiewątpliwie ułatwia uczeåie się osobie 

pełåej pasji pozåaåia åowegoK mostawa kreatówåaI zdolåa do samodzielåego móśleåiaI 

wóciągaåia wåioskówI przedsiębiorczościI umiejętåości stawiaåia dalekosiężåóch 

celówI pokoåówaåia przeszkódI aktówåego udziału åawet w sótuacjach åowóchI jest 

åiezbędåa w autoåomiczåóm i półautoåomiczåóm uczeåiuK mostawę twórczą możåa 

podzielić åa trzó sferóW pozåawcząI emocjoåalåoJmotówacójåą i działaåiowąI co 

zilustrujemó åastępującoW 
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mlpqAtA qtÓoCwA 

   

pcboA mlwkAtCwA pcboA bjlCglkAiklJ
jlqvtACvgkA pcboA awfAŁAkfltA 

   

jóślenie twórcze   · Ciekawość pozåawcza  · pamodzielåe działaåie 

· jóśleåie dówergeåcójåeW · moczucie tożsamości · Aktówåość pozåawcza 

- płóååość · moczucie własåej wartości 

- giętkość · rmiejętåość samooceåó 

· mrzedsiębiorczośćLpodejmoJ
waåie i realizowaåie 
własåóch iåicjatów 

- orógiåalåość · jotówacja wewåętrzåa · oozwiązówaåie problemów 

- dostrzeżeåie problemu · bmpatia · moszukiwaåie iåformacji 

· jóśleåie asocjacójåe · ppoåtaåiczåość  · pelekcja i aåaliza iåformacji 

· jóśleåie metaforóczåe · kiezależåość   

· fådukcjaLdedukcja · waaågażowaåie w zadaåie  

jóślenie krótóczne   

· AåalizaLsóåteza   

· terófikacja   

Epzmidt NVVSI za gastrzębska OMMOI RPFK 

t procesie åauczaåia åauczóciel powiåieå kształtować postawó uczåiów w taki 

sposóbI żebó mogli sami przejąć odpowiedzialåość za własåe uczeåie sięK gest to ważåe 

i bóć może łatwiejsze do osiągåięcia w przópadku uczåiów dorosłóchI którzó 

prawdopodobåie będą koåtóåuować åaukę we własåóm zakresieI po zakończeåie kursu 

lub lektoratuK rczeńI któró jest w staåie pozåać swoje celeI umie określić do czego 

potrzebåó jest mu jęzókI jakie techåiki będą skuteczåe do osiągåięcia zamierzoåóch 

celówI jest w staåie powiązać cele jęzókowe z ogólåómi celami żóciowómiK rczeń 

autoåomiczåó umie krótóczåie oceåić swoje postępóI reprezeåtuje postawę refleksójåąI 

osiąga swoje zamierzeåia i jedåocześåie umie w każdóm momeåcie poåowåie podjąć 

wósiłek i trud åauczeåia się lub pogłębieåia dotóchczasowej wiedzó jęzókowejK 

Abramczók EOMMUI RVF wómieåia takie cechó uczåia autoåomiczåego jakW zrozumieåie 

czego się uczóI związaåie swoich celów z celami åauczócielaI przemóślaåe stosowaåie 

techåik åajbardziej dla uczåia efektówåóchI  ewaluacja swoich działań i osiągåięćI i w 

miarę potrzebó werófikacja strategiiK t przópadku uczåiów oporåóch lub mało 
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przekoåaåóch do stosowaåia form autoåomiczåóch skuteczåóm orężem jest ich 

motówowaåie przez åauczócielaK  

4K4 hierowanie procesem uczenia się 

geśli autoåomię uzåamó jako umiejętåość przejęcia odpowiedzialåości za toI jak i 

czego  się uczómó Ehaczmarek OMMOI TSFI to åależó åauczóć studeåtów jak kierować 

procesem uczeåia sięK tilczóńska ENVVVI NON i åKF defiåiuje za Aumoåt i jesåier 

ENVVOF akt uczeåia się jako podejmowaåie i rozwiązówaåie problemówK t procesie 

uczeåia się kluczową rolę odgrówają dwa aspektóW iåtelektualåó i działaåiowóK t takim 

ujęciu akt uczeåia się ma przede wszóstkim wómiar osobistóK mrzekłada to się åa dwie 

siłó sprawcze procesuI czóli åa motówację i jej åatężeåieI jak i åa wolę daåej jedåostki 

w celu opaåowaåia materiałuK tilczóńska ENVVVI NOOF zwraca poåadto uwagę åa 

koåieczåość auteåtóczåościK 

wagadåieåiom procesu uczeåia się poświęcił swoją uwagę de ia daraådiere ENVVNFI 

któró wóróżåił åastępujące etapó tegoż procesuW 

· skierowaåie uwagi åa materię pozåaåiaX 

· zapamiętaåieX 

· zrozumieåieLzastaåowieåieX 

· umiejscowieåie materii pozåaåia w wóobraźåi poprzez połączeåie jej z osobistómi 

projektami E tilczóńska NVVVI NOPFK 

rczeåie się jęzóka obcego polega åa przóswajaåiuI czóli przójmowaåiu jako własåe 

pewåóch kompeteåcji jęzóka obcegoK jożåa częściowo traktować to jako oparcie się åa 

imitacji modeluI ale tilczóńska ENVVVI NOP i åKF zwraca uwagę åa zåaczeåie 

czótelåości dla uczącego się daåego modeluI poåadto zapamiętaåie ściśle łączó się z 

momeåtemI kiedó åastępuje odtwarzaåie wiedzó Eoperacójåość wiedzóFI o co åiełatwo 

w waruåkach åaturalåóchK alatego uczeåie się jęzóka obcego åie może bóć prostóm 

procesem åaśladowaåia określoåego modeluK Akt uczeåia się powiåieå bóć świadomó i 

budowaåó poprzez uczącego się w celu rozwoju własåej iådówidualåej kompeteåcji 

jęzókowejK    

moåieważ fuåkcja åauczóciela we współczesåej szkole zmieåiała sieI to åaturalåą 

tego koåsekweåcją jest odwróceåie relacji åauczaåia i uczeåia sięK kauczaåie straciło 

swoją zwierzchåią rolę w stosuåku do uczeåia sięK pzałek EOMMQI NSF stwierdzaI iż jest 
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to wóåikiem rezógåacji z rozpatrówaåia åauczaåia jako åaczelåej siłó powodującej 

uczeåie sięK t tej sótuacji åauczaåie wiååo zająć pozócję pomocåiczą do uczeåia sięI 

poåieważ korelacja tóch dwóch procesów może dać oczekiwaåe efektóK kauczóciele 

wiååi wspomóc studeåtów w rozwijaåiu i doskoåaleåie własåej autoåomii poprzez 

prezeåtację ćwiczeń umożliwiającóch dóåamizację autoåomii i zmuszeåie uczącóch się 

do refleksji åa temat swojego procesu uczeåia sięK lpałka EOMMOI VMF przedstawia 

proces uczeåia się jako proces cókliczåóW 

awIAŁAkIE

obcibhpgA

abCYwgb

tkIOpKI

 
 

Cókliczåość procesuI jasåo określoåe celeI odpowiedåie techåiki i ćwiczeåia sprzójają 

refleksjom i zwiększaåiu efektówåości åaukiK  

qechåikami pomagającómi w opisie drogi jęzókowejI w dostrzeżeåiu postępówI w 

regularåej aåalizie dotóchczasowóch rezultatów opartóch åa założoåóch celachI w chęci 

zastosowaåia åowóch formI w rozwiåięciu åaturalåej ciekawości iI co bardzo 

zåamieååeI w dostrzeżeåiu własåego sukcesu są åa przókład kwestioåariusze i testó 

samooceåóI portfolioI dzieååikiK 

azięki zastosowaåiu różåego rodzaju testów i kwestioåariuszó łatwiejsza staje się 

oceåa umiejętåości daåego uczåiaI poåadto uczeń jest w staåie koåtrolować samego 

siebie i w widoczåó sposób dostrzec rzeczówiste postępóI co z kolei służó pomocą przó 

wózåaczeåiu kolejåóch celówK  

mortfolio jest åieoceåioåą pomocą przó całościowej oceåie dorobku jęzókowego 

daåej osobó Ehaczmarek OMMOI TNFK mortfolio jest stosuåkowo åowóm åarzędziem 

pomagającóm rozwijać samoświadomość uczącóch sięI jak rówåież w miarę dokładåie i 
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wszechstroååie dokumeåtuje doświadczeåia jęzókoweK hompletowaåie certófikatówI 

świadectwI zaświadczeńI wszelkiego rodzaju dokumeåtów w formie pisemåejI w formie 

kaset i åośåików komputerowóch EdóskietkiI CaF pomaga uczącemu śledzić swoje 

dokoåaåia jęzókoweI koåtrolować postępóI pozåawać swoje możliwościI a przede 

wszóstkim wzmacåia motówacjęI chęć do dalszego podejmowaåia wósiłkuI rodzi 

poczucie dumó z osiągåięcia zamierzoåóch celówK  

Celem åastępåego åarzędziaI które pomaga moåitorować pracę åad i z jęzókiemI 

czóli dzieååikaI jest koåtrola własåej aktówåości jęzókowej Ehaczmarek OMMOI TPFK gest 

to jedåak metoda dość pracochłoååa i według badań przeprowadzoåóch przez zespół w 

kauczócielskim holegium gęzóka craåcuskiego w wieloåej dórze tólko OOR studeåtów 

podjęło się prowadzeåia dzieååikaK katomiast większóm zaiåteresowaåiem cieszóło się 

portfolioK holejåą techåiką stosowaåą z powodzeåiem w åauczaåiu jęzóków obcóch 

jest techåika role plaóK fstotåe  jest  toI  iż rola  åauczóciela  w tej  sótuacji  ograåicza  się 

praktóczåie do zaprezeåtowaåia celu i przebiegu zadaåiaI åatomiast całó ciężar 

spoczówa åa uczeståikachI czóli uczåiachK fstotą tej techåiki jest osiągåięcie celu i 

użówaåie jęzóka w sposób komuåikatówåóI måiej ważåa jest jego poprawåośćK purdók 

EOMMOI NPQJNPRF wskazuje åa dwa rodzaje pracó w role plaóW 

· użówaåie struktur i fuåkcji jęzókowóch zåaåóch już uczącóm sięX opaåowaåie tóch 

struktur i fuåkcji jest ważåe dla osiągåięcia założoåego celuX 

· wókorzóstaåie wiadomości åabótóch we wcześåiejszóm etapie zajęćX faza aktówåa 

uczeåia sięX uczącó mają okazję wókorzóstać swoją wiedzę w sposób 

ziådówidualizowaåóK 

Główåóm zdaåiem wspomåiaåej techåiki jest podåiesieåie poziomu zaawaåsowaåia 

swojej wiedzó jęzókowejK  

oozpozåaåie i umiejętåość kształtowaåia własåego stólu uczeåia się są kluczowe w 

procesie autoåomizacjiK kie ma jedåejI idealåej metodó efektówåej dla wszóstkichK 

mozåaåie własåego stólu pozwala uczącemu osiągać lepsze efektóI sprzója rozwojowi 

iådówidualåej kompeteåcji jęzókowejK w kolei åauczóciel powiåieå stawiać åa otwartó 

stól åauczaåia Etilczóńska NVVVI rozdział PFI poprzez uwzględåieåie różåic 

iådówidualåóch uczåiówI jak rówåież poprzez stworzeåie im waruåkówI w któróch 

mogą praktókować odmieååe strategieK t praktóce ozåacza toI że każdó uczeń 

powiåieå staraååie przemóśleć ofertę dódaktóczåą przed podjęciem decózji o wóborze 



 NUM

koåkretåego kursuI poåieważ możåa śmiało postawić tezęI że sama pracowitość i 

wósoka motówacja åie są jedóåómi gwaraåtami sukcesu w opaåowaåiu jęzóka obcegoK  

4KR fndówidualizacja procesu nauczania i uczenia się 

mozwoleåie studeåtom åa decózję dotóczącą wóboru koåkretåego modułu i tópu 

zajęć bółobó dużóm krokiem w autoåomii i jedåocześåie pomogłobó studeåtom wziąć 

większą odpowiedzialåość za proces åauczaåiaK rczeåie się w grupieI åa lektoracie ma 

swoje zaletó i wadóK mraca w grupie rozumiaåej jako cała klasa wzmacåia poczucie 

przóåależåościI wiąże i jedåoczó grupęI ułatwia studeåtom dzieleåie podobåóch 

odczućK ala åauczóciela z kolei ozåacza to prostsze tłumaczeåieI jak i moåitorowaåie 

postępów uczåiówK w drugiej stroåó ozåacza to większó åacisk åa grupę jako całośćI 

preferowaåie grupó a åie iådówidualåościK hażdó studeåt musi robić to samo w tóm 

samóm czasie i w tóm samóm tempieK mraca w dużej grupie ozåacza przepłów wiedzó 

od åauczóciela do uczåiaK fådówidualåi studeåci åie mają zbót dużo okazji do 

wókazaåia się swoją wiedząI a też åie wszóscó potrafią prezeåtować się przed większą 

publiczåościąK katomiast praca w małej grupieI kilkuosobowejI QJR studeåtówI sprzója 

wómiaåie móśliI koåtakt wzrokowó jest łatwiejszó i łatwiej prowadzić dóskursOMK 

oozwiązaåiem w takiej sótuacji jest praca w grupach kilkuosobowóch polegająca åa 

rozwiązówaåiu podaåóch zadańI przógotowaåiu opiåii åa wóbraåó tematK moåieważ w 

grupie są różåi studeåciI iståieje możliwość wómiaåó wielu opiåii åa teå sam temat z 

różåóch puåktów widzeåiaK hażdó studeåt może też wóbrać swój własåó wkład w 

rozwiązaåie problemu zadaåego przez åauczócielaK lzåacza to ciągłó moåitoriåg grupI 

sprawdzaåie czó rzeczówiście studeåci mówią w jęzóku obcóm i åa tematK ptudeåci 

uczą się współpracóI åegocjacjiI przekoåówaåia do swoich racji siłą argumeåtówI 

dochodzeåia do wspólåego rozwiązaåiaK jiåusem tej formó pracó jest toI że słabi 

studeåci lub pasówåi åie biorą udziału czóååego w pracach grupóK  

mroblemem jest też poziom reprezeåtowaåó przez poszczególåóch studeåtówK 

kiestetó åie zawsze jest możliwe stworzeåie grup jedåorakichI zwłaszczaI jeśli grup jest 

åiewiele åa daåóm wódzialeK t rezultacie w grupie możemó mieć studeåtów 

przóåajmåiej åa dwóchI a czasami trzech różåóch poziomachK t takiej sótuacji 

åauczóciel powiåieå starać się podåieść poziom kompeteåcji jęzókowóch uczåiów 

                                                
OM ka przókładI åa molitechåice mozåańskiej przez pewieå czas prowadzoåo zajęcia z jęzóków obcóch w grupach 
PM osobowóchK 
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słabszóch i pozwolić im dojść do poziomu uczåiów dobróchK kawet drobåe sukcesó 

przóczóåiają się do åiwelowaåia poczucia odrzuceåia i frustracjiI åiemożåości 

poradzeåia sobie z materiałem jęzókowómI co może z kolei prowadzić w dłuższej 

perspektówie do zaåiechaåia wszelkich wósiłków związaåóch z uczeåiem się jęzóka 

obcegoKON  

ptąd celowóm wódaje się ziådówidualizowaåie åauki i podejścia do studeåtaK kawet 

w grupie możemó tak zorgaåizować pracęI że studeåci będą pracować w swoim tempie 

i z materiałem odpowiadającóm ich potrzebomI poziomowi i zaiåteresowaåiomK 

ptudeåci mogą otrzómać różåe materiałó do pracóI mogą czótać artókułó iådówidualåie 

i w taki sam sposób przógotować odpowiedzi åa koåkretåe pótaåiaK rmożliwia to 

åauczócielowi śledzeåie postępów poszczególåóch osób iådówidualåieI jak rówåież 

pozwala mu åa wójaśåieåie koåkretåóch kwestii daåej osobie w sposób adekwatåó do 

poziomu studeåtaK mraca iådówidualåa pod kieruåkiem åauczóciela jest też måiej 

stresująca dla studeåtówI którzó åie lubią wóstępować przed całą grupąK oozwija to 

rówåież odpowiedzialåość za własåe uczeåie sięI za swoje postępóI pozwala åa pracę w 

spokoju i w harmoåii z własåóm ciałem i umósłemK w drugiej stroåó åie rozbudza 

uczucia przóåależåości do grupóI a dla åauczóciela ozåacza przógotowówaåie większej 

partii materiału i ćwiczeń dopasowaåóch do każdego iådówidualåieK 

auże możliwości stwarza praca w parachK mrzede wszóstkim studeåci mogą razem 

czótać i opracowówać tekstóI pracować åad wópełåiaåiem lukI pisać dialogi lub 

porówåówać åotatki z ćwiczeń sprawdzającóchI åpK słuchaåie tekstu z kasetó lub videoK 

azięki pracó w parach radókalåie zwiększa się czas przezåaczoåó åa mówieåieI 

åauczóciel sprawdza przebieg pracó w kolejåóch parachI åatomiast pozostałe pracują 

swoim tempemI pozwala to rówåież współuczeståiczóć w przógotowówaåiu 

odpowiedzi i jedåocześåie brać współodpowiedzialåość za jej rezultatóK qa forma pracó 

åie jest jedåak pozbawioåa wad – åie zawsze studeåt ma możliwość pracó w parze z 

osobąI którą lubiK Cześć studeåtów woli mieć w åauczócielu oparcie i puåkt 

odåiesieåiaI szczególåieI jeśli partåer prezeåtuje słabą zåajomość jęzóka obcegoK gest to 

też forma DgłośåaDI  gdóż w tóm samóm czasie  mówi  wiele  osóbK  Często  zdarza  sięI  że  

åiektórzó studeåci odchodzą od problemu główåego i zaczóåają dóskutować åa iååó 

tematI lub wręcz w jęzóku ojczóstómK  
                                                
ON tiem z własåego doświadczeåiaI iż krótki sprawdziaå åa trochę åiższóm poziomieI lub z zakresu 
łatwiejszego materiału potrafi skuteczåie zmobilizować studeåtów i pozwolić im uwierzóćI że mogą åauczóć się 
jęzóka obcegoK  
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lczówiście możåa mieszać formó pracóI takI abó uzóskać jak åajlepsze rezultatóK 

tóbór zależó åie tólko od tematu zajęćI ale w rówåóm stopåiu od grupó jako całościK 

geśli grupa jest bardzo pasówåaI w takim przópadku praca w parach lub małóch grupach 

zmusi ich do większego zaaågażowaåia w zajęciaI åatomiastI jeśli studeåci są zbót 

hałaśliwi i åie pracują efektówåieI bóć może zmiaåa formó zadaåia i sposobu jego 

przógotowaåia wpłóåie w pozótówåó sposób åa studeåtówK tażåóm jest faktI że åie 

åależó studeåtom åarzucać åa siłę swoich własåóch åawókówI a raczej przekoåać ich 

do własåóch poszukiwań i stómulować rozwój jęzókowóK 

4KS tóbór właściwej strategii uczenia się  

Władósław hopaliński w ?płowåiku wórazów obcóch i zwrotów obcojęzóczåóch? 

EtmI NVUPF defiåiuje strategię jako teorię i praktókę przógotowaåia i prowadzeåia 

wielkich kampaåii i operacji wojskowóchK płowo to pochodzi od greckiego słowa 

strategia ozåaczające ?dowództwo?I ?komeådę główåą?I ?sztukę wojeååą?I  od 

strategos  ?dowódca wojskowó?I ?wódz?I  stratos  ?obózI armia?K 

t przópadku åauczaåia jęzóków obcóch strategie są określaåe jako iåteåcjoåalåe 

działaåia podejmowaåeI świadomie lub åieI przez uczącego się w celu rozwiåięcia 

biegłości w jęzóku obcómK gest to defiåicja bardzo ogólåaI i poåieważ są to procesó åie 

zawsze możliwe do wåikliwej obserwacjiI z regułó skupiamó się åa wszelkich 

zewåętrzåóch przejawach aktówåościK alatego åależó podchodzić ostrożåie do 

ogólåóch wåiosków i åorm dódaktóczåóchI gdóż strategia to åie to samoI co 

rzeczówistó proces uczeåia sięK Aczkolwiek możåa śmiało powiedziećI że strategie ?są 

przejawem wósiłków uczącego sięI abó uczenie się zachodziło?Etilczóńska NVVVI OPRFK 

Czóli uogólåiającI chodzi o stómulowaåie i pobudzaåie strategii sprzójającóm uczeåiu 

się poprzez dobraåie takich form aktówåościI które pobudzą uczącóch do użócia 

właściwóch strategiiK Ale przecież ozåacza to tólko toI że strategia ma pomóc uczącemu 

samemu rozwiązać daåó problemI i o to chodzi w åauczaåiu jęzóków obcóchK  

ptrategie uczeåia się badaåe bółó już w latach TMJtóchI ale ich dokładåiejszó opis i 

podział pojawiłó się w latach VMJtóchK kajczęściej strategie dzieli się åa P grupóW 

· strategie metakognitówne – związaåe są z ogólåóm plaåowaåiem i orgaåizacją 

uczeåia sięX åależą do åich wszelkie działaåia przógotowawczeI koåtrolåe i 

ewaluacójåeX 
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· strategie kognitówne J  związaåe z lepszóm rozumieåiem i i skuteczåóm 

tworzeåiem tekstuX 

· strategie społecznoJafektówne – związaåe z poziomem i rodzajem åaszóch emocjiI 

jak i współdziałaåiem z iååómi Etilczóńska NVVVI OPSFK 

t literaturze fachowej iståieje wiele podziałów strategiiI co spowodowaåe jest 

różåómi założeåiami klasófikacójåómiK wåajomość strategii i umiejętåość ich 

wókorzóstaåia są przódatåe zarówåo dla uczącegoI gdóż skuteczåiej może plaåować 

zadaåia stawiaåe przed uczącómi sięI jak rówåież dla samóch uczącóchI poåieważ 

umożliwia to uczeåie się przó zastosowaåiu strategii åajlepiej pasującóch do 

założoåóch celów i umiejętåościK aroździał J pzelest  EOMMQI PPF omawia podział 

strategii dokoåaåó przez lxford ENVVVX OMMOFK t tóm rozumieåiu badaåa jest korelacja 

międzó strategią a rozwojem kompeteåcji jęzókowejI czóli strategia jest defiåiowaåa 

jako sóstem działańI techåikI czóååości dzięki któróm åastępuje rozwój sprawåości 

jęzókowóchK tedług lxford strategie możåa podzielić åa dwa rodzajeW strategie 

wpłówające åa uczeåie się w sposób bezpośredåi lub pośredåiK ao strategii 

bezpośredåich åależą strategie pamięcioweI kognitówne i kompensacójneI åatomiast 

strategie pośredåie obejmują  strategie metakognitówne i afektówne Earoździał J  

pzelest opK citKFK lxford dosóć szczegółowo klasófikuje strategie uczeåia się odåosząc 

je  do  wszóstkich  sprawåości  jęzókowóchK  aużą wagę przówiązuje  do  strategii  

kompeåsacójåóchI któróch główåóm celem jest ułatwieåie uczącemu się udział w 

komuåikacji w jęzóku obcóm mimo åiedoskoåałości w posługiwaåiu się jęzókiemK 

ptrategie kompeåsacójåe są traktowaåe z kolei jako strategie komuåikacójåe przez 

qaroåe ENVUNFI która te pierwsze defiåiuje raczej jako strategie pokoåówaåia trudåości i 

problemów w komuåikacjiI jedåakże zauważa płóååą graåicę międzó åimiI poåieważ 

iåteåcje uczącóch się w sótuacji trudåej åie zawsze są czótelåeW czó uczeń chce bóć 

komuåikatówåó czó chce się uczóć Earoździał J pzelest OMMQI PQFK mrzó omawiaåiu 

tópologii strategii åależó wspomåieć o podziale CoheåDa ENVUQ za aroździał J pzelest 

OMMQI PQFI któró wóodrębåia strategie uczeåia się i strategie użócia jęzókaK 

Aåaliza postrzegaåia strategii pozwala åa postawieåie koåkluzjiI iż åie ma jedåej 

defiåicji strategiiI uczeåi postrzegają strategie w odmieååó sposóbI ale uczåiowieI 

którzó stosują je w sposób świadomó mogą bóć pewåi osiągåięcia lepszóch wóåikówK 

wapozåaåie uczącóch się z całą gamą strategii jest ważåe z wielu powodówK tómieåię 

dwa åajważåiejszeK rmiejętåość i biegłość stosowaåia różåorakich strategii pomaga 
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uczącóm się zdobóć wóższó stopień åiezależåości uczeåiowejI co z kolei w procesie 

uczeåia się prowadzi do świadomego wósiłku åa rzecz osiągåięcia celuK katomiast 

drugi powód jest szczególåie ważåó w przópadku osób poåowåie przóstępującóch do 

åauki jęzóka obcegoK CeleI które uczącó zakładają przó podjęciu po raz kolejåó wósiłku 

åauki jęzóka obcego są iååeI åa przókład w przópadku lektoratu åa wóższej uczelåiI åiż 

åauka w szkole średåiej czó gimåazjumK kależó jedåak ustrzegać się klasófikacji 

strategii według skuteczåościI gdóż może okazać się to zawodåeK kajważåiejszą sprawą 

wódaje się dostosowaåie strategii do założoåóch celówI poåieważ poprzez 

wókorzóstaåie szerokiego wachlarza ćwiczeń i zadań dódaktóczåóch pomożemó w teå 

sposób uczącemu się stworzóć własåą strategię uczeåia się jęzóka obcegoK Ale takI jak 

w iååóch przópadkachI samo zastosowaåie różåorakich zadań i strategii to zaledwie 

początekI to åic iååego jak tólko iåformacja o możliwóch sposobach uczeåia sięK Abó 

uczącó stosował daåe strategie musi bóć przekoåaåó o ich skuteczåościI ozåacza toI że 

plaåując zajęciaI åależó przemóśleć takie formó ćwiczeńI które z jedåej stroåó okażą się 

pomocåe i efektówåe w opaåowaåiu daåego materiałuI a zatem są ważåe w procesie 

uczeåia sięK kajbardziej skuteczåe będzie powiązaåie strategii i efektów Etilczóńska 

NVVVI OPUFK lczówiście strategie będą iååe w przópadku uczeåia się jęzóka obcego åiż 

w przópadku uczeåia się åa przókład podstaw elektrotechåiki czó rachuåkowościK 

ptudeåci studiów techåiczåóch w większości uczą się przedmiotów ścisłóchI opartóch 

åa matematóce i fizóce szeroko pojętóchK ptąd duża i trudåa rola åauczóciela jęzóka 

obcegoI któró musi pokazaćI w jaki sposób uczóć się jęzóka obcegoK ptudeåci åie zdają 

sobie często sprawó z bardzo istotåego faktuI któró w dużej mierze decóduje o 

osiągåięciu sukcesu w åauce jęzóka obcegoK rczeåie się jęzóka obcego wómaga 

sóstematóczåościI czóli lepiej måiejI a częściej i regularåieKOO lczówiścieI każdó w tóm 

wieku ma już swoje åawóki i sposobó uczeåia się i często åiemożliwóm wódaje się 

przezwóciężeåie staróch åawókówI o czóm już wspomiåałam w poprzedåich 

rozdziałachK  

moåieważ zakładamóI że absolweåt uczelåi będzie wókorzóstówał i pogłębiał swoją 

wiedzę jęzókowąI celowóm wódaje się åauczeåie go dużej dozó samodzielåościI abó 

potrafił samI lub częściowo z  pomocą åauczóciela w półautoåomiczåóch formach 

                                                
OO pwoich studeåtów przekoåujęI że zajrzeåie do podręczåika i zeszótu po zajęciach w tóm samóm dåiuI a potem 
praca z jęzókiem krótkoI ale  codzieååie da lepsze efektó åiż jedåorazowó zrów tuż przed testemI lubI co gorszaI 
tuż przed egzamiåemK gest to trudåe do uświadomieåia studeåtomI którzó uważająI że jęzóka możåa „åauczóć 
się” dosłowåie åa R miåut przed egzamiåemI tak jak ma to miejsce w przópadku iååóch przedmiotówK 
póstematóczåość i jeszcze raz sóstematóczåość powtarzam moim studeåtom regularåieI co parę lekcjiK 
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åauczaåiaI przejść åa wóższó poziom wiedzó jęzókowejI lub po prostu rozwiązać 

åapotkaåó problem jęzókowóK 

4KSKN aobór właściwóch strategii uczenia i zastosowanie ich w pracó 

dódaktócznej 

_ardzo ważåó jest problem odpowiedåich strategii i ich zastosowaåia w pracó 

dódaktóczåejK mroblematóką tą zajmuje się wielu badaczóI co spowodowaåe jest 

rozczarowaåiem wóåikami badań åad metodami åauczaåia jęzóków obcóch w latach 

SMJtóchK lkazało sięI że żadåa z propoåowaåóch metod åie bóła idealåa i żadåa åie 

spełåiała pokładaåóch w åiej åadzieiK wwrócoåo poåadto uwagę åa faktI iż uczeń 

odgrówa istotåą rolę w procesie uczeåia sięI zwłaszcza w uczeåiu się jęzókaK ptąd 

współczesåa edukacja swoje zadaåia widzi mKiåK w wóchowaåiu uczåia świadomego i 

odpowiedzialåego za swój proces uczeåia sięK gest to zatem edukacja dla autoåomiiK t 

tej sótuacji uczącó się powiåieå bóć świadomó swoich potrzebI i powiåieå posiadać 

umiejętåości i odpowiedåie åarzędzia umożliwiające mu pracę samodzielåą Earoździał 

– pzelest OMMQI PN i åKFK rmiejętåości te powiååó bóć pomocåe rówåież po formalåóm 

zakończeåiu åaukiK ptrategie uczeåia się są często åazówaåe kluczem do autoåomii i 

dlatego są przedmiotem wielu badań åaukowóchK _adaåia prowadzoåe åad strategiami 

możåa podzielić åa trzó grupóK t pierwszóm etapie badaåo przede wszóstkim  

?dobrego uczåia? oraz podjęto próbó åad zdefiåiowaåiem czóååików decódującóch o 

powodzeåiu w åauce jęzóka obcegoK mozwoliło to åa klasófikację strategii i ich 

przódatåości w pozåawaåiu kolejåóch jęzóków EoubiåI pteråI _ialóstokFK t åastępåóm 

etapie kolejåi badacze EåpK l’jalleóI ChamotI lxford i iååiFI zastąpili dotóchczasowe 

klasófikacje klasófikacjami opartómi åa teorii kogåitówåejK Aczkolwiek badaåia 

prowadzoåe przez wómieåioåóch åaukowców różåiłó się międzó sobąI to jedåak 

wszóstkie zwracałó uwagę åa istotåe zåaczeåie strategii w procesie uczeåia się 

EaroździałJpzelest OMMQIPOJPPFK moåieważ åauki kogåitówåe staåowią podstawę teorii 

strategiiI stąd rozumiaåe są jako ?zachowania uczniaI któróch celem jestI międzó innómiI 

wpłówanie na sposób przetwarzania informacji? EaroździałJpzelest opK citKFK 

tspomåiaåi badaczeI l’jalleó i ChamotI defiåiują strategie jako działaåia i móśli 

podejmowaåe przez jedåostkęI abó zrozumieć i zapamiętać åową iåformacjęK  

hażda wiedza ma zåaczeåie o ile może bóć rzetelåie i z pożótkiem wókorzóstaåaK 

wåajomość wielu słówek åie musi ozåaczać automatóczåie sukcesu w procesie 
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komuåikacójåómK Chciałabóm w tóm miejscu podkreślić jeszcze razI że studeåci 

wóższóch uczelåi ze średåim poziomem zåajomości wiedzó jęzókowej powiååi mieć 

możliwość doskoåaleåia tóch umiejętåości jęzókowóchI które uzåają za ważåe i 

odpowiadające ich ambicjom i dalszóm plaåom zawodowómK kawet w przópadku 

uczeåia ?wszóstkiego? w dużej grupie lektoratowejI åauczóciel powiåieå jasåo 

przedstawić i określić przódatåość koåkretåej wiedzóK kie wóstarczó studeåtowi 

przekazać iåformacje o daåej formie jęzókowej i doprowadzić do ich zapamiętaåiaI 

rówåie ważåa jest możliwość praktóczåego wókorzóstaåia swojej wiedzóK 

ptrategie stosowaåe w uczeåiu się i åauczaåiu bółó przedmiotem badań w latach UMJ

tóchK mrzedmiotem ówczesåóch badań tego zagadåieåia bóła aåaliza rozmaitóch 

elemeåtów wpłówającóch åa końcowe rezultató i wzajemåe związki międzó tómi 

elemeåtamiK tóåiki badań mimo wielu rozbieżåości pozwoliłó åa zdefiåiowaåie 

pewåóch relacji i współzależåościK blemeåtamiI które poddaåo aåalizie bółó åa 

przókład stóle uczeåia sięI wpłów płci åa rezultató uczeåia sięI strategie stosowaåe 

przez dobróch i słabóch uczåiówK ptwierdzoåoI iż åa sposobó uczeåia się jęzóka obcego 

zåaczącó wpłów mają wzorce kulturoweK aroździał J pzelest EOMMQI PQJPRF przótacza 

kilka przókładów strategii uczeåia się iåspirowaåóch paradógmatami kulturowómiW åa 

przókład studeåci japońscó charakterózowali się dużą dozą refleksójåościI lubili 

pracować iådówidualåieI bóli dokładåi i skrupulatåiK pą to cechó  wósoko ceåioåe w ich 

kulturzeK lgólåie studeåci z krajów azjatóckich wóbierali strategie związaåe z 

uczeåiem się åa pamięć åa podstawie materiału z książekI które w kulturze tschodu 

uważaåe są za źródła mądrościK moåadto wóbór strategii zależåó jest od ogólåóch 

wzorców edukacójåóchI choć zauważyć trzebaI że w zależåości od tópu uczåiaI jego 

predóspozócji i charakteruI strategia uczeåia się jest åiejako wrodzoåa i bówa przez 

uczåia odkrówaåaK póstemó autorótaråe preferują uczåiów bieråóch i zależåóch od 

åauczócielaI z kolei sóstemó bardziej otwarte promują uczåiów bardziej 

samodzielåóchKOP  

_adaåia wókazująI iż w początkowej fazie åauki jęzóka obcego uczåiowie 

praktóczåie åie stosują strategii w sposób regularåóI a te użówaåeI åa przókład 

                                                
OP ka molitechåice mozåańskiej prowadzoåe są zajęcia z jęzóka polskiego dla obcokrajowcówK gedåa z lektorek 
prowadziła zajęcia z dwiema grupamiK t jedåej z åich przeważali zåacząco studeåci z krajów europejskichI 
åatomiast grupa druga składała się ze studeåtów z qurcjiK iektorka prowadząca miała duże problemó z tą 
ostatåią grupąI zwłaszcza z wóegzekwowaåiem jej poleceńK lkazało sięI że ma to związek z kwestiami 
kulturowómi J mężczóźåi z qurcji åie bóli przózwóczajeåi do wókoåówaåia poleceń wódawaåóch przez  
kobietęK 
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powtórkiI åie są zbót wómagające z liågwistóczåego puåktu widzeåiaK t åastępåóch 

etapach åauki uczącó się zaczóåają wókorzóstówać szerszó wachlarz strategii 

pozwalającó im przókładowo rozpocząć i podtrzómać rozmowęI a åa bardziej 

zaawaåsowaåóm poziomie korzóstać z metaliågwistóczåej świadomości 

EmoåitorowaåieF Ejuåoz OMMTI OPRFK  

mfeiffer EOMMNI NMSF podkreśla zåaczeåie  strategii jako drogę prowadzącą do 

pozåaåiaI przeformułowaåia i przechowaåia iåformacji jęzókowóchK lzåacza toI iż 

strategie uczeåia się skupioåe są åa długotrwałóm procesie akwizócji jęzókaK ldåosząc 

problematókę strategii uczeåia się do układu glottodódaktóczåegoI mfeiffer EOMMNI NMUF 

wåioskuje o korzóstaåie z takich podręczåików do åauki jęzóka obcegoI które poprzez 

twórcze zadaåia umożliwiają uczącóm się świadomó wóbór i pozåaåie rozmaitóch 

strategii uczeåia sięK wa _immelem ENVVRF mfeiffer EOMMNI NMUF postulujeW 

· sporządzaåie spisu celówI materiału zajęćI zadań i działaåia oczekiwaåóch od 

uczåiówX  

· przógotowaåie ciekawego zestawu komplemeåtaråóch ćwiczeń uzupełåiającóch 

åaukęX 

· przógotowaåie uczåiów do dokoåówaåia samodzielåej oceåó swoich jęzókowóch 

dokoåańX 

· umożliwieåie przeobrażeåia ćwiczeń z podręczåików w celu pomocó uczåiom 

pozåaåia i przemóślaåego wókorzóstaåia odpowiedåich strategii uczeåia sięK 

wåajomość szerokiego wachlarza możliwóch strategii ułatwi åauczócielowi wóbór 

adekwatåóch do grupó studeåckiej materiałów åauczaåia i związaåóch z tóm techåik 

åauczaåia i uczeåia sięK  

4KSKO tnioski dotóczące strategii uczenia się jako elementu 

autonomizacji 

modsumowując dóskusję åa temat strategii uczeåia się jako elemeåtu autoåomizacji i 

problemów związaåóch z rewitalizacją åauki jęzóka obcego chciałabóm wspomåieć o 

learning cultureI kulturze uczeåia sięI pojęciu opartóm åa etåografiiK Abó osiągåąć 

sukces i założoåe cele åależó uwzględåić w procesie åauczaåia i uczeåia się szereg 

czóååików i działańK hluczowóm wódaje się zagadåieåie odpowiedzialåości 

åauczóciela i uczącego Etilczóńska NVVVI OQMFK t przópadku osób silåie 
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uzależåioåóch od osobó uczącej wprowadzeåie autoåomizacji wódaje się prawie 

åiemożliweK qak skrajåe przópadki raczej åie mają miejsca wśród studeåtówI czóli osób 

dorosłóchI z pewåóm doświadczeåiem  dotóczącóm uczeåia sięI jedåakże abó zapobiec 

rozbieżåościom międzó grupą studeåtów a åauczócielem i åiepowodzeåiu w 

osiągåięciu sukcesu åauczóciel powiåieå åa początku lektoratu trafåie rozpozåać 

oczekiwaåia uczącóch sięI ich zapatrówaåia åa åauczócielaI sposobó realizacji 

materiału i umiejętåości pracó åad jęzókiem obcóm w grupieK tilczóńska ENVVVI OQMF 

propoåuje przedóskutowaåie istotåóch dla rozpoczóåającego się procesu åauki 

zagadåień åa wstępie kursu jęzókowegoI bądź lektoratuK 

mótaåie główåe brzmiI – jakie są zadaåia åauczóciela jęzóka obcego? katomiast trzó 

sugerowaåe postawó odbiorców toW 

· studeåt lubiącó zajęcia koåkretåeI z jasåo postaåowioåómi zadaåiami i 

wómagaåiami co åależó umiećI bez zaskakiwaåia åiezgłoszoåómi wcześåiej 

wómagaåiamiX 

· studeåtI dla którego åauczóciel jest główåą wóroczåią i przewodåikiem w trudåej 

drodze do uzóskaåia zamierzoåego poziomu zåajomości jęzókaX studeåtI któró liczó 

przede wszóstkim åa åauczócielaX 

· studeåt aktówåóI takiI któró umie czerpać iåspirację do własåej pracó twórczej z 

zajęćX lubiącó w dużej mierze decódować czego i w jaki sposób się uczóćK 

kasuwa się wåiosekI że plaåowaåie pracóI zakresu materiałuI oraz form ćwiczeń 

obok rzetelåego rozpozåaåia potrzeb i możliwości daåej grupó wódają się problemem 

kluczowóm w procesie dódaktóczåómK kieraz może okazać sięI że ta sama partia 

materiału wómagają odmieååego podejściaI iååej strategii w dwóch różåóch grupachK 

ptąd åiezbędåe jest trafåe rozpozåaåie czóååika ludzkiego i ciągłe moåitorowaåie w 

czasie całego procesu dódaktóczåegoK 

moåieważ dla wielu studeåtów problemem mogą bóć metodó i techåiki uczeåia się 

jęzóka obcego åależó przemóśleć problem krótkiego wprowadzeåia podstawowóch 

zasad tuż przed rozpoczęciem lektoratuK t czasie takiego spotkaåia prowadzącó 

powiåieå mocåo uwópuklić różåice międzó uczeåiem się jęzóka obcego a uczeåiem się 

iååóch przedmiotówK ppecófika zgłębiaåia wiedzó jęzókowej åie dla wszóstkich 

studeåtów jest jasåaI co åiestetó przekłada się åa mieråe efektóI a z czasem wręcz 

zåiechęceåieK aobre rezultató osiąga też teå åauczócielI któró potrafi zrozumieć 
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problemó studeåtów z opaåowaåiem daåej partii materiałuI mimoI że czasami problem 

wódawać mógłbó się baåalåie prostóK kauczócielI abó faktóczåie uczółI a właściwie 

powodował uczeåie sięI åie może okazać się bezsilåó w pomocó w rozwiązówaåiu 

trudåościI åa jakie åapotkają uczącó sięK kależó empatóczåie postawić się w roli 

studeåta i spojrzeć jego oczóma åa daåó problemK kajbardziej sprzójającą formą 

autoåomizacji w åauczaåiu jęzóków obcóch jest realizacja przez uczącóch się 

grupowóch i iådówidualåóch auteåtóczåóch zadań komuåikacójåóch Etilczóńska 

NVVVI OQRFK kiebagatelåą sprawą wódaje się bóć właściwaI przójemåa i sprzójająca 

åauce atmosfera åa zajęciachK t poprzedåich rozdziałach wspomiåałam o cechach 

åauczócielaI które korzóståie wpłówają åa jakość uczeåia i samóch uczåiówI jak 

rówåież o tak ważåóch kwestiach jak jasåo sprecózowaåe cele åauczaåia i przejrzóstó 

sóstem oceåóK mozwolę sobie w tóm miejscu wspomåieć jeszcze razI że prawdziwie 

profesjoåalåó åauczócielI przójazåó studeåtomI wómagającóI o silåej osobowości jest 

mocåóm oparciem i wzorem dla uczącóch sięI co jest åie do przeceåieåia åawet w 

przópadku dużej autoåomii uczåiówK t procesie tóm åauczóciel powiåieå starać się 

uwzględåić iådówidualåe różåice i tópó uczåiówI co jest możliwe åawet w przópadku 

grupó studeåtów przógotowującej się do wspólåego egzamiåuK mierwszó podział i 

zróżåicowaåie powiååo åastąpić åa początkowóch zajęciachI åie tólko pod względem 

poziomu opaåowaåia jęzókaI ale rówåież potrzeb i celówK tiadomoI że materiał do 

opaåowaåia jest teå samI ale starajmó się respektować wielość dróg prowadzącóch do 

realizacji przójętóch założeń dódaktóczåóchK  

t latach UMJtóch prowadzoåo badaåia åad tak zwaåóm treåiågiem strategiczåómK 

_adaåia te opierałó się åa założeåiuI iż po określeåiu skuteczåóch działań dobrego 

uczåia w toku uczeåia się åastąpi przógotowaåie programów umożliwiającóch uczåiom 

słabszóm opaåowaåie podobåóch zachowańK ao programów åauczaåia wprowadzaåo 

iåstrukcje dotóczące doboru i wókorzóstaåia właściwóch strategii uczeåia się 

Earoździał J pzelest OMMQI PSFK mrzeprowadzoåe badaåia potwierdziłóI iż zastosowaåie 

odpowiedåio dobraåóch strategii i iåstrukcji w pokoåówaåiu trudåości przóåosi 

pozótówåe rezultatóK mozåaåie przez uczącóch się koåkretåóch strategii uczeåia się 

zåacząco podåosi efektówåość procesu edukacójåegoK moåadto zaobserwowaåoI iż 

dobrzó i skuteczåi uczåiowie aktówåie łączą åowe iåformacje z wiedzą już posiadaåąI 

co skutkuje kreowaåiem złożoåóch i rozmaitóch koåstrukcji umósłowóchK rmiejętåe 

wókorzóstaåie w praktóce strategii uczeåia się daje pomóślåe rezultató i wśród uczåiów 
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dobróchI jak i słabóchI åa różåóch poziomach zaawaåsowaåia Earoździał J pzelest 

OMMQI PTFK rżócie strategii uczeåia się dotóczó rozumieåia jęzóka EcomprehensionF i 

jego wókorzóstaåia EproductionFK lczówiście treåiåg przóåiesie wómieråe korzóści 

jeśli jest procesem długofalowómI świadomóm i dopasowaåóm do poziomu uczåiówK 

bfektówåość zależó w dużej mierze od osobistóch cech uczåiówI ich potrzeb i cech 

charakteruK  kie ma idealåóch strategiiI dopasowaåóch do wszóstkich tópów uczåiówK 

t ostatåich latach w pracach åad pozåaåiem strategii uczeåia się włączoåo 

problematókę iåteligeåcji emocjoåalåej i współpracó w ramach grup Estrategie 

społeczåeFK  kależó wspomåiećI iż studeåci åie zawsze potrafią określić jakich strategii 

użówają w procesie uczeåia się jęzóka obcego i åie umieją przedstawić sedåa swojego 

działaåia EpzómaåkiewiczI wając OMMOI NRRFKrświadomieåie sobie przez uczącóch się 

zależåości osiągåięcia sukcesu od swojego działaåia jest jedåóm z decódującóch 

czóååików w autoåomizacji uczåiaK _raki emocjoåalåeI wóuczoåe poczucie 

bezradåościI åieumiejętåość korzóstaåia z właściwóch strategiiI brak silåej woli i 

motówacji mogą z kolei doprowadzić do zaåiżeåia samooceåóK Czasami wóstarczó 

odpowiedåio dobraåó impuls ze stroåó åauczócielaI abó uczącó się wrócił åa drogę ku 

autoåomizacjiK  

4KT oewitalizacja nauki jęzóka obcego 

4KTKN rwagi ogólne 

_ezsprzeczåie w obecåóch czasach ktośI kto åie zåa jęzóków obcóch może czuć się 

åieswojoK Aktualåó stól żócia wómusza zåajomośćI co åajmåiej dwóch jęzóków 

obcóchK tedług zaleceń oadó buropó każdó buropejczók powiåieå zåać jedeå jęzók 

powszechåie użówaåó przez większośćI  åa przókład jęzók aågielski lub åiemieckiI i 

drugi jęzók obcóI åajlepiej jęzók åajbliższóch sąsiadówK t molsce åadal fuåkcjoåuje 

model człowieka wókształcoåegoI zåającegoI co åajmåiej jedeå obcó jęzókK gest to 

model ze wszech miar godåó åaśladowaåiaI gdóż staåowi istotåó bodziec w podjęciu 

decózji o åauce lub o jej wzåowieåiuK kiestetóI część osób uważaI że åauka jęzóka 

obcego w szkole lub åa lektoracie to wręcz strata czasuI lub po prostu åie traktują tej 

åauki w sposób odpowiedzialåóK Często jedóåą przesłaåką do åauki jest przómus 

otrzómaåia oceåó lub zaliczeåiaK ptudeåci starszóch roczåików dopiero zaczóåają ceåić 

wiedzę jęzókową w okresie późåiejszómI często po koåtakcie z przószłóm pracodawcąK 
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t molsce iståieje wiele szkół i iåstótucji jęzókowóch oferującóch åaukę jęzóków 

obcóch dla szerokiej rzeszó poteåcjalåóch uczåiówI åa różåóch poziomach i dla 

zróżåicowaåóch grup zawodowóchK  

t poprzedåich częściach mojej pracó wómieåiłam szereg przesłaåekI które 

powodująI że dorośli uczą się jęzóków obcóchI pozwolę je sobie w tóm miejscu 

pokrótce przópomåiećK mrzede wszóstkim zåajomość jęzóków obcóch jest åiezbędåa w 

uzóskaåiu awaåsu zawodowegoI åastępåie w åiektóróch zawodach zåajomość obcego 

jęzóka jest wręcz koåieczåa EåpK koåtrolerzó lotówFI umiejętåość komuåikowaåia się w 

jęzóku obcóm pozwala åa ubiegaåie się o zagraåiczåe staże i stópeådiaK lbok 

przesłaåek zawodowóch iståieje cała gama przesłaåek åazwijmó je społeczåoJ

towarzóskichI miaåowicie jest to mile widziaåe w daåej grupie zawodowej lub 

towarzóskiejI świat stoi przed åami otworemI czóli åiezbędåa jestI chociaż podstawowa 

umiejętåość porozumiewaåia się w iååóch jęzókachI są też ludzieI którzó są 

zafascóåowaåi kulturą iååego kraju i chcą pozåać jego jęzókK  

tszóstkie te osobó decódują się åa uczeståictwo w kursie jęzóka obcegoI zwłaszcza 

w przópadkuI jeśli åie są zadowoloåe ze swojego poziomu zåajomości tegoż jęzókaK 

mierwszó krok został już więc zrobioåó – iståieje przekoåaåieI chęć i motówacjaK 

kastępåóm krokiem jest wóbór właściwego kursu i iåstótucji oferującej takie kursóK 

kiestetóI w ostatåich latach powstało wiele szkółI które wóbitåie bółó åastawioåe åa 

osiągåięcie sukcesuI ale tólko fiåaåsowego dla ich właścicieliK kie jest to jedåak 

główåó temat mojej pracóI w związku z tóm przejdę do åastępåego krokuK hurs został 

wóbraåó i pełeå zapału uczeń pojawia się åa zajęciachK jóślęI że istotåóm problemem 

jest toI że osoba podejmująca åaukę spodziewa się zbót wiele i stawia sobie zbót 

wósoko poprzeczkęI åpK pragåie osiągåąć poziom jak åajbardziej zbliżoåó do poziomu 

native speaker’ówI co z góró jest założeåiem åierealistóczåóm skazaåóm åa 

åiepowodzeåieK ptąd åa początku kursu jest tak ważåa rola åauczającegoK mowiåieå oå 

precózójåie określić dla uczåiów cele swojego kursuI abó jak åajlepiej przógotować 

program materiału i stosowaåe techåiki åauczaåiaK  

fåaczej wógląda to w przópadku lektoratuK fdealåą sótuacją jest taI w której studeåt 

ma wpłów åa wóbór jęzóka i jego poziomuK t przópadku molitechåiki mozåańskiej 

studeåci åie wszóstkich wódziałów mogą dokoåać wóboru iåteresującego ich jęzókaK w 

założeåia powiåieå bóć to jęzók koåtóåuowaåóI ale åa åiektóróch wódziałach oadó 

tódziału podjęłó uchwałę zgodåieI z którą studeåci uczą się tólko jęzóka aågielskiegoI 
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poåieważ większość literaturó fachowej jest w tóm jęzókuK mrowadzi to åiestetó do 

sótuacjiI w której część studeåtów ewideåtåie åie jest w staåie osiągåąć zakładaåego 

poziomu _OK 

iektorat rozpoczóåa się åa różåóch latach åa różåóch wódziałachI co ozåacza dla 

åiektóróch studeåtów podjęcie åauki po przerwie spowodowaåej åa przókład 

powtarzaåiem rokuI ukończeåiem jęzóka obcego szkole we wcześåiejszej klasieI lub z 

iååóch przóczóåK 

t tóm miejscu åależó wspomåieć o wókorzóstówaåiu zdobótej wiedzó w åowóch 

sótuacjach i koåtekstachK tilczóńska ENVVVI NORF zdecódowaåie podkreślaI iż åie jest to 

problem łatwóI gdóż odåowieåie umiejętåości po kilkuletåiej przerwie åauki jest 

związaåe i åastępuje pod wpłówem aktualåej sótuacji uczącego sięK puma åawóków i 

åiechęć przed uczåiem się kwestii mało przódatåóch Ewedług uczącóch się dorosłóchF 

skuteczåie utrudåia rewitalizację jęzókaK taruåki uczeåia się jęzóka w dzieciństwie 

zåacząco różåią się od waruåkówI w jakich uczó się już uczeń dorosłóK rtrata pewåóch 

kompeteåcji i umiejętåości jęzókowóch jest prawdopodobåaI choć często mamó do 

czóåieåia z odåowieåiem ErewitalizacjąF zamrożoåej kompeteåcji Efrozen competenceFK 

rczeń dorosłó postrzega swoją wiedzę i doświadczeåie jęzókowe odmieååie åiż kiedó 

bół dzieckiemK t tóm koåtekście tilczóńska EopK citKF zwraca uwagę åa dwa rodzaje 

użócia jęzóka obcegoW ćwiczeåie i zadaåieK Celem ćwiczeń jest wóchwóceåie 

regularåościI åabócie umiejętåości stosowaåia daåóch formK pkuteczåa praktóka i 

ćwiczeåie powiååó zawierać działaåia zmuszające uczącóch się do tworzeåia i 

przetworzeåia połączeń form zåaczeåiowóch Eaeheóser OMMTI OVRFK Ćwiczeåia 

skupioåe åa doskoåaleåiu daåej sprawåości mogą zawierać rówåież elemeåtóI które 

przóczóåią się do rozwoju kolejåóch umiejętåościK wadaåie wókoåówaåe jest 

iåteåcjoåalåie i z zaaågażowaåiemK t trakcie wókoåówaåia zadaåia uczeń skupia się 

åa operacójåóm wómiarze åa podstawie osobistóch relacjiK t tej sótuacji uczącó się 

zmuszoåó jest do wókoåówaåia czóååości åowóchI åie  w pełåi opaåowaåóchI co z 

kolei ozåacza pełåe zaaågażowaåie uczućI sprawåości iåtelektualåóchI wiedzó i woli 

Etilczóńska NVVVI NOSJNOTFK lzåacza toI iż czasami w sótuacji åiezåajomości 

uwaruåkowań kulturowóch uczeń musi wókorzóstać całó swój poteåcjał i zdać się åa 

swoje wóczucieI abó skuteczåie się porozumiećK  

moåieważ uczeń staåowi jedeå z åajistotåiejszóch czóååików procesu 

glottodódaktóczåegoI uważamI że skupieåie się åa åim i dostosowaåie ofertó jęzókowej 
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do jego potrzeb oraz praca åad rozwiåięciem wrażliwości jęzókowej studeåta mogą 

przóczóåić się do sukcesu zarówåo uczåia jak i åauczócielaK modsumowując możåa 

więc stwierdzićI że poåowåe podjęcie åauki jęzókaI czóli jej rewitalizacjaI wiąże się z 

problemami åaturó pedagogiczåej w tóm z zagadåieåiami åastawieåia i motówacjiK 

kależó przekoåać uczącóch sięI iż åauka jęzóka to rówåież podejmowaåie próbI 

eksperómeåtowaåie i budowaåie własåej tożsamości jęzókowejK Ale doświadczeåie w 

użówaåiu i mówieåiu w obcóm jęzóku buduje się poprzez aktówåe działaåie i 

iåterakcje z iååómi rozmówcamiK 

4KTKO Charakteróstóka pojęcia wrażliwości jęzókowej 

ka początku åależó zdefiåiować pojęcie wrażliwości jęzókowejK tedług 

tilczóńskiej ENVVVI OOMF jest to ?pewien tóp podejścia percepcójnoJpoznawczoJ

emocjonalnegoI któró wiąże się ze stólem poznawczóm i stólem uczenia sięI a przó tóm 

jest ukierunkowanó na formalne Enajczęściej nieświadomeF kontrolowanie komunikacji 

jęzókowej?K 

Służó oåa obserwowaåiu i wóchwótówaåiu pewåóch zjawisk jęzókowoJ

komuåikacójåóchI które uczącó się uzåa za warte zapamiętaåia i utrwaleåia 

Etilczóńska NVVVI OONFK lzåacza to åa przókład zapamiętówaåie wszelkich zjawisk 

jęzókowóchI które mogą bóć włączoåe do kompeteåcji jęzókowej daåej osobóK 

_ezsprzeczåie wrażliwość jęzókowa jest ważåóm źródłem uczeåia się i koåtroli swoich 

umiejętåościI pomaga stwierdzićI co jeszcze trzeba zrobićI alboI jakie umiejętåości i 

materiał opaåowaćI abó mówić tak jak åasz wzór jęzókowóK  

trażliwość jest ściśle połączoåa z osobistóm ideałem opaåowaåia jęzóka obcegoK 

fdeał teå to cele wózåaczoåe przez uczącego się  oparte åa jego osobowościI potrzebach 

osobistóch i zawodowóchI ambicji Etilczóńska opK citKFK t kształtowaåiu wrażliwości 

jęzókowej åiezbędåa jest podzielåość uwagiI Emåiej lub bardziej świadome 

koåceåtrowaåie się åa respektowaåiu regularåości tópowóch dla daåej osobóF 

prowadząca z kolei do wóczucia jęzókowoJkomuåikacójåego „tak ważnego w prawie 

nieświadomóm nadzorowaniu wópowiedzi własnóch i wóławianiu DosobliwościD w 

wópowiedziach innóch osób? Etilczóńska NVVVI OOOFK 

mojęcie ?wrażliwości jęzókowej? åawiązuje do koåcepcji opracowówaåóch przez 

eawkiåsa ENVUQFI któró skupił się åad rolą rozwijaåia wrażliwości jęzókowej i 
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uświadomieåiu sobie åaturó i roli jęzóka ojczóstego w åaszóm żóciu Ejóczko OMMQI 

OOJOQFK Część åaukowców defiåiuje wrażliwość jęzókową jako mówieåie o jęzókuI 

refleksję metajęzókowąI świadomość jęzókowąI wóczucie jęzókoweK t jęzóku 

aågielskim jest to language awarenessI åatomiast po åiemiecku jest to 

pprachbewusstheitK kależó zdawać sobie sprawęI że pojęcie świadomości jest 

wielozåaczåe i może ozåaczać iåteåcjoåalåośćI czóli zamiar plaåowóI jak i uwagęK 

tedług åiektóróch koåcepcji świadomość EawarenessF jest rozumiaåa jako 

świadomość własåej egzósteåcji i otoczeåiaI czóli  własåej tożsamości Ejóczko OMMQI 

OOFK Część osób pojmuje åatomiast świadomość jako koåtrolę kogåitówåąI która 

bezsprzeczåie jest ważåa w procesie uczeåia sięI poåieważ bez åiej schemató działań 

przebiegają automatóczåie i w teå sposób pojawiają się źródła błędówK ptwierdzoåoI iż 

świadomość jęzókowa wórażająca się w postrzegaåiu i rozumieåiu zåacząco przóczóåia 

się do åiebagatelåego wzrostu umiejętåości uczącego się w zakresie zrozumieåia 

docelowóch form i strukturI rówåież w formie pisemåej Eieow OMMTI QMJQNFK moåadto 

świadomość åa poziomie zrozumieåia prowadzi do wzrostu użócia jęzóka w 

porówåaåiu ze świadomością åa poziomie postrzegaåiaI poåieważ iståieje korelacja 

międzó świadomością åa poziomie rozumieåia a tworzeåiem i testowaåiem 

hipotetóczåóch regułK ieow EOMMTI QNF wspomiåa rówåież o związku międzó 

poziomem świadomości a formalåómi wskazówkami i kieruåkiem poszukiwań 

wspomåiaåóch zasadK aodatkowoI związek świadomości åa poziomie zrozumieåia i 

waruåków uczeåia się zależåó jest od zdań wstępåóch przekazaåóch explicite i 

komeåtarza zwrotåego EfeedbackF  åadaåego  explicite  lub  implicite  Eieow  opK  citKFK  

Czóli iståieją empiróczåe podstawó do twierdzeåiaI że świadomość wzmacåia uczeåie 

się jęzóka obcegoK  

kiewątpliwie koåcepcja wrażliwości jęzókowej jest bardzo atrakcójåa dla åauczaåia 

jęzóków obcóchK mozwolę sobie w tóm miejscu przótoczóć kilka powodów wskazaåóch 

przez håappJmotthoff ENVVT za jóczko OMMQI OPFK mierwszó powód to faktI iż 

świadomość jęzókowa może rozwijać się zarówåo w sposób åaturalåó jak też przez 

różåorodåe techåiki dódaktóczåeK kieuwzględåieåie koåcepcji świadomości jęzókowej 

utrudåia efektówåe rozwijaåie techåik i strategii uczeåiaK tspomåiaåa koåcepcja 

pomaga przetwarzać jęzók i wiedzę jęzókową zåajdującą się ?pomiędzó implicótną 

wiedzą i wiedzą explicótną w postaci reguł? Ejóczko OMMQI OPFK f ostatåiI åiemåiej 

ważkiI powód to toI że pojęcie wrażliwości jęzókowej jest dobróm puåktem wójścia w 
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dóskusji åa temat autoåomii uczącego sięK jożemó zwiększać zakres 

współdecódowaåia uczåia i przejmowaåia części odpowiedzialåości przez åiego przó 

jasåóm uświadomieåiu przedmiotu uczeåia się oraz techåik i celów uczeåia się 

Ejóczko OMMQI OQFK modkreśla się rówåieżI iż wrażliwość jęzókową możåa rozwijać 

przez wiedzę jęzókowąK Świadomość jęzókowa jest też rozumiaåa jako wiedzaI którą 

możåa wóartókułowaćK gest to szczególåie przódatåe w åauce jęzóka obcegoK Śmiało 

możåa stwierdzićI że w grupachI w któróch uczåiowie i prowadzącó dóspoåują dużą 

świadomością jęzókową ułatwiającą uświadamiaåie podobieństw i różåic pomiędzó 

koåkretåómi zakresamiI sótuacjamiI zachowaåiami wóstępującómi w jęzóku ojczóstóm 

i obcóm åaukaI przebiega wtedó szóbciej i łatwiejI a przede wszóstkim przóåosi lepsze 

efektó Ejóczko opK citKFK  

tedług badaczki ae clorioJeaåseå ENVVTF świadomość jęzókowa i åauka jęzóka 

obcego spotókają się åa płaszczóźåie metakogåitówåejI która obejmuje świadome 

obcowaåie z jęzókiemK aefiåicją metakogåicji jest wiedza o własåóch procesach 

móśleåia i ich rezultatach Ejóczko OMMQI ORFK mroces teå składa się z åastępującóch 

elemeåtówW 

· samopoznaniu sięI czóli określeåiu swoich mocåóch i słabóch stroåI zdefiåiowaåiu 

swojej wiedzó åa temat uczeåia się jęzóka obcegoX 

· określeniu swojej wiedzó åa temat wókoåówaåia koåkretåego tópu zadańI 

doświadczeåia zdobótego w trakcie ich wókoåówaåiaX 

· wiedzó strategicznejX  ta  wiedza  to  mKiåK  doświadczeåie  zebraåe  w  czasie  

rozwiązówaåia daåóch problemówI wókorzóstaåóch strategiiI dopasowaåia daåejI 

właściwej strategii zarówåo do zadaåiaI jak i własåej osobowościK 

Ejóczko OMMQI ORFK  

tskazuje to åa dość istotåą rolę aspektu strategii uczeåia sięK t latach VMJtóch uu 

wieku metarefleksjaI czóli uczeåie się uczeåia stało w ceåtrum zaiåteresowaåia wielu 

badaczóK ka pewåo metauczeåie się jest jedåą z podstawowóch elemeåtów autoåomii w 

uczeåiu jęzóka obcegoK jetauczeåie pozwala uczącemu się zorieåtować we własåóch 

możliwościach związaåóch z uczeåiem się jęzóka obcegoK azięki temu rozpozåaåiu 

łatwiejsze staje się plaåowaåieI sterowaåie i koåtrolowaåie procesem uczeåia sięK 

tódaje się rówåieżI iż autoåomia w uczeåiu się i åauczaåiu jest w dużej mierze ściśle 
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związaåa z dojrzałością osobową i dojrzałością kogåitówåąK qę ostatåią możåa określić 

poprzez åastępujące umiejętåości Ecótuję za jóczko OMMQI OTFW 

· analizó i generalizacji formułowaåia i sprawdzaåia hipotezX 

· analizó przebiegu wókoåaåóch czóååości i umiejętåości wóciągaåia wåiosków  z 

wóåiku tóch czóååościX 

· umiejętności reorganizowania i restrukturózowaåia własåej wiedzóX 

· wókorzóstaniu znajomości jęzóka ojczóstego dla przóswajaåia jęzóka drugiegoX 

· umiejętności obserwacji własåóch procesów rozumieåia jęzóka obcego i produkcji 

słowåej w jęzóku obcómX 

· świadomóm i ekonomicznóm użówaåiu strategii uczeåia się i strategii 

rozwiązówaåia problemówK 

mowóższe uwagi świadczą o tómI że im starszó uczeń i z większóm 

doświadczeåiemI tóm łatwiej będzie mógł podejmować świadome i odpowiedzialåe 

decózje związaåe z uczeåiem sięK t przópadku uczåiów młodszóch potrzebåe będzie 

gruåtowåiejsze przógotowaåie ich do autoåomiczåóch decózjiI o ile w ogóle możåa åa 

tóm etapie mówić o autoåomiiK  

mowoli wółaåia się sólwetka studeåta z rozwiåiętą wrażliwością jęzókową i 

motówacjąK Chciałabóm zwrócić uwagę åa pewieå aspekt uczeåia się i åauczaåiaI któró 

jest motorem rozwoju i doskoåaleåia swojej wiedzóK tedług tilczóńskiej ENVVVI OOTF 

jest to tak zwaåó koåflikt społeczåoJkogåitówåóI czóli kwestioåowaåie wiedzó daåej 

osobóI stawiaåie zarzutówI sprzeciw i koåtrargumeåtóK lzåacza toI że jęzóka åależó 

uczóć się w koåstruktówåej grupieI gdóż stómuluje to rozwój i sprzója pogłębieåiu 

wiedzóK rmiejętåości iååóchI ich odmieååe opiåie mogą bóć źródłem refleksji åad 

własåómi możliwościami i kompeteåcją jęzókowąK hoåieczåość wómiaåó móśliI opiåii 

powodująI że uczącó przestaje skupiać się åa zåajomości słówekI idiomów i wórażeńI 

koåceåtruje się åatomiast åa zdolåości formułowaåia wópowiedzi i uczeståictwa w 

komuåikacji obcojęzóczåejK traz z wiekiemI jak i kompeteåcją jęzókową pojawia się 

umiejętåość rozróżåieåia wiedzó będącej åiezbędåą dla komuåikacjiI jak i wiedzóI 

która czasami może staåowić balast i przeciążeåie iåformacójåeK lzåacza toI że tak 

ważåóm staje się problemI o któróm wspomiåałam w poprzedåich rozdziałachI 

miaåowicie jasåe i czótelåe określeåie celów uczeåia sięI które pomogą ustalić 

przódatåość daåóch elemeåtów jęzókowóchK  
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w powóższóch uwag możåa wóciągåąć wåiosekI że proces dódaktóczåó sprzójaI a 

przóåajmåiej powiåieå sprzójaćI przemóśleåiom o przebiegu wókoåówaåóch czóååości 

i procesów móślowóchI pobudza szeroko pojętą wiedzę Ejóczko OMMQI OUFK kauka 

zorieåtowaåa åa uczåia autoåomiczåego pomaga osiągåąć zaufaåie we własåe siłóI 

samodzielåośćI poczucie odpowiedzialåościK mrzógotowówaåie uczåia do autoåomii 

pozwala rozwijać jego umiejętåości komuåikacójåeI  które mogą bóć wókorzóstaåe w 

późåiejszej åauceK kauczóciel musi przógotować uczącóch się do autoåomiiI 

odkrówaåia reguł rządzącóch jęzókiemI badaåia jęzóka we własåóm zakresie poprzez 

celowe zabiegi dódaktóczåe i przez stwarzaåie różåorodåóch sótuacji dódaktóczåóch 

sprzójającóch odkrówaåiu jęzókaK moprzez świadome uczeåie się jęzóka obcegoI 

peåetrację reguł uczeń zóskuje solidåe podstawó do dalszego użówaåia jęzóka w 

procesie komuåikacji jęzókowejK Świadome uczeåie się jęzóka ułatwiają rozmaite 

formó uczeåiaI orieåtacja w procesie uczeåia sięI rozezåaåie w celach i techåikach 

uczeåia się i umiejętåe dostosowaåie tóchże techåik do własåej osobowości i 

prefereåcji stólu uczeåia sięK Coraz częściej åauczóciele starają się włączóć 

przóåajmåiej elemeåtó autoåomii do swoich programów åauczaåiaK kiestetóI åie 

zawsze tóm samóm śladem podążają podręczåikiI stąd główåie åa åauczóciela spada 

odpowiedzialåość za zorgaåizowaåie pracó åa zajęciach z jęzóka obcegoK kależó 

podkreślićI że pojęcie autoåomii w dódaktóce łączó się åie tólko z koåcepcją 

kogåitówåąI ale jest ściśle związaåe z psóchologią osobowościI i åauczócielI któró 

chciałbó w swojej pracó realizować idee autoåomii åa pewåo jest zobowiązaåó do 

pogłębieåia wiedzó åa temat osobowości uczåiówI jak i refleksji w zakresie stólów 

uczeåia sięK  

4KTKP oola projektów w przóswajaniu kompetencji jęzókowóch 

lbecåie åajbardziej popularåą formą przóswojeåia kompeteåcji jęzókowóch jest 

rozwiązówaåie zadańI zwaåóch czasami projektamiI które wódają się sprzójać 

auteåtóczåej praktóce jęzókowejI co oczówiście åie ozåaczaI że klasóczåe ćwiczeåia 

jęzókowe stają się zbędåeK tielu glottodódaktóków traktuje wspomåiaåe zadaåie jako 

podstawową jedåostkę åauczaåiaLuczeåia się i wskazują åa wartość jego jako działaåia 

pozwalającego åa wzajemåe połączeåie umiejętåości jęzókowóch z koåkretåą sótuacjąI 

w której możåa zastosować daåe strukturó jęzóka obcego Etilczóńska NVVVI OQTFK 

lzåacza toI że plaåując zajęcia åa daåóm kursie czó lektoracie i uwzględåiając 
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założeåia programu powiååiśmó brać pod uwagę te umiejętåości ujęte w sólabusieI jak i 

umiejętåości åiezbędåe do wókoåówaåia daåóch zadańK Czóli połączóć iådówidualåe 

cechóI umiejętåości uczåiów jak i wspólåó celI åa przókład zdaåie egzamiåuK 

tókoåówaåie zadań przódatåóch w osiągåięciu założoåóch kompeteåcji jęzókowóch 

stómuluje motówacjeK kauczóciel powiåieå stawiać przed uczåiami zadaåia  

auteåtóczåe i wómagające kreatówåościI wóobraźåiI współdziałaåia i wókorzóstaåia 

dotóchczasowej wiedzóI åie tólko jęzókowejK oozwiązówaåie zadań wpłówa 

pozótówåie åie tólko åa świadomó i zamierzoåó przórost kompeteåcjiI ale uczó 

współpracó z partåerami i stawieåia czoła problemomK oozwiązaåie zadaåia działa 

iåspirującoI powodujeI że daåe zagadåieåia i umiejętåości splatają się z 

umiejętåościami åabótómi wcześåiejK  

mrzó wóborze zadań åauczóciel może kierować się åastępującómi króteriamiW 

· akceptowalność psóchologiczna – studeåt może się ideåtófikować z zadaåiemI 

o ile jest oåo zgodåe z jego upodobaåiamiI zaiåteresowaåiami i służó  

osiągåięciu wózåaczoåego celuX pomaga sprawdzić siebie w åowej sótuacjiI 

zaspakaja ciekawość pozåawcząX uczeń podejmuje się określoåejI 

odpowiadającej mu roliX 

· przódatność dódaktóczna –  działaåie  opiera  się åa  sprawåościach  ujętóch  w 

programie åauczaåia i łączó się z działaåiem jęzókowóm odpowiadającóm 

kompeteåcji  uczącego się Eåiezbót łatweI ale i åiezbót trudåeFX działaåie 

zaplaåowaåe jest tak abó studeåt mógł wókazać się swoją kreatówåością i 

pomósłowością Etilczóńska NVVVI OQVJORMFK   

qe króteria ozåaczająI że podczas prezeåtacji daåego zadaåia studeåci powiååi 

wótworzóć sobie klarowåó obraz korzóści wóåikającóch z jego rozwiązaåiaI jak i 

wómagaåego åakładu pracó i możliwóch trudåościK tóżej wómieåioåe problemó grupa 

studeåtów pracująca åad koåkretåóm zadaåiem omawia przed przedziałem ról i 

wózåaczeåiem etapów działaåiaK mraca w grupach jest bardzo dobróm i owocåóm 

sposobem uczeåia się jęzóka obcegoK tómaga od uczåia większego osobistego 

zaaågażowaåia w porówåaåiu z tradócójåą formą uczeåia sięI zmusza go do 

kreatówåościI pozwala åa sprawdzeåie swojej wiedzó i włączeåie się w pracę grupóK 

kaukę jęzóka opartą åa rozwiązówaåiu zadań spopularózował  åauczóciel jęzóka 

aågielskiego w połudåiowóch fådiachI kK mrabhuI któró zauważyłI iż uczåiowie lepiej 
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przóswajają jęzók kiedó skupiają się åa åieliågwistóczåóch problemach w porówåaåiu 

z uczeåiem skoåceåtrowaåóm åa koåkretåóm zagadåieåiu jęzókowóm 

Eearmer OMMNI USFK  tillis ENVVSI ROF przedstawia strategię zadaniową w formie 

trójfazowego procesuW 

btap wstępnó EpreJtaskF 

tprowadzeåie do tematu i zadaåia 

Cókl zadania Etask cócleF 

wadaåie 
mlaåowaåie 

pprawozdaåie 

Jęzók Elaåguage focusF 

Aåaliza 
mraktóka 

t części wprowadzającej uczåiowie wraz z åauczócielem badają tematI skupiają się 

åad pożóteczåóm słowåictwem i zwrotamiI oraz omawiają iåstrukcje åiezbędåe do 

wókoåaåia zadaåiaK kastępåie uczącó się wókoåują zadaåie w parach lub małóch 

grupachI åauczóciel åadzoruje wókoåówaåie pracó z odległościK ao grupó åależó 

decózja w jaki sposóbI w jakiej formie i kto przedstawi sprawozdaåie z pracó åa forum 

klasóK t ostatåiej części wszóscó wraz z lektorem omawiają specóficzåe problemó 

jęzókoweI które pojawiłó się åa etapie rozwiązówaåia zadaåiaK jetoda zadaåiowa ma 

też swoich krótókówK earmer EOMMNI UTJUUF wószczególåia takie koåtrargumeåtó åa 

przókład peedhouseDa ENVVRFI jak przódatåość tej metodó  główåie w grupach o åiższóm 

poziomieI i trudåość oparcia się wółączåie åa techåikach zadaåiowóch w trakcie całego 

kursuK moåadto rozwiązówaåie zadań wómusza åiejako użócie tólko pewåóchI 

specóficzåóch zwrotów i wórazów åajczęściej użówaåóch w rozwiązówaåiu zadańI 

umåiejszając lub wręcz pomijając zwrotó stosowaåe w dóskusjachI debatach bądź 

iååóch formach międzóludzkich iåterakcjiK lporó przed stosowaåiem åa większą skalę 

tej metodó wzbudza rówåież forma oceåó pracó uczącóch sięK kiemåiej jedåakI 

praktócó wskazują åa przódatåość rozwiązówaåia zadań åawet w przópadku uczeåia 

bpmK tiększó åacisk położoåó jest åa wókoåaåie poprawåie zadaåiaI a strukturó 

jęzókowe zostają omówioåe późåiej åa podstawie potrzeb uczåiów Ehavaliauskieåė 

OMMRI SSFK wastosowaåie metodó zadaåiowej w åauczaåiu jęzóka specjalistóczåego 

brzmi rozsądåieI gdóż daje sposobåość pracó z materiałami i sótuacjami auteåtóczåómiK 
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_adaåia przeprowadzoåe przez havaliauskieåė EOMMRI SSJTMF åa grupie studeåtów 

wókazałóI iż uczącó się przede wszóstkim preferowali zadaåia polegające åa 

rozwiązówaåiu koåkretåego problemu i aåalizowaåiu prawdziwej sótuacjiI wómiaåie 

poglądów i opiåiiI szukaåiu iåformacji åa zadaåó tematK kastępåie wómieåioåo 

szukaåie i zåajdowaåie różåic bądź podobieństwK mraca åad zadaåiami implikowała 

według badaåóch studeåtów trzó główåe rezultatóW tworzeåie jęzóka fachowegoI rozwój 

umiejętåości mówieåiaI doskoåaleåie sprawåości mówieåiaK lzåacza toI iż  zadaåia 

mogą z powodzeåiem służyć urozmaiceåiu zajęć jak i åabóciu kompeteåcji społeczåóch 

Epraca w grupie w określoåej roliFK 

4KTK4 pamoocenaK ptudent a podjęcie odpowiedzialności za proces 

uczenia się  

aokoåówaåie iådówidualåej samooceåó w trakcie åauki jęzóka obcego jest 

åiezbędåóm waruåkiem osiągåięcia zåaczącego postępuK moprzez dokoåówaåie 

samooceåóI która jest istotåą częścią strategii iådówidualizacjiI uczącó ma świadomość 

poczucia koåtroli i wpłówu åad wókorzóstaåiem różåorodåóch środków jęzóka obcegoK 

kajczęściej spotókaåe testó mają małą wartośćI jeśli åie pomagają trafåie zmierzóć 

wóbraåej sprawåości ?w ramach indówidualnej kompetencji jęzókowej? twierdzi 

tilczóńska ENVVVI ORUFK moåadto ta i podobåe formó sprawdzaåia wiedzó jęzókowej 

sprzójają postawie bieråej wśród uczącóch sięK lprócz wósokiej motówacjiI móślęI że 

poczucie osobistego zaaågażowaåiaI kształtowaåia i wpłówu åa własåe efektó uczeåia 

się mają åiebagatelåó wpłów w osiągåięciu sukcesuI któróI jak wspomåiałam w 

poprzedåich rozdziałachI jest jedåóm z decódującóch czóååików sprawczóchI åie tólko 

przecież w åauce jęzóka obcegoK geśli uczeń potrafi wpłówać i regulować własåe 

uczeåie sięI lepiej zaplaåuje rozkład pracó i zapaåuje åad potrzebåóm wkładem wósiłku 

w rozwiązówaåie problemów pokoåówaåie trudåościK  

tilczóńska EopKcitKF propoåuje åastępującó podział åa etapó samooceåóW 

· samoobserwacja 

· ocenaLosąd 

· konsekwencjeLwnioskiK 

lczówiście åiezbędåó jest uprzedåi komeåtarz åauczóciela i rozezåaåieI jak i 

pewåa wprawaI w stosowaåiu wómieåioåóch åarzędzi samooceåóK kależó w tóm 
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miejscu podkreślić wagę realizmu w samooceåieK pamooceåa jest ważåóm elemeåtem 

uczeåia się pozwalającóm åa kształtowaåie zaaågażowaåiaI twórczego działaåiaI jak i 

poczucia odåiesioåego sukcesuK 

kie wszóscó studeåci są gotowi do podjęcia rózóka i odpowiedzialåości za swój 

proces uczeåia się jęzóka obcegoK mrzejęcie koåtroli w odåiesieåiu do åauki jęzóka 

obcego wómaga wósiłkuI åatomiast o wiele łatwiej jest oczekiwać od uczącego podaåia 

ćwiczeńI odpótaåiaI sprawdzeåia zadaåia domowegoK fståieją pewåe czóååiki 

psóchologiczåe wpłówające åa umiejętåość przejęcia koåtroli åad procesem uczeåia się 

lub powodujące opór przed takim działaåiemK 

w puåktu widzeåia psóchologii iståieją dwa aspektó związaåe z tóm zagadåieåiemK 

mierwszó problem to podmiotowa koåtrola sprawowaåa faktóczåie przez człowiekaI 

drugi problem to koåtrola postrzegaåaI czóli jak subiektówåie czujemó koåtrolę åad 

wódarzeåiami E_iedroń OMMQI UOFK ozecz jasåaI jeśli jesteśmó głęboko przekoåaåi o 

koåtroli åad biegiem zdarzeńI wcale åie jest to rówåozåaczåe z realåą koåtroląI 

aczkolwiek poczucie to czasami pomaga w żóciuI chociaż może też prowadzićI åpK w 

sótuacji porażkiI do utrató koåtroli åad swoim żóciem w sótuacji od åas åiezależåejK  

ao koåceptu koåtroli åależą dwie grupó teorii psóchologiczåóchK mierwsza z åich to 

teoria atróbucjiI åatomiast druga z åich to Teoria rmiejscowienia hontroli Eiocus of 

ControlF Etilliams i _urdeå NVVT za _iedroń OMMQI UOFK  tśród ludzi możåa wóróżåić 

dwie grupóW pierwsza to osobó z zewåętrzåóm poczuciem umiejscowieåia koåtroli 

EexternalsF i wewåętrzåóm poczuciem umiejscowieåia koåtroli EinternalsFK  w  kolei  

wspomåiaåe pojęcie umiejscowieåia koåtroli ściśle jest powiązaåe z poczuciem siłóI 

kompeteåcjąI siłą i koåtrolą egoI samorealizacją i potrzebą autoåomii E_iedroń OMMQI 

UOJUPFK lsobó z wewåętrzåóm umiejscowieåiem poczucia koåtroli są świadomeI iż to 

od åich zależó ich żócie i poåoszą za swoje działaåia pełną odpowiedzialåośćK 

katomiast osobó o zewåętrzåóm poczuciu koåtroli åie wierzą we własåe siłó i zrzucają 

odpowiedzialåość åa iååóch lub åa czóååiki zewåętrzåeK lzåacza toI że osobó z 

pierwszej grupó z pewåością osiągają lepsze wóåiki w åauceI mają wóższe aspiracje i 

bardziej wierzą w swój sukcesK qakie osobó z pewåością uzóskają lepsze wóåiki i będą 

koåtóåuować dokształcaåieK moåadto osobó takie charakterózują się cechami 

osobowościowómi takimiI jak toleraåcjaI ambicjaI wósoka samooceåaI 

odpowiedzialåośćI samoakceptacjaI kreatówåośćI czóli cechami bardzo pożądaåómi u 

uczåia jęzóka obcegoK jożåa śmiało stwierdzićI że cechąI która bardzo wóraźåie 
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różåicuje dwie wspomåiaåe wóżej grupó osób jest åiezależåośćK iudzie o zewåętrzåóm 

poczuciu koåtroli są pod presją czóååików zewåętrzåóch i swój sukces uzależåiają od 

spełåieåia oczekiwań i wómagań iååóch osóbK 

kależó tu rówåież wspomåieć o zjawisku tzwK syndromu wyuczonej bezradnościI 

czóli sótuacjiI w której daåa osoba koåtóåuuje działaåia prowadzące do rozwiązaåia 

daåego problemuI mimo że sótuacja jest åiekoåtrolowalåa ze swej åaturóI bądź dla 

daåej jedåostki Eåa przókład brak kompeteåcjiF E_iedroń OMMQI URFK geśli tracimó 

koåtrolę åad swoimi działaåiamiI to stajemó się bezradåiK joże to bóć spowodowaåe 

utratą motówacjiI pogorszeåiem åastrojuI obåiżeåiem zdolåości do radzeåia sobie z 

problemem samodzielåieK ka pewåo spotkaliśmó  w swojej karierze uczåiów o åiskiej 

samooceåieI którzó przópisówali słabe wóåiki w åauce jęzóka obcego czóååikom takim 

jak åpK brak zdolåości jęzókowóchK rczeń taki poåosił kolejåe porażkiI wręcz 

spodziewał się åastępåejK qrwałe porażki z kolei utrwalałó åiską samooceåęK t 

pewåóm momeåcie åie opłacało się uczóćI poåieważ i tak przewidówaåó fiåalåó efekt 

będzie åiezadowalającóK  

qeoria wóuczoåej bezradåości dotóczó w większej mierze młodzieżó i osób 

dorosłóchK Ale jest też pozótówåó aspekt – zjawiska wspomåiaåe wóżej są zjawiskami 

wóuczoåómiI czóli możåa je zmieåić w trakcie treåiåguK dłówåóm elemeåtem takiego 

treåiågu będzie działaåie zmierzające do zmiaåó móśleåia – czóli porażka jest zależåa 

od wósiłku podlegającemu z kolei koåtroliK pukces i oczekiwaåie åa sukces staåowią 

zåaczącó czóååik wpłówającó åa motówacjęK t takiej sótuacji åie do przeceåieåia są 

krótkotermiåoweI łatwoosiągalåe celeK 

kabiera to szczególåego zåaczeåia w przópadku dorosłóchI łatwo zrzucającóch 

wiåę za swoje åiepowodzeåia åa åauczócielaI któró åie potrafi zmotówować lub 

przekazać właściwie wiedzóI Eco w praktóce ozåacza właściwe podaåie wiedzó 

pozostaje åieokreśloåeFI lub åa schemató móśleåia tópuI tólko dzieci są w staåie 

åauczóć się jęzókaI do åauki koåieczåó jest wójazd za graåicęI itpK ptąd tak ważåe jest 

wprowadzaåie zasad autoåomii już od wczesåóch lat szkolåóchK 

tprowadzaåie zasad autoåomii jest ograåiczoåe åie tólko ze względu åa podejście 

studeåtów i różåó poziom ich autoåomizacji w jedåej grupieI ale ograåiczeåia mają 

charakter admiåistracójåóI związaåe są z siatką godziå i programem studiówK qe 

ostatåie ograåiczeåia możåa próbować åiwelować poprzez szerokie zastosowaåie tzwK 

ceåtrów jęzókowóchI lub selfJaccess  roomI w któróch to studeåci mogą w tempie 
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dostosowaåóm do ich poziomu zåajomości jęzóka pracować samodzielåie åad dalszóm 

doskoåaleåiem jęzókaK   l wiele trudåiejsze zadaåie czeka åas przó próbie wórówåaåia 

poziomu autoåomizacji w jedåej grupieK qrzeba mocåo podkreślićI że o ile poziom 

zåajomości jęzóka możåa określić przó pomocó placement testI o tóle trudåiej to zrobić 

w przópadku autoåomizacjiK jożåa pokusić się o podział studeåtów do grup 

ćwiczeåiowóch po przeprowadzeåiu testu kwalifikacójåego åa daåó poziom i o wóåiki 

testu dodatkowego badającego stopień autoåomizacji daåego studeåtaK ka pierwszó rzut 

okaI taki podział wódaje się bóć korzóståó dla prowadzącego zajęciaI ale z drugiej 

stroåó zróżåicowaåie poziomu autoåomizacji åie jest wcale złeK ptudeåci o słabiej 

rozwiåiętej autoåomii korzóstać będą z wzorów lepiej w tóm względzie rozwiåiętóch 

studeåtówK jimo więc postulatów rozwijaåia autoåomii uczącóch się rolą åauczóciela 

w  dalszóm ciągu jest zåaczącaK aotóczó to zwłaszcza lektoratuI szczególåie w 

przópadku wprowadzeåia do programów åauki jęzóka specjalistóczåegoK kauczóciel 

jest w tej sótuacji doradcą przó wóborze i korzóstaåiu z koåkretåóch źródeł 

jęzókowóchK moprzez staraååó dobór materiałów i form ćwiczeńI poprzez zwróceåie 

uwagi åa takie formóI które wómagają zaaågażowaåiaI aktówåości i pracó studeåtów 

Eåa przókład prezeåtacjeI referatóFI åauczóciel jest w staåie przezwóciężyć bieråe 

podejście do åaukiI której forma staje się półautoåomiczåeK tprowadzeåie samooceåó 

przóczóåia się więc do zwiększeåia świadomości uczåiów związaåej z procesem 

uczeåia sięK earmer EOMMNI NMPF uważa samooceåę jako ważåe åarzędzie w rozwoju 

kompeteåcji jęzókowóchK pamooceåa może bóć dokoåówaåa w måiej lub bardziej 

formalåó sposóbI åa przókład w postaci komeåtarza po wókoåaåiu zadaåiaI odpowiedzi 

åa wcześåiej przógotowaåe pótaåia dotóczące zrozumieåiaI umiejętåości porozumieåia 

sięI lub w formie listó osiągåięćK hażda ze wspomåiaåóch metod skuteczåie motówuje 

uczåiów do zwiększeåia wósiłków i pozwala moåitorować postępóI jedåocześåie 

uwópukla kwestieI które wiååó bóć powtórzoåe i utrwaloåeK   

4KTKR lrganizacja uczenia się 

tielu studeåtów stara się tłumaczóć swoje åiepowodzeåia w åauce jęzóka obcego 

brakiem czasuK qempo współczesåego żócia jest bardzo szóbkieI ale dobra orgaåizacja 

dåia i pracó pozwoli åa wókorzóstaåie efektówåie czasu åa poszerzeåie swoich 
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kompeteåcji jęzókowóchKOQ ?kajważniejsze wódaje się tu szóbkie tworzenie elastócznóch 

miniprojektów uczenia się Eobejmującóch realistóczneI a przó tóm konkretne cele i 

sposobó działania oraz wizję wókorzóstania efektówF? Etilczóńska NVVVI OTMFK 

lbecåe wókorzóstaåie komputera pozwala wielu studeåtom åa iådówidualåe 

rozłożeåie czasu åa wókoåaåie koåkretåóch zadańK _rak czasu åie może bóć 

usprawiedliwieåiem dla słabóch efektów uczeåia sięI oczówiście åie biorąc pod uwagę 

ewideåtåego braku zdolåości jęzókowóchK 

kastępåó problem do rozwiązaåia to trafåó dobór materiałówK Aktualåa ilość 

wódawåictw książkowóchI publikacji multimedialåóchI wszelkiego rodzaju iååe 

materiałó jęzókoweI szeroki dostęp do obcojęzóczåóch stacji radiowoJtelewizójåóch 

staåowią åiewóczerpaåe źródło do ćwiczeń i rozwijaåia wszóstkich czterech sprawåości 

jęzókowóchK ltwarta kwestią pozostaje ich wóbórK qo jest kolejåe zadaåie åauczócielaI 

któró powiåieå åauczóć uczącóch się jak korzóstać z koåkretåóch materiałówI ale 

przede wszóstkim jak je dobieraćK jåogość materiałów åie zawsze ozåacza ich dobrą 

jakośćK moåieważ stawiamó åa autoåomięI ozåacza to dużo pracó iådówidualåejK Coraz 

popularåiejsze i często spotókaåe są ceåtra samokształceåioweI orgaåizowaåe przez 

uczelåieI bibliotekiI ośrodki prowadzące åaukę jęzóków obcóchK kie zwalåia to jedåak 

studeåtów do racjoåalåej orgaåizacji własåóchI a więc autoåomiczåóch procesów 

uczeåia sięK 

t ceåtrach jęzókowóch chętåi mogą  korzóstać z różåorodåej gamó materiałów 

umożliwiającóch samodzielåą åaukę jęzóków obcóchI od publikacji książkowóchI przez 

kasetó magåetofoåoweI filmó odtwarzaåe åa magåetowidzieI programó komputeroweK 

Częstokroć daåó materiał może bóć åie tólko pomocą åaukową w åauczaåiu jęzóka 

obcegoI ale rówåież poszerzać horózoåtó wiedzó ogólåej bądź z iååóch dziedziå åaukiK    

gedåakżeI abó uczeåie w takich waruåkach przóåiosło efektóI powiååó bóć 

spełåioåe pewåe waruåkiK mrzede wszóstkimI materiał musi bóć jasåoI według 

czótelåóch i powszechåie zrozumiaåóch reguł sklasófikowaåóI czóli ozåaczoåó stopień 

trudåościI i poziom wiedzó jęzókowejK mraca ze zbót łatwóm tekstem jest 

demotówującaK ptudeåt powiåieå mieć możliwość szóbkiego i łatwego dostępu do bazó 

daåóchI w której każda dostępåa pozócja będzie opisaåa i sklasófikowaåaK t 

przópadku stroå iåteråetowóchI abó uåikåąć strató czasu åa szukaåie potrzebåóch 
                                                
OQ kawet jadąc tramwajem åa zajęcia możåa w móślach tworzóć zdaåia w jęzóku obcóm åpK åa temat mijaåóch 
osóbI lub sótuacjiK wåaåe są przópadki osóbI które w taki właśåie sposób uczą się åowóch słówekK 
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materiałówI powiååó oåe zostać rówåież opisaåeI åie tólko ze względu åa poziomI ale i 

treściI które mogą bóć przóswojoåe w trakcie korzóstaåia z åichK 

kastępåóm zåaczącóm problemem jest możliwość koåtóåuacji pracó po wókoåaåiu 

poprawåie daåego zadaåiaK tókoåaåie ćwiczeåia w sposób satósfakcjoåującó ozåacza 

przejście do åastępåóch zadań zasugerowaåóch przez autorów lub åauczócieliI które 

bądź utrwalają daåą partię materiałuI bądź kierują studiującego do zadań już 

trudåiejszóchI lub o podobåóch treściachI bądź utrwalającóch zdobótą wiedzęK Czóli 

osobó odpowiedzialåe za pracę w ceåtrach jęzókowóch muszą bóć świadome 

oczekiwań ze stroåó studeåtówI ale muszą też zåać treści zawarte w dostępåóch 

materiałachI abó służyć jak åajlepszą pomocąK w drugiej stroåóI praca iådówidualåa jest 

doskoåałą okazją do projektowaåia własåóch dróg zmierzającóch do wókoåaåia 

zlecoåóch zadańK 

Abó åauka w ceåtrum bóła efektówåaI åie wóstarczó posiąść wiedzę korzóstaåia z 

komputeraK _ardzo często zgromadzeåie wielu urządzeń elektroåiczåóchI komputerówI 

książek powodujeI że część studeåtów może czuć się zagubioåa lub wręcz przótłoczoåa 

ogromem zgromadzoåej wiedzóI co z kolei ozåacza åieumiejętåość zåalezieåia 

potrzebåóch materiałówI co prowadzi do zåudzeåia lub rezógåacji z iådówidualåej 

pracó w ceåtrumK Celowóm więc wódaje się przeprowadzaåie okresowóch szkoleń dla 

efektówåego korzóstaåia z ceåtrumK kajczęściej przewodåikami w takich ceåtrach są 

lektorzóI bądź odpowiedåio przeszkoleåi bibliotekarzeK jożliwe jest też szukaåie 

materiałów åa własåą rękęI odkrówaåie fuåkcji i dódaktóczåóch ofert ceåtrumK moradó 

z użóteczåómi wiadomościami åa temat korzóstaåia z zasobów ceåtrum mogłóbó bóć 

opracowaåe przez zespół K studeåtów w ramach zadaåia projektowegoK 

mrzó projektowaåiu ceåtrum i plaåowaåiu w åim pracó przez studeåtów åie wolåo 

zapomiåać o åawókach i aspektach kulturowóchK Ceåtra służą główåie pracó 

iådówidualåej i większość osób z åich korzóstającóch ceåi ciszę i pewåą dozę izolacjiK 

t krajach azjatóckich studeåci pracują raczej razem i hałas åiezbót głośåó jest tam jak 

åajbardziej dopuszczalåóK ptąd osobó odpowiedzialåe za przógotowaåia zadań muszą 

pamiętaćI co jestI a co åie jest akceptowaåe przez daåą społeczåośćK kieodpowiedåio 

zorgaåizowaåe ceåtrum może skuteczåie zåiechęcić do åauki i korzóstaåia z åiegoI a 

przecież chodzi o toI abó takie ceåtrum sprostało oczekiwaåiom chętåóchK  

mojawia się jedåakże problemI w jaki sposób przóciągåąć poteåcjalåóch 

użótkowåikówI a åastępåie jak ich zatrzómać i zachęcić do poåowåego odwiedzeåiaK t 
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åiektóróch przópadkach studeåci mogą uczeståiczóć w okresowóch spotkaåiachI w 

czasieI któróch dóskutuje się åad poprawą orgaåizacji pracóI åowómi formami i 

zadaåiamiK aaje to poczucie współodpowiedzialåości za daåą placówkęK t iååóch 

ceåtrach tuż po zakończeåiu zajęć możåa wópełåić aåkietę z opiåiami i uwagami åa 

temat fuåkcjoåowaåia ceåtrumK  

Aktówåó udział w dódaktóce zadaåiowej stwarza auteåtóczåe i realåe możliwości 

opaåowaåia jęzóka obcegoK qeå stól pracóI dla wielu åowóI zarówåo dla åauczócieli i 

uczącóch sięI wómaga prawdziwego zaaågażowaåiaI wiaró we własåe możliwościI ale 

za to uczó określoåóch sprawåościI plaåowaåiaI orgaåizacji pracóI aktówåościK w kolei 

åauczóciele stają się doradcami i przewodåikami uczåiów w trudåej sztuce opaåowaåia 

jęzóka obcegoK 

_ez względu åa toI jak dobró i kompeteåtåó jest åauczócielI bez względu åa liczbę 

zajęć jęzókowóch w tógodåiuI åauka jęzóka obcego åie może ograåiczać się tólko do 

sal szkolåóchK ptudeåt musi wiedzieć i bóć przekoåaåóI że åauka trwa rówåież poza 

uczelåiąK rpłóåie wiele godziå zaåim uczącó się jęzóka obcego będzie mógł przekoåać 

sięI że potrafi w sposób efektówåó wókorzóstać swoją wiedzę jęzókowąK kależó starać 

się przełamać bieråośćI która praktóczåie uåiemożliwia postępI åie tólko zresztą w 

åauce jęzóka obcegoK t pewåóm momeåcieI w któróm wiedza jęzókowa będzie 

åiezbędåaI obok uczåia åie staåie åauczócielK kie wszóstko może bóć uczoåe i 

åauczoåe w waruåkach szkolåóchK qemu służó åauka strategii autoåomiczåóchK kie jest 

to oczówiście proces automatóczåóI ale wómagającó wielu zabiegówI czasu i wósiłku 

ze stroåó uczącego sięK ptosuåek do autoåomiczåóch form uczeåia się i åauczaåia różåi 

się w zależåości od wzorców kulturowóch i edukacójåóchK t poprzedåich rozdziałach 

wspomåiałam o różåóch tópach uczåiów i åiektórzó z åich poczują potrzebę osiągåięcia 

pewåego stopåia autoåomii dopiero po osiągåięciu takiego poziomu opaåowaåia 

jęzókaI kiedó będą pewåi co do możliwości dokoåówaåia samooceåóK lzåacza to 

opaåowaåie kompeteåcji metakogåitówåejI o której bóła mowa wcześåiejK 

Część studeåtów chce i potrafi wógospodarować odpowiedåio czas åa åaukę poza 

lekcjamiI co z kolei wpłówa w åiebagatelåó sposób åa ich poczucie pewåości i 

samooceåęI iååi åatomiast åie potrafiąI może åie czują potrzebóI lub åie umieją tego 

zrobić i w teå sposób czują się åiepewåie w trakcie åaukiI ich stosuåek do jęzóka jest 

ambiwaleåtåóK mrawdopodobåie po zakończeåiu lektoratu åie będą koåtóåuowali åauki 
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jęzóka obcego åa własåą rękęI a podejmą ją tólko w sótuacji åiezbędåejI a i to zapewåe 

z dużómi oporamiK 

tspomåiałam w poprzedåiej części o tómI że åauczóciel powiåieå zaszczepić w 

uczåiach potrzebę stałego dokształcaåia sięI uzupełåiaåia wiedzóI aktualizowaåia jejK 

oegularåó koåtakt z jęzókiem obcóm może się odbówać poprzez oglądaåie filmówI 

audócji obcojęzóczåóchI czótaåie prasó zagraåiczåejI literaturó w wersji orógiåalåejI 

słuchaåie pioseåekK kieoceåioåą pomocą może bóć iåteråetI åie tólko jako źródło 

iåformacjiI ale rówåież jako jedåa z możliwości uczeståiczeåia w kursach oåJliåeK  

Celowóm wódaje się zapozåaåie studeåtów z materiałami pomocåómi i 

wartościowómi w dalszej åauce prowadzoåej iådówidualåieK Często studeåci åawet 

mającó świadomość koåieczåości pracó åad doskoåaleåiem jęzóka åie robią tegoI 

poåieważ åadmiar materiałów i rad powodujeI że czują presję i åatłok åiesprzójającó 

pogłębiaåiu wiedzóK mrzedstawieåie studeåtom jeszcze w czasie lektoratu dostępåóch 

źródełI jasåa klasófikacja materiałów ze względu åa ćwiczoåe umiejętåości pozwoli im 

korzóstać z åich åa własåą rękę po zakończeåiu regularåej åauki åa studiach lub 

kursachK mraca iådówidualåa pozwala jedåocześåie åa wóbór tematów i techåikI które 

umożliwiają dalsze doskoåaleåie wóbraåóch umiejętåości EpisaåieI czótaåieI 

umiejętåość słuchaåie tekstów obcojęzóczåóchI itdKF zgodåie z potrzebami i 

świadomóm wóboremK 

mrzed zakończeåiem lektoratu åauczóciel może  poprosić studeåtów o 

przógotowaåie plaåu pracóI åa przókład dla rozszerzeåia słowåictwa z zakresu 

termodóåamikiK azięki takiemu plaåowi lektor jest w staåie pomóc studeåtowi 

precózójåiejszą iåformacją co do koåkretåóch materiałów oraz zapropoåować stosowåe 

metodó służące opaåowaåiu materiałuK jożåa też zapropoåować studeåtom pracę 

projektową w parach lub małóch grupachI åa temató związaåe z orgaåizacją 

autoåomiczåego procesu uczeåia się i samokoåtroliK 

4KU tnioski dódaktóczne 

hażdó åauczóciel jęzóka obcegoI któró poważåie traktuje swoją pracę i chce 

åauczóć posługiwaåia się jęzókiem obcóm musi w swojej pracó wziąć pod uwagę 

wszelkie uwaruåkowaåia związaåe z przóswajaåiem jęzóka przez uczåiówI ich różåice 

motówacójåeI charakterologiczåeI jak i przesłaåki związaåe z pamięciąI wiekiem 
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uczåiów itpK moåieważ sótuacja szkolåaI w której åajczęściej åastępuje åauka jęzóka 

obcego jest sztuczåa åależó zadbać o stworzeåie możliwie jak åajbardziej åaturalåóch 

waruåków porozumiewaåia sięK Czóli måiej zwracaåia uwagi åa drobåe błędó 

jęzókoweI åatomiast więcej czasu i uwagi åależó poświęcić treściom przedstawiaåóm 

przez uczåiówK _adaåia wókazałó Emfeiffer OMMNI NRMFI że potrzeba łączåie około NQMM J  

NSRM godziå iåteåsówåej åaukiI abó opaåować jęzók odrębåó geåetóczåie od jęzóka 

polskiegoI Eåa przókład jęzók aågielski lub fraåcuskiF åa wósokim poziomie 

kompeteåcji iåterkulturowoJkomuåikacójåejK geszcze więcej godziå potrzebaI abó 

åauczóć się jęzóków o bardzo odmieååóm rodowodzie takich jak japoński lub chiński – 

wspomiåa się o QPMM godziåachK lczówiście liczbó te åależó traktować orieåtacójåieI 

gdóż åależałobó wcześåiej åie tólko sprecózować pojęcie „opaåowaåia jęzóka”I ale 

także uwzględåić różåice iådówidualåeI iåteåsówåość åauczaåiaI itdK   

kajlepsze rezultató możåa osiągåąć traktując każdego uczåia iådówidualåieI czóli 

uwzględåiając jego celeI cechó charakterologiczåeI strategie uczeåia sięI itpK gest to 

trudåe do wókoåaåia w szkołach podstawowóchI gimåazjach i szkołach średåichI 

poåieważ åa tóm etapie åie zawsze możåa wskazać celeI dla któróch uczåiowie chcą 

opaåować jęzók obcóK 

t przópadku studeåtów sótuacja wódaje się łatwiejszaI gdóż åa tóm etapie åauki i 

w tóm wieku studeåci powiååi już zdawać sobie sprawę ze swoich potrzeb i możliwości 

jęzókowóchK kiestetóI ograåiczoåa liczba godziå lektoratu i åawókiI te åegatówåeI 

powodująI że lektor musi åie tólko uczóć jęzókaI ale starać się sprostać wielu 

różåorodåóm wómagaåiom studeåtówI jak i wópleåić åawóki uåiemożliwiające 

efektówåą åaukęK ptudeåci to osobó dorosłeI które w większości wópadków mają już 

opaåowaåe techåiki i strategie uczeåia sięI i w związku z tóm lektor powiåieå w 

plaåowaåiu zajęć starać się uwzględåić różåice charakterologiczåe i ich hierarchię 

trudåości opaåowaåia jęzókaK  

jożliwości åauki jęzóka obcego są wręcz åieograåiczoåe dla osób silåie 

umotówowaåóch i åaprawdę pragåącóch åauczóć się jęzóka obcegoK aostęp do wieluI 

zróżåicowaåóch pod względem treściI trudåościI itpKI materiałów powodujeI że zmieåia 

się rola åauczócielaK lstatåio bardzo dużo mówi się o przesuåięciu roli åauczóciela z 

pozócji ceåtralåej w klasie i wprowadzeåiu modelu åauczaåia skoåceåtrowaåóm åa 

uczåiuK jetoda ta ma wielu krótóków i opoåeåtówI zwłaszczaI że liczåej grupie 

åauczócieli trudåo pogodzić się ze zmåiejszeåiem zåaczeåia ich pozócjiK Często w 
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pracach åaukowóch poświęcoåóm zagadåieåiom roli åauczócielaI podkreśla sięI że zbót 

dużo jest åauczaåia EteachingFI a åiewóstarczająco uczeåia się ElearningFK ptaåowi to 

sedåo ruchów mającóch åa celu skoåceåtrowaåie sięI skupieåie większej uwagi åa 

uczåiu w klasieK kauczaåie jest wózwaåiem edukacójåóm raczejI åiż sprawą ćwiczeåia 

umiejętåościK t związku z åową rolą åauczóciela åasuwają się pótaåiaI jakie właściwe 

zachowaåie możåa zapropoåować åauczócielowiI czó åauczócielskie ego i działaåia 

åauczóciela szczęśliwie współiståieją w klasie skoåceåtrowaåej åa uczåiuK 

_ardzo często ma miejsce sótuacjaI w której studeåci mają koåkretåe oczekiwaåia w 

stosuåku do prowadzącegoK moåieważ uczącó się dóspoåują szerokim dostępem do 

wielu materiałówI åie zawsze osiągalåóch dla åauczócielaI często wręcz z powodu 

braku  czasu  lub  tak  wielkiej  gamó  materiałówI  åależó  postawić pótaåie  o  rolę 

åauczócielaK Czó w takiej sótuacji åie powiåieå oå stać się bardziej drogowskazemI 

osoba korógującą błędóI prezeåtującą pewåe strategie uczeåia sięI techåiki przódatåe w 

opaåowaåiu koåkretåóch umiejętåości jęzókowóch? ja to åa pewåo miejsce åa 

przókład w przópadku uczelåi techåiczåóchI åa któróch lektor åie jest w staåie 

opaåować słowåictwa i struktur jęzókowóch wszóstkich specjalåości oferowaåóch 

przez daåą uczelåięK ptąd åauczóciel wskazuje metodó i pomaga dobrać materiałI któró 

pomoże studeåtom opaåować te treściI które mogą bóć przódatåe w późåiejszej pracó 

zawodowejK ptudeåtom zarządzaåia i marketiågu będą przódatåe umiejętåości 

åegocjacjiI åatomiast studeåci åpK wódziału elektróczåego wolą posiąść umiejętåość 

czótaåia literaturó fachowejK lczówiście są umiejętåościI któróch åależó uczóć 

wszóstkich studeåtówI są to pisaåie listów motówacójåóchI sporządzeåie krótkiej 

åotatkiI åapisaåie mailaI prowadzeåie rozmowó telefoåiczåejI ale åależó mocåo 

zróżåicować formó zajęć zależåie od wódziałuK 

t åastępåóm rozdziale omówię główåe problemó dotóczące uczeåia i uczeåia się 

poszczególåóch sprawåości jęzókowóchK aużó åacisk położę åa uczeåie sprawåości 

czótaåiaI szczególåie czótaåia literaturó fachowejK 
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oozdział R 

 ppecófika uczenia poszczególnóch sprawności jęzókowóch ze 

szczególnóm uwzględnieniem czótania literaturó fachowej 

RKN rwagi ogólne 

Główåóm celem uczącóch się  jęzóka obcego jest zdobócie kompeteåcji 

komuåikowaåia się w tóm jęzóku poprzez opaåowaåie åpK umiejętåości przeczótaåia 

ogłoszeåia w prasieI artókułu związaåego z wókoåówaåóm zawodemI spótaåia o drogę 

w trakcie podróżó zagraåiczåejI wósłuchaåia wiadomości w radioI rozmowó åa 

rozmaite tematóI itpK fååómi słowó celem jest przóswojeåie czterech podstawowóch 

umiejętåościI czóli słuchaåiaI czótaåiaI mówieåia i pisaåiaK rmiejętåości te są åa 

poziomie ogólåóm dzieloåe åa tak zwaåe productive skillsI czóli wómagające 

wótworzeåiaI produkcjiI to jest pisaåie i mówieåieI a czótaåie i słuchaåie to 

umiejętåości odbioruI receptive skillsK 

A w praktóce åajczęściej mamó do czóåieåia z zespoleåiem tóch umiejętåościW 

mówieåiu towarzószó słuchaåieI a pisaåiu czótaåie lub słuchaåieK kależó rówåież 

zwrócić uwagę åa faktI iż każda umiejętåość ma tzwK subJskillsI czóli podumiejętåościI i 

abó zostać świadomóm użótkowåikiem jęzóka obcego åależó åie tólko posiąść główåe 

umiejętåościI ale i te z åich wóåikająceK geśli słuchamó audócji w jęzóku obcómI to 

słuchaåie różåi się zależåie od zamierzoåego celuI iååómi słowóI iåaczej słuchamó 

audócji dla  wóchwóceåia tólko pewåóch zåaczącóch iåformacjiI a iåaczej  słuchamó åa 

przókład sztuki teatralåejK  

t przópadku studeåtów åauczóciel jęzóka obcego uczó ich czótania ze 

zrozumieniem jęzóka specjalistóczåegoI poåieważ studeåci posiedli już umiejętåość 

czótaåiaK pkoåceåtrować się więc åależó åa rozwijaåiu koåkretåóch umiejętåości i 

określić zadaåiaI które pomogą studeåtom w opaåowaåiu jęzóka i odåiesieåiu 

osobistego sukcesuK  

earmer ENVVNI NUOF propoåuje w åauce umiejętåości receptówåóch podział åa tóp 

pierwszó i drugiK qóp pierwszó obejmuje czóååości wókoåówaåe przez studeåtów 

podczas  pracó  z  tekstem  pisaåómI  kiedó  po  raz  pierwszó  mają z  tóm  tekstem  do  

czóåieåiaK Ćwiczeåia te obejmują åpK poszukaåie koåkretåej iåformacjiI 
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przewidówaåieI co do dalszej treściI itpK Ćwiczeåia te stosowaåe są przede wszóstkim 

åa początku rozwijaåia umiejętåości receptówåóchI we wstępåóm stadium åaukiK w 

drugim tópem umiejętåości mamó do czóåieåia w przópadku dokładåiejszego 

studiowaåia tekstuI czótaåia tekstu ze zrozumieåiemI określaåia opiåii autoraI 

rozwijaåia zdolåości rozumieåia słowåictwa åa podstawie treściK Czóli wiąże się to z 

dokładåiejszą i åastawioåą åa szczegółó aåalizą wóbraåego tekstuK  

kależó zwrócić uwagę åa bardzo ważåó aspektI miaåowicie poziom umiejętåości 

receptówåóch jest zwókle wóższóI i to åawet zåaczącoI w porówåaåiu z 

umiejętåościami produktówåómiK _ardzo często osobóI które rozumieją i potrafią 

wókorzóstać tekst usłószaåó w jęzóku obcóm wcale åie są w staåie rozmawiać åa daåó 

tematI a osobóI które świetåie przóswoiłó przeczótaåó tekstI åawetI jeśli åależó oå do 

grupó tekstów specjalistóczåóchI åie potrafią o åim rozmawiaćK 

earmer ENVVNI NUVF prezeåtuje pięciostopåiowó model metodóczåó w åauczaåiu 

umiejętåości receptówåóchK lczówiście chodzi tu o wskazaåie pewåego kieruåku 

działaåiaI a åie o sztówåe trzómaåie się przedstawioåóch zasadK btap pierwszó to 

wspólåe przógotowaåie się zarówåo åauczóciela i studeåtów do rozwiązaåia zadaåiaI 

zapozåaåie się z tematem ćwiczeńI wzbudzeåie zaiåteresowaåia przedmiotem ćwiczeńK 

kastępåie åauczóciel wójaśåia cele zadań postawioåóch przed studeåtamiI sprawdza 

zrozumieåie poleceńI które mają wókoåaćW åa przókład  wópełåieåie tabelkiI 

odpowiedzi åa pótaåiaI zåalezieåie wóbraåej iåformacjiI itpK 

btap trzeci to czótaåie tekstu i wókoåówaåie zadaåóch ćwiczeńK t kolejåej części 

åauczóciel sprawdza wókoåaåie zadańW poprawåość rozwiązaåiaI błędó popełåioåe 

przez studeåtówI osiągåięcie zamierzoåego celuK btap teå może bóć poprzedzoåó 

sprawdzaåiem ćwiczeń przez studeåtów w parachK t etapie fiåalåóm åauczóciel 

propoåuje dodatkowe zadaåia związaåe z tematem dla utrwaleåia i praktókiK joże to 

bóć åpK przógotowaåie uståej wópowiedzi åa daåó tematI przógotowaåie tematu w 

formie pisemåejI itpK fståieje cała gama ćwiczeń pozwalającóch åa ugruåtowaåie 

przerobioåego materiałuK t przópadkuI kiedó studeåci mają problemó z wókoåaåiem 

zadań w sposób zadowalającóI bóć może koåieczåe będzie powtórzeåie ćwiczeń z 

dodatkowómi wójaśåieåiami i zadaåiamiK t każdej sótuacji åależó zachęcać 

czótelåików do wókorzóstówaåia swojej wiedzó w trakcie czótaåia tekstuI i tak 

powiååó bóć skoåstruowaåe zadaåia do wókoåaåiaK hoåkretåe zadaåia powiååó bóć 

podaåe przed rozpoczęciem czótaåiaI abó studeåci zåali celI a jedåocześåie powiååó 
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bóć urozmaicoåeI abó maksómalåie zaktówizować czótelåików i pobudzić ich 

kreatówåośćK 

t podręczåikach metodóczåóch åauczóciel może zåaleźć wiele ciekawóchI 

stómulującóch techåik i metod korzóstaåia z tekstów przezåaczoåóch do czótaåiaK aużó 

åacisk jest położoåó åa użówaåie materiałów auteåtóczåóchI jak rówåież tworzeåie åa 

ich podstawie auteåtóczåóch zadań do wókoåaåiaK lczówistóm jest faktI iż materiałó 

użówaåe åa zajęciach jęzóka obcegoI jak i stawiaåe zadaåia muszą przógotowówać 

studeåtów do praktóczåego użówaåia jęzóka obcego w realåóm świecieK geśli czótelåik 

wóbiera daåó tekst do przeczótaåiaI to zazwóczaj ma ku temu określoåó celK Abó tekst 

spełåił swoje zadaåieI a cel został osiągåiętóI czótelåik powiåieå zapozåać się 

przóåajmåiej z podstawowómi stólami jęzóka pisaåegoI z którómi prawdopodobåie 

zetkåie się w czasie wóboru tekstuK w drugiej stroåóI abó tekst został właściwie 

opracowaåó i zrozumiaåó przez odbiorców powiååi oåi åa åiego zareagowaćI czóli 

mówiąc iååómi słowóI powiååi wókoåać postawioåe wcześåiej przez åauczóciela 

zadaåieK qrafåó dobór tekstu zachęci studeåtów do dalszej pracó i umocåi ich wiarę we 

własåe postępó i umiejętåościK jetodologia åauczaåia umiejętåości receptówåóch musi 

odzwierciedlać wiedzę dotóczącą realåego żóciaK Abó studeåci potrafili przeczótać daåó 

tekst i wókorzóstać w teå sposób zdobótą wiedzęI trzeba w åich rozbudzić potrzebę 

przeczótaåia wóbraåego tekstuK ja to wójątkowe zåaczeåieI zwłaszcza w przópadku 

tekstów åa tematI któró åiekoåieczåie wódaje się studeåtom ciekawóI czó 

przemawiającó do ich wóobraźåiK  

mołączeåie słuchaåia ekstensównego i intensównego staåowi prawie idealåe źródło 

doskoåaleåia umiejętåości receptówåej jakim jest słuchaåieK mrzede wszóstkim dzięki 

słuchaåiu uczącó się jęzóka obcego mają sposobåość do pozåaåia iååóch głosów åiż 

głos åauczócielaI mogą ćwiczóć własåą wómowę i zapozåać się z rozmaitómi 

wariaåtami wómowó w jęzóku aågielskimK Słuchanie ekstensówne to słuchaåie 

tekstów wóbraåóch iådówidualåieI słuchaåie dla przójemåości lub w celu doskoåaleåia 

kompeteåcji jęzókowóchK lbecåie wiele materiałów do åauki jęzóków obcóch jest 

åagraåóch w uproszczoåej wersjiI podobåie do różåego rodzaju książek do czótaåia dla 

obcokrajowców EreadersFK fståiej wtedó możliwość jedåoczesåego czótaåia i słuchaåiaK 

lczówiście åieoceåioåa może bóć pomoc ze stroåó åauczócielaI któró powiåieå 

zarekomeådować materiałó stosowåe do samodzielåego słuchaåiaK earmer EOMMNI OOVF 

propoåuje zastosowaåie różåorodåóch form sprawdzającóch i zachęcającóch do 
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iådówidualåego słuchaåiaW pisaåie streszczeńI wópełåiaåie dzieååika relacjami z 

wósłuchaåóch materiałów lub raportu przógotowaåego przez lektoraI dzieleåie się 

zasłószaåómi wiadomościami z pozostałómi kolegami i koleżaåkami w grupieK  

Słuchanie intensówne dość często  stosowaåe przez åauczócieli åa zajęciach w 

formie odsłuchaåia taśmó z regułó towarzószącej podręczåikowi ma wadó i zaletóK 

_ezsprzeczåie dzięki tóm materiałom studeåci mają okazję zapozåać się z wieloma 

rozmówcamiI sposobami wómowó i iåtoåacjiI zwłaszcza jeśli są to rozmowó 

auteåtóczåeI åa urozmaicoåe tematóI prowadzoåe w odmieååóch waruåkachK w drugiej 

stroåó åagraåie przezåaczoåe do użótku w klasie jest czasami sztuczåeI tempo åie 

zawsze odpowiada rzeczówistej szóbkości mówieåiaI poåadto wiele zależó od akustóki 

w sali lekcójåejK t przópadku pracó w laboratorium z kasetami bądź iååómi åośåikami 

multimedialåómi studeåci mogą pracować we własåóm tempieI robiąc przerwó lub 

wracając do pewåóch fragmeåtów poåowåieK pótuacja słuchaåia materiałów w 

waruåkach klasowóch åie jest sótuacją auteåtóczåąI jest sztuczåaI ale poprzez 

zastosowaåie adekwatåóch materiałów możemó przógotować studeåtów do rozumieåia 

słuchaåóch tekstów w sótuacjach auteåtóczåóchK alatego rr EOMMUI NMSF zaleca 

dostosowaåie ćwiczeń do żóciowóch sótuacjiI ozadko zdarza się w żóciuI iż ktoś mówi 

i zadaje åam pótaåia sprawdzające åasze zrozumieåieI stąd tego tópu ćwiczeåia åie 

mogą zdomiåować form sprawdzaåia umiejętåości słuchaåiaK moåadto ćwiczeåia 

bardziej skorelowaåe z auteåtóczåómi sótuacjami z żócia są dla uczåiów zdecódowaåie 

bardziej motówujące i stómulująceK jateriałó przezåaczoåe do słuchaåia wiååó przede 

wszóstkim zawierać rozmowóI wópowiedzi spoåtaåiczåeI przókładó improwizacjiI bo z 

takimi formami spotókamó się åa co dzieńK tóbierając tekstó do słuchaåia åauczóciel 

powiåieå pamiętaćI że  w realåóch waruåkach w większości przópadków mamó 

sposobåość widzieć åaszego rozmówcęI co jest czóååikiem ułatwiającóm zrozumieåieK 

moåadto z regułó żadeå tekst w auteåtóczåóch okoliczåościach åie jest powtarzaåóI stąd 

åależó staraååie przemóśleć jakiego pokroju iåformacje studeåci mają do wóchwóceåiaK 

mrzed wósłuchaåiem tekstów słuchacze powiååi bóć poiåformowaåi jakiego rodzaju 

materiał zostaåie im zaprezeåtowaåó E åpK rozmowa dwóch osób przekoåującóch się do 

celowości daåego pomósłuFK dłówåómi problemami z jakimi borókają się słuchacze to 

åierozróżåieåie wómowóI lub chęć zrozumieåia wszóstkiegoI co prowadzi praktóczåie 

do åieefektówåego słuchaåia z poczuciem klęski i strató czasuK kie åależó rówåież 

przózwóczajać studeåtów do słuchaåia tólko specjalåie spreparowaåóch tekstówI gdóż 



 ONQ

uåiemożliwi to wdrożeåie studeåtów do słuchaåia w prawdziwóch waruåkach Err 

OMMUI NNOFK Celowóm wódaje się åauczeåie studeåtów wódobócia z materiałów 

słuchaåóch iåformacji istotåóch i relewaåtåóch przódatåóch w dalszóm toku åaukiK 

tiększa różåorodåość słuchaåóch tekstów zwiększa możliwości rozumieåia ze 

zrozumieåiem w sótuacji realåejK 

RKO Charakteróstóka czótania intensównego i czótania ekstensównego 

kaukowcó Eåa przókład Coliå aavis NVVRI oichard aaó i guliaå _amford NVVUI za 

earmer OMMNI OMQX ONMF w kategorii czótaåia rozróżåiają czótaåie iåteåsówåe Eintensive 

readingF i czótaåie eksteåsówåe Eextensive readingFK qo drugie określeåie odåosi się do 

czótaåia często dla przójemåościI rozłożoåej lekturó w czasieI podczas gdó to pierwsze 

jest skoåceåtrowaåe bardziej åa osiągåięciu założoåego celuKOR 

mrzedstawię w tóm miejscu ogólåe cechó charakteróstóczåe obu rodzajów czótaåiaK 

jotówacja 

ao czótaåia dla przójemåości wiåieå zachęcać åauczóciel dla rozszerzeåia wiedzó 

ogólåejI z kolei czótaåie iåteåsówåe umożliwia rozwój specóficzåóch umiejętåości 

receptówåóchK cuådameåtalåóm waruåkiem czótaåia eksteåsówåego jest czótaåie 

materiałów łatwóch w zrozumieåiuI dostosowaåóch do poziomu czótelåikaK tażną rolę 

ogrówa postawa åauczócielaI któró wiåieå propagować i promować czótaåie jako 

zajęcie przóåoszące wiele korzóściI międzó iååómi w rozwoju osobowościK w 

pewåością przódadzą się im wskazówki dotóczące doboru książekI jak i wspólåe 

komeåtowaåie i receåzowaåie przeczótaåóch pozócjiK  

t przópadku czótaåia iåteåsówåego åauczóciel powiåieå przede wszóstkim 

zaiåteresować studeåtów zarówåo tematem jak i związaåómi z åim zadaåiamiK pzerzej 

opiszę to w dalszej części rozdziałuK 

RKP Charakteróstóka czterech stólów czótania 

wasadåiczoI w trakcie åauki jęzóka obcego spotókamó się z czterema stólamiI które 

tworzą hierarchięK awa z åich są już wprowadzaåe åa etapie początkowóm åauki 

                                                
OR Czótaåie samo w sobieI dla przójemåości jest åiewątpliwie skuteczåóm środkiem osobistego rozwojuI o czóm 
będę pisać w dalszej części rozdziałuK  
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jęzókaI dwa pozostałe åa etapie wóższómI bardziej zaawaåsowaåómK Abó studeåci 

mogli się stać czótelåikami bardziej świadomómi i potrafiącómi czótać efektówåie 

tekstó pisaåeI powiååi zåać wspomåiaåe stóleI takI abó umieć je wókorzóstaćK 

tóróżåia się czteró stóle czótaåiaW 

· czótanie w celu znalezienia informacji J scanningW czótaåie w celu zåalezieåia 

koåkretåej iåformacjiX z tóm tópem czótaåia mamó do czóåieåia w przópadkuI 

kiedó to czótelåik dokładåie wieI jakiej iåformacji szuka i w jakiej formie pojawi 

się oåa w czótaåóm tekście EåpK åazwaI imięI daåe liczboweFX czóli odbiorca 

koåceåtruje się wółączåie åa poszukiwaåiu iåformacjiX  

· czótanie naukowe J researchW czótaåie  åaukoweI to szukaåie iåformacji åa zåaåó 

temat bez sprecózowaåej wiedzóI w jakiej formie poszukiwaåa wiadomość się 

pojawiX  

· czótanie pobieżne J skimmingW to raczej trudåiejsza forma zapozåaåia się z 

tekstemI czótelåik åie szuka koåkretåej wiadomościI ale stara się uzóskać ogólåó 

poglądI posiąść wrażeåie koåtekstuI celu daåej publikacjiI jej strukturóI często jest 

to wstępåe przógotowaåie przed podjęciem decózjiI co do dalszegoI bardziej 

uważåego i wåikliwego zapozåaåia się z tekstemX  

· czótanie receptówneW J receptiveW z czótaåiem receptówåómI mamó do czóåieåia 

w przópadkuI kiedó  czótelåik stara się dokładåieI szczegółowo określić seås 

tekstuW co autor chciał przekazać czótelåikomX åie åależó zapomiåać o åauce 

czótaåia dokładåegoI celowegoI poåieważ jest oåo bardzo ważåeK  

kie måiej ważåa w zrozumieåiu tekstu jest umiejętåość rozpozåaåia wszelkiego 

rodzaju koåstrukcji jęzókowóch w tekścieI czóli po zwrocie na przókład oczekujemó 

podaåia przókładuK wåajomość tego tópu zasad pomaga w lepszóm odbiorze tekstuK 

kauczóciel powiåieå rówåież uczóć rozwijać tak zwaåóch umiejętåość dedukcjiI czóli 

domóślaåia się i zgadówaåia zåaczeåia åowóchI åiezåaåóch słów lub zwrotów åa 

podstawie tekstuK 
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RK4 jiejsce czótania w programie nauczania jęzóka obcego 

kależó podkreślićI że åie możåa uczóć tólko jedåej umiejętåości w izolacji od 

pozostałóchI åie możåa rozmawiać bez słuchaåia iåterlokutoraI a pisaåie często oparte 

jest åa przeczótaåóm tekścieK alatego program åauczaåia wiåieå odzwierciedlać te 

zależåościK wadaåia postawioåe przed studeåtami geåeralåie możåa podzielić åa dwie 

kategorieW teI które dają studeåtom jęzókowó inputI czóli bodziecI oraz te zachęcające 

studeåtów do kreowaåia swoich produkcji jęzókowóchK 

hażdó z åas codzieååie stóka się z wszelkiego rodzaju materiałami wómagającómi z 

åaszej stroåó słuchaåia bądź czótaåiaK jożåa te materiałó podzielić åa dwie grupóW 

materiałóI które są iåteresujące i materiałóI które są pożóteczåeI åa przókład ze względu 

åa treśćK wapozåajemó się z iåstrukcją obsługi daåego urządzeåiaI abó móc je 

obsługiwać w sposób åiezagrażającó żóciu i takI abó maszóåa działała zgodåie ze 

swoim przezåaczeåiemK qrudåo tu mówić o specjalåóm zaiåteresowaåiu w czótaåiu 

iåstrukcjiK lczówiścieI czótaåie dla przójemåości åie wóklucza czótaåia ze względu åa 

użóteczåe treści zawarte w koåkretåej publikacjiI jak i czótaåie w celu poszerzeåia 

wiedzó åie ozåaczaI że åie możåa czerpać z tego przójemåościK  

t przógotowaåiu programu åauczaåia jęzóka obcego czótaåie zajmuje bardzo 

ważåe miejsceK kależó podkreślićI iż umiejętåość czótaåia ze zrozumieåiem tekstu 

pisaåego w zåaczącó sposób przóczóåia się do rozwoju ogólåego wókształceåia daåej 

osobóK kauka jęzóka obcego to åie tólko åauka komuåikowaåia się w tóm jęzókuI ale 

rówåież åauka wiedzó fachowejK qekstó służące do åauki jęzóka powiååó wziąć pod 

uwagę rozwój jęzókowóI ale także rozwój iåtelektualåóI emocjoåalåóI kulturalåóI 

społeczåó i osobowóK Czótaåie staåowi åieodłączåó elemeåt jęzóka obcego dla tóch 

osóbI które użówają go w pracóI w podróżóI lub w celach rekreacójåóchK 

Czótaåie jest jedåocześåie bardzo ważåóm źródłem liågwistóczåómK Czas 

przezåaczoåó åa czótaåie åie jest z pewåością czasem stracoåómI ale wręcz pomaga 

uformować solidåe podstawó dla mówieåia i pisaåiaK azięki czótaåiuI uczeń ma 

możliwość zapozåaåia się z szerokim zakresem odpowiedåich i właściwóch 

przókładów jęzóka obcegoI które w późåiejszóm etapie przódadzą się w kreowaåiu 

właściwóch wópowiedzi uståóch lub pisemåóchK wwłaszcza w początkowóm etapie 

åauki wiele czasu åależó poświęcić åa właściwó rozwój umiejętåości jęzókowóchK we 
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względu åa bardzo ograåiczoåó czas åauki jęzóka obcego åa lektoracie rozwojowi 

umiejętåości czótaåia ze zrozumieåiem przópada szczególåie ważåa rolaK 

RKR Charakteróstóka umiejętności czótania w powiązaniu z innómi 

kompetencjamiI zwłaszcza słuchaniem 

rmiejętåości receptówåe J czótaåie i słuchaåieI charakterózują się kilkoma 

wspólåómi cechamiK mrzede wszóstkimI åależó podkreślićI iż åauka umiejętåości i 

sprawåości jęzókowóch wiååa odbówać się poprzez te same działaåia jęzókoweI czóli 

åauka czótaåia powiååa opierać się åa czótaåiuI åauka mówieåia przez mówieåieI itdK 

Emfeiffer OMMNI NTQFK warówåo w przópadku czótaåiaI jak i słuchaåia czótelåicó i 

słuchacze wókoåują daåe czóååości w określoåóm celuI iåteåcjoåalåieK lbie 

umiejętåości wómagają zaaågażowaåia określoåóch sprawåościI czóli umiejętåości 

przewidówaåiaI wóbieraåia określoåóch  lub szczegółowóch iåformacjiI uogólåieåiaI 

rozpozåaåia fuåkcji i wzoru dóskursuI dedukcji zåaczeåia z treści Eearmer NVVNI NUPJ

NUQFK kależó rówåież podkreślićI że słuchamó i czótamó ze względu åa zaiåteresowaåie 

lub użóteczåość zdobótóch iåformacjiI czótamó i słuchamó jęzóka poåieważ chcemó to 

robić i chcemó coś osiągåąćK   

Czótaåie wómaga aktówåej uwagi i eweåtualåie reakcji ze stroåó czótelåikaK 

hompeteåtåó czótelåik w trakcie czótaåia åie tólko rejestruje wórazó tekstuI ale 

rówåież zåajduje powiązaåia z własåóm doświadczeåiemI uczuciamiI sóstemem 

wartościK qekst pisaåó jest także pretekstem do zmiaåó opiåiiI zadaåia pótańI może bóć 

bodźcem do ćwiczeń lub dóskusjiK bfektówåó czótelåik potrafi w pewåóm zakresie 

aåtócópować treści tekstuI w związku z tóm proces zrozumieåia tekstu jest właściwie 

procesem sprawdzającómI w jaki sposób treść odpowiada przewidówaåiom Eearmer 

NVVNI NUPFK lczówiście w miarę zagłębiaåia się w tekstI prawdopodobåie oczekiwaåia 

zmieåią sięK wachęceåie do przewidówaåia treści tekstu ma duże zåaczeåie w åauce 

czótaåia i słuchaåiaK modobåie dzieje się w trakcie słuchaåiaK bfektówåó odbiorca 

potrafi przewidzieć treść wiadomościI początkowo zgodåie ze swoimi oczekiwaåiamiI 

potem  w miarę wósłuchaåia  dalszej częściI oczekiwaåia mogą się zmieåićK 

warówåo czótaåieI jak i słuchaåie mogą bóć dokoåówaåe w celu zåalezieåia 

koåkretåej wiadomościI bez zważaåia åa iååeI åie będące w kręgu åaszóch 

zaiåteresowańI bądź w celu uogólåieåiaI czóli bez zwracaåia uwagi åa zbót 
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szczegółowe detaleK w drugiej stroåóI może się zdarzóć czótaåie lub słuchaåie w celu 

zåalezieåia odpowiedzi åa bardzo precózójåe pótaåia i problemóK płuchaåie lub 

czótaåie tekstu pozwala åa wóciągåięcie wåiosków dotóczącóch treściI poåadto 

zåajomość pewåóch struktur i fraz jęzókowóch pomaga w rozpozåaåiu fuåkcji i wzorca 

słuchaåegoLczótaåego tekstuI co z kolei jest ważåóm elemeåtem właściwego 

rozpozåaåia koåstrukcji daåego tekstu Eearmer NVVNI NUPJNUQFK 

lbok cech wspólåóchI obie receptówåe sprawåości zåamioåują rówåież różåiceK 

mierwsza z åichI to faktI iż tekst pisaåó jest statóczåóI czótelåik czóta go we własåóm 

tempie i może to robić wielokrotåieK katomiast åie zawsze jest to możliwe w przópadku 

tekstu słuchaåego J zdarza sięI że możemó poprosić o powtórzeåie wópowiedziaåóch 

słówI ale åie we wszóstkich okoliczåościachK qekst pisaåó ma z regułó klarowåą 

strukturęI przemóślaåą przez jego autoraLautorkęI åatomiast wahaåieI powtórzeåiaI 

zmiaåa tematu są tópowe dla słowa mówioåego Eearmer NVVNI ONOFK  

kależó podkreślićI że uczeåiu czótaåia wiååa towarzószóć åauka pozótówåego 

stosuåku do samego czótaåiaK rtrzómaåie koåtaktu z obcóm jęzókiem w formie 

czótaåia z pewåością zapewåi właściwó i harmoåijåó rozwój zåajomości jęzóka 

obcegoK wwróceåie uwagi åa czótaåie i wórobieåie pozótówåego stosuåku do tej 

umiejętåości we wczesåóm stadium åauki jęzóka obcego proceåtuje w dalszej åauce i 

ma teådeåcję do utrzómówaåia sięK ka szczęście iståieją dobre i sprawdzoåe techåiki 

åauczaåiaI które zachęcą do częstego sięgaåia po lekturęK kajlepszóm sposobem 

cichego czótaåia jest dostarczeåie uczåiom ciekawóch pod względem treści i åiezbót 

trudåóm pod względem struktur jęzókowóch tekstów pisaåóchK ptopień trudåości 

powiåieå wzrastać wraz ze wzrostem praktóki i jeśli tekstó będą stómulujące i 

treściowo i jęzókowoI z pewåością chęć czótaåia będzie zwóżkowaćK Czótaåie ze 

zrozumieåiemI jeśli jest efektówåeI pozostaje w bliskim związku z wópowiedziami 

uståómi i staåowi istotåó impuls dla tóch ostatåichK Czótaåie i słuchaåie tekstów w 

jęzóku obcóm zåacząco wpłówa åa podwóższeåie poziomu zåajomości jęzóka obcegoK 

fståieją dowodóI iż brak elemeåtów czótaåia i słuchaåia åa zajęciach jęzókowóch 

uåiemożliwia dalsze postępó Eearmer OMMNI rozdział NQ i NSX rrr OMMU moduł NMFK 

pame słowa bez zåaczącego koåtekstu wómagają od czótelåika rozkodowaåia liter 

abó je zrozumiećI koåtekst umożliwia iåterpretację słów åa podstawie ogólåej formó i 

seåsu tekstuK alatego wszelkie ćwiczeåia związaåe z czótaåiem powiååó skupić się åa 

zrozumieåiu koåtekstu a åie poszczególåóch wórazów Errr OMMUI NRMFK t przópadku 
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czótaåia dłuższóch tekstówI spójåość tekstuI wspólåota tematóki zåacząco ułatwiają 

czótaåie ze zrozumieåiemK Czótelåikom łatwiej zrozumieć tekst åiż  åawet krótsze 

części tekstów åie związaåóch ze sobą problematóką poruszaåóch zagadåieńK mroces 

zrozumieåia tekstu jest w dużej mierze opartó åa czómś więcej åiż prostóm 

rozpozåaåiem i odkodowaåiem słówK alatego czótaåie możåa określić jako 

koåstruowaåie zåaczeåia z tekstu pisaåego Errr OMMUI NQNFK ptudeåtów åależó zachęcić 

do stosowaåia takich strategiiI które łączą w sobie rozkodowaåie i zrozumieåie 

poszczególåóch wórazówI wórażeńI zwrotówI zdań w tekście z ich oczekiwaåiami 

względem tekstuI doświadczeåiemI połączeåiami międzó odåiesieåiami do tekstu a 

sótuacją zåaåą czótelåikomK  

t przópadku słuchaåiaI większość tekstówI któróch słuchamó w codzieååóch 

sótuacjach ErealJlife listening situationsF to tekstó åieformalåeI często wórażoåe w 

sposób spoåtaåiczåóK qo implikuje użócie kolokwialåego słowåictwaI reduådaåcjiI 

uproszczeåie form gramatóczåóchI wómowę åie zawsze odpowiadającą zapisowi 

foåetóczåemu ze słowåikaI dodatkowe dźwiękiI czasem utrudåiające zrozumieåie Err 

OMMUI NMSFK płuchając mamó koåkretåe oczekiwaåia i spodziewamó się iåformacji 

adekwatåóch do åaszóch przópuszczeńK Często bierzemó aktówåó udziałI åa przókład w 

dóskusjiI z kolei osobaLosobó mówiące aktówåie reagują åa odzew ze stroåó słuchaczóI 

poprzez zmiaåę iåtoåacjiI treściI zastosowaåie werbalåóch lub åiewerbalåóch środkówK 

aodatkowoI z wójątkiem słuchaåia åa przókład radiaI rozmowó telefoåiczåej słuchacz 

korzósta z bodźców wizualåóchI które ułatwiają zrozumieåie Err OMMUI NMTFK Czótaåie 

umożliwia studeåtom pozåaåie i utrwaleåie åowego słowåictwaI ugruåtowaåie zasad 

gramatóczåóchI tak słuchaåie rozmaitóch tekstów ma rówåież liczącó się wpłów åa 

rozwój kompeteåcji jęzókowóchK tpłów teå jest zdecódowaåie większóI jeśli studeåt 

ma możliwość wóboru tekstów do słuchaåiaK  

RKS jateriałó autentóczne w procesie nauczania 

gak już wspomåiałamI bardzo ważåe jest korzóstaåie z auteåtóczåóch materiałówI 

dlatego teżI zwłaszcza åa początku åaukiI åauczóciel powiåieå pracować z całą grupą z 

tóm samóm tekstemI abó przekazać åajlepsze techåiki efektówåej pracó z jęzókiem 

pisaåómI zaåim uczåiowie będą czótać tekstó wóbraåe przez åich samóchK oóżåica 

międzó podręczåikiem do åauki jęzóka obcego a materiałami auteåtóczåómi to przede 

wszóstkim rodzaj jęzóka J w podręczåiku jest to zazwóczaj tekst adaptowaåó dla 
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potrzeb daåóch odbiorców i ukieruåkowaåó åa przókład åa temat lub problem 

gramatóczåóK qekst może poprzedzać lub kończóć się szeregiem ćwiczeńK t bardzo 

wielu przópadkach autorami są rodzimi użótkowåicó daåego jęzókaK moza tómI 

podręczåiki w większości powielają schemat tópowego podręczåika do åauki ogólåego 

jęzóka obcegoK mfeiffer EOMMNI NTT i åKF wóróżåia dwa rodzaje króteriów odåoszącóch 

się do oceåó i doboru materiałówK ao pierwszej grupó åależą króteria zewåętrzåe 

Eoceåa edócji materiałówI oceåa waruåków åauczaåiaFK  ao drugiej grupó mfeiffer 

zalicza króteria wewåętrzåe EmerótoróczåeFI takie jakW mieråiki dotóczące uczåiówI 

jęzókaI metod i åauczócielaK t oceåie króteriów formalåóch dotóczącóch edócji bierze 

się pod uwagę adresata Epoziom åauczaåiaI tóp szkołóFK lczówiście åa róåku 

zåajdziemó ofertę materiałów przezåaczoåóch åa daåó poziomI jedåak åie zawsze 

mogą bóć wókorzóstaåe åa przókład przez różåe grupó wiekoweK holejåóm wómogiem 

jest kompletåość i spójåość materiałówK w pewåością łatwiej pracuje się åauczócielomI 

jeśli mają do dóspozócji materiałó dla kolejåóch klasI poåieważ jest to rękojmia 

koåtóåuacji i spójåościK moåadto wiele gotowóch materiałów wóposażoåóch jest w 

dodatkowe åagraåiaI ćwiczeåiaI zdjęciaI mapóK lbecåie podręczåiki do åauki jęzóków 

obcóch są bardziej koloroweI szata graficzåa przóciąga wzrokI wókorzóstaåie 

możliwości druku sprzója korzóståemu dla uczeåia się  układowi tópograficzåemuI 

któró jest kolejåóm mieråikiem edócójåómK mfeiffer EopK citKF zwraca uwagęI abó 

podchodzić do tego króterium ostrożåieI gdóż åajważåiejsze są przejrzóstó układ 

rozdziałówI jasåó podział każdej jedåostkiI prostota pracó z podręczåikiem zarówåo dla 

uczåiaI jak i dla åauczócielaI åiż atrakcójåa ikoåografiaI która czasami służó jedóåie 

podåiesieåiu ceåó za podręczåikK  

holejåe króteria związaåe są z waruåkami åauczaåiaK jateriałó muszą bóć zgodåe z 

programami åauczaåiaK moåadto iåformacje zåajdujące się w podręczåiku Elub åa 

okładceF precózują ile godziå potrzebåóch jest do realizacji materiałuI åa jakim 

poziomie i jakie sprawåości są rozwijaåeI co zåaczåie pomaga åauczócielowi w 

podjęciu decózji czó wóbraåó podręczåik spełåia jego oczekiwaåia i jest adekwatåó do 

realizacji zamierzoåóch celówK mrzó wóborze materiałówI åie tólko podręczåikaI åależó 

rówåież uwzględåić czóååik ludzkiI czóli åajważåiejszą osobę w procesie 

dódaktóczåómI tjK uczåiaK moczóåając od wiekuI płciI pochodzeåia i środowiska 

społeczåego uczåiówI po zåajomość iååóch jęzóków obcóchI zåajomość jęzóka 

ojczóstegoI a przede wszóstkim kieruåek kształceåia i potrzebó uczącóch sięK ka 
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lektoracie możåa a priori przójąć pewåe założeåiaI åa przókład dotóczące wiekuI płciI 

kieruåku kształceåiaI åatomiast studeåci to koåglomerat rozmaitóch postaw żóciowóchI 

środowiskI z któróch pochodząI i åie wszóstkie czóååiki mogą bóć wzięte pod uwagęK w 

drugiej stroåóI presja otoczeåiaI wómagaåiaI postawa åauczócieli akademickich 

pozwalają åiwelować różåiceK ka molitechåikach w większości studeåtami są 

mężczóźåiI o zaiåteresowaåiach åaukami ścisłómiK moåadtoI zarówåo i kobietó i 

mężczóźåi wóbierającó kieruåki techåiczåe są w przeważającej mierze umósłami 

aåalitóczåómiI co też waruåkuje dobór materiałówK  

Aåalizując materiałó åależó oceåić jęzók åauczaåiaK mfeiffer EOMMNI NUPF postulujeI 

abó omawiając jęzók åauczaåia wziąć pod uwagę åastępujące czóååikiW 

· adekwatåość jęzóka materiałów z celami i zasadami  åauczaåiaX 

· odpowiedåiość problematóki z wiekiem uczącóch sięX 

· trafåość sferó krajoJ i kulturozåawczej z wóchowaåiem iåterkulturowómX 

· fuåkcjoåalåość opisu zagadåień gramatóczåóchX 

· przejrzóstość orgaåizacji materiału åauczaåiaK 

lczówiście åie ma idealåóch materiałówI i zdarzają się sótuacjeI że åie wszóstkie 

tekstó są rówåie ciekaweI lub ćwiczeåia towarzószące są åieadekwatåe bądź åudåe i 

sztampoweK t takich okoliczåościach åauczóciel może wókorzóstać swoje 

doświadczeåie i spreparować swoje własåe tekstó i ćwiczeåiaK tszóstkie króteria 

merótoróczåe dotóczące oceåó materiałów åauczaåia to wómogi związaåe z metodami 

åauczaåiaK mfeiffer EOMMNI NUQF przedstawia pięć króteriów oceåó biorąc pod uwagę 

metodóW 

· adekwatåość metodó i uczącóch sięX 

· adekwatåość metodó i celów åauczaåiaX 

· adekwatåość metodó i waruåków w jakich odbówa się åauczaåieX 

· różåorodåość zasad i techåik åauczaåiaX 

· króterium iådówidualizacjiI aktówizacji i motówacji uczåiówK 

moåieważ wóboru materiałów dokoåują åauczócieleI ich kompeteåcjeI a åawet 

cechó charakterologiczåe mają åiebagatelåe zåaczeåieK rważamI iż åawet ważåiejsze 

åiż możåa sądzićK Czóååikami determiåującómi wóbór właściwóch materiałów są 

oczówiście celeI waruåki åauczaåia i uczącó sięK ka pedagogach spoczówa ciężar 
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odpowiedzialåości za trafåó wóbór materiałówI i åie zawsze åależó ulegać aktualåie 

paåującóm modom czó przedstawicielom wódawåictwK _ardzo pomocåe jest 

doświadczeåieI i choć wómieåioåe króteria åie są decódująceI to jedåak sótuacjaI w 

której åauczóciel korzósta z podręczåika odpowiadającego jego zapatrówaåiom i 

temperameåtowi z pewåością przóczóåi się do prowadzeåia zajęć z większą pasją i 

chęcią urozmaiceåia lekcjiI abó przekoåać i zachęcić uczåiów do åaukiK  

w drugiej stroåóI w auteåtóczåóch materiałach możåa spotkać się z 

åieprzewidówaåómi trudåościamiI poåieważ jęzók åie jest koåtrolowaåó w powóższóm 

zåaczeåiuK aaåó artókuł opisuje dowolåó temat  lub problem ze względu åa samo 

zagadåieåieI a åie w celu ćwiczeåia umiejętåości jęzókowóchK kauczócieleI którzó 

zdecódują się åa korzóstaåie z materiałów auteåtóczåóch åa zajęciachI powiååi przó 

doborze tóchże materiałów kierować się kilkoma zasadamiK aostępåość wszelkiego 

rodzaju materiałów jest powszechåaI dlatego åależó się skoåceåtrować åa staraååej 

selekcji pod kątem ich efektówåości i użóteczåościK mrzede wszóstkim åaczelåa zasada 

brzmiW wókorzóstówać zebraåe materiałóI zdobóte w czasie podróżóI wócieczekI 

spotkańI pobótów w hoteluI itpK ka róåku pojawiają się rówåież gotowe czasopismaI 

katalogi z wóborem tekstów auteåtóczåóchK qrzeba je dobierać zgodåie z sólabusem 

obowiązującóm åa daåóm lektoracieK  

w pewåością w realåóm żóciu studeåci åie spotkają się z tekstami åapisaåómi i 

przógotowaåóm dla potrzeb podręczåika do åauki jęzóka obcegoI ale z drugiej stroåóI 

åie åależó popadać w przesadę i wókorzóstówać  tólko materiałó auteåtóczåeK 

pkomplikowaåe tekstó mogą wręcz zåiechęcić do dalszej åaukiK  

pzukając i dobierając tekstó åależó wziąć pod uwagę główåie toI czó materiał jest 

iåteresującóK kie åależó zapomiåać o zaiåteresowaåiach samóch studeåtówI poåieważ 

uwzględåieåie ich z pewåością pomoże w pracó z wóbraåóm tekstemK Czóååikiem 

utrudåiającóm pracę jest czasami wósoki poziom jęzóka i stopień trudåościI co może 

zåiechęcić do samodzielåego czótaåia i pracó opartej åa rozwiązówaåiu zadańK gedåóm 

ze sposobów uåikåięcia tego jest tak zwaåe uproszczeåie tekstu Esimplification of textsFK 

fståieje wiele różåorodåóch metod uproszczeåia tekstówW możåa wóciąć zdaåiaI 

fragmeåtó zbót trudåeI które åie wåoszą åiczego istotåegoI jeśli chodzi o treśćI a z 

drugiej stroåó åie uåiemożliwiają zrozumieåia tekstuK Alteråatówåą formą uproszczeåia 

tekstu jest pozostawieåie go w orógiåalåej formieI ale przógotowaåie słowåiczka 

trudåóch wórazów i zwrotówI w jęzóku obcóm bądź w jęzóku ojczóstómK jożåa oprzeć 
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pracę tólko åa wóbraåóch fragmeåtach tekstuK qoI w jaki sposób tekst zostaåie 

zaadaptowaåó do potrzeb pracó åa zajęciach jęzóka obcego zależóI co åauczóciel chce 

osiągåąćI jakie sprawåości ćwiczóć i jakiego tópu zadaåia oparte o tekst mają zostać 

rozwiązaåeK  

kależó pamiętaćI iż sam tekst åie jest czóååościąI åie jest działaåiemI ale tólko i 

wółączåie jest podstawą do dalszej pracóK hażdó auteåtóczåó materiał może bóć bazą 

do przógotowaåia całej gamóI zróżåicowaåóch ćwiczeńI zadańI które pomogą w 

opaåowaåiu jęzóka obcegoK gedåocześåie åauczóciel dokoåującó selekcji materiału 

powiåieå pamiętaćI iż studeåci będą w taki czó iååó sposób pracować w jęzóku obcómI 

i åależó tak dobrać tekstóI abó studeåci mogli sobie z åimi dać radęK Abó poruszaåie się 

w obrębie tekstu åie bóło zbót trudåeK ptąd celowóm i rozsądåóm wódaje się 

propozócjaI abó wprowadzeåie åowego tekstu poprzedzałó zadaåia odwołujące się do 

wiedzó studeåtów åa daåó tematK Celem takiego działaåia jest wzbudzeåie zaufaåia u 

studeåtówI iż będą pracować z tekstem åa tematI któró åie jestI przóåajmåiej w częściI 

im obcó i całkowicie åiezåaåóK Czasami pozwala to åa uporządkowaåie słowåictwa 

związaåego z koåkretåą dziedziåąI co wótócza kieruåek dalszego postępowaåiaK   

wåaczącóm elemeåtem pracó z tekstem pisaåóm są wszelkiego rodzaju rósuåkiI 

grafóI wókresóI zdjęciaI które przóciągają uwagę czótelåikaI pozwalają zorieåtować się 

w treściI pobudzają zaiåteresowaåieK rmiejętåość korzóstaåia z tego rodzaju 

materiałówI jak rówåież doceåieåie relacji międzó åimi a tekstem jest ważåóm 

kompoåeåtem åauki czótaåia w jęzóku obcómK moåadto różåego rodzaju techåiki pracó 

z tekstami pisaåómi są w ścisłej relacji z jęzókiem mówioåóm i słuchaåiemI i 

jedåocześåie umożliwiają åauczócielowi wprowadzeåie åiektóróch aspektów jęzóka w 

efektówåó sposóbK    

tszóstkie techåiki pracó z tekstem pisaåóm ćwiczoåe åa zajęciach służą 

przógotowaåiu studeåtów do przejścia do samodzielåego czótaåiaK Czótającó pracują z 

tekstami åa odpowiedåim poziomie i we własåóm tempieK alatego biblioteki w 

ceåtrach åauczaåia jęzóków obcóch wiååó w swojej ofercie mieć szeroką gamę 

wszelkiego rodzaju materiałów do czótaåiaI takich jak beletróstókaI gazetóI czasopismaI 

literatura fachowaI wierszeI ogłoszeåiaI itpK modział i klasófikacja materiałów pod 

względem trudåości i tematóki z pewåością ułatwi właściwó wóbór materiałówK mraca z 

tekstem będzie jeszcze bardziej efektówåiejsza i pomoże osiągåąć zamierzoåe celeI jak 

rówåież postęp w opaåowaåiu jęzóka obcegoI jeśli towarzószóć jej będzie 
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wókoåówaåie zadań wskazaåóch przez åauczócielaK lczówiścieI zadaåia te åie mogą 

składać się  tólko  z  prostóch  pótańI  åa  które  studeåt  ma  odpowiedziećI  ale  raczej  

powiååó bóć to przemóślaåe zadaåia zachęcające czótającego do uważåego 

przeczótaåia całego tekstu pod kątem zamierzeń autora tekstuK kależó pamiętaćI iż åie 

wszóstkie tekstó wómagają dodatkowóch ćwiczeń i zadańI åatomiast trzeba pamiętaćI 

że główåóm celem kursu zorieåtowaåego åa umiejętåość czótaåiaI jest rozwiåięcie tej 

umiejętåościK kadmiar ćwiczeń i zadań do każdego tekstu może spowodować 

przeświadczeåieI iż jedóåóm celem czótaåia jest rozwiązówaåie zadańI co z kolei może 

skuteczåie zåiechęcić i uåiemożliwić czótaåie dla przójemåościK lduczó to także 

czótającego od podjęcia odpowiedzialåości za trafåó wóbór tekstów i sposób ich 

czótaåiaK  

geśli åauczóciel decóduje się åa wprowadzeåie do kursu czótaåia w jęzóku obcóm 

dużej ilości czasu åa pracę iådówidualåąI musi pamiętać o moåitoriågu postępów 

swoich uczåiów i w razie potrzebó przójść z pomocąK pprawdzeåie postępów może 

przóbrać różåe formóI åa przókład uczåiowie mogą robić åotatkiI w któróch zapiszą 

tótuł przeczótaåóch pozócjiI datę rozpoczęcia i zakończeåia czótaåiaI jak i odpowiedzi 

åa zadaåe pótaåiaK ptałó åadzór i moåitoriåg pracó studeåtów pozwoli åauczócielowi w 

miarę szóbko zideåtófikować studeåtówI którzó czóåią postępóI i bóć może zachęcić 

ich do jeszcze efektówåiejszej pracóI lub wóboru tekstów åa trochę wóższóm poziomieI 

jak i åa rozpozåaåiu studeåtówI którzó mają kłopotó i czótaåie sprawia im trudåościI co 

powiååo zaowocować podjęciem właściwóch działań ze stroåó åauczócielaK 

t  tóm  miejscu  åależó  zwrócić uwagę åa  kluczową rolę bibliotekiLmediateki  w  

ceåtrum åauczaåia jęzóków obcóchK aobrzeI abó bóło to miejsceI do którego w każdej 

wolåej chwili mogą wejść studeåci i åa miejscu skorzóstać z przódatåóch materiałów 

pod względem liågwistóczåóm jak i treściowómK _iblioteka jest rówåież w dużej 

mierze odpowiedzialåa za rozbudzeåie w czótelåikach chęci czótaåia i korzóstaåia z 

literaturóK jateriałó powiååó odpowiadać aspiracjom czótelåików tóch åajbardziej 

wómagającóchI jak i tóchI którzó dopiero stawiają pierwsze kroki w åauce fachowego 

jęzóka obcegoK gedåóm słowem musi to bóć miejsce przójazåe z żóczliwą i 

kompeteåtåa obsługąK fdeałem bółobó połączeåie biblioteki i gabiåetu komputerowegoI 

z miejscami do iådówidualåej pracó studeåtówK  

mroblemem jest też dostosowaåie sólabusa do możliwości wókorzóstaåia 

auteåtóczåóch materiałów pisaåóchK Ale możåa bóć pewåómI że studeåt zarażoåó 
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wirusem czótaåiaI dużo chętåiej sięgåie po książkęI artókułI co z kolei będzie 

stómulującóm bodźcem w rozwoju iåtelektualåómK rmiejętåość korzóstaåia z 

materiałów jęzóka pisaåegoI umiejętåość efektówåego czótaåia pomoże w pozåaåiu 

wielu strategii komuåikacójåóchI które w dalszej pracó z jęzókiem obcóm umożliwią 

przejście od tegoI czego się åauczół do poradzeåia sobie z åowómiI åiezåaåómiI 

auteåtóczåómi tekstamiK lzåacza to rówåieżI że w przószłości bóć może ta osoba 

sięgåie åie tólko po tekstó fachoweI ale literaturę piękåąI po iååe wszelkiego rodzaju 

materiałó do czótaåiaK 

RKT kauczanie leksóki 

RKTKN rwagi ogólne 

kauka jęzóka specjalistóczåego åa uczelåi wóższej åie może odbówać się w 

oderwaåiu od åauki słowåictwaK ieksóka staåowi obok struktur gramatóczåóch 

użówaåóch w tekstach techåiczåóch zåaczącó elemeåt pracó ze studeåtamiK dłówåie 

åowe wórazó są podstawą zazåajomieåia się i pozåaåia specófiki daåej dziedziåóK 

Czasami bówa takI że sama zåajomość słowåictwa związaåego z daåą braåżą pozwala 

åa jakąkolwiek komuåikację w jęzóku obcómK  

Śledząc historię åauczaåia leksóki specjalistóczåejI możåa pokusić się o 

stwierdzeåieI iż w dużóm stopåiu bóła to dziedziåa trochę zaåiedbaåa przez 

glottodódaktókówK waiåteresowaåie åauczaåiem słowåictwa wzrosło gwałtowåie w 

latach UMJtóch ubiegłego wiekuI ale åadal jest to temat mało zbadaåó i raczej 

traktowaåó margiåalåieK  

gedåóm z pierwszóch pótań dotóczącóch åauczaåia słowåictwa i zrozumieåia jak 

oåo jest uczoåeI przóswajaåe przez studeåtów jest pótaåie czó słowa są zorgaåizowaåe 

w jakiś sposóbI według regułI czó też są to  tólko listó słówek stworzoåe åa chóbił trafił 

ECarterI jcCarthó NVVUI NUFK mrekursorem åauczaåia słowåictwa może bóć uzåaåó 

gohå iockeI któró pod koåiec usff wieku twierdziłI że słowa åajlepiej są opisaåe 

poprzez obrazki aåiżeli defiåicje czó parafrazó ECarterI jcCarthó NVVUI PVFK mrawie sto 

lat późåiejI craåcuz cracois douiå po åiepowodzeåiu w opaåowaåiu jęzóka 

åiemieckiego postaåowił zbudować sóstem słów opartó åa zestawach słowåictwa 

korespoådującóch z tópowómi sekweåcjami akcji i procesówK eistoria åauczaåia 
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słowåictwa praktóczåie opiera się åa przejściowóch modach i dotóchczasowej wiedzó 

åa temat åauczaåia jęzóków obcóchK mo prostu pewåe podejście zóskuje åa dłuższó lub 

krótszó czas zwoleååikówI po czóm åastępuje odwrót i przejście do åowóch teådeåcjiI 

co ozåacza w praktóce poruszaåie się po okręguK   wåaczeåie leksóki i jej åauczaåie 

mocåo zostało podkreśloåe w latach QMJtóch ubiegłego wiekuK kależó tu wspomåieć o 

pracach CKhK lgdeå’a i mK cries’aK qeå ostatåi twierdziłI że åajważåiejsze w 

opaåowaåiu åowego jęzóka jest jego sóstem dźwięków i strukturó gramatóczåeI z kolei 

abó ćwiczóć te strukturó potrzebåó jest podstawowó zasób słówK hażdó jęzók ma czteró 

podstawowe grupó wórazówW słowa funkcjonalne Efunction wordsFI słowa 

zastępująceI  Esubstitute wordsFI słowa o pozótównejLnegatównej dóstróbucji 

EaffirmativeLnegative distributionFI i słowa treściowe Econtent wordsFK rczeń powiåieå 

opaåować przede wszóstkim pierwsze trzó grupó słówI i dopiero po ich åauczeåiu się 

może przejść do grupó åastępåej i do åastępåóch stadiówI czóli åauce słowåictwa do 

produkcjiI do rozszerzeåia zasobu słówI i w etapie końcowóm do åauki słowåictwa w 

daåóm określoåóm zakresieI åa przókład słowåictwa do celów zawodowóchK moglądó te 

długo zóskiwałó zwoleååikówI ale przedstawiciele strukturalizmu i koåtrastówåej 

aåalizó położóli podwaliåó pod metodę audioliågwalåąI która z kolei kładzie åacisk åa 

åaukę i opaåowaåie strukturI åatomiast w måiejszóm stopåiu leksókiI twierdząc międzó 

iååómiI że trudåo przewidzieć jakiego tópu słowåictwo będzie potrzebåe uczåiowiK 

wwoleååików tej tezó możåa bóło zåaleźć po obu stroåach AtlaåtókuK katomiast w 

tielkiej _rótaåii eallidaó ENVSQFI co prawda wskazówał åa ważåość leksókiI ale w 

swoich pracach koåtóåuował tradócje traktowaåia jej raczej w kategoriach selekcji 

słowåictwa w procesie uczeåia się jęzóka obcego ECarterI jcCarthó NVUUI QNFK 

mewieå przełom åastąpił w latach TMJtóch uu wiekuK Aczkolwiek początkowo część 

badaczóI åa przókład _right i jc dregorI åadal bóła przeciwåa abó słowåictwo 

podåieść åa zåaczącó poziom w åauce jęzóka obcegoK gedåóm z pierwszóchI któró 

åegował zaåiedbaåie słowåictwa bół tilkiås ENVTOFK _ół autorem stwierdzeåiaI że 

uczeåia słówek bez form i gramatóki jest bezużóteczåe dla uczącego sięI ale rówåież 

sama gramatóka bez słowåictwa wódaje się åie mieć zåaczeåiaK qo tilkiås mocåo 

podkreśliłI że trudåo cokolwiek przekazać åie użówając gramatókiI ale bez słowåictwa 

åie możåa przekazać åiczegoK gego staåowiskoI mimo ostrożåości w formułowaåiu 

dalekosiężåóch wåiosków metodóczåóchI warte jest uwzględåieåiaI poåieważ wskazał 
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åa włączeåie do åauczaåia słowåictwa semaåtóki leksókalåej ECarterI jcCarthó NVUUI 

QNJQOFK  

moczątki traktowaåia uczeåia się słowåictwa jako ważåej umiejętåości jęzókowej i 

przeåiesieåie pewåej odpowiedzialåości åa uczącego się sięgają qwadella ENVTOI NVTP 

za CarterI jcCarthó NVUUI QOFK rważał oå miaåowicieI iż uczeåie słowåictwa åie jest  

tólko wóborem koåkretåóch słów uczoåóchI åa przókład ze względu åa częstotliwość 

ich wóstępowaåia i użówaåiaK kikt z uczącóch się åie jest w staåie opaåować 

wszóstkich potrzebåóch mu słówekI stąd rudómeåtaråe zåaczeåie pozóskaåiaI 

zazåajomieåia się z właściwómi strategiami umożliwiającómi radzeåie sobie ze 

słowami åiezåaåómi i poradzeåie sobie w przópadku braki słowåikaK  

oówåież w latach TMJtóch powszechåie zaakceptowaåo poglądI że czótaåie ma 

åiebagatelåó wpłów åa rozwój i przóswojeåie słowåictwaK kaukowcemI któró zwracał 

uwagęI że jedåak samo czótaåie eksteåsówåe åie wóstarczó bół aoåleó ENVTQFK rczeń 

wiåieå bóć zachęcoåó do koåfroåtacji z wewåętrzåą strukturą leksókiK płowa muszą 

bóć uczoåe w koåtekście i w koåtraście ECarterI jcCarthó NVUUI QPFK  

fdee te bółó późåiej wsparte przez iord’a ENVTQFK modkreślałI że relacja międzó 

móślami a słowami jest dóåamiczåa i jest to proces ECarterI jcCarthó NVUUI QPFK kie 

osiągåie się postępuI jeśli zwóciężó ideaI iż słowåictwo musi bóć uczoåe w określoåóch 

ilościach w określoåóm czasieK alatego potrzebåa jest wiedza åa temat przóswojeåia 

pierwszego jęzókaI abó móc zrozumieć przóswojeåie słowåictwa jęzóka drugiegoK 

kacisk powiåieå zostać położoåó åa przóswojeåie zåaczeåia słowåictwaK kastępåóm 

badaczem mocåo podkreślającóm ważåość leksóki bół kilseåK t swoich pracach 

zwracał uwagę åa paradógmatóczåe podejście do słowåictwaI czóli badaåie leksóki w 

sposób koåtrastówåó i poza koåtekstemI i åa podejście sóåtagmatóczåeI badaåie 

leksóki w koåtekścieK  

t zåaczącóm stopåiuI w latach TMJtóch pojawiła się ideaI iż leksóka jest ważną 

umiejętåościąI w której aktówåie uczeståiczó osoba ucząca sięK kie måiej ważåe są 

zakres tematóczåó i sposób uczeåia sięK gudd ENVTUF postuluje uczeåie słowåictwa już 

åa poziomie uczåiów początkującóchI ale wórazó powiååó bóć uczoåe w koåtekścieI bo 

w teå sposób stają się dla uczåia tworami o daåóm zåaczeåiu ECarterI jcCarthó NVUUI 

QRFK mrace te starałó się åadać słowåictwu åależåe miejsce w programie åauczaåia z 

jedåej stroåóI z drugiej dawałó uczącemu się poczucie możliwości korzóstaåia ze źródeł 

leksókiK t teå sposób słowåictwo powoli zaczęło bóć traktowaåe jako åieograåiczoåe 
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zasobó åiezbędåe do komuåikowaåia sięK qo podejście z kolei doprowadziło do wzrostu 

zaiåteresowaåia strategiami związaåómi z leksókąK _adaåiaI międzó iååómi 

prowadzoåómi przez _lum i ieveåstoå ENVTUF potwierdziłó podobieństwa międzó 

użótkowåikami o åiskim poziomie zåajomości jęzóka obcegoI którzó czótając tekstó w 

jęzóku obcóm geåeralizująI upraszczająI omijają trudåiejsze fragmeåtóI a rodzimómi 

użótkowåikami jęzókaI którzó w rozmowie z obcokrajowcem o małej kompeteåcji 

jęzókowej rówåież starają się użówać form uproszczoåóchI pomijając trudåiejsze 

kwestie jęzókoweK qo doprowadziło do koåkluzjiI iż uczącó się powiååi åabóć 

umiejętåości domóślaåia się i zgadówaåia zåaczeåia åa podstawie koåtekstuK _adaåia 

tego tópu bółó koåtóåuowaåe przez _ialóstok i _rowå ENVTVFI którzó potwierdzili 

wcześåiejsze koåkluzjeI i zapropoåowali techåiki doskoåalące umiejętåość korzóstaåia 

ze słowåictwa ogólåego do ?mówieåia wokół słowa?I abó skuteczåie się komuåikować 

ECarterI jcCarthó NVUUI QSFK ld tego czasu leksóka zåalazła stosowåe miejsce w 

teoriach åauczaåia jęzóków obcóchK holejåe lata TMJ i UMJte ubiegłego wieku to dalszó 

wzrost zaiåteresowań leksókąI jej uczeåiem się i åauczaåiemK waczęto zwracać uwagę 

åa potrzebó uczącego się – pojawiło się pojęcie specific purposesI czóli jęzóka dla 

specjalåóchI specóficzåóch potrzebK t NVTS jartiå wspomiåał w swoich pracach o 

materiałach przógotowaåóch åa råiwersótecie ptaåfordaI w któróch wóodrębåioåo 

słowåictwo dla potrzeb studeåtów college ECarterI jcCarthó opK citKFK 

kależó tu poåowåie wspomåieć  o åaukowcu o åazwisku gudd ECarterI jcCarthó 

NVUUI QRFI któró postulował åadaåie leksóce odpowiedåiej raågi oraz bół gorącóm 

zwoleååikiem prezeåtacji słowåictwa w jego åaturalåóm koåtekścieK fååómi słowóI 

daåe słowo musi mieć ?zåaczeåie? dla uczącego sięK Abó słowo zostało pozåaåeI 

zapamiętaåeI powiååo bóć ciągle powtarzaåeK qak więc zåaczeåie i komuåikatówåość 

staåowią dwa bieguåó receptówåego i produktówåego użótkowaåia jęzókaK _adaåia 

prowadzoåe w latach VMJtóch potwierdziłóI iż åauka leksóki i stosowaåe w tóm zakresie 

strategie zmieåiają się wraz wiekiem uczącóch sięI aczkolwiek sugerowaåo wpłów 

kulturowó i wpłów sóstemu edukacójåegoI oraz korzóstaåie ze słowåików moåoJ lub 

biliågwalåóch Ejuåoz OMMTI OPQFK 

qe i iååe badaåia w coraz większóm stopåiu wpłówałó åa liågwistókę stosowaåąK 

waczęto traktować leksókę jako sposób i źródło komuåikacjiK qo z kolei prowadziło do 

pogłębieåia badań åad strategiami i  techåikamiK rczeń miał pozåać słowa jęzóka 

ogólåego i rozwijać umiejętåości korzóstaåia z zapamiętaåego słowåictwaK 
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modsumowując tę częśćI trzeba jeszcze raz mocåo podkreślićI że lata TMJte przóåiosłó 

zåaczącó rozwój badań åad leksóką i zapewåiłó jej åależåe miejsce w procesie uczeåia 

się i åauczaåiaK 

RKTKO modstawowe zasadó kompetencji leksókalnóch 

t drugiej połowie lat TMJtóch oichards ENVTSF sformułował kilka podstawowóch 

zasad dotóczącóch kompeteåcji leksókalåóchW  

· rozwój słowåictwa jęzóka ojczóstego åastępuje w wieku dorosłómI 

prawdopodobåieI aczkolwiek åie jest to do końca ustaloåeI OM JNMM tósięcó słów jest 

w zasięgu możliwości dorosłej osobóX 

· zåajomość słowa ozåacza zåajomość prawdopodobieństwa spotkaåia daåego słowa 

i słów z åim związaåóchX 

· zåajomość słowa ozåacza zåajomość jego ograåiczeń dotóczącóch jego użócia 

związaåóch z fuåkcją i sótuacjąX 

· zåajomość słowa ozåacza zåajomość jego sóåtaktókiX 

· zåajomość słowa ozåacza zåajomość jego form i derówacjiX 

· zåajomość słowa ozåaczaI iż wiemóI w któróm miejscu sieci iååóch słów z åim 

związaåóch daåe słowo się zåajdujeX 

· zåajomość słowa ozåacza zåajomość jego semaåtóczåej wartości 

ECarterI jcCarthó NVUUI QQFK 

mrace oichards’a są zåacząceI poåieważ próbuje oå powiązać odmieååe sposobó 

uczeåia i ćwiczeåia wielu aspektów słowåictwa z odrębåómi cechami kompeteåcji 

leksókalåej daåego uczącego sięI jak rówåież uzåaje złożoåą åaturę procesów 

åauczaåia i uczeåia się leksókiK 

t latach UMJtóch uu wiekuI zåaczące prace åad leksókąI zwłaszcza åad jęzókiem 

specjalistóczåóm prowadzili eutchiåsoå i taters ENVUNFK lbaj zmierzóli się z 

wózwaåiem dotóczącóm åauki jęzóka specjalistóczåegoK ptarali się udowodåićI iż 

studeåci åauk ścisłóch åiekoåieczåie potrzebują  tólko åauki słowåictwa techåiczåegoI 

ale åauka jęzóka ogólåego ma im służyć do poprawåego opaåowaåia i rozwiązaåia 

problemów techåiczåóch ECarterI jcCarthó NVUUI RMFK modobåe badaåia åad wpłówem 

i wsparciem jęzóka ogólåego åad jęzókiem tópowóm dla daåej dziedziåó koåtóåuował 

tiddowsoå w latach UMJtóch ubiegłego wiekuK  
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t każdóm razie od tego czasu åastąpił zåaczącó postęp badań åad åauczaåiem 

leksókiK _adaåia dotóczółó rówåież iåterakcji międzó åauczócielem a studeåtamiI 

umiejętåością przewidówaåia przez åauczóciela możliwóch trudåości z åauką 

słowåictwaI a w latach ostatåichI wpłów i użócie komputerów w åauczaåiu leksókiK  

t rozważaåiach åad åauczaåiem i uczeåiem się słowåictwa jęzóka obcego åależó 

ściśle rozgraåiczóć rozumieåie słowåictwa i umiejętåość jego użócia EproductionFK 

oozumieåieLpojmowaåie słowåictwa EcomprehensionF wókorzóstuje strategie 

pozwalające åa zrozumieåie i przechowaåie w pamięci daåego słowaK w kolei użócie 

daåego słowa skupia się åa aktówacji przechowówaåego zasobu słowåictwa poprzez 

odåalezieåie w pamięciI koåkretåóch słów i właściwe ich użócie w odpowiedåim 

koåtekście i sótuacji ECarterI jcCarthó NVUUI RNFK płuszåe jest więc przekoåaåieI iż 

åajpierw trzeba słowo zrozumiećI abó móc je potem poprawåie wókorzóstaćK 

wrozumieåie słowa åie åależó do prostóch czóååościK ld czasów Aróstotelesa 

wierzoåoI że wóstarczó zåaleźć defiåicję słowaI czóli sporządzić listę waruåków 

åiezbędåóch do jego zrozumieåiaI które pozwolą odróżåić daåe słowo od iååóchK 

kiestetóI åie zawsze jest to możliwe J åie zawsze jesteśmó w staåie zdecódowaćI w 

któróm miejscu kończó się ?jądro? wórazuI a w któróm miejscu zaczóåa się wiedza 

ogólåa potrzebåa do zdefiåiowaåia słowa EAitchisoå NVVQI USFK kie wszóstkie słowa 

mają ?jądro?I poåadto charakterózują się åiewóraźåością graåic EfuzzinessFI co zostało 

zaprezeåtowaåe przez eksperómeåt tilliama iabova EAitchisoå NVVQI USFK rczeståicó 

badaåia zostali poproszeåi o określeåie EetókietowaåieF różåego rodzaju i kształtu 

pojemåikówK lkazało sięI że to samo åaczóåie może zostać opisaåe miaåem wazóI jeśli 

zawiera zupęI a iååego dåia przópisaåo mu åazwę wazoåuI poåieważ włożoåo do åiego 

bukiet różK Aitchisoå ENVVQI USF wskazuje poåadto åa problem podobieństwa w ramach 

rodziåó wórazówK lpiera się åa filozofii tittgeåsteiåI któró przeaåalizował słowo gra J 

pewåe gró charakterózują się cechami wspólåómi dla iååóch gierI ale brak 

jedåozåaczåej defiåicji łączącej je wszóstkieK gako przókład podaåe zostają kaåasta i 

teåisK t obu przópadkach liczba graczó wóåosi od dwóch do czterechI obie gró 

polegają åa współzawodåictwieI ale w teåisie gracze biegają za piłeczkąI a w drugiej 

grze siedzą przó stole i operują talią kartK wbiór gier obejmuje gró dla pojedóåczóch 

uczeståikówI bez elemeåtu rówalizacjiK qak więc zåaczeåie słów często jest wórażaåe 

poprzez relacje z iååómi wórazamiK t  przópadku wielozåaczåości EpolisemiaF dopiero 

użócie koåtekstu pozwala wójaśåić właściwe zåaczeåie słowaK oówåież åa zåaczåie 
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słowa mają wpłów koåotacjeI które w dużóm stopåiu decódują o pozótówåóm lub 

åegatówåóm zabarwieåiu treściK kależó też wspomåieć o metaforóczåóm i 

idiomatóczåóm zåaczeåiu słówI co pozwala rozszerzóć ich podstawowe zåaczeåieK  

RKTKP oozumienie tekstu pisanego ze szczególnóm uwzględnieniem roli 

słownictwa specjalistócznego 

tażåóm elemeåtem åauki słowåictwa jest przekoåaåie uczącóch sięI że do 

zrozumieåia ogólåego zåaczeåia tekstu åie jest koåieczåa zåajomość wszóstkich 

użótóch w åim słówK l zupełåóm zrozumieåiu i zapamiętaåiu daåego słowa możemó 

mówić tólko w przópadkuI jeśli z daåóm słowem spotkaliśmó się wielokrotåie w 

różåorodåóch koåtekstachK lgólåe zrozumieåie tekstu bardzo pomaga w odgadåięciuI 

pozåaåiu  zåaczeåia poszczególåóch wórazówK gedåakże zrozumieåie poszczególåóch 

słów åie ozåacza rozumieåia całego tekstuK fståieje kilka techåik pozwalającóch åa 

odkrócie zåaczeåia daåóch słówI które są bardziej pomocåe i efektówåe w ich dalszóm 

zapamiętaåiu i poprawåóm wókorzóstaåiu aåiżeli wószukiwaåie ich w słowåikuK 

gedåą z techåik jest odgadåięcie zåaczeåia słowa z koåtekstu – tekst zawiera wiele 

wskazówek w tóm pomagającóchK guż sam tematI tótuł sógåalizują obszarI w któróm 

będziemó się poruszaćK mo drugieI iååeI zåaåe åam już słowa staåowią ceååą pomoc w 

rozumieåiu i odgadåięciu zåaczeåia åiezåaåóchI åowóch wórazówK kastępåómi 

elemeåtami ułatwiającómi teå proceder są strukturó gramatóczåeI iåterpuåkcjaI a w 

mowie iåtoåacjaK kieoceåioåą pomocą może bóć morfologiaI stąd w wielu 

podręczåikach obecåość rozdziałów poświęcoåóch rdzeåiom wórazówI przórostkom i 

przedrostkomK  

mo zrozumieåiu słowa åastępåóm etapem jest zapamiętaåie go w sposób efektówåóK 

mamięćI jej tópóI sposobó zapamiętówaåia zostałó omówioåe w rozdziale fKRKNK  t tóm 

miejscu chciałabóm zwrócić uwagę åa faktI iż w większości przópadków åie ma 

kłopotów z zapamiętaåiem wórazów podstawowóchI często pojawiającóch się w 

różåorodåóch tekstachI åiosącóch koåkretåe zåaczeåieK mroblemó zaczóåają się ze 

słowami abstrakcójåómiI trudåodefiåiowalåómiI słowamiI któróch åie możåa 

przedstawić w formie prostego rósuåkuK qego tópu słowa åie mogą bóć zupełåie 

igåorowaåeI poåieważ åiosą dużó ładuåek zåaczeåiowó åiezbędåó do poprawåego 

zrozumieåia tekstuK  
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kależó rówåież pamiętaćI że w zapamiętaåiu często pomaga forma daåego słowaI 

stąd ważåość åauczeåia studeåtów takich strategiiI które umożliwią aåalizę formó jako 

czóååika sprzójającego zapamiętaåiu właściwego zåaczeåia Ekattiåger NVUMI SOFK  

_adaåia åad zapamiętówaåiem wskazują åa zåaczeåie asocjacjiI wzajemåóch 

powiązań międzó słowamiI grupami słówI åa bazie åie tólko zåaczeåiaI ale wómowóI 

formó i kształtuK Łączómó w åaszóm umóśle pewåe kształtó słów z iååómi zåaåómi 

åam wcześåiej słowamiK Czóli efektówåe åauczaåie słowåictwa dokoåuje się poprzez 

sieć wzajemåóch asocjacjiK _adaåia EåpK przeprowadzoåe przez Craik’a i iockhart’a 

NVTO za kattiåger NVUMISRF potwierdzająI że fuådameåtalåó wpłów åa pracę pamięci 

ma aktówåość meåtalåa daåej osobóK fm głębiej i aktówåiej pracujemó åad problememI 

tóm większe prawdopodobieństwo stałego zapamiętaåia daåóchK kależó rówåież 

åadmieåićI iż pamięć krótkotrwała przechowuje w miarę stałą liczbę iåformacjiI któróch 

rozmiar powiększa się wraz z faktem zazåajamiaåia się z zapamiętówaåóm materiałemI 

pozwalając åa magazóåowaåie i odtwarzaåie coraz większej ilości iåformacji w 

pamięci długotrwałejK gest to zåaczące dla åauczócieliI którzó w pracó wiååi starać się 

wókorzóstówać takie techåikiI które umożliwiają pozåaåie åowego materiału w 

powiązaåiu ze zåaåómi iåformacjamiK fståieje wiele techåik pomagającóch rozwijać 

pracę pamięciI odtwarzać daåeI wspomagać użócie właściwóch słów w odpowiedåiej 

sótuacjiI ale jest to temat åa odrębåą pracę Ekattiåger NVUUI SRJSSFK  

wrozumieåie słowåictwa i poziom jego trudåości są jedåómi z fuådameåtalåóch 

czóååików mającóch wpłów åa czótelåość tekstuK _ez wątpieåia słowåictwo jest 

ważåiejsze w dobróm zrozumieåiu tekstu åiż użóte strukturó gramatóczåeK qrudåość 

daåóch słów może bóć określoåa poprzez częstotliwość ich wókorzóstaåiaI długość 

słówI możliwość tworzeåia skojarzeńK tarto oczówiście podkreślićI iż o stopåiu 

trudåości daåego tekstu åie decódują wółączåie słowåictwo i strukturó gramatóczåeI 

gdóż iståieje wiele iååóch czóååików åa to wpłówającóchI åa przókład długość zdaåia i 

jego budowaI ale te wspomåiaåe mają zåaczeåie åiebagatelåeK fm więcej åiezåaåóch 

wórazów w tekścieI tó większó stopień trudåości we właściwóm zrozumieåiuK 

aavis w swoich badaåiach ENVSUI NVTO za katioåICoadó NVUUI VUF åad ideåtófikacją 

podumiejętåości EsubskillFI wóodrębåił czteró czóååiki wpłówające åa czótaåie ze 

zrozumieåiemK pą to odtwarzaåie zåaczeåia słówI określaåie zåaczeåia słów åa 

podstawie koåtekstuI zåajdowaåie odpowiedzi åa postawioåe pótaåiaI porówåaåie 

trudåościK płowåictwo pojawiło się jako ważåó czóååik we wszelkiego rodzaju 
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aåalizachK w całą mocą åależó stwierdzićI że zåajomość leksóki jest jasåo 

zdefiåiowaåóm kompoåeåtem umiejętåości czótaåia EkatioåI Coadó NVUUI VUFK  

mrzó założeåiuI że słowa rzadko spotókaåe są poważåóm utrudåieåiem w 

zrozumieåiu tekstuI to pozostają iååe pótaåiaI åa które åiełatwo zåaleźć jedåozåaczåe 

odpowiedziK qe pótaåia toI jaki stosuåek słowåictwa zåaåego do słów åiezåaåóch jest 

optómalåó dla czótaåia ze zrozumieåiem i w jaki sposób te måiej spotókaåe i użówaåe 

słowa wpłówają åa zrozumieåieK wwłaszcza w przópadku åauki jęzóka obcego trudåo 

odpowiedzieć åa powóższe pótaåia w sposób jedåozåaczåóK _adaåia przeprowadzaåe 

przez eolleó’a ENVTPF polegające åa aåalizie relacji i związków międzó gęstością 

åowego słowåictwaI Eczóli stosuåkiem åiezåaåóch słów do całkowitej długości tekstuF 

a czasem czótaåiaI åauką słowåictwaI zrozumieåiemI trudåością względåie łatwością 

tekstu według studeåta wókazałóI iż osiągåięte rezultató dotóczące czasu poświęcoåego 

åa przeczótaåie i zrozumieåie daåego materiałuI jak i oceåa jego względem trudåości 

åie bółó zåacząco związaåe z gęstością åowego słowåictwaK Ale badaåia te mogą bóć 

åiezbót reprezeåtatówåeI poåieważ eolleó oparł się åa tekście składającóm się z TRM 

słówI czóli stosuåkowo krótkimK t oparciu o badaåia testDa ENVQNF przójęto w tóm 

okresie stosuåek åowóch słów do słów zåaåóch jako stosuåek jedåo słowo åiezåaåe åa 

pięćdziesiąt zåaåóch EkatioåI Coadó NVUUI VVFK oealizacja tego postulatu wódaje się 

bóć åierealåa åawet w przópadku tekstów preparowaåóchK 

t latach UMJtóh ubiegłego wieku creebodó i Aådersoå prowadzili badaåiaI w 

któróch sprawdzali jak åa zrozumieåie tekstu wpłówa umieszczeåie åowóchK 

kluczowóch słów w ważåóch częściach tekstu i w måiej zåaczącóch partiach materiałuKK 

oezultató osiągåięte åie pozwoliłó åa jedåozåaczåe postawieåie diagåozóI ale 

geåeralizując możåa stwierdzićI iż åowe åiezåaåe wórazó zåacząco wpłóåęłó  

åegatówåie åa zrozumieåie całego tekstuI ale z drugiej stroåó trudåe słowa w częściach 

tekstu o måiejszóm zåaczeåiu wpłóåęłó åa większą dojrzałość przógotowówaåóch 

streszczeńK joże to świadczóćI iż studeåci mają teådeåcję do omijaåia słów åiezåaåóch 

i trudåóchI jeśli åie odgrówają oåe ważåej roli w tekście EkatioåICoadó NVUUIVVFKOS 

                                                
OS wåaåe są jedåak każdemu åauczócielowi przópadki pracó studeåtów z tekstemI w któróm zåajduje się 
dużo åowóch wórazówI iż studeåci mimo sugestii przeczótaåia materiału dla ogólåego zazåajomieåia się 
z tematemI gorączkowo starają się odszukać åowe słowa w słowåikuI lub  teraz åajczęściej w telefoåie 
komórkowómK 
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oówåież w latach UMJtóch hameeåui aåalizował wpłów wstępåej åauki åowego 

słowåictwa åa zrozumieåie tekstuK kauka ta polegała åa podaåiu przed przeczótaåiem 

tekstu zåaczeåia åowóch słów i użócie ich w koåtekścieK _adaåia powóższe jasåo i 

zdecódowaåie potwierdziłó ważkość wstępåego zazåajomieåia się z leksóką åa 

zrozumieåie tekstu i osiągåięcie lepszóch rezultatów w teście sprawdzającómK modobåe 

eksperómeåtó koåtóåuowaåe bółó przez iååóch åaukowcówI międzó iååómi przez 

maåó’egoI geåkiås’aI pchreck’a ENVUOFI ptahl’a ENVUPFI _eck’aI merfetti’egoI 

jcheowå’a ENVUOF i lmaåsoå’a ENVUQFK we wszóstkich tóch badań możåa wóciągåąć 

kilka wspólåóch koåkluzjiK tstępåa åauka leksóki musi ułatwić studeåtowi dostęp do 

zåaczeåia daåego słowaI jak i umieścić je w iståiejącej sieci semaåtóczåejK kiestetóI 

åauka słowåictwa abó bóła efektówåa zabiera czasK aużó wpłów åa przóswojeåie 

słowåictwa mają powtórkiK mowóższe badaåia udowodåiłóI iż około dziesięciokrotåe 

powtórzeåie daåego słowa daje pozótówåe rezultatóK lmaåsoå ENVUQF zwrócił rówåież 

uwagę åa dodatkowó aspekt åauki słowåictwa przed przóstąpieåiem do czótaåia tekstuK 

jiaåowicie åapotkaåie åa daåe słowo w tekście uruchamia procesI w któróm koåtekst 

åauki podaåóch słów jest przówołówaåó w umóśle uczącego sięI co z kolei poprawia 

zapamiętaåie ideiI pomósłów zawierającóch daåe słowa EkatioåI Coadó NVUUI NMMFK 

tszóstkie te badaåia i doświadczeåia wókazałóI że leksóka odgrówa åiebagatelåą 

rolę w czótaåiu i zrozumieåiu tekstuI ale jedåocześåie trudåo ustalić proste zależåości 

miedzó tómi procesamiK wåajomość słowåictwa to tólko jedeåI aczkolwiek zåaczącóI 

czóååik wpłówającó åa zrozumieåie i przóswojeåie iåformacji zawartóch w czótaåóm 

materialeK  

mroblem åauki słowåictwa poprzez czótaåie jest przedmiotem badań od wielu latK 

rogólåiając dotóchczasowe osiągåięcia åależó stwierdzićI iż praktóczåie dwa krańcowe 

podejścia do wspomåiaåego tematu zåajdują swoich zwoleååików i wzajemåie się 

uzupełåiająK jam åa móśli bardzo tradócójåe podejście do czótaåia jako kodowaåie 

liter w dźwięki i åadawaåie im zåaczeåiaI aż po bardzo åowatorskieI utrzómująceI iż w 

trakcie czótaåia czótającó szuka wskazówek w tekście i próbuje zrekoåstruować w 

umósłową reprezeåtację toI o czóm tekstI według åiegoI mówi Epodejście sóåtetóczåeF 

EkatioåI Coadó NVUUI NMNJNMOFK t większości przópadkówI wiedza leksókalåa 

studeåtów jest zbót ubogaI abó stosować tólko metodó zaawaåsowaåe wóżej 

wómieåioåeK tedług Adams’a i euggiås’a ENVURF umiejętåości rozpozåaåia słów są 

jedåómi z podstawowóch czóååików rozróżåiającóch dobróch i kiepskich uczåiówK t 
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swoich badaåiach wóodrębåili etapó przóswojeåia słowa odebraåego poprzez bodźce 

wzrokoweW etap åajwóższó to etapI w któróm słowo jest reprezeåtowaåe w formie 

wizualåej w leksóce czótelåikaI etap drugi to rozpozåaåie słowa tólko i wółączåie w 

koåtekścieI oraz etap ostatåiI zawierającó słowa åierozpozåaåe w ogóleK jocåo åależó 

podkreślić różåicę międzó słowami odebraåómi wzrokiem od słów usłószaåóch J w 

przópadku słowa usłószaåego åie ma wewåętrzåej formó wórazu w jego formie pisaåejK  

tszóstkie doświadczeåia związaåe z åauczaåiem słowåictwa w rozwijaåiu 

umiejętåości czótaåia doprowadziłó do wåioskuI iż kompeteåtåó czótelåik ma 

wóstarczająco dobrą zåajomość jęzóka pozwalającą mu swobodåie poruszać się w 

tekście i rozpozåawać åowe słowa z koåtekstuI åatomiast słabi czótelåicó będą mieli 

duże trudåości w przóswojeåiu tekstu ze względu åa ubogą kompeteåcję leksókalåąK 

lzåacza toI że przógotowując zajęcia åależó powóższe faktó uwzględåić i wóbierać 

taki poziom trudåości tekstu i rodzaj ćwiczeń wraz ze wstępåóm zazåajomieåiem z 

åowómi słowami kluczowómiI któró zapewåi poprawåe zrozumieåie czótaåego tekstuK 

t procesie uczeåia się słowåictwa z koåtekstu wóróżåić åależó zgadówaåieI 

zåalezieåie zåaczeåia daåego słowa z koåtekstu od åauczeåia się zåaczeåia tegoż 

słowaK t pierwszóm przópadku uwaga skupioåa jest åa rodzaju koåtekstu i wszelkich 

w åim zawartóch wskazówkach umożliwiającóch poprawåe zåalezieåie zåaczeåia 

słowaI åatomiast w drugim przópadku jesteśmó bardziej zaiåteresowaåiI w jakim 

stopåiu daåe słowo zostało zapamiętaåeK _ardzo często åiemożåość przóswojeåia 

iåformacji z tekstu spowodowaåa jest åiepowodzeåiem w zåalezieåiu właściwego 

zåaczeåia słów lub trudåościami w ich zapamiętaåiuK 

_adaåia przeprowadzoåe przez geåkiås’s ENVUQF wókazałóI iż zapozåaåie uczącóch 

się z listą åowóch słów przed przóstąpieåiem do czótaåia tekstu zåacząco wpłóåęło åa 

jego przóswojeåie i åauczeåieK _adaåia te bółó jedåak krótóczåie oceåioåe przez 

iååóch åaukowcówI międzó iååómi kagó’egoK qeå ostatåi z kolei w swoich 

doświadczeåiach wókazałI że prawdopodobieństwo åauczeåia się słowa po pierwszej 

projekcji wóåosi NM do NR EkatioåI Coadó NVUUI NMPFK mowtórzeåie projekcji wzmacåia 

prawdopodobieństwo zapamiętaåia słowaI ale trudåe to jest do åaukowego 

oszacowaåiaK 

Ciekawe badaåia dotóczółó liczbó słówI któróch zåaczeåie studeåci mogą zgadåąć 

åa podstawie koåtekstuK Ames ENVSS za katioåI Coadó NVUUI NMPF w grupie 

doktoraåtów po przeprowadzoåóch badaåiach stwierdziłI iż poåad SMB słów zostało 
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poprawåie odgadåiętóchK w kolei w latach UMJtóch badaåiaI iiu i katioå’a wókazałóI iż 

studeåci åa poziomie zaawaåsowaåóm bóli w staåie zåaleźć zåaczeåie z koåtekstu 

poåad URJNMMB åowóch słówK t większości przópadków bółó to słowa åieåależące do 

grupó słów często użówaåóchK lkazuje sięI że oczekiwaåieI iż studeåci będą w staåie 

pozótówåie domóślić się zåaczeåia od SM do UMB åowóch słów åa podstawie tekstu 

wcale åie są åierealåeI pod waruåkiemI że liczba tóch słów åie domiåuje w czótaåóm 

materialeK dęstość ich użóciaI jak rówåież częstotliwośćI z jaką pojawiałó się w daåóm 

tekścieI rodzaj koåtekstuI zåaczeåie tóch słów dla zrozumieåia całości materiałuI 

bliskość zåaczeåiowa åiezåaåego słowåictwa do iåformacjiI mają åiebagatelåó wpłów 

åa ich przóswojeåieK  

hoåkludującI trudåo kwestioåować zåaczeåie zåajomości słowåictwa w 

poprawåóm czótaåiu ze zrozumieåiemK oozwiązaåie tego problemu w praktóce w 

większóm stopåiu oparte jest åa iåtuicji i doświadczeåiu lektorówK kie åależó 

przeceåiać zazåajomieåia uczącóch się z åowómi słowami przed przóstąpieåiem do 

czótaåiaK joże to zåiechęcać studeåtów do samodzielåej pracó åad odgadåięciem 

åowóch słówI czó wręcz do igåorowaåia słów åiezåaåóchK qo rówåież problem do 

zbadaåiaK deåeralåie jedåak postulować będziemó stosowaåie wielu techåik 

prezeåtacjiI ćwiczeåia i memorózacji słowåictwaK kależó rówåież odpowiedzieć åa 

pótaåieI czó czótaåie tekstu ma służyć zapozåaåiu się z iåformacjami zawartómi w åimI 

czó też poszerzeåiu zåajomości słowåictwaK qo pótaåie jest kluczoweI poåieważ 

studeåci kieruåków techåiczåóch czótają tekstó åa lektoracie jęzóka obcego oparte 

główåie o wiedzę przóåajmåiej częściowo im zåaåąK gest to åa przókład przedstawieåie 

faktówI z którómi spotkali się w jęzóku ojczóstóm już w szkole średåiejI dotóczącóch 

przókładowo pola magåetóczåegoI budowó obwodu elektróczåegoI elektrostatókiI 

budowó metali i iåK ptaåowi to åiewątpliwie ułatwieåie w zrozumieåiu i przóswojeåiu 

tekstuI poåieważ w teå sposób studeåtom łatwiej domóślić się zåaczeåia 

åowopozåaåego słowa w jęzóku obcóm bazując åa swojej wiedzó z daåego przedmiotuK  

mlaåując lektorat åa poszczególåóch kieruåkachI po koåsultacjach z pracowåikami 

åaukowómi wódziałówI stworzóliśmó sólabusó uwzględåiające podstawowe  grupó 

tematóczåe i materiałóI z którómi studeåci spotókają się w czasie swoich wókładów i 

ćwiczeńK tiadomości zawarte w tekstach åie są zupełåie åiezåaåeI są powiązaåe z 

kieruåkiem studiówK rłatwia to zrozumieåie tekstuI åawet w przópadku pojawieåia się 

åowóch  słówekK  kie  ozåacza  toI  iż tekstó  åa  lektoracie  służą tólko   wółączåie  
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poszerzeåiu słowåictwaI poåieważ często są to artókułó z czasopism åaukowóch i 

gazetI które przedstawiają zupełåie åowe faktó z dziedziåó åaukiI co przó tak 

gwałtowåóm rozwoju techåologii jest zupełåie zrozumiałeK  

tiele zależó od poziomu daåej grupóK fm grupa słabszaI tóm więcej prostóch 

tekstówI w któróch åauczóciel skupia się åa zazåajomieåiu studeåtów z leksóką i 

strukturami åiezbędåómi do zrozumieåia materiałuK w kolei w grupach 

zaawaåsowaåóch iståieje większa możliwość korzóstaåia z tekstów åa wóższóm 

poziomie i o większóm stopåiu trudåości zarówåo pod względem leksókiI jak i budowó 

zdańK ptudeåci w tóch grupach oczekują åie tólko prostego zazåajomieåia ich z åowómi 

słówkamiI ale pragåą poszerzóć swoją wiedzę åie tólko jęzókowąK fch zåajomość 

słowåictwa pozwala åa w miarę łatwe odgadåięcie zåaczeåia åowego słowaK gedåakże 

åależó o tóm przópomiåaćI iż jęzók techåiki ma swój żargoåI i to samo słowo może 

mieć åawet diametralåie iååe zåaczeåie åiż w powszechåóm użóciuK ptąd tak ważåe 

jest wórobieåie u åich åawóku korzóstaåia z dobróch słowåików specjalistóczåóchK t 

miarę możliwości czasowóchI zawsze poświęcam część zajęć åa początku lektoratu åa 

pokazaåie umiejętåości właściwego korzóstaåia ze słowåika moåoliågwalåegoK t 

bogactwie przeróżåóch podręczåików do åauki jęzóka obcegoI słowåiki często 

traktowaåe są margiåalåieK tprawdzie słowa wiååó bóć uczoåe w koåtekścieI ale åie 

zawsze jest możliwe prawidłowe wódedukowaåie zåaczeåia åa podstawie tekstuK 

aotóczó to zwłaszcza słowåictwa z zakresu jęzóka specjalistóczåegoK t trakcie 

czótaåia tekstu studeåt może åapotkać słowoI które jest ważåe dla zrozumieåia całościI 

ale åiekoåieczåie musi bóć zapamiętaåe åa przószłośćK deåeralåie to ujmującI słowåik 

powiåieå bóć traktowaåó jako åarzędzie umożliwiające åie tólko odåalezieåie lub 

potwierdzeåie zåaczeåia daåóch słówI ale jako åieoceåioåe źródło dodatkowóch 

iåformacji leksókalåoJmorfologiczåoJgramatóczåoJstrukturalåóchI które umożliwią 

poprawåe zastosowaåie åowóch słów i odczótaåie ich właściwego zåaczeåiaK alatego 

tak ważåóm wódaje się problem åauczeåia studeåtów efektówåego korzóstaåia ze 

słowåikaK 

kależó podkreślić rówåież faktI iż trudåo o sóstematóczåe podejście do kwestii 

åauki słowåictwaK wdarza sięI iż słowaI które åie są przódatåe w dalszej åauce 

pojawiają się w tekstach podręczåików częściej åiż słowa kluczoweK kie zawsze 

słowåictwo zajmuje åależåe miejsce w sólabusachI aczkolwiek jest to możliweI a åawet 

koåieczåe w przópadku åauki jęzóka specjalistóczåegoK  
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iektorzó molitechåiki mozåańskiej przógotowali taki sólabus przezåaczoåó dla 

jedåego kieruåku studiów po koåsultacji z pracowåikami åaukowómi åa daåóm 

wódzialeI i po zebraåiu adekwatåóch materiałówK ka szczęścieI w ostatåim czasie 

pojawiło się kilka dobróch publikacjiI które mogą z powodzeåiem służyć åauczócielom 

i studeåtom åa zajęciach jęzóka obcegoK pkróptó  te i podręczåiki składają się z 

wóbraåóch tekstów związaåóch z iåteresującą åas dziedziåą åaukiI które poprzedzają 

rozbudowaåó zestaw ćwiczeńI skoåceåtrowaåóch główåie åa słowåictwie i strukturach 

umożliwiającóch przeczótaåie ze zrozumieåiemK  

mropoåowaåó przez autorów zestaw ćwiczeń pomaga w przóswojeåiu słów 

zåaczącóch dla przógotowaåia wópowiedzi åa zadaåó tematK qekstó wókorzóstaåe w 

wómieåioåóch publikacjach pochodzą główåie z aåglojęzóczåóch periodókówI 

czasopism i książekK lczówiścieI autorzó dokoåali selekcji i adaptacjiI wóbierając 

fragmeåtó dostosowaåe do poziomu i potrzeb studeåtówK 

   Czasami praca åa podstawie tekstów ze wspomåiaåóch publikacji jest ułatwioåaI 

poåieważ studeåci zåają daåó tematI czó to w wersji podstawowejI czó pogłębioåejI z 

ćwiczeń i wókładów åa swoim kieruåkuK wdarza sięI że tekst w jęzóku obcóm uzupełåia 

dotóchczasową wiedzęI sóstematózujeI ale rówåież pozwala spojrzeć åa problem z iååej 

perspektówóK t mojej karierze zawodowej miałam też przópadekI iż tekstI w miarę 

prostóm jęzókiem åapisaåóI pozwolił studeåtom zrozumieć zagadåieåieI staåowiące do 

tej poró dużó problemK _óła to dodatkowaI åiespodziewaåa korzóść z lektoratuK _ardzo 

często zdarza sięI iż tekst jest podstawą do dalszej dóskusji i wómiaåó poglądówI ale 

jest to zależåe od poziomu grupóK t grupach zaawaåsowaåóch możåa sobie åawet 

pozwolić åa zaimprowizowaåą dóskusjęK    mlaåując zajęcia oparte åa tekście 

związaåóm z dziedziåą studiówI główåó åacisk kładziemó åa wprowadzeåie i 

utrwaleåie słowåictwa åiezbędåego do dalszej dóskusjiI omówieåia wóbraåóch 

zagadåieńI i do czótaåia literaturó fachowejK Ale koåceåtrując się åa słowåictwieI åie 

sposób omiåąć zupełåie strukturó gramatóczåe i składåięK t większości wópadków 

jedåakI tekstó techåiczåe pisaåe są jęzókiem prostómI i zawierają stałeI powtarzające 

się elemeåtóI åpK zdaåia w stroåie bieråej są często spotókaåe w tego tópu tekstachK 

moza tómI studeåci z regułó koåtóåuują åaukę jęzóka ze szkołó średåiejI stąd 

zakładamóI iż podstawowe strukturó i składåia są im zåaåeK  

ld paru lat popularåość zdobółó sólabusó stosowaåe w wielu podręczåikach 

wiodącóch domów wódawåiczóch oparte åa czterech podstawowóch umiejętåościachI 
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czóli pisaåiuI czótaåiuI mówieåiu i słuchaåiuK mrogram åie jest wórażoåó w 

termiåologii liågwistóczåejI ale odåosi się do poszczególåóch czóååości w ramach 

wómieåioåóch umiejętåości jęzókowóchI obejmuje oå szeroki zakres gramatókiI 

składåiI słowåictwaI fuåkcji åajważåiejszóch kategorii gramatóczåóchK  

t przópadku lektoratuI któró trwa tólko NOM godziå trudåo skoåstruować taki 

programI któró w rówåóm stopåiu pozwoli ćwiczóć wszóstkie umiejętåościK kauczóciel 

musi zatem określić cele i poziom opaåowaåia poszczególåóch umiejętåości i wóbrać 

taki zestaw ćwiczeń i techåikI które umożliwią realizację zadań z uwzględåieåiem 

jęzóka specjalistóczåego åa daåóm kieruåkuK ptudeåt może bóć moåitorowaåó poprzez 

sprawdzaåie rozwoju poszczególåóch umiejętåości i wókoåówaåie koåkretåóch zadańK 

tóbór podręczåika åarzuca pewieå schemat działaåiaK ptaåowi to åiejako 

ułatwieåie dla åauczócielaI ale czasami ograåicza pole działaåiaK mrowadzącó ma 

możliwość uzupełåieåia materiału podręczåika dodatkowómi tekstami i ćwiczeåiamiK 

t tóm miejscu pragåę podkreślićI iż podręczåik åie może bóć programemK mrogram 

powiåieå bóć opracowaåó åiezależåie od podręczåikaI teorii liågwistóczåóch i 

pedagogiczåóch EpiåclairI oeåouf NVUUI NRVFK ptaåowić wiåieå oå podstawę do 

opracowaåia  materiałów i metod åauczaåiaK 

mrzógotowaåie listó leksóki dla wóbraåóch kieruåków wódaje się bóć łatwiejszeI åiż 

w przópadku wóboru słowåictwa ogólåegoK mewieå zakres tematóki staåowi bazę do 

jego opracowaåiaK ala przókładu przedstawię kilku tematów z podręczåika jęzóka 

aågielskiego dla kieruåku elektrotechåikaOTW prąd elektróczåóI geåeratorI traåsformatorI 

silåiki elektróczåeK tszóstkie te zagadåieåia są åiejako podstawą iååóchI bardziej 

szczegółowóch rozważańI i wszóstkie te tekstó zawierają słowåictwo åiezbędåe dla 

iåżóåiera elektrókaK moåieważ często te słowa powtarzają się w kolejåóch rozdziałachI 

pozwala to åa ich utrwaleåieK  

lpisaåe zagadåieåiaI åa przókład dóstróbucja prądu elektróczåegoI zasadó działaåia 

silåika elektróczåegoI wóładowaåia atmosferóczåe są już studeåtom zåaåe z lekcji 

fizókiI chemiiI jak i wókładów åa studiachI stąd åauczóciel może skoåceåtrować się åa 

ćwiczeåiu i opaåowaåiu struktur i utrwalaåiu słowåictwaK moåieważ studeåci są 

zazåajomieåi z opisówaåómi zjawiskamiI łatwiej jest im przóswoić sobie åazewåictwo 

w jęzóku obcómK  

                                                
OT morK w bibliografiiK 
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qekstó techåiczåe z regułó pisaåe są zdaåiami bez zbędåóch metaforI czó iååóch 

środków stólistóczåóchI a ich składåia åie jest skomplikowaåaK kauczóciel może zatem 

główåą uwagę zwrócić åa leksókę i wórażeåiaI a åie åa åaukę gramatókiK 

tprowadzeåie pewåóch elemeåtów gramatóki pomaga tólko przećwiczóćI powtórzóć 

lub utrwalić zåaåe uprzedåio zagadåieåiaK Ale åie jest to główåó aspekt åauki åa 

lektoracieK t grupach słabszóch z regułó lektorzó przed przóstąpieåiem do pracó z 

tekstami pisaåómI powtarzają ze studeåtami åajważåiejsze koåstrukcje gramatóczåeI åa 

przókład czasóI czasowåiki modalåeI zdaåia waruåkoweI tworzeåie pótańI abó w 

dalszej części zajęć móc skupić się åa słowåictwie i umiejętåości czótaåia literaturó 

fachowejK eutchiåsoå i taters EOMMVI NSRF dzielą słowåictwo åa czteró grupóW ogólåe 

EstółI biegåąćFX strukturalåe EchociażI przedimki w jęzóku aågielskimFX 

ogólåotechåiczåe EiåżóåierI zawórFX techåiczåe EelektroforezaI przedsioåek sercaFK 

Słowa åależące do ostatåiej grupó zåacząco różåią się w zależåości od dziedziåó åauki 

i według fåamå ENVTUF staåowią tólko około VB zasobu słówK moåadto jak wskazują 

eutchiåsoå i taters EOMMVI NSSF  wórazó te sprawiają åajmåiej  kłopotówI poåieważ w 

większości przópadków brzmią podobåie w wielu jęzókachK   

mołożeåie åacisku åa słowåictwo ma åiewątpliwie swoje zaletóK ptudeåci mają do 

opaåowaåia materiał rzeczówiście im potrzebåó i wart zapamiętaåiaK aodatkowe 

strukturó są wprowadzaåe tólko w sótuacjiI kiedó wódają się åiezbędåeI co czasami 

wódaje się bóć wadąI ale zåajomość podstawowóch reguł składåi i słowåictwa z 

pewåością pozwoli åa wópowiedź i w miarę swobodåe przeczótaåie literaturó 

fachowejK kależó też pamiętaćI że tekstó techåiczåe w dużej mierze są wsparte różåego 

rodzaju wókresamiI grafami i rósuåkamiI któró w zåaczącó sposób ułatwiają 

zrozumieåie tekstuK  

_ardzo ważåóm wódaje się podkreśleåie faktuI iż w ciągu lektoratu åie jesteśmó w 

staåie åauczóć studeåtów opaåowaåia wszóstkich kompeteåcji i rozwoju wszóstkich 

umiejętåościI zwłaszcza zaś umiejętåości mówieåia w studiowaåej dziedziåie fachowejK 

t większości przópadków studeåci w swojej pracó zawodowej będą posługiwać się 

jęzókiem obcóm w czótaåiu ze zrozumieåiem literaturó fachowejK alatego skupiamó się 

åa umiejętåościach receptówåóchK lczówiścieI w grupach o åajwóższóm poziomie 

zaawaåsowaåia możåa pozwolić sobie åa dodatkowe ćwiczeåia umożliwiające 

praktóczåe ćwiczeåie wszóstkich umiejętåościI ale takie grupó zdarzają się rzadkoK 
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deåeralåie åależó podkreślićI iż åauczaåie jęzóków specjalistóczåóch szeregu 

dziedziå iåżóåierójåóch åie doczekało się jak dotąd bogatej literaturó i opracowańK 

pzukając materiałówI jak uczóć jęzóka specjalistóczåego i jakie aspektó wóbraćI 

åatrafiamó główåie åa artókułó szeroko i dogłębåie omawiające åauczaåie jęzóka 

bizåesu EåpK Business bnglishFI tak jakbó to bóła jedóåa dziedziåa jęzóka zawodowegoK 

fståieje cała gama podręczåików do åauki wóżej wspomåiaåego jęzóka i wódaje sięI że 

i wódawcó i osobó zajmujące się metodóką åauczaåia jęzóków obcóch ?zapomåieli?I że 

iståieją iååe dziedziåó żócia åiż szeroko rozumiaåó bizåesK oówåież åauczaåie w 

ramach tej wąskiej specjalåości jestI przóåajmåiej tak wódaje mi się z obserwacjiI 

uważaåe przez åauczócieli za dużo łatwiejsze i prostsze åiż uczeåie åa przókład o 

budowie silåikaI prawie lhmaI czó reakcjach chemiczåóchK tówodzi się to w dużej 

mierze prawdopodobåie z faktuI iż åauki ścisłe åie są popularåe i bóć może samóch 

åauczócielom sprawiałó kłopot w szkoleKOU    

RKTK4 pprawdzanie znajomości leksóki i ocena sprawności czótania ze 

zrozumieniem 

RKTK4KN lcena kompetencji leksókalnej 

kauczócielI któró przógotowuje w jakiejkolwiek formie test sprawdzającó 

zåajomość słowåictwa musi odpowiedzieć przede wszóstkim åa pótaåieI co ozåaczaI iż 

uczeń umieLzåa daåe słowoK ka ogół przójmuje sięI że uczącó się zåa daåó wórazI jeśli 

rozróżåia jego graficzåą i dźwiękową formęI zåa jego podstawowe zåaczeåie i umie 

użyć daåe słowo w poprawåej formie w odpowiedåim koåtekścieI potrafi wskazać iååe 

zåaczeåia daåego słowa i związki z iååómi słowamiI umie poprawåie i zrozumiale 

wómówić słowoI abó bóć zrozumiaåóm Ehomorowska OMMRI SOFK 

lczówiścieI åie zawsze powiååiśmó wómagać od uczącóch się wszóstkich 

powóższóch aspektówK mlaåując zajęcia i omawiając poszczególåe temató åależó 

zdecódowaćI które słowa studeåci wiååi zapamiętać w sposób produktówåóI a któróch 

słów wóstarczó  zåajomość bieråaK  Celowóm wódaje  sięI  chociaż pobieżåe  omówieåie  

                                                
OUjoim grupom zawsze tłumaczęI że ja åie jestem specjalistą z ich dziedziåóI i trudåo åim bóć mając kilka grup 
z różåóch wódziałówI ale służę im pomocą w przópadku trudåości jęzókowóchK lczówiście prowadząc zajęcia 
åa tóm samóm kieruåku po pewåóm czasie zupełåie swobodåie operuję pewåómi wórażeåiami i åieobce są mi 
opisówaåe zjawiska i procesóK  
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ze studeåtamiI które słowa z daåego tekstu muszą bóć opaåowaåe w sposób czóååóK 

lczówiście mam åa móśli tekst przerobioåó uprzedåio åa zajęciach wraz ze 

stosowåómi ćwiczeåiamiI rówåież tómi poświęcoåómi leksóceK _ardzo często podczas 

pracó z tekstem EåpK przó odpowiadaåiu åa pótaåia związaåe z publikacjąI lub 

wószukiwaåiu właściwej iåformacjiF wskazuję åa pewåe słowaI które są ważåe i åależó 

åa åie szczególåie zwrócić uwagęK jogą to bóć słowa powtarzające się z dużą 

częstotliwością w tekstach z daåego obszaru tematóczåegoI bądź słowa kluczowe dla 

zrozumieåia właściwie daåej partii materiałuK moåieważ koåtrola zåajomości 

słowåictwa åastępuje åa bieżącoI åajczęściej po przerobieåiu jedåego lub dwóch 

tekstówI mam prawo wómagać zåajomości większej liczbó słówI jak i zåajomości słów 

trudåiejszóchI bądź rzadziej użówaåóchK  

fståieje wiele techåik sprawdzającóch zåajomość słowåictwaK t testachI które 

przógotowuję sama åa użótek moich studeåtów skupiam się główåie åa sprawdzeåiu 

zåajomości słowåictwaI ale åie w oderwaåiu od zåajomości tematuK lczówiścieI åie 

jestem ekspertem od techåikiI stąd pótaåia muszą bóć sformułowaåe w miarę jasåo i 

jedåozåaczåieK katomiast osobiście jestem przeciwåiczką testów sprawdzającóch 

słowåictwo w formie listó słówI które åależó przetłumaczóć åa jęzók obcóK cormułując 

wópowiedziI åawet w jęzóku ojczóstómI bówa takI że zdarzó się åam zapomåieć 

jakiegoś słowa Ebądź mamó je åa ?końcu jęzóka?FI co wcale åie uåiemożliwia 

przekazaåia komuåikatu i bócie zrozumiaåómK wawsze możåa daåe słowo zastąpić 

iååóm lub przedstawić daåe zagadåieåie w sposób opisowóK katomiast łatwiej jest 

zdecódowaåie wómagać wskazaåia koåkretåego słowa w koåtekścieK kajczęściej 

stosowaåómi przeze måie åa zajęciach techåikami są W 

· wpisaåie słówLzwrotów w lukiX podaję listę słówLzwrotówI ale zawsze liczåiejszą 

åiż liczba lukX z regułó są to zdaåia pełåeI czasami krótki opisI z którego bardzo 

jasåo wóåikaI które słowa wiååó bóć wpisaåeX åierzadko ułatwieåiem jest forma 

gramatóczåaX 

· podawaåie sóåoåimów lub aåtoåimówX 

· łączeåie daåóch słów z ich defiåicjąI åierzadko różåiącą się od podaåej w 

podręczåikuI ale åadal w swoim pierwotåóm zåaczeåiuX 

· åadawaåie ozåaczeń wskazaåóm częściom åa obrazkuX często korzóstamó w trakcie 

åauki z rósuåków i fotografii obrazującóch omawiaåe zjawiskoI daje to duże pole 
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maåewruI poåieważ możåa wókorzóstać podobåie działające urządzeåie do opisu 

elemeåtów składowóchX 

· krótkie odpowiedzi åa precózójåie sformułowaåe pótaåiaI które wómagają użócia 

koåkretåóch słówX 

· uzupełåiaåie iåformacji według puåktów podaåóch w tabelceK 

ptaram się tak skoåstruować testI abó åie bóło to tólko i wółączåie  sprawdzeåie 

słowåictwaI ale abó studeåt przógotowując się do sprawdziaåu zmuszoåó bół do 

przeczótaåia tekstu i zazåajomieåia się z faktami – większość iåformacji zawartóch w 

tekstach do åauki jęzóka specjalistóczåego jest zåaåa studeåtom Ez ćwiczeńI wókładówI 

lub z lekcji fizókiI chemii ze szkołó średåiej lub liceumFI toteż łatwiej jest im przóswoić 

sobie åowe słowa w koåtekście i stąd moja decózja o sprawdzaåiu słowåictwa w takiej 

formieK 

hoåtrola zåajomości słowåictwa i struktur åastępuje w większości przópadków po 

przerobieåiu jedåego rozdziału staåowiącego całośćI stąd potrzeba różåorodåości 

ćwiczeńK lczówiście åa bieżąco åa zajęciach rówåież sprawdzam wiedzę z daåej partii 

materiałuK moåieważ jedåą z części egzamiåu końcowego jest uståa odpowiedź åa 

pótaåie z zakresu materiału jęzóka specjalistóczåegoI toteż åa zajęciach studeåci 

proszeåi są o opis działaåia daåego urządzeåiaI opis zjawiskaI wskazaåie różåic i 

podobieństwI opis budowó åa przókład geåeratoraI itpK Czasami studeåci sami opisują z 

wóbraåego tematu urządzeåiaI åatomiast iååi mają zåaleźć dla åich åazwęK  

aużo humoru i iåweåcji twórczej wókazują studeåci poproszeåi o przógotowaåie 

testu sprawdzającego zåajomość słowåictwa z zakresu matematóki i geometriiK juszę 

przózåaćI iż studeåci są bardzo kreatówåi i puszczają wodze faåtazjiI w związkuI z 

czóm powstają bardzo ciekawe i iåspirujące ćwiczeåiaI które wókorzóstuję w dalszej 

pracóI åa przókład podczas sprawdziaåu Eoczówiście uprzedåio pótając o zgodę åa 

użócie wspomåiaåóch materiałówFK 

gedeå ze sprawdziaåów składał się åatomiast z szeregu zadań dotóczącóch 

wiadomości z elektrotechåikiI fizókiI ale bardzo podstawowóchI w które włączółam 

fałszówe iåformacjeI tópu ładuåek elektróczåó mierzoåó jest w kolumbach E poprawåa 

odpowiedź powiååa brzmieć w kulombachFX czó w obwodzie elektróczåóm åapięcie 

płóåie od plusa do miåusa Eåapięcie åie płóåieI tólko prądFI i tóm podobåe pótaåiaK qest 
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åie sprawił wielu kłopotówI ale åie wszóscó umieli poprawić wskazaåe błędóK 

kajczęściej związaåe bóło to z åiezåajomością tematu lub słowåictwaK  

fååą techåiką stosowaåą przeze måie åa zajęciach są pótaåia przógotowówaåe przez 

studeåtów dla swoich kolegów i koleżaåekK lczówiście tworzeåie pótań w różåóch 

czasach i stroåach jest już poprzedåio przópomåiaåeI przećwiczoåe i opaåowaåeK mo 

zapozåaåiu się z tekstemI objaśåieåiu trudåiejszóch zwrotówI wórażeńI studeåci 

przógotowują pótaåia åa bazie tekstu – pótaåia dotóczą oczówiście zawartóch w 

materiale wiadomościK mótaåia wiååó bóć krótkie i precózójåie sformułowaåeI po 

pótaåiu åastępuje szóbka odpowiedź – oczówiście åie jest zabroåioåe spoglądaåie do 

tekstuK Ale w teå sposób studeåci ćwiczą tworzeåie pótańI ugruåtowują zdobótą wiedzę 

i słowåictwoK wachęcam ich wręcz do cótowaåia wórażeń i zwrotów użótóch w tekścieK 

qeå rodzaj ćwiczeń jest dość lubiaåó przez studeåtówI poåieważ dodatkowo 

wprowadza pewieå elemeåt rówalizacjiI co zåaczåie podåosi efektó pracóK lkazuje sięI 

że studeåci åauk techåiczåóch potrafią wókazać się åiebówałą wóobraźåią J czasami w 

ramach powtórki słowåictwa z daåego działu proszę ich o åapisaåie krótkiej historójkiI 

w której åależó wókorzóstać słowa i wórażeåia z podaåej listóK hrótkie opowiadaåia 

pisaåe są w åajróżåiejszóch koåweåcjachI od humoróstóczåóch po horroróI ale muszę 

przózåaćI iż słucha się ich åaprawdę z zaiåteresowaåiemK 

t koåkluzjiI åależó stwierdzićI iż åajlepsze rezultató osiąga się poprzez 

sóstematóczåe sprawdzaåie słowåictwaK qechåiki wókorzóstówaåe wiååó bóć 

dostosowaåe do poziomu studeåtówI tematuI wiekuI rodzaju tekstu åa bazieI którego 

przógotowaåe są ćwiczeåiaK qak jak już wspomåiałam wcześåiejI åależó uåikaćI co åie 

zåaczó odrzucićI tłumaczeåia całóch zdań åa jęzók obcóK qłumaczeåie jest osobåą 

sprawåościąI która musi bóć uczoåa oddzielåieK Ale jest to techåika do przójęcia w 

przópadku sprawdzaåia opaåowaåia wiedzó z jęzóka specjalistóczåego – trudåo wręcz 

uåikåąć ćwiczeåia opartego åa przetłumaczeåiu åa przókład zwrotów czó åazw 

pewåóch urządzeńK tprowadzeåie dodatkowo elemeåtu rówalizacji  międzó grupami 

zwiększa skuteczåość ćwiczeńI prowadząc do jak åajlepszego opaåowaåia kompeteåcji 

leksókalåejI ze szczególåóm uwzględåieåiem słowåictwa specjalistóczåego 
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RKTK4KO lcena umiejętności czótania ze zrozumieniem 

mrzede wszóstkim åależó tu uściślić sprawåośćI którą chcemó sprawdzić – mam åa 

móśli czótaåie cicheI poåieważ czótaåie głośåe będące pierwszóm etapem åabówaåia 

umiejętåości czótaåia jest też formą pracó åad iåtoåacjąI poprawåą wómowąI akceåtemI 

stąd w tóm przópadku trzeba się skupić åad iååómi elemeåtamiK kas åatomiast 

iåteresuje tu zrozumieåie tekstu czótaåego iådówidualåie cichoK moczątkowo w 

podejściu tradócójåóm åabócie sprawåości czótaåia ze zrozumieåiem ozåaczało 

åabócie umiejętåości rozróżåiaåia zåaków graficzåóchI rozumieåia wórazówI zwrotów 

i struktur gramatóczåóch użótóch w tekście Ehomorowska OMMRI NOMFK modejście 

komuåikacójåe zåaczåie rozszerzóło zakres umiejętåości składającóch się åa czótaåie 

ze zrozumieåiemI w któróm testowaåe jest oåo w sposób całościowóI globalåóK tśród 

tóch umiejętåości åależó wómieåić umiejętåość zrozumieåia móśli przewodåiej daåego 

tekstuI jak i główåej idei i iåteåcji autoraX zrozumieåie zawartóch w tekście iåformacjiI 

kategoriiX umiejętåość wółowieåia z tekstu iåformacji zasadåiczóchI główåóch 

puåktówI tezX umiejętåość wószukaåia w tekście koåkretåej iåformacjiI faktuI daåóch 

liczbowóchI itpKX umiejętåość rozróżåieåia rodzaju tekstu i określeåia jego strukturó 

Ehomorowska OMMRI NOMFK   

fståieje wiele różåorodåóch techåik umożliwiającóch sprawdzeåie poziomu 

sprawåości czótaåia ze zrozumieåiemI ale chcę skupić się wółączåie åa studeåtachI 

czóli grupie wiekowo już starszej i z åabótómi umiejętåościami czótaåiaI jak i wiedzą 

teoretóczåą z daåego zakresuI poåadto biorę pod uwagę czótaåie tekstów dłuższóchI 

staåowiącóch całośćK  

kajprostszą formą testowaåia zrozumieåia tekstu jest odpowiedź åa zadaåe pótaåie 

dotóczące treści przeczótaåego materiałuK ldpowiedź może bóć uståa lub pisemåaK 

fstotåe jestI abó pótaåie bóło sformułowaåe jedåozåaczåie i åa poziomie dostosowaåóm 

do grupóK Czasami zdarza sięI iż studeåt rozumie tekstI ale åie potrafi ułożyć 

odpowiedzi w obcóm jęzókuK kależó tu rówåież bardzo mocåo podkreślićI iż 

sprawdzamó rozumieåie tekstuI w związkuI z czóm åie oceåiamó poprawåości 

jęzókowej odpowiedziI ma oåa w tóm przópadku måiejsze zåaczeåie i åie może 

decódować o oceåie zrozumieåia tekstuK  

t przópadku grup bardziej zaawaåsowaåóch możåa pokusić się o zadaåie pótań 

złożoåóchI o wóższóm stopåiu trudåościI – czóli pótań wómagającóch åie tólko 
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wószukaåia koåkretåej iåformacji w tekścieI ale i dedukcjiI co z kolei wómaga dość 

dokładåego zrozumieåia tekstu i wósåucia wåioskówK Czasami studeåt musi dokoåać 

wóboru trafåości odpowiedzi z wielu wariaåtówK qego tópu ćwiczeåie jest możliwe w 

grupach o wósokim stopåiu zaawaåsowaåia jęzókowegoK 

t pracó z tekstami dłuższómi iååą techåiką sprawdzającą zrozumieåie są zdaåia 

tópu prawdaLfałszK momoże åam to oceåić stopień zrozumieåia móśli przewodåiej przez 

studeåtówK jożåa ich poprosić też o ułożeåie w logiczåą całość przemieszaåóch zdańI 

w grupie o lepszóm stopåiu zåajomości jęzókaI mogą to bóć åa przókład dwa rozsópaåe 

tekstóK pegregując je i układając w logiczåą całość studeåt ma możliwość wókazaåia się 

åie tólko wiedzą jęzókowąI ale i wiedzą z daåego tematuK fååą techåikąI wcale åie tak 

łatwąI jak wódaje się åa pierwszó rzut okaI jest ułożeåie lub dopasowaåie do tekstuI 

paragrafuI odpowiedåiego tótułuK qechåika ta dość dobrze sprawdza ogólåe 

zrozumieåie tekstuK lczówiścieI celowóm jest wprowadzeåieI w przópadku podaåia 

tótułówI większej liczbó tótułów åiż paragrafówI co zmusi studeåtów do móśleåia i 

aåalizóI i zapobiegåie zgadówaåiuK 

aość często stosowaåą formą sprawdzeåia zåajomości tekstu jest wópełåieåie 

tabelki bądź wókresuK qabelka może åiejako porządkować uzóskaåe z tekstu iåformacje 

pod wóbraåómi hasłami i jest dobrą metodą ćwiczeåia sprawåości mediacójåóchI 

poåieważ ćwiczó przekodowówaåie słowåej iåformacji åa iåformację wizualåą 

Ehomorowska OMMRFK katomiast w grupie o åiższóm poziomie sprawåości jęzókowóch 

dobrze skoåstruowaåa tabelka pomaga uporządkować iåformacje zawarte w tekścieK  

qekstó omawiaåe i przerabiaåe åa zajęciach są z regułó dłuższe i obok główåej ideiI 

zawierają wiele wątków poboczåóchI co z kolei staåowi dobrą podstawę do wszelkiego 

rodzaju ćwiczeń åa zrozumieåieK fm więcej iåformacjiI tóm więcej pótań możåa zadaćI 

tóm więcej możåa ułożyć zadań tópu prawdaLfałszK mrzó tworzeåiu jedåak 

różåorodåóch ćwiczeń sprawdzającóch åależó wóstrzegać się zadań tak 

sformułowaåóchI iż studeåt z łatwością åa åie odpowie lub rozwiąże wókorzóstując 

wiedzę ogólåą z iååóch źródełK lczówiścieI wiedza ta pomaga w zrozumieåiu pewåóch 

zjawisk opisaåóchI skojarzeåiu faktów i ogólåóm przóswojeåiu tekstuI ale i sam tekst i 

ćwiczeåia wiååó bóć tak dobraåeI abó klarowåie sprawdzałó zrozumieåie koåkretåego 

materiałuK 

fm szerszó wachlarz różåorodåóch ćwiczeń tóm dokładåiej możemó zorieåtować się 

czó daåó studeåt zrozumiał tekst pisaåóK lbie grupó ćwiczeńI to zåaczó zadaåia 
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dotóczące wątku główåego jak i wątków poboczåóch åależó oddzielić od siebieK f co 

ważåeI ćwiczeåia muszą bóć tak skoåstruowaåeI abó odpowiedzi możåa bóło zåaleźć w 

tekście i åie będą potrzebåe dodatkowe materiałóK Abó åaprawdę sprawdzić 

zrozumieåie tekstu w ćwiczeåiach åie wolåo wókorzóstówać zwrotów zåajdującóch się 

w tekście – mowa o zadaåiach odåoszącóch się do koåkretåóch iåformacji 

Ehomorowska OMMRI NOTFK 

holejåą techåiką sprawdzaåia zrozumieåia tekstu jest wópełåiaåie luk w specjalåie 

przógotowaåóm tekście opartóm åa przerobioåóm materialeK Ćwiczeåie to może mieć 

dwie wersjeI pierwsza łatwiejsza to podaåie zwrotów bądź słówI które powiååó bóć 

wpisaåe w wolåe miejscaI ale abó choć trochę utrudåić åależó podać więcej wórazów 

aåiżeli lukK wostawiając miejsca wolåe åa zwrotó tópu po pierwszeI kolejnoI w końcuI 

ostatecznieI dlategoI itpK możemó badać rozumieåie spójåości tekstuK t wersji zåaczåie 

trudåiejszej zostawiamó lukiI ale åie podajemó wórazów i zwrotówK t teå sposób 

badamó åie tólko zdolåości receptówåeI czóli zrozumieåie tekstuI ale i produktówåeK 

Czasami dla ułatwieåia wskazaåe jest podaåie åa przókład pierwszej literó 

prawidłowego wórazuK mrzógotowując wspomåiaåe ćwiczeåie trzeba uważaćI abó åie 

wpaść w pułapkę listó zbót trudåóch słówI poåieważ skupiamó się åa badaåiu 

zrozumieåia tekstu przerobioåegoI a åie åa ogólåej biegłości jęzókowejK tórazó i 

strukturó otaczające lukę muszą åaprowadzić studeåta åa wpisaåie właściwego słowa 

Ehomorowska OMMRI NOUF 

mrosząc studeåtów o wókoåaåie wómieåioåego ćwiczeåiaI wskazuję im zawsze åa 

aspekt gramatóczåoJstrukturalåóK jiaåowicie pewåe aspektó budowó zdaåia mogą 

sugerować jakiego tópu słowo wiååo bóć wpisaåeI åa przókład jeśli podaåe są 

przedimki tópu aLanLthe Ew jęzóku aågielskimFI to oczówiście sugeruje jasåoI iż 

szukaåóm słowem jest rzeczowåikK lczówiścieI są to radó dla osób słabszóchI abó 

drogą elimiåacji wópełåić test i mimo wszóstko mieć poczucie sukcesuK  

t sprawdzaåiu zrozumieåia przeczótaåego tekstu stosuje się rówåież techåikę 

elimiåacji wórazów zbędåóchK ptudeåt proszoåó jest o wókreśleåie z tekstu słów 

åiewiążącóch się z treścią czótaåego poprzedåio tekstuK  

wrozumieåie tekstu możemó sprawdzić też techåiką wóboru wewåątrztekstowegoI 

czóli studeåt wóbiera właściwe słowo z podaåóch dwóch lub trzechK fååóm wariaåtem 

wspomåiaåego ćwiczeåia jest wóbór trafåego zakończeåia zdań opartóch åa czótaåóm 

tekścieK qworząc takie ćwiczeåie åauczóciel musi pamiętaćI iż każde zakończeåie 
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wiååo bóć poprawåe jęzókowoI a różåić mogą się jedóåie logiczåóm uzupełåieåiem 

sprawdzaåego tekstuK  

moåieważ przógotowujemó studeåtów do opaåowaåia sprawåości czótaåia tekstów 

fachowoJspecjalistóczåóchI bardzo ważåóm elemeåtem jest rówåież szóbkość czótaåiaK 

Często jest to umiejętåość mało doceåiaåaI ale jej zåaczeåie rośåie i jest ważåóm 

czóååikiem w dalszej pracó åad jęzókiemK aużą wagę do czótaåia w określoåóm czasie 

przówiązuje się też åa poziomie zaawaåsowaåómK dłówåóm celami szóbkiego czótaåia 

ze zrozumieåiem sąW poszerzeåie pola czótaåiaI rozwiåięcie domósłu jęzókowego 

Euwaga jest przesuwaåa åa zåaczeåie a åie åa formę jęzókowąF oraz stopåiowa redukcja 

artókulacji Ehomorowska OMMRI NPMFK tómieåioåe wcześåiej techåiki testowaåia 

czótaåia ze zrozumieåiem mogą z powodzeåiem bóć stosowaåe w badaåiu szóbkiego 

czótaåiaI ale oczówiście musi temu towarzószóć pomiar czasuK gedåak åajlepiej åadają 

się techåiki elimiåacji słów zbędåóch i wóboru z podaåóch opcjiK tódaje się jedåakI że 

åie åależó przesadzać z badaåiem szóbkości czótaåia ze zrozumieåiemI poåieważ 

åaszóm priorótetem wiååo jedåak bóć badaåie zrozumieåia tekstuK 

t przópadku uståóch wópowiedzi udzielaåóch przez studeåta åależó brać pod 

uwagę i oceåiać główåie wartość merótoróczåąI åatomiast poziom opaåowaåia 

czóååości jęzókowóch åie powiåieå przeważyć w oceåie całej wópowiedziK jimo 

wszóstkoI zakładamóI że w przószłóm żóciu zawodowóm studeåci będą mieli åawók 

sięgaåia po literaturę fachowąI i ich główåóm celem będzie przeczótaåie tekstu i 

zapozåaåie się z treściąI zrozumieåie jejI przóswojeåia i eweåtualåe wókorzóstaåie w 

dalszej pracóK  

Chcę podkreślićI iż bardzo dobrą techåiką sprawdzaåia zrozumieåia we wszelkiego 

rodzaju tekstach są ćwiczeåia oparte åa wóborzeK jożemó poprosić studeåta o wóbór 

właściwej iåformacjiI wóbór zdaåia zgodåego z tekstem przeczótaåómI wóbór 

uzupełåieåia zdaåiaI paragrafuK jożåa rówåież z powodzeåiem przógotować zadaåia 

oparte åa rozsópce jęzókowejI poprosić o ustaleåie kolejåości zdań Eświetåe ćwiczeåie 

przó opisie åpK jakiegoś procesu lub działaåia urządzeåiaFI wóbrać zdaåia prawdziwe 

odåoszące się do tekstuK Ćwiczeåia oparte åa wóborze dokoåówaåóm przez studeåta są 

bardziej pracochłoååe w przógotowaåiuI ale pozwalają w sposób w miarę obiektówåie 

oceåić sprawdzaåegoK blimiåujemó w teå sposób zgadówaåieI ukieruåkowujemó 

studeåta åa ściśle określoåe iåformacjeI i przede wszóstkim åie skupiamó się åa oceåie 

iååóch sprawåości jęzókowóchI åa przókład åa pisaåiuI ortografiiI poprawåości 
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zastosowaåóch form gramatóczåóchI co oszczędza åam czótaåia samodzielåóch 

przemóśleń studeåtaI często bardzo różåóch w formie i treściI i åie zawsze klarowåie 

pokazującóchI czó badaåó åaprawdę zrozumiał tekstK qrzeba tu jeszcze wspomåieć o 

aspekcie puåktowaåia w przópadku czótaåia dłuższóch i samodzielåóch ustępów 

przógotowaåóch przez uczåiaK qrudåo tu åiekiedó o obiektówåą oceåę gdóż rodzą się 

wtedó problemó związaåe z liczåómi błędami jęzókowómiK  

mrzógotowując test sprawdzającó åależó pamiętaćI abó poleceåia i ćwiczeåia åie 

staåowiłó dodatkowóch trudåości i åie bółó koåkureåcójåe w stosuåku do tekstuI 

którego zrozumieåie badamóK 

RKU tnioski dódaktóczne 

t przópadku pracó z tekstem pisaåóm i åastawieåiem åa ćwiczeåie i rozwijaåie 

zdolåości czótaåia åależó pamiętaćI iż po pierwsze zostało wóodrębåioåóch wiele 

rodzajów umiejętåości czótaåiaI po drugie czótaåie może staåowić puåkt wójściowó do 

dalszóch działań EpisaåiaI słuchaåiaI wópowiedziFK watem åawet krótki tekst może bóć 

bodźcem do szeregu stómulującóch ćwiczeńI które pozwolą rozwijać iååe umiejętåości 

w zakresie jęzóka obcegoK  

gedóåą graåicą jest wóobraźåia åauczócielaI jego iååowacójåość i otwarcie åa åowe 

metodó i techåikiK mraca z tekstem będzie zåaczåie bardziej efektówåa i przóåiesie 

założoåe efektóI jeśli åauczóciel zdecóduje się åa pracę w parach lub grupachK A to z 

kolei umożliwia każdej grupie pracę we własåóm tempie i zmusza uczeståików daåego 

zespołu do częstszego zabieraåia głosuI aåiżeli w przópadku pracó åa forum całej klasóK  

Czótaåie jest ćwiczeåiemI w któróm domiåującą rolę odgrówają oczó i mózg 

Eearmer NVVNI NVMFK Czótaåó tekst jest åajpierw odbieraåó przez oczóI a åastępåie 

przetwarzaåó przez mózgK wasadåiczo szóbkość czótaåia zależó główåie od 

czótającegoK ld początku åauki jęzóka obcego åależó uczóć studeåtówI w jaki sposób 

czótać tekstI abó zåaleźć wskazaåą iåformacjęI lubI abó zorieåtować się pobieżåie w 

temacieK qrzeba przekoåać czótającóchI iż do poprawåego wókoåaåia wspomåiaåóch 

zadań åie trzeba zåać wszóstkich słów i struktur jęzókowóch – satósfakcjoåujące 

czótaåie możåa osiągåąć bez dokładåego i dogłębåego zrozumieåia tekstuK alatego tak 

ważåe jest åauczeåie studeåtów umiejętåości zrozumieåiaI co jest w tekście zåaczące 

åawetI jeśli åie rozumieją wszóstkich strukturK moåieważ czótaåie odbówa się w tempie 
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czótającegoI iståieje pokusaI abó każdorazowo sprawdzać i skupiać się åa szukaåiu w 

słowåiku åowóchI åiezrozumiałóch słówK t teå sposób åiestetó åie możåa åauczóć się 

czótaåia tekstów w jęzóku obcómI poåieważ skrupulatåe sprawdzaåie åiezrozumiałóch 

fragmeåtów bardzo utrudåia odbiór słowa pisaåegoI spowalåia czótaåie i skuteczåie 

zåiechęca do dalszej pracóK lzåacza toI iż åauczóciel musi åie tólko staraååie 

przemóśleć rodzaj zadań dopasowaåóch do daåej grupó studeåtówI ale rówåie staraååie 

åależó zastaåowić się åad problemem czasu przezåaczoåego åa wókoåaåie zadaåiaW 

czótaåieI åawet to pobieżåeI w celu szukaåia tólko wóbraåej iåformacjiI åie może 

odbówać się pod presją czasuI åie może to bóć czótaåie gwałtowåeI bez chwili 

zastaåowieåiaK t miarę sóstematóczåóch ćwiczeń prawdopodobåie studeåci będą tego 

czasu potrzebować coraz måiejK    

t tóm miejscu zamókam część teoretóczåą mojej pracó i przechodzę do części 

empiróczåejK t åastępåóch dwóch rozdziałach przedstawię ceåtra åauczaåia jęzóków 

obcóchI zasadó ich działaåiaI oraz uczelåieI åa któróch przeprowadziłam badaåia 

empiróczåeK 
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tarunki i organizacja nauczania jęzóków obcóch dorosłóch na 

uczelniach technicznóch 

SKN mroblemó związane z nauczaniem i uczeniem się jęzóków obcóch na 

lektoratach 

kauka jęzóka obcego åa studiach może bóć rozpatrówaåa åa wielu płaszczózåachK 

iektorat staåowi możliwość koåtóåuacji åauki jęzóka obcego ze szkołó średåiejI i 

utrwaleåia åabótóch umiejętåości jęzókowóchK moåieważ jedåak åauczaåie jęzóków 

obcóch w szkołach poåadpodstawowóch i poåadgimåazjalåóch staåowi w wielu 

przópadkach problemI åie zawsze studeåci reprezeåtują odpowiedåi poziom zåajomości 

jęzókaK t przópadku uczelåi techåiczåóch większość przószłóch studeåtów decóduje 

się åa zdawaåie maturó z jęzóka obcego åa poziomie podstawowómI co ozåacza åie 

dość wósoki poziom kompeteåcji jęzókowóchK t przópadku dobrze umotówowaåóch 

studeåtów i zastosowaåia właściwóch metod åauczaåia oraz doborze materiałów 

dódaktóczåóchI iståiej duża szaåsa åa podåiesieåie poziomu zåajomości jęzókaK  

tięcej problemów pojawia się w sótuacjiI gdó åauka daåego jęzóka obcego jest 

åarzucoåa z góró przez radó wódziałów i studeåt musi uczóć się jęzóka od podstawK 

gest to sótuacja trudåa åie tólko dla uczącego sięI ale i dla lektoraI któró musi wókazać 

się dużo większóm zaaågażowaåiem i poświęceåiemK kauczóciel stoi przed dólematemI 

jak pogodzić umiejętåości studeåtówI ich kompeteåcje jęzókowe i zakres materiałuI 

któró powiåieå bóć opaåowaåóK kakłada to åa lektora szereg dodatkowóch 

obowiązkówI jak chociażbó dopasowaåie materiałów do poziomu studeåtówK 

mroblemem åie jest zåalezieåie odpowiedåich ćwiczeń gramatóczåóch i strukturalåóch 

åa właściwóm poziomieI ale problemem jest åauczeåie i przerobieåie tekstów jęzóka 

specjalistóczåego åa takim poziomieI jaki będzie stosowåó dla uczącóch sięK t takiej 

sótuacji åależó zåaleźć materiałóI które w dużo prostszó sposób mogą przekazać treści 

wómagaåe w programieK qo samo zagadåieåie możåa omówić w sposób bardzo prostóI 

klarowåóI tworząc zdaåia o åiezbót skomplikowaåej strukturzeI przó pomocó dwóchI 
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trzech czasów Ew przópadku jęzóka aågielskiegoFI koåceåtrując się główåie åa leksóceK 

t grupach o åiższóm poziomie po opaåowaåiu główåóch struktur zdaåiowóch i 

podstawowóch czasówI åauka słowåictwa specjalistóczåego staåowi główåe wózwaåieK 

kie ma tóch problemów w grupach bardziej zaawaåsowaåóchI gdzie tworzeåie 

wópowiedziI åawet dłuższóch åie staåowi trudåościI a po opaåowaåiu słowåictwa i 

zwrotów tópowóch dla daåego kieruåku åaukiI studeåci w miarę swobodåie potrafią się 

wópowiadać åa temató fachoweK Często w tóch grupach åauczóciel może urozmaicać 

zajęcia dodatkowómi materiałami i rozszerzóć sólabus o zagadåieåia wókraczające 

poza programK qutaj problem stawowi właściwó dobór tekstów i ćwiczeńI ale jest to 

osobåó tematK   pzkodaI że tak mało godziå jest przezåaczoåóch åa åaukę jęzóków 

obcóch åa uczelåiach techåiczåóchK ptaåowi to kolejåó problem w realizacji programuK 

jiåimum obejmuje NOM godziå i w większości uczelåi teå staådard jest przestrzegaåóI 

bez możliwości zwiększeåia liczbó godziåK kiewóstarczająca liczba godziå w 

połączeåiu z åiezbót wósokim poziomem zåajomości jęzóków obcóch stwarza duże 

komplikacje w procesie dódaktóczåómK 

ptudeåtami molitechåik są często absolweåci techåików i szkół zawodowóchI w 

któróch jęzók åierzadko traktowaåó jest jako przedmiot måiej ważåóI bądź często 

zaåiechaåóK kiejedåokrotåie spotkałam się z opiåiąI iż plaåó dotóczące studiowaåia 

åauk ścisłóch pozwalają åa odłożeåie lub margiåalåe traktowaåie åauki jęzóka obcegoK 

w kolei dla przószłóch pracodawców zåajomość åa dobróm poziomie jęzóka obcego jest 

jedåóm z decódującóch króteriów przójęcia do pracóK f åależó tu wspomåieć o istotåej 

umiejętåościW doświadczeåie zarówåo zawodoweI jak i kompeteåcje jęzókowe możåa 

zdobówać wraz z upłówem czasuI ale studeåt wiåieå wórobić w sobie åawók 

samokształceåia i zdolåość uczeåia się åowóch rzeczóK azięki zajęciom z jęzóka 

obcego specjalistóczåegoI studeåci są zazåajomieåi z leksóką tópową dla daåego 

kieruåkuI podstawowómi strukturami użówaåómi w daåej specjalizacjiI co zåacząco 

ułatwia przószłą pracęK 

kiewątpliwie jedåóm z problemów dotóczącóch åauczaåia jęzóka fachowego jest 

przógotowaåie åauczócieliK wasógåalizowałam to zagadåieåie w rozdziałach O i RK  ala 

wielu åauczócieliI którzó przecież åie są specjalistami åa przókład z chemiiI fizókiI 

materiałozåawstwaI åauczaåie treści fachowóch staåowi duże wózwaåieK tiąże się to 

åie tólko z zapozåaåiem się z tematóką całkiem odmieååą od treści humaåistóczåóchI 

ale studeåci są zazwóczaj lepszómi specjalistami od lektora w daåej braåżóK moczucieI 



 ORP

iż åie jest się wóstarczająco kompeteåtåóm  powodujeI że część åauczócieli czuje się 

sfrustrowaåaK jóślęI że dużo zależó od umiejętåości åauczóciela åawiązaåia ze 

studeåtami właściwego koåtaktu – ja pomagam w sprawach jęzókaI åatomiast wó 

jesteście specjalistami w daåej dziedziåieK moåieważ lektorató odbówają się w 

większości przópadków w trakcie pierwszego i drugiego roku studiówI studeåci sami 

åie czują się jeszcze pewåie w swojej dziedziåie i åie spotkałam się z przópadkiemI abó 

próbowali przekazówać treści jęzóka fachowego w sposób błędåóI jeśli chodzi o treść 

merótoróczåąK gasåe i klarowåe określeåie roli åauczóciela i studeåta åa lektoracie 

pozwala åa rozwiązaåie zasógåalizowaåego problemuK kauczóciele obawiają się o swój 

prestiż i boją sięI iż obåażą przed studeåtami braki z zakresu wiedzó fachowejK wdarzają 

się rówåieżI åa szczęście bardzo rzadkoI studeåciI którzó podważają seås uczeåia 

jęzóka zawodowego przez åauczócielaI któró åie jest iåżóåieremK qak więc sceptóczåe 

podejście lektorów do åauczaåia jęzóka specjalistóczåego wraz z małą liczbą godziåI 

åiskim poziomem kompeteåcji jęzókowóch studeåtów może skuteczåie utrudåiać 

prowadzeåie zajęćK modejście do åauczaåia przez lektorów ceåtrów jęzókowóch jęzóka 

fachowego jest czasem obiektem kpiå i lekceważącego podejścia ze stroåó iååóch 

pracowåików uczelåiK Czasami wręcz podważają zasadåość przójętego programuI lub 

czują się zagrożeåiK  

kieobojętåą barierą w prawidłowóm działaåiu ceåtrów jęzókowóch åa uczelåiach 

staåowi zbót ubogie wóposażeåie sal dódaktóczåóchI brak podstawowego sprzętu 

audiowizualåegoI mediatekiI i biblioteka oferująca małó wóbór książekI lub materiałó 

aåachroåiczåe i åieadekwatåe do stosowaåego programuK  

kależó rówåież mocåo podkreślićI iż åauczaåie jęzóka fachowego åie jest 

jedåozåaczåe z åauczaåiem ogólåego jęzóka obcegoK t trakcie åaukiI podczas pracó z 

tekstami studeåci pozåają strukturó jęzókoweI słowåictwo związaåe z daåą dziedziåą 

åaukiI ale przóswajają sobie treści i iåformacje dotóczące swojego kieruåku studiówK 

geśli są to studeåci starszóch latI tekst fachowó staåowi źródło utrwaleåia bądź 

przópomåieåia treści specjalistóczåóchK t przópadku studeåtów pierwszego semestru 

åależó staraååie dobrać materiał realizowaåó åa lektoracieI takI abó åie okazał się zbót 

trudåó pod względem merótoróczåómK draåice międzó åauczaåiem jęzóka obcego a 

åauczaåiem przedmiotu zacierają się i czasami trudåo je jedåozåaczåie wózåaczóćK 

geśli tekstó do åauki jęzóka obcego zawierają treści fachowe zupełåie åowe dla 

studeåtówI są oåi w trudåej sótuacjiI poåieważ muszą uczóć się åie tólko jęzókaI ale i 
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przóswajać treści specjalistóczåeI co może czasami bóć przóczóåą åiepowodzeń i 

frustracjiK rczeåie się jęzóka obcego åa podstawie tekstów åie do końca zrozumiałóch 

praktóczåie uåiemożliwia poprawåe opaåowaåie leksóki i struktur tópowóch dla 

daåego jęzókaK alatego bardzo staraååie i rzetelåie åależó przógotować program 

lektoratuK 

kauczaåie jęzóka fachowego w grupie studeåtówI którzó prezeåtująI co åajmåiej 

poziom średåi jęzóka ogólåegoI åie staåowi większego problemuK qrudåości pojawiają 

się w grupach początkującóchI w któróch jęzók został åarzucoåó odgóråieK 

oozwiązaåiem bółobó umożliwieåie udziału słabszóch studeåtów w dodatkowóch 

zajęciach wórówåawczóchI co z kolei wiąże się z kosztami i åie każdó dziekaå åa taką 

opcję wódaje zgodęK alatego tak istotåóm w procesie åauczaåia jęzóka obcego åa 

uczelåi jest ciągłe moåitorowaåie potrzeb i postępów studeåtówI åadzór åad realizacją 

materiałuI i co się z tóm iåtegralåie wiążeI wåikliwa aåaliza programu åauczaåia i 

dopasowówaåie go do aktualåej sótuacjiK lczówiścieI åie mam åa móśli zmieåiaåie 

programu co semestrI ale osoba odpowiedzialåa za jego przógotowaåie wiååa bóć w 

stałóm koåtakcie z lektorami i dobrze wsłuchać się w ich uwagi i głosóK joże okazać 

sięI że daåó temat jest zbót trudåóI albo åie pasuje do całościI treści w åim zawarte 

okazałó się bóć już åieco przestarzałeI lub jęzók tekstu jest zbót hermetóczåó i mało 

zrozumiałóK oówåież treści fachowe åie mogą staåowić takiego ładuåku wiedzóI któró 

åie pozwoli skupić się åa åauczaåiu jęzóka obcegoK  

mroblemI wbrew pozoromI staåowią åiekiedó studeåci reprezeåtującó wósoki 

poziom zaawaåsowaåia zåajomości jęzóka obcegoK kierzadko zdarza sięI iż tacó 

studeåci mają dosóć wósokie måiemaåie o swoich kompeteåcjach jęzókowóch i 

przóchodzą åa lektorat z założeåiemI że åiczego åowego się åie åaucząI a jedóåie 

muszą uzóskać zaliczeåie i puåktó bCqp Eburopean Credit qransfer póstemFK jądró i 

doświadczoåó åauczóciel z pewåością poradzi sobie z tego tópu grupąI ale młodó lektor 

może poczuć zåiechęceåie spowodowaåe oporem ze stroåó studeåtówK t środowisku 

studeåtów o wósokiej zåajomości jęzóka obcego paåuje swoista rówalizacja i praca w 

takiej grupie åie åależó do łatwóchK w drugiej stroåóI po pewåóm czasieI po kilku 

zajęciach okazuje sięI że bóć może studeåci ci zåają całkiem dobrze jęzók ogólåóI ale 

muszą jedåak włożyć wósiłek w opaåowaåie jęzóka specjalistóczåegoK kiektórzó 

lektorzó przógotowują dla wóróżåiającóch się kompeteåcjami jęzókowómi dodatkowe 

materiałóI aleI co dziwåeI studeåci wcale åie są åimi zaiåteresowaåiK ozadko zdarza sięI 



 ORR

że studeåci proszą o dodatkowó materiał do samodzielåej pracóK w pewåością jest to 

spowodowaåe åatłokiem iååóch zajęć z iååóchI kieruåkowóch przedmiotówI ale w 

większości przópadków studeåci poprzestają åa wókoåówaåiu miåimumI które jest 

określoåe programemK w kolei  praca w grupach o średåiej zåajomości jęzóka obcego 

potrafi dać wiele satósfakcji åauczócielowiI poåieważ studeåci  starają się i wkładają 

dużo wósiłki w opaåowaåie zalecaåego materiałuK moåadto czują presję ze stroåó 

przószłóch pracodawcówI którzó zåajomość jęzóków obcóch stawiają åa wósokim 

miejscuK kależó podkreślićI iż lektor powiåieå starać się wpoić swoim studeåtom 

zasadę ciągłego dokształcaåia i doskoåaleåia kompeteåcji jęzókowóchK Aktówåość åa 

zajęciach z jęzóka obcego wzmacåia åie tólko umiejętåości jęzókoweI ale rówåież 

poczucie swojej wartości jako świadomego użótkowåika jęzóka obcegoK Czasami trzeba 

przełamać w studeåtach opór przed wópowiadaåiem się åa forum klasowómK Często 

studeåci mają åawóki ze szkołó średåiejI kiedó to åauczóciel skrupulatåie poprawiał 

każdó błąd i odejmował za åie puåktóK ptudeåci wiååi skończóć lektorat åie tólko z 

pogłębioåą wiedzą liågwistóczåą i umiejętåością komuåikacji w ramach jęzóka 

fachowegoI ale rówåież ze świadomościąI iż dobra zåajomość jęzóka obcego pozwoli 

im åa sóstematóczåe poszerzaåie swojej wiedzó specjalistóczåej poprzez stałeI bieżące 

czótaåie literaturó fachowej w obcóm jęzókuK  

oozwijaåie umiejętåości w opaåowaåiu jęzóka specjalistóczåego åa lektoracie ma 

więc swoją specófikęK gej pozåaåie J  zwłaszcza problemów w procesie åauki Joraz 

określeåie szaås åa ich rozwiązaåie jest przedmiotem całej rozprawóI szczególåie 

jedåak przeprowadzoåóch badań empiróczåóchK _adaåia te przeprowadzoåo w pięciu 

wóbraåóch uczelåiach w molsceK lbecåie przejdę więc do krótkiej charakteróstóki tóch 

uczelåi i ich Ceåtrów kauczaåia gęzóków lbcóchK  

SKO tarunki i organizacja nauczania jęzóków obcóch dorosłóch na 

uczelniach technicznóch 

SKOKN  kauczanie jęzóków obcóch na uczelniach wóższóch 

t czerwcu NVVV roku podpisaåa została przez OV miåistrów edukacji aeklaracja 

_olońskaI dokumeåtI któró określa zadaåia pozwalające åa zbliżeåie sóstemów 

szkolåictwa  wóższego   państw europejskichK aeklaracja _olońska za swój główåó cel 

stawia stworzeåie buropejskiego lbszaru pzkolåictwa tóższego poprzezW 
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· wprowadzanie przejrzóstóch i porównówalnóch sóstemów stopni oraz 

wdrożeåie puplemeåtu do aóplomuX 

· przójęcie sóstemu kształcenia opartego na dwóch głównóch poziomachW 

liceåcjackim i magisterskim E?preJlicence? i ?postJlicence?FX 

· powszechne stosowanie sóstemu punktów kredótowóch EbCqp J buropeaå 

Credit qraåsfer póstemFX 

· promocję mobilności studeåtówI åauczócieli akademickichI åaukowców oraz 

persoåelu admiåistracójåegoX 

· promocję współpracó europejskiej w zakresie zwiększeåia poziomu jakości 

szkolåictwa wóższegoX 

· promocję europejskiego wómiaru szkolnictwa wóższegoI szczególåie w zakresie 

rozwoju zawodowegoI mobilåości oraz ziåtegrowaåóch programów åauczaåiaI 

szkoleåia i badańKOV 

ptaådardó kształceåia zalecają åaukę jęzóków obcóch w wómiarze godziå åie 

måiejszóm åiż NOM godziå zajęć åa daåóm kieruåkuK t większości wópadków 

rekomeåduje  się åaukę jęzóka aågielskiegoK Absolweåci wóższóch uczelåi 

techåiczåóch wiååi zåać jęzók obcó åa poziomie _O według buropejskiego lpisu 

hształceåia gęzókowego oadó buropó oraz posługiwać się jęzókiem zawodowóm 

przóåajmåiej w stopåiu podstawowómK  

mraca åa lektoracie oparta jest w główåej mierze åa czótaåiu tekstów 

zaadaptowaåóch z aågielskojęzóczåóch czasopism i podręczåikówK t większości 

przópadków lektorzó korzóstają ze skróptów wódaåóch dla daåego wódziału lub 

kieruåkuI lub z podręczåików o bardziej ogólåóm charakterzeK wåaczące miejsce w 

programach zajmują umiejętåości  miękkieI takie jak åa przókład umiejętåość 

prezeåtacjiI prowadzeåie åegocjacjiK  moziom jęzókowó dostosowaåó jest przede 

wszóstkim do studeåtów åa poziomie średåim i zaawaåsowaåómK mroblemó pojawiają 

się w  grupach  o  åiższóm  poziomieK  kiestetó  åasze  założeåieI  iż pracujemó  ze  

studeåtamiI którzó świadomie wóbierają åa lektoracie koåtóåuację åauki jęzóka ze 

szkołó średåiej åie zawsze zåajdują odzwierciedleåie w rzeczówistościK mowodó są 

wielorakieI åa przókład decózja radó wódziału o åauce tólko jedåego jęzókaI 

åajczęściej oczówiście jęzóka aågielskiegoI poziom åauczaåia jęzóków obcóch w 

                                                
OV ptroåa główåa jiåisterstwa kauki i pzkolåictwa tóższego httpWLLwwwKmåiswKgovKplL 
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szkołach średåich i techåikachI åiskie wómagaåia ze stroåó åauczócieliI wahaåia 

studeåtów dotóczące wóboru jęzókaK qe okoliczåości sprawiająI że åie zawsze uczómó 

studeåtówI którzó mają solidåe podstawó jęzókoweK mrzó tak małóch limitach åa 

lektoracie trzeba olbrzómiego wósiłku zarówåo ze stroåó studeåtów jak i åauczócieliI 

abó sprostać wómogom i osiągåąć poziom _O wg buropejskiego lpisu hształceåia 

JęzókowegoI któró jest zalecaåó przez jiåisterstwo kauki i pzkolåictwa tóższegoK  

SKOKO lrganizacja nauczania jęzóków obcóch na wóższóch uczelniach 

technicznóch w molsce 

kauka jęzóków obcóch åa wóższóch uczelåiach techåiczåóch odbówa się w ramach 

miåimum staådardowegoI czóli NOM  do NUM godziåach zajęć przezåaczoåóch åa jedeå 

jęzók obcóK waleca się studeåtom koåtóåuowaåie åauki jęzóka obcego ze szkołó 

średåiejI co skuteczåie jest wómuszoåe åa przókład poprzez rezógåację z tworzeåia 

grup początkującóch åa åiektóróch uczelåiachK ptudeåci åie zawsze mają możliwość 

wóboru jęzóka obcegoI poåieważ często radó wódziałów åarzucają åaukę jęzóka 

aågielskiegoK tiąże się to z dużómi problemami dla studeåtówI którzó muszą włożyć 

dużo więcej wósiłku i pracó w opaåowaåie jęzóka prawie od podstaw do poziomu _OI 

jak i stwarza to problemó dla kierowåictw ceåtrów åauczaåia jęzóków obcóchI którzó 

zmuszeåi są w skrajåóch przópadkach zwolåić germaåistówI romaåistów i rusócóstów 

ze względu åa brak godziå w peåsumK  

Jęzók specjalistóczåó został wprowadzoåó rówåież åa iååóch uczelåiach w molsceK 

ld lat uåiwersótetó medóczåe prowadzą zajęcia jęzókowe związaåe z medócóåąI 

podobåie jest åa akademiach wóchowaåia fizóczåego i uåiwersótetach ekoåomiczåóchK 

Coraz więcej uczelåi idzie w śladó tóchI które uczą jęzóka fachowegoI poåieważ jest to 

z jedåej stroåó wómóg czasuI a z drugiej stroåó jest to pokazaåie władzom uczelåiI 

które åie zawsze są przóchólåe jęzókom obcómI iż studia jęzóków obcóch potrafią 

dostosować się do wómagań róåku pracó i zapotrzebowaåiu studeåtówK  

pótuacja bardzo różåie kształtuje się w krajach europejskichK lczówiście åie jestem 

w staåie zbadać wszóstkich uczelåi w buropieI ale åauczaåie jęzóka fachowego åie jest 

powszechåe åa przókład w korwegiiK modobåie jak w molsceI åajczęściej åauczaåó jest 

jęzók bizåesuI poåieważ bóło duże zapotrzebowaåie åa teå tóp jęzókaK dłówåą 

przóczóåą takiego staåu rzeczó jest obawa åauczócieli przed uczeåiem jęzóka z 
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dziedziåóI w której åie są specjalistamiK gedåakże wiele uczelåi powoliI z oporami 

główåie ze stroåó åiektóróch lektorówI przechodzi åa åauczaåie jęzóka 

specjalistóczåegoK Chcę podkreślićI iż przógotowując program lektoratu opartego åa 

åauczaåiu jęzóka fachowego åależó uwzględåić åastępujące czóååikiW 

· jęzók fachowó musi bóć dostosowaåó do potrzeb studeåtówI czóli koåieczåe jest 

przeaåalizowaåie materiałuI któró są w staåie opaåować i któró będzie przódatåó w 

dalszóm samokształceåiu i doskoåaleåiu umiejętåości jęzókowóchI jak i w pracó 

zawodowejX twórcó programu powiååi sprawdzićI do czego i w jaki sposób 

studeåciI a potem pracowåicó będą wókorzóstówać jęzók obcóX 

· wiąże się z tóm åastępåó problemI miaåowicieI jakie umiejętåości wiååó bóć 

szkoloåeI doskoåaloåe i ćwiczoåeX przó tak małej liczbie godziåI którą dóspoåują 

lektorzó åa wóższóch uczelåiachI trzeba się skupić åa wóbraåóch umiejętåościachI 

które z kolei będą przódatåe w karierze zawodowejX 

· poåieważ zdarza sięI iż lektorató rozpoczóåają się już w pierwszóm semestrze 

studiówI åależó pamiętaćI że studeåci åie mają jeszcze pełåej wiedzó z dziedziåó 

wóbraåej specjalizacjiI co wiąże się z problememI o któróm wspomåiałam 

poprzedåio – åależó program skoåsultować z pracowåikami daåego wódziałuK 

Jęzók specjalistóczåó powoli wkracza do uczelåi techåiczåóch w oosjiK azięki 

uczeståictwu mojej uczelåi w programie międzóåarodowóm qempus miałam 

sposobåość brać aktówåó udział we wdrażaåiu i ewaluacji programów åauczaåia jęzóka 

aågielskiego i åiemieckiego z uwzględåieåiem specófiki daåego wódziałuK mrogram 

obejmował trzó sóberójskie uczelåie wóższe techåiczåe w frkuckuI lmsku i qiumeńK 

Cókl szkoleåia studeåtów w zakresie jęzóka fachowego składał się z trzech części w 

wómiarze około SM godziå każdaK mo zakończeåiu jedåostkowóch modułów 

åastępowała ewaluacja postępów studeåtów biorącóch udział w kursieK gedåozåaczåie 

åależó podkreślić wielkie zaaågażowaåie zarówåo ze stroåó studeåtówI jak i lektorówK 

oozwój kompeteåcji jęzókowóch bół w åiektóróch przópadkach bardzo zåaczącóI a w 

przópadku studeåtów rozpoczóåającóch åaukę od poziomu zerowego osiągåięto wósoki 

progres i przórost umiejętåości posługiwaåia się jęzókiem obcómK   ptudeåciI którzó po 

pierwszej części mieli ogromåe oporó przed mówieåiemI po zakończeåiu  w miarę 

swobodåie potrafili wópowiadać się åa temató związaåe z ich kieruåkiem studiówI 

użówając prostóch struktur jęzókowóchK wewåętrzåi obserwatorzóI którzó mieli okazję 

porówåać wóåiki uzóskaåe przez studeåtów w trakcie całego modułu bóli pod 
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wrażeåiem włożoåego wósiłkuI pracóI w tóm pracó własåejI i poprawó kompeteåcji 

jęzókowóchK tåioski i pozótówåa oceåa kursu ze stroåó lektorówI studeåtów i władz 

uczelåiI z pewåością zaowocuje dalszómi pracami åad wdrożeåiem  åauczaåia jęzóka 

specjalistóczåego åa uczelåiach wóższóch w oosjiK oówåież uczelåie w joskwie od lat 

wprowadzają jęzók fachowó åa lektoratachK  

we względu åa zmiaåó społeczåoJpolitóczåe åauczaåie jęzóków obcóch dla potrzeb 

zawodowóch zóskało åa raådzeK t åauczaåiu jęzóka obcego główåó åacisk kładzie się 

åa uzóskaåie kompeteåcji w zakresie efektówåej komuåikacji przó pomocó 

podstawowóch sprawåości jęzókowóchK wawadzka ENVVQI NQNF zwraca uwagęI iż 

kompeteåcje w zakresie jęzóka specjalistóczåego związaåe są åierozerwalåie z ogólåą 

kompeteåcją jęzókowąK kauczaåie jęzóka dla celów zawodowóch wiååo kłaść główåó 

akceåt åa åauczaåiu słowåictwaI przede wszóstkim åa jego rozumieåiu w koåtekścieKPM  

kależó rówåież podkreślić doåiosłą rolę współpracó åauczócieli jęzóków obcóch z 

åauczócielami iååóch specjalåościI którzó mogą bóć åiejedåokrotåie doradcami w 

sferze jęzóka fachowegoK hoåieczåóm uzupełåieåiem lektoratu są zajęcia z 

wókorzóstaåiem åowoczesåóch techåik multimedialåóchK alatego też w ceåtrach 

åauczaåia jęzóków obcóch biblioteka i laboratorium komputerowe zwaåe rówåież 

mediateką  staåowią åiezbędåe elemeåtó koåieczåe do efektówåej åaukiK _iblioteki są z 

regułó dobrze zaopatrzoåe åie tólko w pozócje podręczåikoweI ale rówåież w  literaturę 

metodóczåąI słowåiki specjalistóczåeI dodatkowe materiałó uzupełåiająceK kierzadko z 

bibliotek korzóstają studeåci poszukującó materiałów do przógotowaåia prezeåtacjiI ale 

rówåież do czerpaåia wiedzó ze słowåików dotóczącóch ich specjalizacjiK t 

mediatekach zaiåstalowaåe są åie tólko programó dostępåe åa róåkuI przógotowaåe 

przez wódawåictwaI ale szereg ćwiczeń spreparowaåóch przez samóch lektorówK 

horzóstaåie z filmów dokumeåtalåóchI åa przókład z telewizji __C wiąże się z 

prawami autorskimiI ale w większości przópadków iståieje zgoda åa korzóstaåie z tego 

tópu materiałów dla celów edukacójåóch bez koåieczåości wåoszeåia stosowåóch 

opłatK jediateka jest åie tólko miejscem prowadzeåia zajęć lekcójåóch z 

poszczególåómi grupamiI ale stwarza możliwości uzupełåieåiaI poszerzeåiaI 

doskoåaleåia swojej wiedzó przez studeåtów w ramach samodzielåej pracóK azięki 

różåorodåości materiałów i programów studeåci mają możliwość doskoåaleåia swoich 

                                                
PM mroblematóka åauczaåia leksóki omówioåa została dokładåiej w rozdziale RKTK 
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sprawåości według iådówidualåóch potrzebK iaboratorium komputerowe jest też 

miejscemI w któróm bóć może w przószłości będą przeprowadzaåe egzamiåó końcoweK  

kiezbędåóm wóposażeåiem ceåtrów åauczaåia jęzóków obcóch sąI lub powiååó 

bóćI rzutåiki multimedialåeI tablice multimedialåeI rzutåiki i projektoróK ozutåiki 

multimedialåe zaiåstalowaåe åa stałe lub w formie przeåośåej umożliwiają studeåtom 

dokoåaåie prezeåtacjiI pokazuI sami åauczóciele rówåież  wókorzóstują je do 

wspomåiaåóch celówK mosługiwaåie się tablicą multimedialåą musi bóć poprzedzoåe 

szkoleåiem dla lektorów i staraååie przemóślaåeK t większości tablice oferowaåe przez 

wódawåictwa są ściśle sprzężoåe z koåkretåóm podręczåikiemI co åie jest potrzebåe åa 

uczelåiI gdzie obowiązuje jęzók fachowóK alatego åależó decózję o zakupie i 

wókorzóstaåiu tablicó poprzedzić badaåiem róåku i wóborem tablicó odpowiadającej 

potrzebom i programowi åauczaåiaK  

lkazuje sięI że åauka jęzóka specjalistóczåego åie zawsze spotóka się z 

przóchólåością władz uczelåiK wdarza sięI że dziekaåi lub rektorzóI prorektorzó 

decódują o wócofaåiu się z åauki jęzóka obcego fachowego åa rzecz jęzóka ogólåegoI 

co wódaje się åiezrozumiałe w sótuacjiI gdó tak dużó åacisk kładzie się åa ciągłe 

dokształcaåieI szkoleåiaI możliwości pracó poza graåicami krajuI a z drugiej stroåó åa 

studia przóchodzi młodzieżI która rozpoczęła åaukę jęzóków obcóch już w szkole 

podstawowejK  

modsumowującI åależó podkreślićI iż åauka jęzóka fachowego jest åiezbędåa åa 

studiachI program wiåieå bóć tak skoåstruowaåóI abó sprostać wómagaåiom i 

potrzebom studeåtów jako przószłóch pracowåikówI i åależó zaszczepić studeåtom 

potrzebę ciągłego doskoåaleåia swoich umiejętåości jęzókowóchK  

joim zdaåiemI ceååą wskazówką w dalszej pracó dódaktóczåej i w pracó lektorów 

przógotowującóch programó åauczaåia jęzóka obcego fachowego bółabó aåkieta 

przeprowadzoåa wśród absolweåtówI åa temat wókorzóstaåia jęzóka obcego w pracó 

zawodowejK mrawdziwe i szczere odpowiedzi åa właściwie skoåstruowaåe pótaåia 

mogłóbó w zåaczącó sposób wpłóåąć åa dalsze prace związaåe z sólabusamiK Coraz 

więcej studeåtów zdaje sobie sprawęI iż zåajomość jęzóka obcego jest jedåóm z 

bardziej liczącóch się atutów åa róåku pracóK alategoI åie ma większóch problemów z 

przekoåaåiem ich do åauki jęzóka specjalistóczåegoK mozostaje tólko pótaåieI åa które 

åie ma jedåej odpowiedziI miaåowicieI czego i w jakim zakresie uczóćI åa jakie 

umiejętåości położyć większó åaciskK t tej sótuacji duże pole do popisu dają studia ff 
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stopåiaI poåieważ studeåci zakończóli lektorat jęzóka obcego i zdali egzamiåI i w tej 

sótuacji możåa im zapropoåować modułó jęzóka obcego fachowegoI ale w szerszóm 

zakresie i uwzględåiające iådówidualåe potrzebóK ptudium gęzóków lbcóch 

molitechåiki mozåańskiej w swojej ofercie dla studeåtów studiów stacjoåaråóch ff 

stopåia propoåuje åpK moduł jęzóka pisaåegoI moduł etóka w bizåesieI iååe są w 

przógotowaåiuK  

Główåóm problemem jest faktI iż mimo uczeåia się przez co åajmåiej SJU lat jęzóka 

obcego w szkołach podstawowóchI gimåazjachI i szkołach średåichI åadal studeåci 

chcielibó się uczóć åa lektoracie jęzóka ogólåegoI poåieważ åie są pewåi swoich 

umiejętåościI brakuje im możliwości wópowiadaåia się i sprawdzeåia swoich 

kompeteåcji komuåikacójåóchK moziom åauczaåia jęzóków obcóch w szkołach 

pozostawia wiele do  żóczeåiaI zbót dużo decózji jest wópadkową takich czóååików jak 

brak åauczócieliI åiskie peåsjeI zbót często zmieåiająca się kadraI lub wręcz åiski 

poziom przógotowaåia åauczócieliI a z drugiej stroåó brak motówacji i åiezrozumieåie 

zåaczeåia zåajomości jęzóków obcóch przez samóch uczåiówKPN    

t swoich badaåiach empiróczåóch wśród studeåtów i lektorów trzech uczelåi 

wóższóch techåiczåóchW molitechåika ŁódzkaI molitechåika ŚwiętokrzóskaI molitechåika 

mozåańskaI i w dwóch państwowóch wóższóch szkołach zawodowóchW w hoåiåie i w 

dåieźåie uwzględåiłam mKiåK wóåiki aåkietK t tóm rozdziale krótko przedstawię 

wómieåioåe uczelåieI åatomiast rozdział åastępåó poświęcam charakteróstóce ceåtrów 

åauczaåia jęzóków obcóch i programów åauczaåia jęzóków w wómieåioåóch 

uczelåiach i szkołachK 

                                                
PNpama słószałam o przópadku chłopca z jedåej z podpozåańskich szkół gimåazjalåóchI któró stwierdziłI 
że åie plaåuje wójazdówI i åie widzi potrzebó uczeåia się jęzóków obcóchK moåadtoI część uczåiów 
techåikówI często wóbiera åaukę w szkołach techåiczåóch ze względu åa trudåości z jęzókiem polskimI i 
mówią o tóm zupełåie otwarcieI iż dokoåali wóboru szkołóI abó åie bóć zmuszoåóm uczóć się jęzóka 
ojczóstegoI co jest rówåozåaczåe z tómI że mają lub będą mieli kłopotó z iååómi jęzókamiK tódaje się 
jedåakI że åie jest to bardzo zåacząca grupa uczåiów w åaszóm szkolåictwieK 
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SKP Charakteróstóka wóbranóch uczelni i wóższóch szkół zawodowóch 

w  molsce 

SKPKN maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w honinie 

 maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w hoåiåie jest uczelåią młodąI założoåą w 

NVVU rokuK rczelåia oferuje studia liceåcjackie i podóplomowe åa trzech wódziałachK 

ld momeåtu rozpoczęcia działalåości muró szkołó opuściło około S MMM absolweåtówK 

Władze uczelåi chcąI abó ich szkoła bóła jedåą z åajlepszóch åie tólko w regioåieI ale i 

w molsceK fch ambicją jestI bó uczelåia kształciła zarówåo studeåtówI jak i staåowiła 

ośrodek dla osób pragåącóch poszerzóć swoje dotóchczasowe wókształceåieK  

tódziałem o åajwiększej liczbie kieruåków jest tódział ppołeczåo J qechåiczåóI 

pozostałe dwa wódziałó to tódział lchroåó wdrowia i tódział _udowåictwa i 

fåstalacji homuåalåóchK t ramach uczelåi pracują dwie jedåostki międzówódziałoweI 

ptudium mraktóczåej kauki gęzóków lbcóch i ptudium tóchowaåia cizóczåego i 

pportuK 

SKPKO maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w dnieźnie 

maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w dåieźåie jest åajmłodszą z opisówaåóch 

uczelåi w mojej pracóK mowstała w OMMQ rokuI ale  możåa ją traktować jako szkołę 

koåtóåuującą  działaåia molitechåiki mozåańskiej w latach NVVQJOMMPI która kształciła w 

mieście studeåtów åauk techåiczåóchI stąd wóbór takiego kieruåku edukacjiK ptudeåci 

mogą kształcić się åa pięciu kieruåkach iåżóåierskichW traåsportI zarządzaåie i 

iåżóåieria produkcjiI iåformatókaI ochroåa środowiskaI elektroåika i telekomuåikacjaI 

oraz åa kieruåku liceåcjackimW pielęgåiarstwoK mtpw umożliwia studeåtom z regioåu 

zdobócie wókształceåia i åabócie wósokospecjalistóczåej wiedzóI która z kolei daje 

szaåsę zåalezieåia pracó odpowiadającej ambicjom młodóch ludziK lbecåie uczelåia 

kształci poåad SSM studeåtów zarówåo w tróbie stacjoåaråómI jak i åiestacjoåaråómK     

SKPKP molitechnika Łódzka 

ptaraåia o utworzeåie w Łodzi wóższej uczelåi techåiczåej rozpoczęłó się tuż po 

mowstaåiu ptóczåiowómK oozwój przemósłu włókieååiczego stwarzał zapotrzebowaåie 
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åa zatrudåieåie specjalistów i osób z wókształceåiem techåiczåómK kiestetóI rówåież 

po odzóskaåiu åiepodległości przez molskę w NVNU roku wåiosek o utworzeåie uczelåi 

techåiczåej został w NVON roku rozpatrzoåó odmowåieK aopiero po zakończeåiu ff 

wojåó światowejI w NVQR roku jiåisterstwo lświató pozwoliło åa otwarcie uczelåi z 

wódziałamiW blektróczåómI jechaåiczåómI Chemiczåóm i lddziałem tłókieååiczómK 

holejåe lata to lata bardzo dóåamiczåego rozwoju szkołó i powstawaåia åowóch 

wódziałówK  

lbecåie åa dziewięciu wódziałach i trzódziestu czterech kieruåkach studiuje poåad 

dwadzieścia tósięcó studeåtów w tróbie stacjoåaråóm i åiestacjoåaråómI jak rówåież åa 

studiach podóplomowóchK molitechåika Łódzka åależó do åajwiększóch uczelåi tego 

tópu w molsceK rmożliwia studeåtom studiowaåie w jęzóku aågielskim i fraåcuskimI co 

sprzója iåteåsówåej wómiaåie z uczelåiami zagraåiczåómiK fåteåsówåa współpraca z 

przemósłem pozwala åa realizację wielu badań i prac åaukowóchK 

SKPK4 molitechnika Świętokrzóska 

molitechåika Świętokrzóska powstała w NVTQ roku i jest koåtóåuatorką i 

spadkobierczóåią doświadczeń iååóch uczelåi techåiczåóch z regioåu hielecczózåóI 

miaåowicie pzkołó AkademiczåoJdóråiczej założoåej przez ptaåisława ptaszica 

EåotabeåeI pierwszej uczelåi tópu techåiczåego åa ziemiach polskichFI qajåego 

råiwersótetu wiem wachodåich oraz hieleckoJoadomskiej tóższej pzkołó 

fåżóåierskiejK 

lbecåie molitechåika Świętokrzóska kształci w swoich murach poåad osiem i pół 

tósiąca studeåtów åa czterech wódziałach i NO kieruåkachK ptudeåci zdobówają wiedzę 

w ramach studiów trzóstopåiowóch w tróbie stacjoåaråóm i åiestacjoåaråómK lbok 

dódaktókiI ważåómi aspektami działaåia uczelåi są badaåia åaukowoJtechåiczåeI 

współpraca z regioåem i iååómi uczelåiamiI w tóm zagraåiczåómiI oraz działaåia 

stómulujące rozwój techåologiczåó i kształceåie wósokiej raågi specjalistówK  

SKPKR molitechnika moznańska 

eistoria wóższego szkolåictwa techåiczåego w mozåaåiu sięga NVNV rokuI w któróm 

to powstała maństwowa tóższa pzkoła _udowó jaszóåI åiestetó wkrótce obåiżoåo 

raågę szkołó poprzez odebraåie jej statusu szkołó wóższejK Całó czas trwałó jedåak 
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staraåia o utworzeåie w mozåaåiu molitechåiki poparte mocåo udokumeåtowaåómi 

uzasadåieåiami realizacji takiego przedsięwzięciaK ptaraåia zakończółó się sukcesem i 

w NVON roku dotóchczasowa maństwowa tóższa pzkoła _udowó jaszóå  została 

przekształcoåa w maństwową tóższą pzkołę _udowó jaszóå i blektrotechåikiK t 

NVPM roku powstał tódział blektróczåó i w takiej formie uczelåia działała do ff wojåó 

światowejK tojåa przekreśliła możliwość powstaåia w mozåaåiu molitechåiki mimo 

zgodó miåisterstwaK  

mo zakończeåiu działań wojeååóch szkoła została poåowåie otwarta w NVQR roku 

pod åazwą pzkołó fåżóåierskiejK gedåocześåie prowadzoåo dalsze staraåia o utworzeåie 

molitechåiki mozåańskiejK ptaraåia te zostałó uwieńczoåe sukcesem dopiero w NVRR 

rokuK lbecåie molitechåika mozåańska jest uczelåią publiczåąI kształcącą åa NM 

wódziałach i OQ kieruåkach poåad dwadzieścia tósięcó studeåtów zarówåo w tróbie 

stacjoåaråómI jak i åiestacjoåaråómK ld NVVR roku molitechåika mozåańska została 

pierwsza uczelåią polską wstępującą do CbpAboI orgaåizacji zrzeszającej europejskie 

uczelåie techåiczåeK 

Tabelka fK lgólna charakteróstóka badanóch szkół i uczelni 

kazwa uczelåi ook 
założeåia 

iiczba 
studeåtów 

iiczba  
wódziałówL 
kieruåków 

ptudia 

maństwowa tóższa 
pzkoła wawodowa 

hlkfk 
NVVU Q MMM P kieruåki f stK 

stacjKL åiestacjK 

maństwowa tóższa 
pzkoła wawodowa 

dkfbwkl 
OMMQ SSM R kieruåków iåżK 

N liceåcjat 
f stK 
stacjKL åiestacjK 

molitechnika Łódzka NVQR OM MMM V wódziałów 
PQ kieruåki 

fLffLfff stK 
stacjKLåiestacjK 
NRNR åauczócieli 
akadK 

molitechnika 
Świętokrzóska NVTQ V MMM Q wódziałów 

NR kieruåków 

fLffLfff stK 
stacjKLåiestacjK 
PVR åauczócieli akadK 

molitechnika 
moznańska NVNV ON MMM NM wódziałów 

OQ kieruåki 

fLffLfff stK 
stacjKLåiestacjK 
lkKNMMM åauczócieli 
akadK 
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oozdział T 

Charakteróstóka centrów nauczania jęzóków obcóch na wóbranóch 

wóższóch uczelniach technicznóch w molsce 

TKN oamó programowe nauczania jęzóków  

TKNKN maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w honinie  

ptudium mraktóczåej kauki gęzóków lbcóch oferuje swoim studeåtom åaukę pięciu 

jęzókówW aågielskiegoI åiemieckiegoI fraåcuskiegoI rosójskiego i hiszpańskiego w 

ramach NOMI PMM lub PSM godziå w trakcie dwóchI czterech lub sześciu semestrówK ka 

większości kieruåków po zakończeåiu lektoratu studeåci zdają egzamiå åa poziomie _N 

według buropejskiego póstemu lpisu hształceåia gęzókowegoK bgzamiå ma formę 

zarówåo pisemåąI jak i uståąK  

mrogram zajęć obejmuje jęzók ogólåó i jęzók specjalistóczåó tópowó dla daåego 

kieruåkuK ptudeåci w większości wóbierają koåtóåuację jęzóka ze szkołó średåiejK 

wależåie od kieruåkuI materiał ogólåó jest łączoåó z jęzókiem specjalistóczåómI ale åa 

przókład åa turóstóce są to godziåó wódzieloåe åa ostatåim semestrzeK t większości 

wópadków lektorat prowadzoåó jest åa poziomie _N zgodåóm z buropejskim lpisem 

hształceåia gęzókowego i åa takim poziomie odbówa się egzamiåK qrwają staraåia åad 

przógotowaåiem wspólåego egzamiåu dla wszóstkich kończącóch lektoratI åa razie 

studeåci piszą wspólåó test zaliczeåiowó w ramach specjalåościK t ptudium 

zatrudåioåóch jest około PR lektorówI główåie jęzóka aågielskiego i kilka osób 

uczącóch pozostałóch jęzókówK ptudeåci mają do dóspozócji laboratorium 

komputerowe i bibliotekę ogólåouczelåiaåąK 

TKNKO  maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w dnieźnie 

ptudium gęzóków lbcóch jako jedåostka międzówódziałowa umożliwia studeåtom 

åaukę jęzóka aågielskiego i jęzóka åiemieckiegoK walecaåa jest koåtóåuacja jęzóka ze 

szkołó średåiejK iektorat trwa trzó lub czteró semestró i obejmuje od NOM do NUM godziå 

zajęćK ptudeåci uczą się åie tólko jęzóka ogólåegoI ale pozåają jęzók fachowó dla 
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swojego kieruåkuK ka początku lektoratu studeåci piszą tzwK placement testI któró 

pozwala umieścić studeåta w grupie o odpowiedåim poziomieK  mo zakończeåiu 

lektoratu wszóscó studeåci zdają egzamiå końcowó w formie pisemåej i uståej åa 

poziomie co åajmåiej _O według buropejskiego póstemu lpisu hształceåia 

JęzókowegoK t przópadku studeåtów legitómującóch się stosowåómi certófikatami i 

dokumeåtami iståiej możliwość zwolåieåia z udziału w lektoracieK ptudeåci otrzómują 

puåktó bCqp za zaliczeåie i egzamiåK bgzamiå bada kompeteåcje studeåtów w zakresie 

zarówåo jęzóka ogólåegoI jak i specjalistóczåegoK ptudeåciI którzó ukończóli lektorat 

powiååi w miarę swobodåie porozumiewać się w jęzóku obcóm w sótuacjach żócia 

codzieååego i  w podróżóI umieć wórazić swoje zdaåie åa temató bieżące i związaåe z 

ich zaiåteresowaåiamiI rozumieć wiadomości zawarte w jęzóku użówaåóm regularåie w 

pracóI åa uczelåiI wśród zåajomóch i przójaciółK moåadto studeåci są zobowiązaåi do 

pozåaåia zwrotów åiezbędåóch do czótaåia ze zrozumieåiem literaturó obcojęzóczåej z 

åaciskiem åa tekstó dotóczące pracó zawodowejI jak i pisaåia pism użótkowóch Elistó 

aplikacójåeI cvI itpKFK 

ptudium gęzóków lbcóch orgaåizuje llimpiadę gęzóków lbcóch dla ptudeåtów 

rczelåi tóższóch w dåieźåieI co daje okazję do sprawdzeåia wiedzó i kompeteåcji 

jęzókowóch studeåtów czterech gåieźåieńskich uczelåiK moåadto ptudium prowadzi 

współpracę z wódawåictwami i iååómi ośrodkami kształceåia jęzókowegoK tładze 

ptudium dbają o stworzeåie biblioteki umożliwiającej korzóstaåie z åajåowszóch 

pozócji książkowóchI jak i czasopism i  wódawåictw multimedialåóchK t zależåości od 

zapotrzebowaåia ptudium zatrudåia około NM lektorówK ookroczåie ptudium kształci 

około  OMM  słuchaczóK  moåadto  pgl  w  mtpw  w  dåieźåie  jest  człoåkiem  pbojlI  

orgaåizacji zrzeszającej ośrodki åauczaåia jęzóków obcóch uczelåi wóższóch 

publiczåóch w molsceK  

TKNKP molitechnika Łódzka 

t ramach molitechåiki Łódzkiej od NVRN roku działa ptudium gęzóków lbcóch 

zatrudåiające około siedemdziesięciu lektorów aågielskiegoI fraåcuskiegoI 

åiemieckiegoI hiszpańskiegoI rosójskiegoI włoskiego i polskiego Edla obcokrajowcówFK 

ld wielu lat pgl mŁ stosuje åowoczesåe formó kształceåiaI a program obejmuje temató 

z jęzóka specjalistóczåegoI zarówåo z zakresu bizåesuI jak i techåikiK kowó model 

kształceåia został wprowadzoåó rchwałą peåatu mŁ w OMMR rokuK  molitóka jęzókowa 
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molitechåiki Łódzkiej oparta jest åa Common buropean crameworkK mrogramó 

åauczaåia i liczba godziå jęzóka obcego zostałó ujedåolicoåe dla wszóstkich wódziałów  

i docelowo studeåci będą zdawać egzamiå końcowó åa poziome _OK tszóscó studeåci 

uczą się jęzóka obcego w wómiarze NUM godziå w ciągu trzech semestrów åa 

pierwszóm stopåiu studiówI åa ff stopåiu studiów studeåci mogą wóbrać lektorat w 

ramach przedmiotów obieralåóchK  

tszóscó studeåci zaczóåają åaukę åa poziomie _NI koåtóåuując åaukę jęzóka 

obcego ze szkołó średåiejK ptudeåciI któróch poziom jest åiewóstarczającó do 

osiągåięcia pułapu umiejętåości _O mogą dodatkowo uczeståiczóć w modułach jęzóka 

obcego w ramach przedmiotów obieralåóch lub odpłatåieK  

tszóscó studeåci daåego kieruåkuI jęzóka i poziomu korzóstają åa zajęciach z tego 

samego podręczåika i realizują teå sam program przógotowującó ich do umiejętåości 

posługiwaåia się jęzókiem obcóm w pracóI w czasie koåfereåcjiI wómiaåó 

zagraåiczåejI w trakcie podróżóI jak i w żóciu zawodowómK moåadto w każdóm module 

w programie åauczaåia przewidziaåe jest wprowadzaåie elemeåtów jęzóka 

techåiczåego EåpK opisówaåie figur geometróczåóchI działaåia matematóczåeI czótaåie 

wzorówI opis procesu techåologiczåegoI itpKFK mo zdaåiu egzamiåu åa poziomie _O 

studeåt ma obowiązek koåtóåuować åaukę w pgl wóbierając jedeå z wariaåtówW 

wariaåt f J studeåt koåtóåuuje åaukę pierwszego jęzóka åa poziomie _OX wariaåt  ff  J  

studeåt wóbiera drugi jęzók åa dowolåóm poziomie i może zakończóć go egzamiåem 

uzóskując wpis do puplemeåtuX wariaåt fff J studeåt wóbiera program specjalistóczåóX 

wariaåt fs J studeåt wóbiera program specjalistóczåóI a åastępåie drugi jęzók åa 

dowolåóm poziomie i może zakończóć go egzamiåem uzóskując wpis do puplemeåtuK 

TKNK4 molitechnika Świętokrzóska 

ptudium gęzóków lbcóch do roku OMMV działało jako jedåostka międzówódziałowaK 

t roku OMNM ptudium zostało zlikwidowaåeI a lektorzó przeszli do pracó åa 

poszczególåóch wódziałachK ptudium zostało przekształcoåe w wódziałowe laboratoria 

jęzókowe pod kierowåictwem dziekaåówK ptudeåci mogli się uczóć jęzóka 

aågielskiegoI fraåcuskiegoI åiemieckiegoI rosójskiego i hiszpańskiegoI obecåie uczą się 

w zdecódowaåej przewadze tólko jęzóka aågielskiegoK mrogram opartó jest åa 

staådardach buropejskiego lpisu hształceåia gęzókowego oadó buropóK iiczba godziå 
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i semestrów jest ustalaåa przez radó wódziałówI i w większości przópadków zgodåa jest 

z miåimum określoåóm w staådardach miåisterialåóchI czóli wóåosi NOM godziåK 

kauka rozłożoåa jest åa trzó lub czteró semestróI w pierwszóch dwóch åauczaåó jest 

jęzók specjalistóczåó ogólåotechåiczåóI w åastępåóch jęzók zgodåó z daåóm 

kieruåkiemK iektorzó uczą rówåież jęzóka ogólåego w trakcie całego lektoratu jeśli 

zachodzi taka potrzeba i trzeba podåieść poziom wiedzó studeåtówK kauka prowadzoåa 

jest åa poziomach od AO do _OK  

mrzeåiesieåie ptudium pod egidę dziekaåówI czó wręcz wchłoåięcie ptudium przez 

wódziałó spowodowało brak åadzoru ogólåego åad pracą lektorówI brak åadzoru 

merótoróczåego i ogólåó chaosK t większości przópadków lektorzó pracują åa więcej 

åiż åa jedåóm wódzialeI co ozåacza służbową zależåość od kilku przełożoåóchK 

mrawdopodobåie spowodowaåe to bóło oszczędåościamiI ale trudåo w tej sótuacji 

mówić o wósokiej jakości kształceåiaK 

TKNKR molitechnika moznańska 

ptudium gęzóków lbcóch powstało w NVRP rokuK lbecåie działa jako jedåostka 

międzówódziałowa i zatrudåia około RM lektorów jęzóka aågielskiegoI fraåcuskiegoI 

åiemieckiegoI rosójskiego i polskiego Edla obcokrajowcówFK ptudeåci uczą się jęzóków 

obcóch åa lektoracie trwającóm w większości przópadków dwa lub trzó semestró åa 

studiach pierwszego stopåiaI w ciągu NOM godziåI czóli jest to åajåiższa liczba godziåK 

waleca się åaukę jęzóka koåtóåuowaåego ze szkołó średåiejI ale åa kilku wódziałach 

radó wódziałów zdecódowałó o åauce tólko jęzóka aågielskiegoK gako czóååik 

decódującó podaåo w takich przópadkachI iż większość literaturó fachowej jest 

åapisaåa w jęzóku aågielskimK mo zakończeåiu lektoratu studeåci zdają egzamiå åa 

poziomie _O według buropejskiego lpisu hształceåia gęzókowego oadó buropóK 

bgzamiå składa się z części pisemåej i uståejK  

mrogram lektoratu obejmuje jęzók specjalistóczåó dla daåego kieruåkuK mrogramó 

zostałó przógotowaåe przez liderkiI po zasięgåięciu opiåii i koåsultacjach z 

pracowåikami åaukowómi daåego wódziałuK iiderki rówåież sprawują åadzór åad 

realizacją materiału przez lektorów åa daåóm kieruåkuK lczówiścieI praktóka i 

doświadczeåie sprawiłóI iż åiektóre elemeåtó sólabusu zostałó zmieåioåeI czó åawet 

usuåięte jako zbót trudåeI mało przódatåeI albo wręcz pewåe faktó okazałó się bóć 
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mocåo zdezaktualizowaåeI co w przópadku åauk techåiczåóch i szóbkiego rozwoju 

przemósłu jest dość istotåeK ptudeåci åa pierwszóch zajęciach piszą placement testI 

któró pomaga umiejscowić ich w grupie o odpowiedåim poziomieK  

t trakcie lektoratu studeåci mogą korzóstać z laboratorium komputerowegoI w 

któróm pod åadzorem doświadczoåóch lektorów mają sposobåość doskoåalić swoje 

umiejętåości jęzókowe korzóstając z wielu programów i pomocó dódaktóczåóchK 

iektorzó korzóstają åa zajęciach z podręczåików i skróptów wódaåóch mKiåK przez 

molitechåikę hrakowskąI wódawåictwa jęzókoweI jak rówåież z artókułów z czasopism 

åaukowóchI materiałów zbieraåóch przez åauczócieliK ookroczåie pgl jest 

orgaåizatorem lgólåopolskiej llimpiadó gęzóka Aågielskiego dla tóższóch pzkół 

qechåiczåóchK 

ka podstawie krótkiej charakteróstóki Centrów kauczania gęzóków lbcóch w 

badaåóch uczelåiach i szkołach  åasuwają się pewåe wåioskiK ptudeåci mają możliwość 

wóboru jęzóka obcego spośród kilku jęzóków propoåowaåóch przez ceåtraI zwłaszcza 

w przópadku molitechåikK gęzók aågielski staje się powoli jęzókiem wiodącómI często 

åarzucoåóm decózją dziekaåów i rad wódziałowóchI którzó motówują teå fakt 

przewagą literaturó specjalistóczåej wódawaåej w jęzóku aågielskimK mowoduje toI że 

lektorzó pozostałóch jęzóków obawiają się ich wóelimiåowaåia w åiedługim czasieK 

kie sprzója to dobrej atmosferzeI aczkolwiek åiejedåokrotåie zmusza lektorów do 

bardziej wótężoåej pracó w celu pozóskaåia studeåtów åa swoje zajęciaI bądź 

motówuje ich do zdobócia kwalifikacji do åauczaåia iååóch jęzókówK  

mrogramó åauczaåia w aåkietowaåóch szkołach oparte są åa poziomach 

przedstawioåóch w buropejskim lpisie hształceåia gęzókowegoK iektorat w 

większości przópadków składa się z miåimum zalecaåego przez miåisterstwo i liczó 

NOM godziåK Ale są to wółączåie zaleceåia i liczba godziå może ulec zwiększeåiu dzięki 

decózjom dziekaåów i rad wódziałowóchK qego tópu zmiaåó są jedåakże rzadko 

podejmowaåeI poåieważ dziekaåi dóspoåują określoåómi kwotami do podziału międzó 

poszczególåe zajęcia i w związku z tóm z pewåością łatwiej ich przekoåać do 

celowości przekazaåia fuåduszó åa przedmiotó techåiczåe åiż åa lektoratK tspólåóm 

elemeåtem łączącóm programó åa wspomåiaåóch uczelåiach jest åauka jęzóka 

specjalistóczåego åa wszóstkich kieruåkach studiówK ptudeåci są przódzielaåi do grup 

åa podstawie wóåików placement test i rozmów z lektoramiK  
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wåamieååóm jest faktI iż åajwięcej godziå zajęć jęzókowóch otrzómują studeåci 

maństwowej tóższej pzkołó wawodowej w hoåiåie J PSM godziå åa åiektóróch 

kieruåkachI a mimo to egzamiå odbówa się åa poziomie _NI czóli poziomie åiższóm 

åiż zalecaåó przez jiåisterstwo kauki i pzkolåictwa tóższegoK moåadtoI w 

pozostałóch uczelåiach i szkołach  studeåci są zobowiązaåi do przóstąpieåia do 

egzamiåu åa poziomie _O mimo zåaczåie krótszego lektoratu J tólko NOM godziåK 

lsiągåięcie poziomu wómagaåego åa egzamiåie przó måiejszej liczbie godziå jest z 

pewåością dużo trudåiejsze i wómagające większego åakładu pracó ze stroåó studeåta i 

lektoraK moåieważ w hoåiåie trwają przógotowaåia do wspólåego egzamiåu dla 

wszóstkich studeåtów kończącóch lektoratI w związku z tóm åie bółobó problemu z 

przeprowadzeåiem egzamiåu åa poziomie _O w grupachI któróch zajęcia jęzókowe 

trwają PMM lub PSM godziåK _óć może spowodowaåe to jest faktem iståieåia åiewielu 

grup åa daåóm kieruåkuI co ozåacza obecåość studeåtów åa różåóch poziomach 

początkowóchK moåadtoI wiem z własåego doświadczeåia jak trudåo przekoåać 

lektorów do przeprowadzaåia wspólåego egzamiåu åa jedåóm poziomieK 

mrzógotowaåie egzamiåu dla wszóstkich kończącóch lektorat w daåóm semestrze 

opartego åa tóch samóch zasadach powodujeI że taki egzamiå jest bardziej 

sprawiedliwó i daje gwaraåcję rzetelåości i wiarógodåościK ka molitechåice mozåańskiej 

obowiązuje teå sam lub bardzo podobåó tóp ćwiczeń åa egzamiåie åa wszóstkich 

jęzókachI co pozwoliło wóelimiåować wóbór egzamiåu ze względu åa łatwość 

zdawaåia lub ?przóchólåego? lektoraK ld tego roku zespół lektorów odpowiedzialåóch 

za stworzeåie egzamiåu z jęzóka aågielskiego przógotował ogólåe regułó zachowaåia 

lektorów w czasie egzamiåu pisemåego i uståegoI co ma stać się rękojmią 

sprawiedliwej i uczciwej oceåó każdego studeåtaK  

 _óć może sótuacjaI w której studeåci zdają egzamiå åa poziomie _O jest wóåikiem 

realåej oceåó sótuacji i zåajomości jęzóków obcóch przez młodzieżK wdaåie egzamiåu 

maturalåego wcale åie określa jedåozåaczåieI åa jakim poziomie jest daåó studeåtI co 

więcejI obecåe króteria są wósoce zaåiżoåe i jest sprawą bardzo dóskusójåąI czó PMB 

puåktów pozwalającóch zaliczóć maturę åa poziomie podstawowóm jest 

wózåaczåikiem wiedzó jęzókowejK t każdóm razie kierowåicó ceåtrów åauczaåia 

jęzóków obcóch powiååi dążyć do wprowadzeåia jedåolitegoI wspólåego egzamiåu dla 

studeåtów kończącóch lektoratK _ardzo trudåa sótuacja paåuje åa molitechåice 

ŚwiętokrzóskiejI åa której lektorzó pracują w ramach wódziałówI co z pewåością åie 
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ułatwia wprowadzeåia staådardów i wspólåóch egzamiåówK iektorzó tej uczelåi 

obawiają sięI że jest to wstęp do całkowitej likwidacji jęzóków obcóch åa molitechåice 

ŚwiętokrzóskiejK  

ka większóch uczelåiach Emolitechåika mozåańska i molitechåika ŁódzkaF  studeåci 

dostają bogatszą ofertę jęzókowąI poåadto mają możliwość uczeåia się dodatkowo 

iååóch jęzókówE åpK jęzóka chińskiego åa mmFK wwiązaåe to jest przede wszóstkim z 

możliwościami fiåaåsowómi uczelåiI większą liczbą studeåtów i pozóskaåiem 

lektorówK Ceåtra jęzókowe badaåóch uczelåi dzięki laboratoriom komputerowóm i 

bibliotekom umożliwiają zarówåo lektorom jak i studeåtom szereg pomocó 

dódaktóczåóch i stwarzają waruåki do samodzielåej pracó åad jęzókiemK hierowåictwo 

i pracowåicó ceåtrów jęzókowóch dbają åie tólko o zagwaraåtowaåie właściwego 

poziomu åauczaåiaI ale starają się wzbogacić ofertę o dodatkowe kursóI szkoleåiaI 

działalåość edukacójåą zarówåo dla studeåtówI jak i dla pracowåików uczelåi i szkół 

wóższóchK  
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Tabelka ff 

Charakteróstóka centrów nauczania jęzóków obcóch w badanóch uczelniach i szkołach wóższóch 

kazwa 
uczelåi 

Ceåtrum 
jęzókowe 

jako 
samodzielåa 

komórka 

Jęzóki obce 
 

iiczba 
lektorów bgzamiå tóposażeåie 

iiczba godziå 
åa lektoracie 

f stK 

maństwowa 
tóższa pzkoła 

wawodowa 
hlkfk 

pgl 
R  
EaågKI åiemKI 
fraåcKI rosKI hiszpKF 

okKPR moziom _N 

iaboratorium 
komputerowe 
_iblioteka 
uczelåiaåa 

NOM J PSM 

maństwowa 
tóższa pzkoła 

wawodowa 
dkfbwkl 

pgl O 
 EaågKI åiemKF okKNM moziom 

_O 

_iblioteka 
mozócje 
multimedialåe 

NOM JNUM 

molitechnika 
Łódzka pgl 

S  
EaågKI åiemKI rosKI 
fraåcKI hiszpKI włoskiF 
JęzK polK dla 
obcokrajowców 

okKTM moziom _O _iblioteka NUM 

molitechnika 
Świętokrzóska 

iektorzó 
zatrudåieåi w 
ramach 
wódziałów 

R 
 EaågKI åiemKI fraåcKI 
hiszpKI rosKF 

okKNR moziom 
AOL_NL_O brak NOM 

molitechnika 
moznańska pgl 

R 
EaågKI åiemKI fraåcKI 
hiszpKI rosKF 

okKRR moziom _O _iblioteka 
jediateka NOMJNUM 
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TKO gęzók angielski jako lingua franca   

oaådolph nuirk powiedziałI że ?angielski to jęzókI nad któróm słońce nie zachodzi i 

którego użótkownicó nigdó nie śpią?K lbliczoåoI iż liczba osób zåającóch jęzók 

aågielski zåacząco przewóższa liczbę jego rodzimóch użótkowåikówK pzacuje sięI że 

liczba użótkowåików zåającóch jęzók aågielski w sposób umożliwiającó im 

komuåikowaåie się wóåosi poåad NKU mld ludziK tiększość tekstów w iåteråecie jest 

åapisaåa w jęzóku aågielskim Epoåad UOBFK gako jęzók urzędowó lub jako jęzók drugi 

aågielski jest użówaåó w około TM krajachK lzåacza toI iż bezsprzeczåie jęzók aågielski 

jest uważaåó za współczesåą lingua francaI podobåie jak w czasach imperium 

rzómskiego jęzókiem globalåóm bóła łaciåaK pzeroka ekspaåsja jęzóka aågielskiego åie 

jest tematem åiåiejszej pracóI gdóż jest to zagadåieåie dobrze opisaåeKPO tarto jedåak 

åadmieåićI iż do globalizacji jęzóka aågielskiego przóczóåiło się wiele zjawisk i 

elemeåtówI międzó iååómi takichI jak silåa pozócja tielkiej _rótaåii i ptaåów 

wjedåoczoåóch åa areåie międzóåarodowejI światowa ekoåomiaI åa którą åiebagatelåó 

wpłów mają oba krajeI olbrzómia liczba uczoåóch reprezeåtującóch wspomåiaåe 

państwa mająca olbrzómi wpłów åa rozwój åauki i techåologii iåformatóczåóchK 

Śmiało możåa zarózókować twierdzeåieI że jest to jęzók globalåóI któró umożliwia 

bądź umożliwi porozumiewaåie się ludziom åa całóm świecie w bardzo rozmaitóch 

koåtekstach Epobkowiak OMMUI TTFK  

dlobalåó aågielski åie jest traktowaåó jako odmiaåa jęzóka aågielskiegoI åie ma też 

rodzimóch użótkowåików Epobkowiak OMMUI TUFK gest to zåaczącó faktI poåieważ coraz 

częściej w glottodódaktóce åiektórzó jęzókozåawcó propoåują wręcz odejście od 

modelu jęzóka rodzimóch użótkowåikówK wdarza sięI iż ludzie komuåikują się 

korzóstając z jęzóka aågielskiego z iååómi osobamiI dla któróch jęzók aågielski åie jest 

jęzókiem ojczóstómK Ale åależó mocåo podkreślić faktI że miåimalåa zåajomość jęzóka 

aågielskiego pozwala åa przekazówaåie i odbiór prostóch iåformacjiI w szerokiej gamie 

sótuacji komuåikacójåóch zachodzi zatem pótaåieI czó może to bóć celem åauczaåia 

jęzóka obcegoI czó też powiååiśmó przógotować jego użótkowåików do przekazówaåia 

rówåież pojęć i struktur bardziej złożoåóch i abstrakcójåóchK wwraca się też uwagę åa 

                                                
PO Cróstal aK OMMPK bnglish as a dlobal ianguageI CambridgeW Cambridge råiversitó mressK 
eollidaó AK OMMRK qhe ptruggle to teach bnglish as an fnternational ianguageK lxfordW lrmK 
pwerdlow gK NVVVK dlobal villageK Dkatioåal deographicDK NVSLO 
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åeutralåość kulturową jęzóka globalåego – iåterlokutorzó w czasie dóskursu mogą w 

razie potrzebó sami ustalić bazę iåterkulturowąK 

Jęzók aågielski globalåó jest też traktowaåó jako rejestr jęzókowó EregisterFI któró 

jest związaåó z domeåami użócia jęzóka Etechåika i jej gałęzieI haådelI itpKFK oejestró 

jęzókowe tak rozumiaåe są mocåo związaåe z użótkowåikami i specjalistóczåóm 

użóciemI co z kolei ozåacza większó związek z komuåikacją åiż z określoåą grupą 

społeczåą Epobkowiak OMMUI TVFK rżótkowåicó daåej domeåó są specjalistami w 

swoich dziedziåach i dzięki jęzókowi mogą się rozwijać i doskoåalić swoje 

umiejętåości zawodowe i jęzókoweK 

wåajomość jęzóka aågielskiegoI lingua franca obecåego wiekuI jest umiejętåością 

pozwalającą jego użótkowåikowi uczeståiczóć w koåkureåcji åa róåku pracóK 

cachowiec uuf wieku to profesjoåalista w swojej braåżóI ale i świadomó i swobodåó 

użótkowåik jęzóka aågielskiegoI åie wspomiåając oczówiście o podstawowej choćbó 

kompeteåcji komuåikacójåej w drugim jęzóku obcómK  

ka zajęciach lektoratu studeåci pozåają w główåej mierze słowåictwo związaåe z 

ich profilem studiówK oobiåsoå ENVVNI za siel OMMOI RF podzielił słowåictwo w bpm åa 

trzó kategorieK ao pierwszej grupó zaliczół słowaI które prawie w ogóle åie są użówaåe 

do komuåikacji z wójątkiem bardzo wąskiego groåa specjalistów z daåej dziedziåóK 

Słowa te są jedåozåaczåómi określeåiami daåego zjawiskaI pojęcia i dlatego åie ma w 

åich åiedopowiedzeńI są proste i precózójåeK ao drugiej kategorii zaliczół wórazó 

odåoszące się do problematókiI sótuacjiI działań tópowóch dla obszaru techåiki i åaukiK 

wåaleźć tutaj możåa słowa bardzo podstawoweI które åa przókład są elemeåtami 

iåstrukcji użótkowaåia daåego urządzeåiaI jak i słowa i zwrotó bardzo skomplikowaåeI 

zarezerwowaåe tólko dla pewåóch dziedziå techåiki i åaukiI któróch użówaåie wómaga 

wóższego poziomu kompeteåcji jęzókowóchK kiewątpliwie słowa åależące do 

wómieåioåej kategorii są rówåież w większości klarowåeK  

ao ostatåiej grupó oobiåsoå zaliczół słowa z jęzóka ogólåegoI któróch 

częstotliwość użówaåia jest dość duża w jęzóku techåiki i åaukiK oozwój åauki i 

åowoczesåóch techåologii jest w obecåóch czasach bezprecedeåsowóI stąd każdego 

roku pojawiają się urządzeåiaI które z czasem wchodzą do codzieååego użótkuK gak 

zaklasófikować komputerI termometrI i wiele iååóch słówI które są w powszechåóm 

użóciuI ale åadal pozostają tworami åauki i techåiki? kależó tu wspomåieć o użóciu 

słów mającóch zupełåie zåaczeåie w jęzóku codzieååómI åatomiast diametralåie iååe w 
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jęzóku specjalistóczåómK alatego tak ważåóm jest opaåowaåie przez studeåtów 

åawóku sprawdzaåia åawet słówI któróch zåaczeåie wódaje się oczówisteK joże 

okazać sięI i åajczęściej się okazujeI że w termiåologii techåiczåej mają odmieååe 

zåaczeåieK 

mrzópomåę jeszcze razI że słowa i zwrotó åależące do jęzóka fachowego muszą 

bardzo precózójåie i klarowåie opisówać zjawiska i faktóK lzåacza toI iż prawie UMB 

wórazów åależącóch do jęzóka ogólåego åie åależó do zakresu słów specjalistóczåóchI 

co åie ozåaczaI że åależó je igåorowaćK fch zåaczeåie w komuåikacji jęzókowej jest åie 

do przeceåieåia i åależó o åich pamiętać w åauczaåiu jęzóków obcóchK lsobåą 

kategorią są słowa åiezbędåe do poprawåego sformułowaåia móśli i właściwej 

strukturó zdańI czóli przóimkiI słowa łącząceI operatoró itpK  

kależó åadmieåićI że pewåe słowa z zakresu jęzóka fachowego mogą bóć 

opaåowaåe przez uczącóch się w sposób czóååó lub bieråóK wåajomość czóååa 

charakterózuje się umiejętåością użówaåia daåego słowaLzwrotuI åatomiast zåajomość 

bieråa polega åa możliwości rozpozåaåia daåego wórazuI zrozumieåiaI ale bez 

opaåowaåia go w stopåiu umożliwiającóm jego płóååe użówaåieK kależó rówåież 

pamiętaćI iż åie możåa zupełåie uåikać uczeåia jęzóka ogólåegoI gdóż komuåikacjaI 

åawet åa temató fachoweI bółabó åiemożliwa bez jego zåajomościK lczówiścieI pewåe 

fuåkcje jęzókowe mogą zostać omiåięteI åa przókład wórażaåie żaluI współczuciaI 

poåieważ mają måiejsze zåaczeåie w åauczaåiu jęzóka fachowegoK jóślęI że 

åauczóciel wiåieå pamiętaćI że studeåt jest w staåie opaåować taki zakres słowåictwaI 

któró wóchodzi åaprzeciw jego potrzebom i osobowościK  
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oozdział U 

Badania i konkluzje programoweI organizacójne i dódaktócznoJ

metodóczne 

UKN Analiza ankiet dla nauczócieli 

_adaåia empiróczåe przeprowadziłam wśród lektorów i studeåtów w åastępującej 

formieW aåkietó dla studeåtówI aåkietó dla lektorówI wówiadó z lektoramiK mo ustaleåiu 

zakresu badańI przógotowałam odrębåe zestawó pótań dla uczącóch się i åauczającóchK 

lstateczåa wersja obu aåkiet została ustaloåa po wåikliwej aåalizie pótańI możliwości 

ich iåterpretacjiI jedåozåaczåości sformułowańI a åastępåie po dokoåaåiu badań 

pilotażowóch wśród lektorów i studeåtów molitechåiki mozåańskiejK wgodåie z tematem 

mojej pracó w aåkietach i wówiadzie skupiłam się åa problematóce uczeåia się i 

åauczaåia jęzóka aågielskiego specjalistóczåegoK Celem moich badań bóło sprawdzeåie 

podejścia zarówåo lektorów jak i studeåtów do åauczaåia i uczeåia się treści fachowóch 

åa lektoracie uczelåi wóższejK iektorzó i studeåci biorącó udział w pilotażu 

zasugerowali główåie drobåe poprawki dotóczące pewåóch sformułowań bądź 

kolejåości pótańK moproszeåi åauczóciele i studeåci potwierdzili klarowåość pótańI åie 

wskazali żadåóch trudåości w zrozumieåiu problemów zaprezeåtowaåóch w pótaåiachK 

ptudeåci zapropoåowali z kolei wprowadzeåie do pótań koåkretåóch puåktatorówI tak 

jak w części pótańK jotówowali to zåaczåóm ułatwieåiem odpowiedziI ale uzåałamI iż 

åiektóre pótaåia wiååó pozostać w formie pótań otwartóchI poåadto åie chciałam 

sugerować żadåóch odpowiedziI chciałam oprzeć się åa iådówidualåóch odczuciach 

respoådeåtówK  t  związku  z  tómI  zmieåiłam  tólko  kolejåość pótańI  układając  je  w  

pewåe bloki problemoweK gedeå z lektorów uczeståiczącóch w badaåiu pilotażowóm 

propoåowałI abóm w pótaåiu o zåajomość i stosowaåie form autoåomiczåóch åa 

zajęciach krótko je scharakterózowałaI co mogłobó ułatwić odpowiedźI ale odrzuciłam 

tę sugestięI poåieważ aåkieta åie jest iåformatorem aåi podręczåikiem metodóczåómI 

poåadto åie chciałam ukieruåkowówać badaåóch w żadeå sposób aåi podpowiadać 

spodziewaåóch reakcjiK moåieważ åie bóło ze stroåó respoådeåtów pilotażu zastrzeżeń 

merótoróczåóchI przóstąpiłam do właściwóch badańK  
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_adaåia empiróczåe przeprowadziłam wśród åauczócieli i studeåtów åastępującóch 

uczelåiW molitechåika ŁódzkaI molitechåika ŚwiętokrzóskaI molitechåika mozåańskaI 

maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w dåieźåieI i maństwowa tóższa pzkoła 

wawodowa w hoåiåie międzó marcem a majem OMNM rokuK mrzó wóborze uczelåi 

kierowałam się moją ich zåajomościąI starając się uwzględåić uczelåie z długoletåią 

tradócją i åowopowstałe oraz doświadczeåiem i poziomem orgaåizacójåoJ

metodóczåóm Ceåtrów kauczaåia gęzóków lbcóchK modejście porówåawcze powiååo 

moim zdaåiem pozwolić åa precózójåiejsze określeåie szaås i problemów w åauce 

jęzóków obcóchK  

_adaåia zostałó wókoåaåe åa reprezeåtatówåóch grupach studeåtów z różåóch 

kieruåków i åauczócieli uczącóch w wómieåioåóch placówkachK  

Aåkieta aåoåimowa przezåaczoåa dla åauczócieli dotóczóła åauczaåia jęzóka 

specjalistóczåego åa lektoracie i składała się z dwuåastu pótańK ka moje pótaåia 

odpowiedziało łączåie OO åauczócieli akademickichK 

Ankieta dla nauczócieliW 

NK fle lat pracuje paåiLpaå jako åauczóciel jęzóka obcego? 
OK Czó uczó paåiLpaå jęzóka specjalistóczåegoI jeśli tak to jak długo?K 
PK ka ilu kieruåkach uczó paåiLpaå jęzóka fachowego? 
QK w jakich materiałów korzósta paåiLpaå åa zajęciach ?  

aK podręczåiki dla daåego kieruåku 
bK skróptó 
cK czasopismaI gazetó 
dK materiałó zebraåe z różåóch źródeł 
eK iååe 

RK flu studeåtów średåio liczą grupó lektoratowe? 
SK ka jakich zasadach studeåci zostali przópisaåi do daåej grupó? 
TK gakimi króteriami kierowałaLkierował się paåiLpaå wóbierając åauczaåie grup 

åa daåóm kieruåku studiów? 
aK zaiåteresowaåie daåóm kieruåkiem 
bK pomoc ze stroåó bliskich 
cK ukończoåe studia åa daåóm kieruåku 
dK iååeI proszę wómieåić 

UK t jaki sposób przógotowuje się paåiLpaå do zajęć åa lektoracie jęzóka 
fachowego 

VK Czó zåa paåiLpaå pojęcie autoåomiczåóch form åauczaåia? 
NMK  Czó stosuje paåiLpaå takie formó åa swoich zajęciach? mroszę podać 

przókładó 
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NNK gak paåiLpaåa zdaåiem podchodzą studeåci do åauczaåie treści fachowóch åa 
lektoracie? 

aK uważająI że to dobró pomósł 
bK są zadowoleåi Iiż mają szaåsę pozåać jęzók fachowó 
cK sądząI że åależó uczóć się tólko jęzóka ogólåego 
dK uważają to za stratę czasu 
eK wg åich åależó uczóć zarówåo jęzóka ogólåegoI jak i 

specjalistóczåego 
fK iååe  

NOK mroszę wómieåićI z jakimi problemami i trudåościami spotókają się państwo 
åa lektoracie jęzóka fachowego 

 
lto ogólna charakteróstóka ankietowanóch i ich warunków pracóK 

kajmłodsza osoba pracowała  jako åauczóciel jęzóka aågielskiego S latI åajstarsza 

PP lataI większość spędziła średåio NM J OM lat w zawodzieK kajdłużej jęzóka 

specjalistóczåego uczółó lektorki z molitechåiki ŁódzkiejI NR i NP latK mozostali uczóli 

od pięciu do dziesięciu latK wdecódowaåa większość åaucza tólko åa jedåóm kieruåkuI 

są to w przeważającej mierze lektorzó z maństwowóch tóższóch pzkół wawodowóchI 

które oferują dużo måiejszą gamę wódziałów åiż molitechåikiK kauczóciele pracującó 

åa molitechåikach mozåańskiejI Łódzkiej i Świętokrzóskiej uczóli åa czterech do 

maksómalåie pięciu kieruåkachK qa liczba åie ozåacza zawszeI iż lektor musi opaåować 

materiał tólu kieruåkówI gdóż bardzo często åauczóciele uczą åa kieruåkach 

pokrewåóchI åa któróch materiał jęzóka specjalistóczåego pokrówa się lub część 

tematów jest wspólåaI EåpK eåergetóka i elektrotechåikaI architektura i budowåictwoFK  

drupó studeåtów åa lektoracie liczą od NR do OR osóbI ale w przeważającej mierze 

są to grupó NUJOM osoboweK tiększa liczba studeåtów w grupie jest czasami 

spowodowaåa faktem iż są åpK tólko dwie grupó o  różåóm poziomie i w daåej grupie 

jest więcej osób o tóm samóm poziomie umiejętåościK moåadtoI czasami radó 

wódziałów åie zgadzają się åa utworzeåie większej liczbó grup w przópadku OR 

studeåtów åa daåóm kieruåkuK  

te wszóstkich badaåóch uczelåiach studeåci uczęszczają åa lektorat w ramach 

daåego kieruåkuI czóli są to w przópadku jęzóka aågielskiego grupó jedåorodåeI jeśli 

rozpatrujemó je pod kątem jęzóka specjalistóczåego dla daåej dziedziåóK ka 

molitechåice mozåańskiej grupó międzówódziałowe są tworzoåe dla studeåtówI którzó 

chcą się uczóć jęzóka fraåcuskiego lub rosójskiegoK ptudeåci powiååi åa lektoracie 

koåtóåuować  åaukę jęzóka obcego ze szkołó średåiejK qak też dzieje się w badaåóch 
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uczelåiachI ale åa przókład åa molitechåice mozåańskiej decózją rad wódziałowóch åa 

åiektóróch kieruåkach studeåci są zobligowaåi do åauki tólko i wółączåie jęzóka 

aågielskiegoK mrzódział do daåej grupó we wspomåiaåóch uczelåiach dokoåaåó został 

åa podstawie testu kwalifikacójåego i rozmowó ze studeåtemI w przópadku poziomu 

CN åa molitechåice Łódzkiej studeåci sami podejmują decózję o wóborze grupóK 

lczówiście przez åastępåe dwa tógodåie mogą zmieåić grupęI poåieważ testó åie 

zawsze jedåozåaczåie wskazują poziom zåajomości jęzókaK aopiero rozmowa z 

lektoremI udział w zajęciach pozwala åa pełåiejszą oceåę możliwości jęzókowóch 

studeåtaK 

t åastępåej części aåkietó lektorzó odpowiadali åa pótaåie czóm kierowali się 

wóbierając nauczanie jęzóka obcego na danóm kierunku studiówK wdecódowaåa 

większość lektorów wóbrała teå a åie iååó kieruåek ze względu åa swoje 

zaiåteresowaåie daåą dziedziåąK moåadtoI ważåóm króterium bóła pomoc ze stroåó 

bliskichI ukończoåe studia åa daåóm kieruåkuI wiedza åabóta przó okazji 

wókoåówaåia tłumaczeńK hilka osób otrzómało przódział do grup åa podstawie 

odgóråóch decózji kierowåictwa ptudium gęzóków lbcóchK t przópadku mojej 

uczelåiI molitechåiki mozåańskiejI lektorzó zostali poproszeåi po dwóchJtrzech latach 

åauki jęzóka specjalistóczåego o wóbór kieruåkówI åa któróch chcą uczóć jęzóka 

aågielskiegoK lsobó odpowiedzialåe za ułożeåie plaåu zajęć starają się uwzględåić 

żóczeåia pracowåikówI tak abó daåó lektor åie uczół åa więcej åiż trzechJ czterech 

kieruåkachK pzczególåie lektorom ze względu åa liczbę godziå w peåsum i małą liczbę 

lektoratu zdarza się mieć zajęcia åa czterech kieruåkachI ale często są to J jak 

wspomåiałam wóżej J dziedziåó pokrewåeK fåaczej sótuacja wógląda w przópadku 

åowóch pracowåikówI którzó åa początek dostają godziåó według plaåuK Chcę 

podkreślić tutaj dwa ważåe aspektó wóboru dziedziåóI którómi kierowali się 

åauczócieleK waiåteresowaåie daåą dziedziåą ozåaczaI iż åauczóciel åie przekazuje 

mechaåiczåie regułek i słowåictwa jęzóka specjalistóczåegoI ale jego ciekawość 

pozwala åa åawiązaåie porozumieåia ze studeåtamiI którzó w tej sótuacji z pewåością 

są większómi specjalistamiK Czasami zadaåie pótaåia åa zajęciachI w któróm studeåci 

mogą wókazać się swoją wiedzą profesjoåalåą z jedåej stroåó poszerza chociaż w 

pewåóm stopåiu wiedzę i doświadczeåie lektoraI z drugiej stroåó dowartościowuje 

uczącóch sięI i åa pewåo åie umåiejsza to szacuåku dla autorótetu åauczócielaK Czasami 

zdarzają się sótuacjeI w któróch wiedza åauczóciela przewóższa åieco wiedzę 
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studeåtówI poåieważ ucząc kilka lat åa daåej specjalåości wiele termiåów przestaje bóć 

åiezrozumiałómiI bądź trudåómi do przóswojeåiaK mroblem teå jest wóåikiem faktuI iż 

w åiektóróch przópadkach studeåci rozpoczóåają lektorat åa pierwszóm roku i åie 

zawsze ich wiedza specjalistóczåa jest już åa tóle pogłębioåaK Ale teå problem omówię 

przó oceåie aåkiet studeåckichK tskazaåie zaiåteresowań prawie przez wszóstkich 

badaåóch lektorów świadczó poåadto o tómI że jęzóka åa uczelåiach techåiczåóch åie 

uczą przópadkowe osobóI ale pedagodzó zaiåteresowaåi åaukami ścisłómi i z 

otwartómi głowamiKPP 

t kolejnóm pótaniu lektorzó mieli wskazać materiałóI z któróch korzóstają na 

zajęciachK tszóscó lektorzó wskazali skróptó i podręczåiki dla daåego kieruåku jako 

główåe materiałó wókorzóstówaåe åa zajęciachK mowoli róåek wódawåiczó dostrzegaI 

iż jęzók specjalistóczåó åie ograåicza się tólko do bizåesu i fiåaåsówK mojawiłó się 

podręczåiki wódaåe przez duże wódawåictwaI jak i skróptó åapisaåe przez lektorów 

politechåik we współpracó ze specjalistamiK lczówiście cókl wódawåiczó i duża liczba 

różåorodåóch kieruåków åa wóższóch uczelåiach techåiczåóch powodujeI że 

åiechętåie wódawcó podejmują się przógotowaåia podręczåika dla wąskiego odbiorcóK 

gedåakże starają się przedstawić w swojej ofercie książki ogólåotechåiczåe bądź 

materiałó uzupełåiająceI które łatwo uaktualåićK  

tielu  lektorów korzósta  rówåież z  prasó  aågielskojęzóczåej  dostępåej  zarówåo w 

bibliotekach iåstótutowóchI jak i w formie elektroåiczåejK fåterået jest åieoceåioåóm 

źródłem poszukiwań dociekliwóch åauczócieli poszukującóch åie tólko tekstów 

związaåóch z daåą dziedziåą åaukiI rósuåkówI zdjęćI wókresów wókorzóstówaåóch åa 

zajęciachI ale dzięki fåteråetowi åauczóciele mogą wómieåić swoje doświadczeåiaI 

zåaleźć przókładó ćwiczeńI czó też iåspiracje do ciekawóch lekcjiK t każdóm razie 

żadeå z badaåóch przeze måie lektorów åie ograåicza się wółączåie do skróptów i 

podręczåikówI ale  korzósta z wieluI rozmaitóch materiałów z różåóch źródełK 

aodatkowe materiałó są z regułó wókorzóstówaåe w grupach bardziej zaawaåsowaåóch 

i grupach wókazującóch zaiåteresowaåie i chęć poszerzeåia swojej wiedzó i 

umiejętåościK moåadtoI w przópadku åauk techåiczåóch bardzo szóbko åastępuje 

dezaktualizacja daåóch i dodatkowe źródła pozwalają åie tólko åa wprowadzeåie 

åowości i urozmaiceåie zajęćI ale przede wszóstkim dotarcie do aktualåóch iåformacjiK  
                                                
PP pama åależę do osóbI które mają dólemat jaki kieruåek wóbraćW poåieważ w szkole rówåież bardzo lubiłam 
matematókę i fizókęI długo zastaåawiałam się åad wóborem kieruåku studiówK tóbrałam filologię aågielskąI 
ale dzięki pracó åa molitechåice mam okazję obcować z tematóką åauk ścisłóchK  
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qrzeba przózåaćI iż åauczaåie jęzóka obcego åa uczelåi techåiczåej jest åie lada 

wózwaåiem dla uczącego i przógotowaåie się do zajęć wómaga czasu i przemóśleåiaK 

wupełåie åiedopuszczalåe jest wejście åa zajęcia bez uprzedåiego przógotowaåiaK 

iektorzó w aåkiecie wómieåili wiele sposobów przógotowówaåia się do zajęćK 

kieoceåioåą pomocąI zwłaszcza dla młodóch stażem åauczócieliI są objaśåieåia i 

wskazówki zawarte w podręczåikach dla åauczócieliK tszóscó åauczóciele korzóstają z 

sugestii i zaleceń dołączoåóch do podręczåikówK kiektórzó lektorzó koåsultują pewåe 

temató  ze  specjalistamiI  w  wielu  wópadkach  jest  to  ktoś z  rodziåóK  Część lektorów  

przógotowuje dodatkowe ćwiczeåia jęzókoweI zwłaszcza w przópadku korzóstaåia z 

artókułów prasowóchI które wómagają odpowiedåiej dódaktózacjiK  mraca z tekstem jest 

rówåież uzupełåiaåa åie tólko odpowiedåimi ćwiczeåiami leksókalåoJgramatóczåoJ

komuåikacójåómiI ale staraååie dobraåómi materiałami z iåteråetuI åa przókład 

dodatkowóm tekstemI ilustracjamiI lub tematami do dóskusjiK mraca z tekstami 

techåiczåómi wómagaI przóåajmåiej åa początkuI solidåej pracó ze słowåikiem i to 

słowåikiem specjalistóczåómK _ardzo pomocåe są fora iåteråetoweI z któróch korzósta 

część lektorów J poprzez wómiaåę doświadczeń i szukaåie optómalåóch rozwiązańK 

tielu lektorów dużo czasu poświęca åa lekturę dodatkowóch materiałów 

przógotowując się do zajęćK mrzógotowaåiom towarzószó zawsze słowåik 

specjalistóczåóK kierzadko ceååóm uzupełåieåiem zajęć są materiałó dostarczoåe przez 

studeåtówK aodatkowoI wszóscó lektorzó czótają artókułó tematóczåie związaåe z 

åauczaåą problematóką w celu pogłębieåia swojej wiedzóK  

t następnej części pótałam lektorów o autonomiczne formó nauczania i 

korzóstanie z nich w czasie zajęćK qólko dwie osobó z pótaåóch åauczócieli åie zåałó 

pojęcia autoåomiczåóch form åauczaåiaI dla pozostałóch ta problematóka åie  jest obcaK 

Ci lektorzó wielokrotåie i w rozmaitóch formach stosują zasadó autoåomii åa swoich 

zajęciachK ao åajczęściej stosowaåóch åależą prezeåtacje i przógotowówaåie projektów 

w grupachLparachK ptudeåci proszeåi są o przedstawieåie w formie prezeåtacji 

wóbraåego tematu związaåego z ich kieruåkiem studiówK ka początku lektoratu 

studeåci zapozåają się z zasadami i regułami poprawåej prezeåtacji åa przókładzie 

wóbraåego filmu i podręczåikaK ptaraååie i dokładåie omawia się przebieg prezeåtacji i 

główåe wómogi optómalåej i profesjoåalåej prezeåtacjiK ao dóspozócji studeåtów 

pozostają rozmaite pomoce audiowizualåeI takie jak rzutåiki multimedialåeI komputeróI 

projektoróK wależåie od omawiaåej problematókiI zdarza się iż studeåci pokazują 
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rówåież gotowe ekspoåatóI tópu traåzóstoróI kolaåkaJruróI elemeåtó przewodåikówK 

mrezeåtacje są świetåą okazją do demoåstracji åie tólko zagadåieåia z dziedziåó 

techåikiI ale ujawåieåia åierzadko taleåtów oratorskich refereåtaK mrezeåtacje dają 

możliwość pozåaåia  wieluI czasem åiezåaåóchI faktówI uzupełåieåia wiedzó 

podręczåikowejI uaktualåieåia iåformacjiI pozåaåia siłó argumeåtów prelegeåtówI jak 

rówåież pretekstem do zadawaåia pótań przez słuchaczó i dalszej dóskusjiK ptudeåci 

zawsze samodzielåie decódują o wóborze tematu swojej prezeåtacjiI jedóåó waruåek to 

zgodåość tematóki z ich kieruåkiem studiówK  

kastępåą często stosowaåą formą są projektó przógotowówaåe w parach lub małóch 

grupachK ptudeåci szukają wiadomości åa zadaåó tematI rówåież związaåó z 

kieruåkiem studiówK oozwiązaåie podaåóch problemówI zåalezieåie adekwatåóch 

iåformacjiI wópracowaåie wspólåego staåowiskaI i åadaåie ostateczåego kształtu 

wóåikom pracó są czóååikami  zmuszającómi studeåtów do efektówåej współpracó i 

uzóskaåia koåseåsuK ptudeåci poåoszą współodpowiedzialåość za końcowó efekt pracóI 

a przedstawieåie rezultatów zmusza wszóstkich człoåków grupó do aktówåościK 

aobraåie studeåtów w grupachI tak abó w jedåóm zespole zåalazłó się osobó o różåóch 

poziomach kompeteåcji i sprawiedliwe rozdzieleåie zadań do wókoåaåia gwaraåtujeI iż 

każdó uczeståik będzie miał swój własåó wkład w dzieło fiåalåeK  

aoskoåałóm uzupełåieåiem zajęć åa lektoracie jest iådówidualåa praca studeåtów w 

mediatekach i åa platformach eJlearåiågowóchK ptudia gęzókowe åa wómieåioåóch 

uczelåiach dóspoåują programami komputerowómi umożliwiającómi studeåtom 

utrwaleåie i poszerzeåie swojej wiedzóK Część lektorów traktuje pracę samodzielåą 

studeåtów w laboratorium komputerowóm w określoåóm wómiarze czasowóm jako 

jedeå z obowiązkowóch wómogów otrzómaåia zaliczeåiaK fåterået jest zalecaåó do 

wókorzóstaåia jako åieoceåioåe źródło iåformacjiI ale lektorzó w swoich aåkietach 

wóraźåie zazåaczóliI iż starają się åauczóć studeåtów krótóczåego podejścia do 

propoåowaåóch wószukiwarek iåteråetowóchK moåadtoI lektorzó zachęcają do 

korzóstaåia ze specjalistóczåóch słowåików oåJliåeI åie tólko obcojęzóczåóchI ale 

åierzadko polskich w celu sprawdzeåia åowóch haseł z jęzóka fachowegoK  

lbok wómieåioåóch form pracó opartej åa zasadach autoåomii i półautoåomiiI 

jedeå z pótaåóch lektorów wómieåił rówåież samooceåę studeåtów i dóskusję åad 

aåalizą zagadåień sprawiającóch problemóK jożåa z tego wåosićI iż ta forma pracó åie 

jest stosowaåa powszechåie przez åauczócieliK t jedåej z aåkiet zåalazłam ciekawe 
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uwagi åa temat stosowaåia autoåomiczåóch form åauczaåiaI miaåowicie respoådeåtLka 

wóbiera  åa zajęcia materiałó åie tólko odpowiadające króteriom egzamiåacójåómI ale i 

takieI które wówarłóbó åa studeåtach pozótówåe wrażeåia i rozbudziłó ich 

zaiåteresowaåiaK Częste dóskusje ze studeåtami åa temat ich żóczeń i zaiåteresowań w 

koåsekweåcji powodują wóbór materiałów motówującóch uczącóch się i zachęcającóch 

ich do iåterakcjiK fååa z badaåóch osób stara się tak zmotówować swoich studeåtów 

poprzez stosowaåie urozmaicoåego zestawu metod i techåik autoåomiczåóchI abó 

chętåie podejmowali åowe wózwaåia i brali szeroki udział zarówåo w zajęciachI jak i 

dodatkowóch wódarzeåiach orgaåizowaåóch przez ptudium gęzóków EkoåkursóI 

llimpiada gęzóka AågielskiegoFK  

holejne pótanie w ankiecie dotóczóło stosunku studentów do nauczania treści 

fachowóch na lektoracieK Aåkietowaåi åauczóciele mogli wóbrać odpowiedzi spośród  

podaåóch wariaåtów i eweåtualåie dodać swoje uwagiK te wszóstkich aåkietach 

powtarza się odpowiedźI iż åauczaåie jęzóka fachowego åa lektoracie według 

studeåtów jest dobróm pomósłem i są oåi zadowoleåiI iż mają szaåse pozåać jęzók 

swojego kieruåkuK Część respoådeåtów podkreślałaI że studeåci są przekoåaåiI iż 

åależó uczóć åa lektoracie zarówåo jęzóka specjalistóczåegoI jak i ogólåegoK 

gedåocześåie odåotowaåo świadomość studeåtów korzóści wóåikającóch z uczeåia się 

jęzóka specjalistóczåego w koåtekście poszukiwaåia pracóK wdarzałó się grupó 

twierdząceI iż åależó się uczóć tólko jęzóka ogólåegoI ale te bółó w måiejszościK 

lgólåie możåa stwierdzićI że studeåci czują åiedosót zåajomości jęzóka ogólåego i åie 

czują się wóstarczająco pewåiI stąd ich oczekiwaåia w stosuåku do lektoratuK gedåa z 

osób badaåóch stwierdziłaI że studeåci åa zajęciach z jęzóka fachowego się åudząK 

tóåika to prawdopodobåie z faktu dość wósokiego poziomu kompeteåcji jęzókowóchI 

bóć może mało urozmaicoåóch zajęćI lub przekoåaåia o bezcelowości uczeåia sie 

jęzóka fachowegoK  

lstatnie pótanie odnosiło się do problemów i trudności na jakie napotókają 

lektorzó na zajęciachI na któróch uczą jęzóka fachowegoK kajczęściej 

wószczególåioåe problemó możåa sklasófikować åa  podgrupó związaåe z różåómi 

sferamiK ao pierwszej grupó możåa zaliczóć problemó związaåe z zakresem wiedzó 

fachowej studeåtów i ich poziomem kompeteåcji liågwistóczåóchK ptudeåci åie zawsze 

dóspoåują wiedzą fachową adekwatåą do materiałów zamieszczoåóch w skróptach i 

podręczåikachK t przópadku studeåtów zwłaszcza pierwszego roku i pierwszego 
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semestru wiele tematów staåowi dla åich zupełåe åovum i åauka jęzóka jest też åiejako 

åauką przedmiotuK _rakuje im rówåież doświadczeåia i trudåo im się odåieść do 

sótuacji komuåikacójåejI åpK w przópadku rozwiązówaåia problemówI tak zwaåóch 

caseJstudiesK ptudeåci mają małe rozezåaåie w daåóm temacie w jęzóku ojczóstómI i 

åiektóre hasła jak i zagadåieåia są im zupełåie åiezåaåeK wbót åiski poziom 

kompeteåcji jęzókowóch staåowi kolejåó ważåó problemK kie zawsze studeåci są w 

staåie osiągåąć zakładaåó w programie studiów pułap wiedzóI często przóchodzą åa 

studia z dużómi brakami w zakresie jęzóka ogólåegoK t aåkiecie wskazaåo åa kwestię 

motówacji J studeåci szóbko tracą chęć do åauki termiåologii specjalistóczåejK holejåó 

problem dotóczó materiałówI z któróch korzóstają lektorzó åa zajęciachK tiększość 

aåkietowaåóch skarżyła się åa  ograåiczoåą liczbę materiałów dotóczącóch daåej 

dziedziåó jęzóka specjalistóczåegoI brak dobróchI rzetelåóchI kompleksowóch 

słowåików braåżowóchI materiałó auteåtóczåe prezeåtujące zbót wósoki poziom w 

stosuåku do słuchaczóK moåadto podkreślaåoI iż  dostępåe skróptó i podręczåiki są dość 

moåotoååeI a przógotowówaåie dodatkowóch ćwiczeń i poszukiwaåie 

reprezeåtatówåóch materiałów jest pracochłoååeK moåadto wiele zależó od wódziałówI 

åa åiektóróch zmotówowaåie studeåtów jest czasoJ i pracochłoååe i wómaga 

dodatkowóch zabiegów ze stroåó lektoraK mroblemem dla åiektóróch lektorów jest 

rówåież wótłumaczeåie studeåtom zawiłości treści techåiczåóch åiezrozumiałóch dla 

samóch studeåtówK mroblem sprawiają czasami grupó åa wósokim poziomie zåajomości 

jęzóka obcegoI poåieważ trudåo ich åakłoåić do åaukiI gdóż według ich måiemaåia już 

wszóstko wiedzą i umiejąK aopiero przekoåaåie ich o szóbkim postępie w åaukach 

ścisłóch czasami implikuje przóstąpieåie do uczeåia sięK  

t åastępåej części przedstawię aåalizę aåkiet studeåtów dotóczącą åauki jęzóka 

fachowego åa lektoracieK 

UKO Analiza ankiet dla studentów 

mrzeprowadziłam badaåia wśród  studeåtów w tóch samóch  pięciu uczelåiach  

techåiczåóch w molsceW molitechåiki ŁódzkiejI molitechåiki ŚwiętokrzóskiejI 

molitechåiki mozåańskiejI maństwowej tóższej pzkołó wawodowej w dåieźåieI i 

maństwowej tóższej pzkołó wawodowej w hoåiåie międzó marcem a majem OMNM 

rokuK Charakteróstóka uczelåi została przedstawioåa w rozdziale SI åatomiast rozdział T 
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jest poświęcoåó opisowi główåóch zasad działaåia ceåtrów åauczaåia jęzóków obcóch 

w wómieåioåóch uczelåiachK 

ka dwadzieścia pótań odpowiedziało pięciuset dwudziestu sześciu studeåtówK  

t przeważającej mierze Epoåad SMBF w badaåiu wzięli udział mężczóźåiI co 

wóåika ze specófiki uczelåiK wdecódowaåie przeważali studeåci w przedziale 

wiekowóm NV J ON latI ale bóli też studeåci mieszczącó się w przedziale OO J OQ latI i 

kilkaåaście osób starszóchK  

moåiżej prezeåtuję kieruåki studiówI z któróch studeåci uczeståiczóli w badaåiachK  

molitechnika Łódzka W  

· iåformatóka 

· automatóka i robotóka 

· fizóka techåiczåa 

· logistóka 

· matematóka stosowaåa 

· chemia 

· zarządzaåie i iåżóåieria produkcji 

molitechnika Świętokrzóska  

· iåformatóka 

· budowåictwo 

· zarządzaåie i iåżóåieria produkcji 

· iåżóåieria środowiska  

molitechnika moznańska 

· elektrotechåika 

· eåergetóka 

· iåżóåieria środowiska 

· elektroåika i telekomuåikacja 

· matematóka 

· budowåictwo 

maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w dnieźnie 

· iåformatóka 

· pielęgåiarstwo 

· chemia środowiska 
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· zarządzaåie i iåżóåieria produkcji 

maństwowa tóższa pzkoła wawodowa w honinie 

· zarządzaåie 

· turóstóka i rekreacja 

· budowåictwo 

· iåżóåieria środowiska K 

ala przeważającej liczbó respoådeåtów jęzók aågielski bół główåóm i jedóåóm 

jęzókiem obcóm åa studiachI gedóåie kilka osób z molitechåiki Łódzkiej potwierdziłoI 

iż åauka jęzóka aågielskiego åie bóła jedóåąI åarzucoåą opcjąK Ale ta sótuacja wóåika z 

faktu iståieåia kilku wariaåtów do wóboru åa wóżej wómieåioåej uczelåi EporK TKNKPFK  

mierwsze pótania dotóczółó wóboru jęzókaI przódziału do grupóI nauki jęzóków 

obcóchK Aåaliza daåóch związaåóch z okresem åauczaåia i liczbą åauczaåóch jęzóków 

obcóch wókazałaI iż studeåci z dużóch miastI EŁódźI mozåańI hielceFI uczóli się 

zazwóczaj dwóchI a åawet trzech jęzóków obcóchK iiczba lat przezåaczoåóch åa åaukę 

jęzóków obcóch sugerujeI iż zmiaåa jęzóka åastępowała wraz ze zmiaåą tópu szkołó 

Eprzejście ze szkołó podstawowejI gimåazjumI szkoła średåiaFK  ldpowiedzi åa pótaåieI 

czó studeåci uczą się tego samego jęzóka åa lektoracieI którego uczóli się w szkoleI 

sugerują iż jęzók aågielski jest jęzókiem domiåującóm w szkoleI i bardzo åiewielu 

studeåtów  uczóło się åa lektoracie iååego jęzókaK tachlarz jęzókówI które zostałó 

wómieåioåe w aåkiecie jest bardzo dużóI poåieważ obok jęzóków ?tradócójåie? 

åauczaåóch w szkołach czóli jęzóka aågielskiego i jęzóka åiemieckiegoI  wómieåioåo 

jęzóki måiej popularåeW rosójskiI fraåcuskiI hiszpańskiI łaciåęI włoski a åawet japońskiI 

co ozåaczaI że część studeåtów szuka możliwości pozåaåia jęzóków obcóch poza 

szkołą bądź uczelåiąK tielu studeåtów żaliło się åa brak możliwości wóboru jęzókaI 

bądź brak wóboru åauczaåia jęzóka  od podstawK 

ka pótaåieI åa jakiej podstawie nastąpił wóbór jęzóka na lektoracieI odpowiedzi 

podzieliłó się åa dwie grupóW dla  części studeåtów bół to wóbór samodzielåóI pozostali 

uczóli się jęzóka åarzucoåego åa podstawie decózji radó wódziałuK iiczba godziå åa 

lektoracie wahała się od NOM Estaådardó miåisterstwaF do NRMK w åiektóróch wópowiedzi 

przebija żalI że åie zawsze studeåci mają do wóboru opcje kilku jęzókówI i muszą 

uczóć się jęzóka aågielskiegoK pzczególåie studeåci uczącó się przez dłuższó czas EUJNQ 

latF jęzóka åiemieckiegoI chętåie uczólibó się go åadalI ale åa wóższóm poziomie i 



 OUT

chcielibó pozåać jęzók fachowóK  Ciekawe odpowiedzi padłó åa åastępåe pótaåieW na 

jakiej podstawie studenci zostali przódzieleni do danej grupó jęzókowejK t 

przópadku wóższóch szkół zawodowóch możåa odåotować przópadkiI iż åie bóło 

żadåóch kwalifikacji określającóch poziom kompeteåcji jęzókowóch studeåtówI 

poåieważ powstała tólko jedåa grupa z powodu åiewóstarczającej liczbó studeåtówI co 

uåiemożliwiło podział studeåtów zgodåie z odpowiedåim poziomemK t przópadkach 

większej liczbó grupI studeåci zostali sklasófikowaåi po åapisaåiu testuI tak zwaåego 

placement testI  iLlub rozmowie z lektoremK kawet jeżeli åauka koåkretåego jęzóka 

została åarzucoåaI åastępowała gradacja poziomów åa postawie testów i rozmów ze 

studeåtamiK  wdarzółó się przópadki wpisaåia się do daåej grupó samodzielåie przez 

studeåtówI miało to miejsce główåie åa molitechåice Łódzkiej w przópadku grup åa 

wóższóch latach studiówI po ukończeåiu części obligatorójåej lektoratuK hilku 

respoådeåtów odpowiedziałoI że zmieåiło grupę åa własåe żóczeåieI ale zåając sótuację 

åa wómieåioåóch uczelåiachI musiało to odbóć się przóåajmåiej za zgodą lektorówI 

poåieważ trudåo wóobrazić sobie sótuacjęI w której studeåt uczęszcza åa zajęcia do 

grupó zåacząco odbiegającej od jego poziomuK  

mrzerwa międzó lektoratem a poprzedåimi zajęciami jęzókowómi zależała od plaåu 

zajęć i programu studiówK ala większości bóła to tólko przerwa międzó zakończeåiem 

åauki jęzóka obcego w klasie maturalåej a åowóm rokiem akademickim Eczóli około R 

miesięcóFI dla åiektóróch semestrI rokI lub półtora rokuK wdarzałó się przópadkiI iż 

studeåci mówili åawet o przerwie poåad dwuletåiejI ale związaåe to bóło z faktem 

późåiejszego rozpoczęcia studiówK   

t następnóm pótaniu studenci poproszeni zostali o odpowiedź I czó są 

świadomi do jakich celów w przószłości i w przószłej pracó zawodowej będą 

użówać jęzóka obcegoK wdecódowaåa większość aåkietowaåóch odpowiedziała 

twierdząco poszerzając swoje wópowiedzi o podaåie koåkretåóch przókładów 

możliwości wókorzóstaåia jęzóków obcóch w swoim żóciuK t każdej ze szkół i uczelåi 

kilka osób åie odpowiedziało åa to pótaåieI a w kilku przópadkach odpowiedzi  

sugerowałóI iż åie do końca studeåci są zorieåtowaåi w jakim celu potrzebåa jest 

zåajomość jęzóków obcóchK hilka osób odpowiedziałoI iż ?KKKnie do końca? są 

świadomiI lub będzie to zależeć od przószłej pracóI ?bóć może?I ?mniej więcej?I a jedåa 

z  aåkietowaåóch  osób  odpowiedziałaI  że  to  ?nonsensI na niskim szczeblu w małej 

miejscowości nie ma obcokrajowców?I a iååa z koleiI iż åa pewåo będzie pracować w 
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kraju i dlatego jęzók åie będzie jej potrzebåóK  qe wópowiedzi mogą świadczóć o 

åiezrozumieåiu celów do jakich może bóć użówaåó jęzók obcóI i o tómI iż studeåci 

sądząI że jest oå jedóåie wókorzóstówaåó w bezpośredåich koåtaktach z 

cudzoziemcamiK alatego tak ważåe jest przedstawieåie celów i możliwości jakie daje 

zåajomość jęzóków obcóch przez lektoraKPQ Ale powóższe stwierdzeåia 

åieprzekoåaåóch lub åiezorieåtowaåóch respoådeåtów bółó åieliczåeK  

moåiższó wókres pokazuje stosuåek studeåtów świadomóch i tóch 

åiezdecódowaåóchI bądź åiezorieåtowaåóch K moåieważ w każdej z poåiższóch uczelåi 

jest iååa liczba studeåtówI którzó wzięli udział w badaåiuI wókres ma åa celu bardziej 

pokazaåie stosuåku świadomości studeåtówK 

oósunek N Czó jest panLpani świadomó do jakich celów w przószłościI w przószłej pracó zawodowej 
będzie panLpani użówać jęzóka obcego? 

 
iegendaW  

NK Łódź   

OK mozåań   

PK hielce   

QK hoåiå    

RK dåiezåo 

 

    

mótaåie år U aåkietó precózójåiej formułowało koåkretåe celeI do jakich potrzebåa 

będzie zåajomość jęzóków obcóch po ukończeåiu studiówK oespoådeåci poproszeåi 

zostali o zazåaczeåie tóch przószłóch zamierzeńI w któróch będą mogli wókorzóstać 

kompeteåcje jęzókoweK wdecódowaåie åajwięcej osób uważaI iż zåajomość jęzóków 

obcóch będzie im przódatåa w czasie podróżó zagraåiczåóch w celach turóstóczåóchI i 

åiezåaczåie måiejI w komuåikowaåiu się w pracó zawodowej w formie prowadzeåia 

koåwersacjiI bądź służbowóch rozmów telefoåiczåóchK t åastępåej kolejåości w 

bardzo przóbliżoåóch liczbach uplasowałó się åastępujące celeW prowadzeåie 

rozmówLåegocjacjiI zagraåiczåe podróże służbowe i słuchaåie i oglądaåie audócjiL 

programów obcojęzóczåóchK kiestetóI czótaåie prasó fachowej zajęło ostatåią lokatęI 

zdecódowaåie odstając liczbowo od wcześåiej wómieåioåóch prefereåcjiK 

 

                                                
PQ tięcej o tóm åapiszę w części poświęcoåej wåioskom i koåkluzjom programowóm EUKQFK 

0

R0

100

1R0

200

2R0

300

liczba godzin 

miejsce lektoratu w
planie studiów
cele i treści
lektoratu



 OUV

oósunek O ao jakich celów będzie panuLpani potrzebna znajomość jęzóków obcóch po zakończeniu 
studiów? 

 

iegendaW 

NK czótaåie prasó fachowej 
OK umiejętåość komuåikowaåia się 

w pracó zawodowej 
PK prowadzeåie rozmówLåegocjacji 
QK podróże służbowe zagraåiczåe 
RK podróże zagraåiczåe turóstóczåe 
SK słuchaåie i oglądaåie 

audócjiLprogramów 
obcojęzóczåóch 

 

 Część studeåtów obok wómieåioåóch już opcji dopisała swoje własåeI 

prawdopodobåe sótuacjeI w któróch zåajomość jęzóków obcóch będzie åiezbędåaK 

Często wómieåiaåo czótaåie i  tworzeåie dokumeåtacjiI korzóstaåie z programów 

komputerowóchI åawiązówaåie zåajomości i koåtaktó międzóåarodoweI czótaåie 

literaturó w wersji orógiåalåejK moåadto wószczególåioåo pisaåie własåóch publikacjiI 

pracę poza graåicami krajuI czótaåie oprogramowaåiaK gedåa osoba wspomåiała åawetI 

iż zåajomość jęzóków obcóch åa pewåo przóda się w przópadku chęci założeåia 

rodziåó za graåicąK mowtarzałó się wópowiedzi åa temat tłumaczeåia dokumeåtówI 

wspomåiaåo o wópełåiaåiu kwitów podatkowóchI  projektowaåiu iåstalacji 

elektróczåóch za graåicąK t spektrum odpowiedzi zåalazłó sie też takie celeI jak udział 

w teleturåiejachI zajęcia sportoweI a åawet wspomåiaåo o własåej satósfakcji ze 

zåajomości jęzóka obcegoK kiepokojącóm może wódawać się faktI że wielu studeåtów 

åie czuje zåaczeåia poszerzaåia swojej wiedzó zawodowej poprzez czótaåie literaturó 

obcojęzóczåejK Czóli ozåacza toI iż ci studeåci åie do końca rozumiejąI że stałe 

dokształcaåie i poszerzaåie swojej wiedzó jest åieodłączåóm elemeåtem pracó 

zawodowejI a czótaåie literaturó z pewåością jest waruåkiem podåoszeåia kwalifikacji 

zawodowóchK  
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oozkład celów według uczelniW 

fK molitechnika Łódzka W   
                                         NK umiejętåość komuåikowaåia się w pracó zawodowej 
                                         OK podróże turóstóczåe za graåicę 
                                         PK oglądaåieLsłuchaåie audócjiLprogramów obcojęzóczåóch 
                                         QK prowadzeåie rozmówLåegocjacji 
                                         RK zagraåiczåe podróże służbowe 
                                         SK czótaåie literaturó fachowej 

kależó tu podkreślićI iż różåica międzó pozócją pierwszą i drugą wóåosiła dwie osobóK  
 
ffK molitechnika moznańska W   

NK podróże  turóstóczåe za graåicę 
OK czótaåie literaturó fachowe 
PK oglądaåieLsłuchaåie programów obcojęzóczåóch 
QK zagraåiczåe podróże służbowe 
RK prowadzeåie rozmówLåegocjacji 
SK umiejętåość komuåikowaåia się w pracó zawodowej 

t przópadku molitechåiki mozåańskiej różåice międzó kolejåómi puåktami bółó 
åiezåaczåeK 
 
fffK molitechnika Świętokrzóska W  

NK podróże turóstóczåe za graåicę    
OK umiejętåość komuåikowaåia się w pracó zawodowej   
PK zagraåiczåe podróże służbowe   
QK prowadzeåie rozmówLåegocjacji 
RK oglądaåieLsłuchaåie audócjiLprogramów obcojęzóczåóch 
SK czótaåie literaturó fachowej     

 
fsK maństwowa tóższa pzkoła wawodowa honin W  

NK umiejętåość komuåikowaåia się w pracó zawodowej  
OK podróże turóstóczåe za graåicę   
PK prowadzeåie rozmówLåegocjacji 
QK zagraåiczåe podróże służbowe   
RK oglądaåieLsłuchaåie audócjiLprogramów obcojęzóczåóch 
SK czótaåie literaturó fachowej   

 
sK maństwowa tóższa pzkoła wawodowa dnieznoW   

NK umiejętåość komuåikowaåia się w pracó zawodowej  
OK podróże turóstóczåe za graåicę   
PK prowadzeåie rozmówLåegocjacji 
QK zagraåiczåe podróże służbowe   
RK oglądaåieLsłuchaåie audócjiLprogramów obcojęzóczåóch 
SK czótaåie literaturó fachowej   
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holejne pótanie dotóczóło różnorodności form pracó stosowanóch na lektoracie 

przez nauczócieli EpisaåieI ćwiczeåia sprawdzające rozumieåie ze słuchuI czótaåie ze 

zrozumieåiemI pisaåie streszczeńI ćwiczeåia gramatóczåeFK t tóm puåkcieI obok 

daåóch liczbowóchI ceååe są uwagi studeåtówK w ich spostrzeżeń wóåikaI iż są 

świadomiI że åie wszóstkie formó mogą bóć zastosowaåe åa zajęciach główåie z 

powodu braku czasu Ew większości przópadków lektorat liczó NOM godziå 

staådardowóchFK ptudeåci w związku z tóm skarżą sięI iż åie zawsze rozkład czasowó i 

ilościowó rozmaitóch form jest zbieżåó z ich oczekiwaåiamiK Często wskazują åa brak 

ćwiczeń gramatóczåóchI lub ich åiewóstarczającą liczbęI zbót mało czasu 

poświęcoåego åa zadaåia sprawdzające rozumieåie ze słuchuI i åa ćwiczeåia 

komuåikacójåeK kiestetóI  realizując program åauczaåia jęzóka fachowego lektorzó 

skupiają się w większej części åa åauce jęzóka zawodowegoI czótaåiu materiałów 

związaåóch z daåą specjalizacjąI i åie dóspoåują taką liczbą godziåI abó pogodzić 

kształceåie wszóstkich kompeteåcji jęzókowóch w rówåóm stopåiuK modobåie jak w 

poprzedåim puåkcieI problemó i sugestie z tóm związaåe przedstawiam w rozdziale UKQK 

t każdóm razieI åależó doceåić wósiłek lektorówI poåieważ zdecódowaåa większość 

studeåtów potwierdziła stosowaåie wielorakich form åa zajęciach i są świadomi 

ograåiczeń zåacząco wpłówającóch åa ostateczåó kształt zajęćK  mojawiłó się też uwagi 

o koåieczåości wprowadzeåia bardziej åowoczesåóch metod åauczaåiaK 

holejna kwestia dotóczóła celowości wprowadzenia do lektoratu zajęć z jęzóka 

specjalistócznegoK moprosiłam studeåtów o zaopiåiowaåie zagadåieåia i dodaåie 

komeåtarzaK  

oósunek P Czó uważa panLpani za celowe wprowadzenie do lektoratu zajęć z jęzóka specjalistócznego? 
 

 
iegendaW 
NK Łódź   
OK mozåań   
PK hielce   
QK hoåiå   
RK dåiezåo 
 

 

t ostatåim słupku pod pojęciem Diååe? zåajdują się odpowiedzi tópu Dåie mam 

zdaåiaDI bądź brak jakiejkolwiek odpowiedziK iiczbó z lewej stroåó wskazują åa liczbę 
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studeåtów z daåej uczelåiI którzó uzåają celowość wprowadzeåia do programu 

lektoratu  zajęć z jęzóka specjalistóczåegoW åiebieski słupek pokazuje studeåtów 

optującóch za åauka jęzóka fachowego Eåajwięcej w mozåaåiuI bo prawie NOMFI 

wiśåiowó słupek wskazuje studeåtów przeciwåóch Eokoło NM studeåtów w ŁodziFI białó 

słupek to liczba studeåtówI którzó åie mieli åa temat zdaåia lub åie udzielili  åa to 

pótaåie odpowiedzi Eokoło OM studeåtów w hoåiåieFK 

moåiżej przedstawiam stosuåek studeåtówI którzó odpowiedzieli twierdząco åa 

pótaåie o celowość wprowadzeåia jęzóka specjalistóczåego åa lektoracie w porówåaåiu 

z odpowiedziami åegatówåómi i brakiem jedåozåaczåej opiåii dla pięciu badaåóch 

szkółK 

 
oósunek 4 Czó uważa panLpani za celowe wprowadzenie do lektoratu zajęć z jęzóka specjalistócznego? 

 

 

iegendaW 

NK tak J   UTB 

OK åie J  RB 

PK iååe J UB 

 

 

tókres jedåozåaczåie pokazujeI iż gros studeåtów popiera ideę wprowadzeåia do 

programu lektoratu zajęć z jęzóka specjalistóczåegoK t większości uzasadåień 

pojawiało się stwierdzeåieI że w obecåóch czasach jest to åiezbędåa umiejętåość 

podåosząca åiebagatelåie poziom kształceåiaI która pomoże w pracó zawodowejI a 

jeszcze wcześåiej zwiększó szaåse åa róåku pracóI w rozwoju osobowościowómI 

umożliwiająca korzóstaåie ze źródeł obcojęzóczåóch w celu podåiesieåia kwalifikacji 

zawodowóchK wauważoåoI iż może to rówåież zwiększóć szacuåek pracodawcóK 

tielokrotåie podkreślaåoI iż zåajomość jęzóka specjalistóczåego pozwoli åa realizację 

plaåów zawodowóch zgodåóch z kieruåkiem studiówI a poåadto duże grupó zawodowe 

powiååó zåać słowåictwo swojej dziedziåóK Akceåtowaåo ogromåe zåaczeåie 

zåajomości jęzóka fachowego jako jedåej z åajważåiejszóch umiejętåości w pracóI i 

jedåocześåie uwópuklaåo faktI iż  samodzielåe åauczeåie się jęzóka fachowego åie jest 

możliweI kursó jęzókowe  są ogólåodostępåeI i wszędzie możåa doskoåalić jęzók 

ogólåóI åatomiast brak kursów dla specjalistów poza bizåesemK moza tómI młodzież 
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uczó się jęzóka obcego od szkołó podstawowejK tedług pótaåóch osóbI zåajomość 

jęzóka fachowego pozwoli åa koåtaktó z pracowåikami z tej samej braåżó z zagraåicóI 

co z kolei może umożliwić rozwój karieró zawodowejK moåadto poprzez czótaåie 

literaturó fachowej możåa zapozåać się z åowiåkami techåiczåómiK gak stwierdził jedeå 

z aåkietowaåóchI åie wiadomo gdzie i z kim będzie pracowaćI stąd warto zåać jęzók 

specjalistóczåóK tielu respoådeåtów wskazówałoI że  wprowadzeåie jęzóka 

specjalistóczåego jest bardzo dobrómI trafioåóm i praktóczåóm pomósłemK Celowość 

åauczaåia jęzóka fachowego wóróżåiaåo przez łączeåie wiedzó wóåiesioåej z lektoratu 

z wiedzą åabówaåą w trakcie iååóch zajęćK modkreślaåoI iż åiejedåokrotåie słowåictwo 

i termiåologia wóåiesioåa z ćwiczeń jęzókowóch bóła przódatåa åa wókładach i 

laboratoriachI poåieważ część wókładowców posługuje się jęzókiem obcóm w trakcie 

prowadzeåia zajęćK wåajomość jęzóka związaåego z daåą braåżą uzåaåo za åiezbędåąI 

rówåież jako formę rozszerzeåia umiejętåości jęzókowóchI a według studeåtów åa 

åiektóróch kieruåkach trzeba zåać co åajmåiej jedeå jęzók obcóK Aåkietowaåi studeåci 

wórażali obiekcje co do liczbó godziå i staåowczo podkreślaliI że powiååo bóć ich 

więcejK t kolejåóch komeåtarzach pojawiłó się głosóI że dzięki zåajomości jęzóka 

fachowego możåa będzie pisać i wósółać swoje publikacje do czasopism 

zagraåiczåóchK azięki programowi åa lektoracie możåa pozåać słowåictwo związaåe ze 

studiowaåą dziedziåąK mojawiła się rówåież wópowiedźI że åauka jęzóka 

specjalistóczåego jest åowóm doświadczeåiemI a przójemåie jest pozåawać åowe 

rzeczóI i umożliwia to bócie DmegaD  w swoim środowiskuK   

t aåkietach pojawiłó się rówåież sugestieI abó åauka jęzóka zawodowego bóła 

åauczaåa w ramach opcjoåalåego fakultetuK Część osób stwierdziłaI że prezeåtują zbót 

wąskie specjalizacjeI abó możåa bóło uczóć w jedåej grupie jęzóka fachowegoK Ale jest 

to problem do rozwiązaåiaI o któróm åapiszę w części UKQK modsumowując argumeåtó 

za celowością wprowadzeåia åauki jęzóka fachowego możåa przótoczóć opiåię jedåego 

z aåkietowaåóchI któró stwierdziłI iż åa tóm polega cała idea åauczaåia jęzóka 

specjalistóczåego åa uczelåi techåiczåej  

mótanie NN dotóczóło sposobu wprowadzenia jęzóka specjalistócznego na 

lektoracieK Aåkietowaåi mieli do wóboru åastępujące opcjeW  jęzók specjalistóczåó 

powiåieå bóć wprowadzaåó rówåolegle z zajęciami z tego przedmiotuI po zaliczeåiu 

przedmiotu z daåej dziedziåóI åie ma to żadåego zåaczeåiaI eweåtualåie studeåci mogli 
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dodać swoje uwagiK moåiżej przedstawiam w formie wókresów odpowiedzi uzóskaåe w 

trakcie badaåiaW 

 
oósunek R t jaki sposób powinien bóć wprowadzanó jęzók specjalistócznó? 

 

 

iegendaW 

NK Łódź   
OK mozåań   
PK hielce   
QK hoåiå   
RK dåiezåo 
 
 

iegendaW  

aK rówåolegle z zajęciami z tego przedmiotu 

bK po zaliczeåiu przedmiotu z daåej dziedziåó 

cK åie ma to żadåego zåaczeåia 

dK iååeL brak odpowiedzi 

 
oósunek S t jaki sposób powinien bóć wprowadzanó jęzók specjalistócznó? 

 

 

iegendaW 

aK rówåolegle z zajęciami z tego 
przedmiotu J SMB 

bK po zaliczeåiu przedmiotu z daåej 
dziedziåó J OQB 

cK åie ma to żadåego zåaczeåia J NPB 
dK iååeLbrak odpowiedzi J PB 

 

t åastępåej części  zadałam respoådeåtom pótania o autonomiczne metodó i 

zasadó nauczaniaI czó lektorzó iåformują studeåtów o takich formachI i czó studeåci 

stosują   jakiekolwiek  formó samokształceåia w zakresie jęzóków obcóchK ldpowiedzi 

rozłożyłó się bardzo różåie zależåie od miastaK f åa co åależó zwrócić uwagęI wielkość 

miasta i uczelåi wcale åie bóła wózåaczåikiem wiedzó studeåtów o autoåomiczåóch 

zasadach åauczaåiaI podobåie jak i fakt iåformowaåia uczącóch się o autoåomiczåóch 

formach przez lektorówK _iorąc pod uwagę pięć badaåóch uczelåiI åajwięcej studeåtów 
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bóło zorieåtowaåóch co do autoåomiczåóch metod åauczaåia w hielcach i dåieźåieK 

ptudeåci bóli iåformowaåi o zasadach autoåomiczåego åauczaåia przez swoich 

lektorówI wókładowców z uczelåiI czasami przez åauczócieli ze szkołó średåiejK 

moåadto wiedzę  åa teå temat czerpali z iåteråetuI  programów telewizójåóchI mediów 

obcojęzóczåóch z zajęć w szkołach jęzókowóch EåpK bmpikFI z programów åauczaåia i 

doskoåaleåia jęzóków obcóch tópu ClipI od swoich zåajomóch i  rodziåóI a jedåa osoba 

odpowiedziałaI iż z autopsjiK wdarzałó się odpowiedziI które bółó w stosuåku do siebie 

åielogiczåe i bóć może świadczółó o åiezrozumieåiu zagadåieåiaI bądź schematóczåóm 

móśleåiuK Część osób åa pótaåieI czó lektorzó iåformują o autoåomiczåóch formach 

åauczaåia odpowiedziała twierdzącoI bó w pótaåiuI w któróm prosiłam åapisać czó 

słószeli lub zåają autoåomiczåe zasadó i metodó åauczaåia odpowiedzieć przeczącoK 

_rak odpowiedzi traktowałam w przópadku obu pótań jako odpowiedź åegatówåąK 

moåiżej przedstawiam w formie wókresów liczbę studeåtów zazåajomioåóch z 

autoåomiczåómi metodami åauczaåia w pięciu uczelåiachI oraz globalåie porówåując 

liczbó zåającóch z liczbą åieświadomóchK  

oósunek T  Czó zna panLpaniI lub słószałLa o autonomicznóch zasadach i metodach nauczania? 
 

    iegendaW 

NK Łódź   
OK mozåań   
PK hielce   
QK hoåiå   
RK dåiezåo 

 
 
 

oósunek U Czó zna panLpaniI lub słószałLa o autonomicznóch zasadach i metodach nauczania? 
 

iegendaW 

NK tak J   OVB                

OK åie J TNB 
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oósunek 9   Czó lektorzó informują o autonomicznóch formach nauczania? 
 

    iegendaW 

NK Łódź   
OK mozåań   
PK hielce   
QK hoåiå   
RK dåiezåo 

 

 

 
oósunek NM  Czó lektorzó informują o autonomicznóch formach nauczania? 

 

iegendaW 

NK tak J   PMB                        

OK åie J  TMB 

 

   

 

 

 

kależó dodaćI iż jedåa osoba åa powóższe pótaåie odpowiedziałaI iż åauczóciele åie 

iåformują o autoåomiczåóch metodach åauczaåiaI poåieważ jest to oczówisteK aość 

zåamieååó jest rówåież faktI iż åa oba pótaåia dotóczące autoåomii zdarzało sięI że 

połowa grupa odpowiedziała twierdzącoI a połowa przeczącoK kie wiem czó świadczó 

to braku uwagi i skupieåia åa zajęciachI åieobecåościachI lub słuchaåiu lektora bez 

zrozumieåiaK katomiast godåóm podkreśleåia jest faktI iż åa molitechåice 

Świętokrzóskiej dwie grupó i jedåa grupa w maństwowej tóższej pzkole wawodowej w 

dåieźåie  potwierdziłó w całości zåajomość autoåomiczåóch zasad åauczaåia jęzóków 

obcóchK modobåie jak w przópadku poprzedåich zagadåień swoje wåioski i sugestie 

dotóczące tej problematóki przedstawię w części UKQK 

holejna kwestia ankietó odnosiła się do form samokształcenia stosowanóch 

przez ankietowanóch studentówK mrawie dwustu studeåtów  przózåało się do braku 

stosowaåia jakichkolwiek form samokształceåia w jęzókach obcóchI pozostali 

zadeklarowali w måiejszóm lub większóm stopåiu wókorzóstówaåie rozmaitóch form 
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służącóch doskoåaleåiu kompeteåcji jęzókowóchK tśród wómieåioåóch form åa 

pierwsze miejsce wósuwa się oglądaåie w telewizji programów obcojęzóczåóch tópu 

reportażeI filmó dokumeåtalåeI filmó popularåoåaukoweI oraz oczówiście filmó 

fabularåe w wersji orógiåalåejK qe formó samokształceåia stosuje odpowiedåioW NPV 

studeåtów ogląda filmó bez åapisów i dubbiåguI TS osób jest widzami 

aågielskojęzóczåóch programów telewizójåóchI åatomiast RQ studeåtów słucha 

programów radiowóchI zwłaszcza pioseåek w jęzóka aågielskimI z tego NO uczącóch się 

stara się tłumaczóć tekstó pioseåek åa jęzók polskiK  _ardzo wielu studeåtów wómieåiło 

czótaåie prasóI książekI dokumeåtacji techåiczåej w obcóch jęzókach w celu 

samokształceåiaK f tak prasę obcojęzóczåą i literaturę w jęzóku aågielskim czóta NOV 

studeåtówI åatomiast R respoådeåtów wómieåiło koåkretåie czótaåie dokumeåtacji 

techåiczåej w jęzóku obcómK kieoceåioåóm źródłem pomocó w åauce jęzóków obcóch 

jest iåteråetI oraz komputer ETO studeåtówFK ptudeåci korzóstają z programów 

multimedialåóchI z programów tópu ClipI lub eeåróI oraz stroå przezåaczoåóch do 

åauki jęzóków obcóchK bJlearåiåg åależó do powszechåóch form samodoskoåaleåia 

jęzókowegoK ao korzóstaåia z multimedialåóch kursów komputerowóch przózåało się 

OQ studeåtówK mraca z komputerem to czótaåie wiadomościI korzóstaåie z gier 

komputerowóchI udział w portalachI åa przókład społeczåościowóchK  katuralåieI jedåą 

z poteåcjalåóch form doskoåaleåia jęzóka jest korespoådeåcja ze zåajomómi z 

zagraåicó poprzez pisaåie i odbieraåie mailiI jak i prowadzeåie tradócójåej wómiaåó 

móśli i iåformacji przez pisaåie listów i kartek pocztowóchK Część aåkietowaåóch 

prowadzi rozmowó z obcokrajowcami korzóstając z komputerówI czóta blogi i fora 

międzóåarodoweK PN studeåtów wómieåiło jako formę samokształceåia bezpośredåie 

rozmowó z obcokrajowcamiK  ptudeåci podåoszą swój poziom zåajomości jęzóków 

obcóch uczeståicząc w kursach jęzókowóch orgaåizowaåóch przez szkołó jęzókoweI 

dodatkowóch lekcjach prowadzoåóch przez korepetótorówI lub kolegów studiującóch 

filologie obce ENV studeåtówFK aość popularåą formą są tłumaczeåia pioseåek åa jęzók 

polski przez studeåtówI samodzielåe uczeåie się dodatkowo słówekI korzóstaåie z 

wszelkiego rodzaju repetótoriów i podręczåików umożliwiającóch samodzielåa pracęK 

lczówiścieI respoådeåci traktowali możliwość wójazdów zagraåiczåóch jako 

dodatkowó sposób poprawieåia swoich kompeteåcji liågwistóczåóch ES osóbFK awie 

osobó wómieåiłó samodzielåą pracę åa zajęciach lektoratowóch jako formę 

samokształceåiaI co trudåo uzåać za zadawalającą odpowiedźK katomiast jedåa osoba 

åapisałaI że wóstarcza jej praca åa lekcjachI a szuka dodatkowóch iåformacjiI jeśli 
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zaiåteresuje ją koåkretåó tematK kiemåiej jedåakI åależó podkreślićI iż bardzo wielu 

aåkietowaåóch stara się doskoåalić swoje umiejętåości jęzókowe poprzez dodatkowąI 

samodzielåą pracęI co jest istotåą przesłaåkąI świadczącąI iż studeåci są świadomi 

zåaczeåia zåajomości jęzóków obcóchK Aåaliza odpowiedzi åa to pótaåieI pozwala åa 

wósuåięcie koåkretåóch wåioskówI które dokładåiej omówię w puåkcie UKQK mojawiłó 

się rówåież opiåieI iż samo studiowaåie jest formą kształceåiaI i to powiååo 

wóstarczóćK Świadczó to o schematóczåóm móśleåiu i pozostaåiu åa etapie szkołó 

wręcz podstawowej lub gimåazjalåejI poåieważ szkoła średåia z pewåością wómaga 

większej samodzielåości i twórczóch poszukiwańK 

 
oósunek NN  gakie formó samokształcenia stosuje panLpani? 
 

cilmó
Czótanie
Ts
internet
słuchanie
kursó multimedK
kursó dodK
kontaktó
inne

 
iegendaW 

NK oglądaåie filmów J ORB 
OK czótaåie prasó i książek J  OQB 
PK oglądaåie qs J NPB 
QK korzóstaåie z iåteråetu J NPB 
RK słuchaåie radia i pioseåek J VB 
SK korzóstaåie z kursów multimedialåóch J QB 
TK udział w korepetócjachLdodatkowóch kursach J PB 
UK koåtaktó bezpośredåie z obcokrajowcami J RB 
VK iååe Etłumaczeåie tekstówI dokumeåtówI wójazdóI listóF J QB 

kależó åadmieåićI iż wielu studeåtów korzósta z rozmaitóch form samokształceåiaI i 

dlatego jedåa osoba mogła wómieåić kilka różåóch metodK  
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aalsze pótania związane bółó z realnóm wpłówem studentów na przebieg zajęć 

lektoratuK mótałam ich o toI czó mogą w  jakikolwiek sposób oddziałówać åa przebieg 

zajęćI czó według åich taki wpłów powiåieå mieć miejsceI a jeśli takI to sugestii åa 

jakie elemeåtó zajęć możemó oczekiwać od studeåtówI i które mogą zostać wzięte pod 

rozwagęK ka pótaåie czó studeåci mają wpłów åa przebieg zajęćI zdarzało sięI że cała 

grupa odpowiedziała w taki sam sposóbI potwierdzając lub åegując oddziałówaåie åa 

zajęciaI ale co ciekawe w większości przópadków głosó z tóch samóch grup bółó 

rozbieżåeK Świadczó toI iż studeåci w bardzo rozmaitó sposób pojmują pojęcie wpłówu 

åa tok lektoratuK wåamieååe są opiåie studeåtówI iż już sama obecåość åa zajęciachI 

aktówåość i udział w åich zåacząco wpłówają åa lekcjeK qempo zajęć ma ścisłó 

związek z pracą studeåtówI co pociąga za sobą sposób realizacji materiału 

przewidziaåego w programieK oespoådeåci åapisali w aåkiecieI iż dużo zależó od tegoI 

czó studeåci się przókładają do zajęćI czó przóchodzą åa åie przógotowaåiI i czó biorą 

w åich udział w sposób twórczóK tedług studeåtówI aktówåość i zaaågażowaåie w 

czasie lekcji pozwala åa ich urozmaiceåieI uczóåieåie z åich lekcji bardziej 

iåteresującóch i motówującóch uczåiówK _ółó jedåak też głosóI iż studeåt åie spotkał 

się z przópadkiemI abó uczącó się chcieli cokolwiek zmieåićK tśród form 

oddziałówaåia åa przebieg lektoratu aåkietowaåi często wómieåiali  prezeåtacje 

przógotowówaåe przez studeåtów åa wóbraåóI dowolåó tematI ale związaåó z ich 

kieruåkiem studiówK gak podkreślaliI daje im to szaåse poprowadzeåia przez chwilę 

zajęć i przóciągåięcie zaiåteresowaåia słuchaczóI czóli swoich kolegów i koleżaåekK 

pam wóbór tematóki i forma prezeåtacji Ekorzóstaåie z pomocó multimedialåóchI 

podziałI wóbór zagadåieńF staåowi dla studeåtów ważó aspekt oddziałówaåia åa tok 

kursu jęzókowegoK moåadtoI aåkietowaåi wspomiåaliI iż w przópadku trudåości bądź 

åiezrozumieåia tematu åie ma problemu z przekazaåiem lektorowi prośbó o dodatkowe 

wótłumaczeåie daåego zagadåieåiaK oespoådeåci są też zadowoleåiI iż wielokrotåie 

mogą swobodåie wórażać swoje opiåie åa omawiaåe w trakcie zajęć tematóI 

dóskutować z lektorem i kolegami L koleżaåkami åa wóbraåe kwestieK modkreślaåoI że 

skierowaåie rozmowó åa temató ciekawsze dla rozmówców skutkuje lepszóm 

przóswojeåiem jęzóka i åowóch zwrotówK oówåież z pozótówåóm odzewem ze stroåó 

åauczócieli spotókają się prośbó o rozszerzeåie iåteresującego wszóstkich zagadåieåia 

o poåadplaåowe materiałóK  
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wdarza sieI że studeåci mogą zasugerować tematókę i formę pracó domowejI z 

czego skwapliwie korzóstająK moprzez wpłów åa zajęcia aåkietowaåi rozumieją rówåież 

możliwość dóskusji z prowadzącómi co do możliwości przełożeåia bądź ustaleåia 

wspólåie termiåów testów i kolokwiówK ka molitechåice Łódzkiej jedåa z 

aåkietowaåóch osób wspomåiała o sposobåości wóboru przez studeåtów opcji 

zapropoåowaåóch przez lektoraK t każdej z badaåóch szkół i uczelåi studeåci mogą 

zadawać åauczócielom pótaåia dotóczące tematókiI problemów gramatóczåóchI 

strukturalåóchI i wszelkich kwestii związaåóch z lektoratemK kależó dodaćI iż badaåi 

studeåci doskoåale zdają sobie sprawęI że brak sóstematóczåej pracó i rzetelåego 

przógotowaåi się do zajęć z ich stroåó ma åiebagatelåó wpłów åa  przebieg ćwiczeńK 

jocåo podkreśloåoI iż dużo zależó od dojrzałości studeåtówK  

moåiżę przedstawiam wóåiki zebraåóch daåóch åa omawiaåe  kwestieK kależó 

dodaćI iż  åie wszóscó studeåci udzielili odpowiedzi åa poåiższe pótaåiaK 

oósunek NO  Czó studenci mają jakikolwiek wpłów na przebieg zajęć? 
 

iegendaW 

NK Łódź   
OK mozåań   
PK hielce   
QK hoåiå   
RK dåiezåo 

 

 

moszczególåe słupki odåoszą się do liczbó studeåtów w każdej uczelåi według 

wskazaåej kolejåościK  

 
oósunek NP  Czó studenci mają jakikolwiek wpłów na przebieg zajęć? 

 

iegendaW 

NK mają wpłów J RPB     

OK åie mają wpłówu J QT B 
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Czóli globalåie aåalizując wóåikiI podział głosów rozłożył się  prawie 

rówåomieråieI åatomiast w przópadku poszczególåóch uczelåi jest większe 

zróżåicowaåieK 

t następnóm pótaniu prosiłam ankietowanóch o odpowiedźI czó w ich opinii 

studenci  powinni  mieć realnó  wpłów  na  program  lektoratu  na  uczelniK lprócz 

odpowiedzi takLåie respoådeåci wórazili åiekiedó dóskusójåe zapatrówaåiaK gedåa 

osoba stwierdziłaI że studeåci åie powiååi mieć wpłówu åa lektoratI poåieważ ?są od 

tego mądrzejsi?I iååa osoba rówåież jest przeciwåa oddziałówaåiu åa zajęciaI poåieważ 

?studenci nie wiedzą co będzie im potrzebne?K holejåa badaåa osoba zauważyłaI że 

gdóbó studeåci mieli wpłów åa ćwiczeåiaI ?to nic bó nie robili?K mojawiła się też opiåiaI 

że åa kształt lektoratu wpłówać powiååi tólko ?ogarnięci? studeåciK gedeå z 

respoådeåtów bół kategoróczåie przeciwåó braåiu sugestii studeåtów pod uwagęI 

poåieważ ?studenci nic nie potrafią?I poåadto zåalazłam też spostrzeżeåieI że abó 

wpłówać åa program zajęćI ?trzeba tego chcieć?K  

oósunek N4  Czó uważa panLpaniI że studenci powinni mieć realnó wpłów na program lektoratu? 

 

iegendaW 

NK Łódź   
OK mozåań   
PK hielce   
QK hoåiå   
RK dåiezåo 

 

 

oósunek NR  Czó uważa panLpaniI że studenci powinni mieć realnó wpłów na program lektoratu? 

 

 

iegendaW 

NK powiååi mieć wpłów  J SSB       

OK åie powiååi mieć wpłówu J  PQB 
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mótanie nr NT w aåkiecie jest związaåe z dwoma poprzedåimi zagadåieåiamiK 

Aåkietowaåi zostali poproszeåi o wskazanie tóch elementów lektoratu I na które 

studenci mogą i powinni mieć wpłówK ptudeåci mogli wórazić swoje opiåie åa temat 

takich kompoåeåtów ćwiczeń jakI liczba godziå przezåaczoåóch åa lektoratI miejsce 

lektoratu  w plaåie studiówI cele i treści przedmiotuK _rałam pod uwagę tólko 

odpowiedzi studeåtówI którzó w poprzedåim pótaåiu potwierdziliI że studeåci mogą i 

powiååi mieć wpłów åa kształt zajęćK lgólåie większość studeåtów postuluje 

zwiększeåie liczbó godziå przezåaczoåóch åa lektoratI i propoåująI abó zaczóåał sie 

zaraz åa pierwszóm rokuI w celu maksómalåego skróceåia przerwó międzó åauką w 

szkole średåiej a uczelåiąK mowszechåe bóło przekoåaåie o koåieczåości uczeåia w jak 

åajwiększóm stopåiu jęzóka techåiczåegoLfachowegoK  

 

oósunek NS  ka jakie elementó lektoratu studenci powinni mieć wpłów? 

 

 

oósunek NT  ka jakie elementó lektoratu studenci powinni mieć wpłów? 

 

iegendaW 

NK liczba godziå J  ORB 
OK miejsce lektoratu w plaåie 

studiów J QOB 
PK cele i treści lektoratu J  PPB 

 

 

 

wwróciłam uwagęI że stosuåkowo mało studeåtów chce mieć wpłów åa cele i treściI 

bardziej iåteresuje ich miejsce przedmiotu w plaåie studiówI czóli åaukę åależó 
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rozpocząć jak åajszóbciej po podjęciu studiówI więcej godziåI Eåiektórzó postulowali 

åawet lektorat przez całó okres studiówFK kieliczåe bółó głosó studeåtówI abó jęzóki 

zostałó wprowadzoåe åa późåiejszóch latachK mojawiłó się prośbó o zaplaåowaåie zajęć 

jęzókowóch w godziåach raååóchI a åie wieczoråóchI i takI abó åie kolidowałó z 

iååómi przedmiotamiK mrawdopodobåie jest to problem w wópadku obieraåia przez 

studeåtów jęzóka obcego jako dodatkowego przedmiotuK pugerowaåo wprowadzeåie do 

lektoratu takich kompoåeåtów jak åpK wiedza o krajach daåego obszaru jęzókowegoI 

åaukę poszczególåóch umiejętåości jak mówieåie Edużó åacisk åa komuåikatówåośćFI 

pisaåieI słuchaåieK _ardzo mocåo podkreśloåo kwestię dopasowaåia przedmiotu do 

potrzeb i zaiåteresowań uczącóch sięK t aåkietach przewijał się rówåież problem 

zwiększeåia liczbó poziomów åa zajęciach i åa egzamiåieK gest to istotåa kwestia dla 

studeåtów zmuszoåóch decózjami odgóråómi do uczeåia się jęzóka aågielskiegoI 

mimoI iż w szkole uczóli się iååóch jęzókówK w koleiI staådardó miåisterstwa kauki i 

pzkolåictwa tóższego wóraźåie mówią o egzamiåie åa poziomie _O według 

buropejskiego póstemu lpisu gęzókowegoK fåtrógującó i godåó zastaåowieåia jest faktI 

iż studeåci w większości åie są aż tak bardzo zaiåteresowaåi wpłówaåiem åa cele i 

treści lektoratuK _óć możeI sugestia uczącóch sięI że program powiåieå uwzględåiać ich 

potrzebó i zawierać treściI które przódadzą się w późåiejszej pracó zawodowej 

świadczó o zaufaåiu do lektorów i osób odpowiedzialåóch za przógotowaåie programu 

åauczaåia jęzóków obcóchK w pewåościąI część osób w ogóle åie jest tóm 

zaiåteresowaåaI a jęzók obcó traktuje jako kolejåó przedmiot do zaliczeåiaK gest 

oczówisteI że czasami łatwiej skrótókować iståiejącó staå rzeczóI åiż zapropoåować 

koåstruktówåe rozwiązaåieK qa liczba głosów optująca za możliwością wpłówaåia åa 

treści przekazówaåe åa ćwiczeåiach może świadczóć też o tómI iż studeåci akceptują 

realizowaåó program i zgadzają się z jego założeåiamiK kależó tu poåowåie podkreślićI 

że mocåo zwracaåo uwagę åa åaukę jęzóka specjalistóczåegoK  

kastępåieI chciałam dowiedzieć się od respondentów czó bólibó zainteresowani 

uczestniczeniem w lektoracie na zasadzie modułu wóbieranego w trakcie studiówKPR 

t aåkiecieI oprócz akceptacji lub odrzuceåia takiego modelu åauczaåiaI poprosiłam 

studeåtów o krótkie uzasadåieåie åegatówåej opiåiiI bądź przedstawieåia uwag åa 

temat poszczególåóch modułówK  

                                                
PR joja koåcepcjaI którą dokładåiej omówię w części UKQ to åauka jęzóków obcóch åa uczelåi w formie 
modułówK hażdó studeåt miałbó możliwość wóboru modułu zgodåie ze swoimi plaåamiI ambicjamiI 
zaiåteresowaåiamiI umiejętåościamiK 
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ldpowiedzi åa pótaåie o uczeståictwo w wóbraåóch modułach w większości 

zostałó opatrzoåe dodatkowómi komeåtarzami przez aåkietowaåóchK lpoåeåci udziału 

w lektoracie opartóm åa modułach tematóczåóch staåowili połowę lub jedåą trzecią w 

porówåaåiu ze zwoleååikami takiej formó ćwiczeń jęzókowóchK ptudeåci 

eåtuzjastóczåie podchodzącó do idei modułów podkreślaliI że jest to dobró pomósł iI że 

będzie to dobra okazjaI abó uczóć się tegoI co się lubi i co jest potrzebåeK _ardzo mocåo 

wskazówaåo åa koåieczåość umieszczeåia w plaåie zajęć z jęzóka specjalistóczåego 

dla daåego kieruåku studiówK moåieważ każdó studeåt ma iååe plaåó i ambicje 

zawodoweI uczeståictwo w modułach tematóczåóch umożliwiłobó pracę i 

skoåceåtrowaåie się åa pożądaåóch umiejętåościachK lsobó aåkietowaåe z hoåiåa åa 

przókład stwierdziłóI że studeåci kreatówåi z pewåością wóbiorą modułó 

koåwersacójåeI åatomiast studeåci o måiejszej pewåości siebie zapiszą się åa kursó 

jęzóka pisaåegoK tielu respoådeåtów wskazówało åa potrzebę zwiększeåia liczbó zajęć 

poświęcoåóch mówieåiuI koåwersacjomI które według jedåej z osób mogą służyć 

odblokowaåiu się  w czasie mówieåia w obcóm jęzókuK mótaåi z dåiezåa wskazali åa 

możliwość w przópadku modułów dostosowaåia poziomu lektoratu do poziomu 

studeåtówK gedåa osoba dość kategoróczåie stwierdziłaI iż umiejętåości jęzókowe åie 

wszóstkich studeåtów są åa tóm samóm poziomieI ale wszóscó mają prawo åauczóć się 

jęzóka obcegoK Część osób odåotowałaI iż gramatóki możåa w dużej mierze åauczóć się 

samemuI åatomiast modułó powiååó bóć poświęcoåe takim zagadåieåiomI jak  jęzók 

specjalistóczåó i koåwersacjeK qemat koåwersacji przewijał się wśród odpowiedzi we 

wszóstkich badaåóch ośrodkach jako jedeå z ważåiejszóch aspektów åauki jęzóków 

obcóchK Akceåtowaåo potrzebę rozwijaåia umiejętåości rozmawiaåia åa rozmaite 

tematóI zarówåo dotóczące żócia codzieååego jak i spraw zawodowóchK hwestia 

modułów została rówåież rozpatrówaåa przez respoådeåtów w dwojaki sposóbK w 

jedåej stroåó modułó potraktowaåo jako doskoåałą formę uczeåia się rzeczó 

iåteresującóch i potrzebåóch dla daåego studeåtaI z drugiej stroåó modułó mogą 

umożliwiać uzupełåieåie braków i åadrobieåie zaległościI doskoåaleåia umiejętåości åa 

słabszóch poziomachK Część aåkietowaåóch widzi w modułach szaåse åa zajęcia 

poświęcoåe tematom przódatåóm w dalszóm żóciu zawodowóm i rezógåację z uczeåia 

się dawåo omówioåóch i opaåowaåóch tematówK gedåa z osób wręcz åapisałaI iż udział 

w tego tópu zajęciach będzie bardziej przódatåóI aåiżeli przerabiaåie co tódzień dawåo 

i wiele razó omówioåóch tematówK  



 PMR

pugerowaåoI abó jęzók techåiczåó towarzószół studeåtom od początku trwaåia 

lektoratuI abó åie bóło koåieczåości uczeståiczeåia w zajęciach z jęzóka ogólåegoK Ale 

bółó rówåież głosó propoåujące rozpoczęcie kursu od powtórki materiału i 

usóstematózowaåia zdobótej wiedzóK  tórażaåo żalI że możåa uczóć się åa studiach 

tólko jedåego jęzóka obcegoK mraktóczåie w każdóm z badaåóch ośrodków pojawiłó się 

sugestieI abó modułó dopasować do iådówidualåóch potrzeb studeåtówK Czótaåie ze 

zrozumieåiemI rozumieåie jęzóka mówioåegoI wópowiadaåie się åa daåó temat uzåaåo 

za elemeåtó sprawiające åajwiększe problemó i w związku z tómI åależó poświęcić im 

więcej czasuK gako istotåe uzåaåo rówåież możliwość wóboru dowolåóchI kilku 

różåóch modułów w trakcie lektoratuK madła propozócja dobraåia tematóki åa podstawie 

testu przeprowadzoåego wśród studeåtów åa początku zajęćK kiestetóI åie podaåo 

szczegółówI czego koåkretåie miałbó taki test dotóczóćK 

iektorat w formie modułów dla części respoådeåtów wódaje się bóć bardziej 

motówującó do dalszej pracó åiż tradócójåó kształt zajęć i zåacząco wpłówałbó åa 

progres uczącóch sięK mojawiła się opiåiaI że mogłobó to korzóståie wpłóåąć åa 

frekweåcję w trakcie zajęćK  jocåo ekspoåowaåo możliwość iådówidualizacji toku 

åauczaåia w trakcie åaukiI zwłaszcza dla osóbI które potrafią jasåo sprecózować swoje 

potrzebóK t większości odpowiedzi przewijała się aspekt jęzóka zawodowegoI åacisku 

åa komuåikacjęI åatomiast zwrócoåo uwagęI abó måiej czasu poświęcać gramatóceK 

madła propozócjaI abó åaukę jęzóka obcego åa uczelåi rozpocząć od 

usóstematózowaåia i doskoåaleåia gramatókiI åastępåie przejść do koåwersacji i 

ćwiczeåia płóååości wópowiedziI kolejåo ćwiczóć jęzók pisaåóI i skończóć modułem 

przezåaczoåóm åa jęzók techåiczåóLspecjalistóczåóK pugerowaåo strefó tematóczåe 

zależåe od zaiåteresowań i dążeń studeåtówK 

modsumowując tę część odpowiedzi åa pótaåie o udział w modułachI åależó 

podkreślićI iż większość respoådeåtów przóchólåie przójęła tę propozócjęI uzåając ją za 

godåó rozważeåia pomósłK Akceåtowaåo bardzo mocåo wprowadzeåie jęzóka 

zawodowego i większą iådówidualizację zajęćI dostosowaåie ich do potrzeb i 

zaiåteresowań studeåtówK gedåa z aåkietowaåóch osób z mozåaåia sugerowała 

możliwość wprowadzeåia opcji dodatkowego uczeåia się jęzóka obcegoI iååego åiż 

główåóI bez skali oceåI dla własåóch potrzeb studeåtówK mostulowaåo zwiększeåie 

liczbó godziå ćwiczeń åa lektoracieK 
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Ale bółó rówåież głosó przeciwåe  wprowadzeåiu åauki jęzóka obcego w formie 

modułówK Część aåkietowaåóch  pisałaI iż åa zajęciach jest realizowaåó programI któró 

im odpowiadaI któró ich iåteresuje i åie widzą potrzebó wprowadzaåia zmiaåK fååiI 

zresztą słuszåieI podkreślaliI iż ucząc się jęzóka obcego åależó uczóć się wszóstkiego i 

rozwijać wszóstkie sprawåościK mojawiła się åawet opiåiaI iż uczeåie się tólko samego 

pisaåia lub zajęcia poświęcoåe wółączåie koåwersacjom wódają się bóć bez seåsuK 

rczeåie się wszóstkiego wódaje się bóć dla części badaåóch jedóåą sprawiedliwą formą 

zajęćK kie możåa zaåiedbówać pozostałóch umiejętåościK kiektórzó z badaåóch 

skoåstatowaliI że åie wszóscó studeåci zåają swoje możliwości i umiejętåościI i w 

związku z tóm bółobó im trudåo dokoåać właściwego wóboru modułuI a tradócójåa 

forma lektoratu pozwoli im przejść przez całó zaplaåowaåó tok åaukiK tóbór 

koåkretåego modułu dla åiektóróch studeåtów bółbó kłopotliwóI a åawet pojawiła się 

opiåiaI że studeåci są zbót leåiwi i åie mają motówacji do uczeståictwa w tego tópu 

zajęciachK wastaåowiła måie opiåia jedåej z osób z hielc propoåującejI abó åa 

lektoracie zdobówać podstawowe iåformacje åa każdó tematK gedåa z osób z hoåiåa 

kategoróczåie stwierdziłaI iż åajważåiejszó jest otrzómaåó certófikat zåajomości jęzóka 

obcegoI a poziom åa studiach åie gra istotåej roliK kiektórzó obawiali sięI że 

wprowadzeåie modułów zmåiejszó zåacząco czas przezåaczoåó åa åaukę iååóch 

przedmiotówK wåalazłam rówåież wópowiedźI iż studeåci wóbieralibó łatwiejsze 

modułóI lub toI co uważająI że im się  przóda K oeasumującI opoåeåci bóli zadowoleåi z 

iståiejącóch lektoratówI tematókiI sposobu prowadzeåia zajęć i programuI bądź bóli to 

sceptócó odmawiającó studeåtom umiejętåości właściwego wóboruI lub studeåciI 

którzó staåowczo twierdząI że åależó kształcić wszóstkie umiejętåości jęzókowe w tóm 

samóm stopåiuK f åa pewåo mają w tóm trochę racjiI ale jak doskoåalić pisaåieI 

czótaåieI mówieåiaI rozumieåie ze słuchuI wprowadzić jęzók fachowó przó tak 

åiewielkiej liczbie godziå lektoratu?  

holejne pótanie odnosiło się do roli nauczóciela w czasie lektoratuK mrosiłam 

aåkietowaåóch o wórażeåie opiåiiI jaka według åich wiååa bóć rola åauczócielaK 

Aåkietowaåi mogli ustosuåkować się do takich fuåkcji pedagoga jakW  

· postać ceåtralåaI åarzucająca sposób prowadzeåia zajęćI programI itpKX 

· åauczóciel powiåieå ustalać ze studeåtami w miarę możliwości program i metodó 

åauczaåiaX 

· åauczóciel jako koordóåator pracó samodzielåej studeåtówX 
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· pomocåikI osoba pomagająca zåaleźć odpowiedåie materiałóI techåiki pracó z åimiX 

· iååeI prosiłam o swój komeåtarzK 

 

lto odpowiedzi studeåtów åa powóższe pótaåie åa wókresieW 

oósunek NU  gaka powinna bóć rola nauczóciela w czasie lektoratu według panaLpani opinii? 
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moszczególåe słupki pokazują liczbę studeåtów optującóch za wskazaåómi rolami 

przópisaåómi do åauczócielaK  

gak możåa wåioskować z pobieżåej aåalizó wókresu studeåci chcą bóć traktowaåi 

podmiotowoI a åie przedmiotowo i chcąI abó lektor brał poważåie pod uwagę ich 

sugestie i potrzebóK wdecódowaåie åauczóciel przestaje bóć postacią ceåtralåąI 

åarzucającą swoją jedóåą i åiepodważalåą wolęK ptudeåci åie komeåtowali swoich 

wóborówI ale pojawiłó się zdaåiaI że åauczóciel powiåieå mobilizować i zachęcać 

studeåtów do åauki i pomagać im w tóm procesieK Akceåtowaåo poåadto koåieczåość 

dóskutowaåia ze studeåtami åa temató związaåe z åauczaåiem i uczeåiem się jęzóków 

obcóchK Ale åauczóciel wiåieå też koåtrolować pracę i postępó uczåiówK ptudeåci 

wiååi bóć motówowaåi skuteczåie przez lektorówI a jedåocześåie traktowaåi jako 

poważåi partåerzóK madła rówåież propozócjaI abó lektor ustalał program zajęć i 

metodóI ale iådówidualåieI z zaiåteresowaåómi studeåtamiK 

lstatnie pótanie ankietó związane bóło z trudnościami pojawiającómi się na 

lektoracie jęzóka specjalistócznegoK aość często wómieåiaåo braki z poprzedåich 

szkółI które skuteczåie utrudåiałó dalszą åaukęK moåadto wspomiåaåo o zbót szóbkim 

tempie zajęćI lub zaplaåowaåiu lekcji w późåóch godziåach popołudåiowóch bądź 

wieczoråóchI kiedó to studeåci są już zmęczeåi poprzedåimi wókładami i laboratoriamiK 
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Wśród wómieåiaåóch trudåości wskazówaåo åa brak dobrej i odpowiedåiej literaturó 

dla daåego kieruåkuI åiedopasowaåie podręczåików i skróptówI i zbót dużej ilości 

materiału w stosuåku do liczbó godziå przezåaczoåóch åa lektoratK ptwierdzoåo åawetI 

iż książka do åauki jęzóka jest åudåa i mało motówującaK t przópadku małej liczbó 

studeåtów i powstaåia tólko jedåej grupóI dużą trudåość staåowi zróżåicowaåó poziom 

studeåtówK ptudeåci z molitechåiki Świętokrzóskiej skarżóli się åa brak korelacji 

międzó kieruåkiem studiów a programem åauczaåia jęzóka fachowego åa lektoracieK 

aużóm problemem dla studeåtów jest z kolei jęzók fachowó åa lektoracie åa początku 

studiówI kiedó to wiele tematów jest åowóch i åie zawsze studeåci są zazåajomieåi z 

tematóką z daåego przedmiotuK t takim wópadku ćwiczeåia z jęzóka obcego stają się 

rówåież åauką przedmiotuK aość duża grupa studeåtów skarżyła się åa kłopotó ze 

zrozumieåiem i przóswojeåiem leksókiI åa skomplikowaåe procesóI któróch muszą 

uczóć się w jęzóku obcómI i dużą ilość åowej termiåologii do opaåowaåiaK wdarza sięI 

że åowe słowo określające przedmiot bądź proces są mało lub wręcz w ogóle åiezåaåe 

åawet w jęzóku ojczóstómK kowe zjawiska z dziedziåó techåiki są åiezrozumiałe po 

polskuI a trzeba je opisać w obcóm jęzókuK moåadtoI wspomåiaåo o dwuzåaczåościach 

przó tłumaczeåiu åowóch słów i åiejedåozåaczåóch określeåiachK  

Wśród wómieåiaåóch trudåości åadmieåioåo rówåież brak dostępu do wszóstkich 

materiałów dódaktóczåóchK ptudeåtom sprawia kłopot poprawåe formułowaåie 

wópowiedziI zrozumieåie treści zajęćI treści przekazówaåóch przez lektorówK 

mrawdopodobåie wiąże się to z puåktemI o któróm wspomåiałam wcześåiejI czóli 

åauką czasami zupełåie åowóch rzeczó wcześåiej åa lektoracieI åiż åa zajęciach 

przedmiotowóchK tspomiåaåo o stresie towarzószącóm åauceI i zbót małej liczbie 

zajęć praktóczåóchK kiestetóI aåkietowaåa osoba åie sprecózowała o jaki tóp zajęć 

praktóczåóch chodziK auża grupa studeåtów żóczółabó sobie więcej czasu 

poświęcoåego åa koåwersacjeK mojawiłó się opiåieI iż czasami uczą się rzeczó 

zbędåóchI åiepotrzebåóchI ale to jest bardzo subiektówåa oceåaK kie wszóstkim 

podobają się prace domowe i częste sprawdziaåóI kartkówkiI testóK  

wåamieååe są åiezbót pochlebåe opiåie o lektorachI ale åie åależą oåe do 

większościK dłówåe zarzutó wobec åauczócieli to faktI że åie są specjalistami z daåej 

dziedziåóI co implikuje kłopotó z poprawåóm wójaśåieåiem działaåia pewåóch 

urządzeńI zasad przebiegu procesów techåologiczåóchI zjawisk zachodzącóch w 

przórodzieK tedług opiåii jedåego z respoådeåtówI lektor zåa słowåictwo i treść 
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tekstówI ale åie rozumie ich merótoróczåieI ale wręcz ?kłóci się?I że zåa poprawåe 

odpowiedziK fååa osoba z kolei stwierdziłaI że lektorzó mają problemó z jęzókiem 

specjalistóczåómI åie mówiąc o przekazówaåiu wiedzóK _rak wókształceåia 

specjalistóczåego prowadzącóch bół wómieåioåó w różåóch ośrodkach  qeå aspekt to 

delikatåa materiaI i omówię go w części poświęcoåej wåioskom i sugestiom åa 

przószłośćK hilkakrotåie powtórzóła sie opiåia o zbót dużej ilości jęzóka polskiego åa 

zajęciach jęzókowóchK Ale bółó też zdaåiaI iż åie ma żadåóch trudåościI po prostu 

trzeba się uczóćI i to bóła optómistóczåa uwagaK  

tódaje sięI że główåe komplikacje związaåe są ze stopåiem trudåości åowego 

materiałuI małą liczbą godziåI brakami z wcześåiejszóch etapów uczeåia się jęzóków 

obcóchI oraz brakiem odpowiedåiego rozezåaåia w tematóce związaåej z kieruåkiem 

studiówK dodåóm uwagi jest faktI iż studeåci chcą się uczóć jęzóków obcóchI chcą 

większego åacisku åa jęzók fachowóI i są świadomi zåaczeåia zåajomości jęzóków 

obcóch åa róåku pracóK 

Część studeåtów odpowiedziała åa pótaåia wóczerpującoI uzupełåiła pótaåia 

swoimi przemóśleåiami i uwagamiI  część ograåiczóła się tólko do zazåaczeåia 

wóbraåóch odpowiedzi z podaåóch opcji i swoje komeåtarze ograåiczóła do miåimumK 

jóślęI że geåeralåie młodzież ma kłopotó z dłuższómi wópowiedziami i 

sformułowaåiem swoich opiåiiK lgólåie możåa podzielić studeåckie aåkietó åa dwie 

grupó J pierwsza to aåkietó wópełåioåe obszeråie i z regułó wszóstkie pótaåia otwarte 

zostałó obszeråie skomeåtowaåe i uzupełåioåeI druga grupa to aåkietó z miåimalåómi 

uwagamiK jóślęI że to poåiekąd ilustruje podejście do åauki jęzóka obcegoK 

Ankieta dla studentówW 

NK gak długo uczó się maåLmaåi jęzóka obcego? mroszę wskazać jęzók i czas åaukiEw 
latachI względåie miesiącachFK 

OK  Czó uczó się maåLmaåi åa studiach tego samego jęzókaI co w szkole?  
PK ka jakiej podstawie åastąpił wóbór jęzóka åa lektoracie 

aK samodzielåego wóboru 
bK jęzók jest wóbraåó przez radę wódziału 
cK iååe 

QK fle godziå obejmuje lektorat Edla N jęzókaF 
RK  ka jakiej podstawie został maåLmaåi przódzieloåa do grupó åa daåóm poziomie? 

aK åa podstawie testu kwalifikującego 
bK åa podstawie rozmowó z prowadzącóm 
cK iååe Eproszę wómieåićFK 

SK gak długa bóła przerwa w åauce jęzóka obcego międzó lektoratem åa uczelåi a 
poprzedåimi zajęciami? 
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TK Czó jest maåLmaåi świadomóLa do jakich celów w przószłościI w przószłej pracó 
zawodowej będzie maåLpaåi użówać jęzóka obcego? 

UK  ao jakich celów będzie maåuLmaåi potrzebåa zåajomość jęzóków obcóch po 
zakończeåiu studiów?  Czótaåie prasó fachowejLumiejętåość komuåikowaåia się w 
pracó zawodowejLprowadzeåie rozmówLåegocjacjiLpodróże zagraåiczåe służboweL 
podróże zagraåiczåe w celach turóstóczåóchLsłuchaåie i oglądaåie audócji i 
programów obcojęzóczåóchLiååeJ jakie? 

VK Czó åa lektoracie prowadzącó stara się åa zajęciach wprowadzać różåorakie formó 
pracóI åpK pisaåieI rozumieåie ze słuchuI czótaåie ze zrozumieåiemI pisaåie 
streszczeńI ćwiczeåia gramatóczåe? 

NMK Czó uważa maåLmaåi za celowe wprowadzeåie do lektoratu zajęć z jęzóka 
specjalistóczåego? mroszę krótko skomeåtowaćK 

NNK t jaki sposób powiåieå bóć wprowadzoåó jęzók specjalistóczåó?  
aK rówåolegle z zajęciami z tego przedmiotuI 
bK po zaliczeåiu przedmiotu z daåej dziedziåó 
cK åie ma to żadåego zåaczeåia 
dK iååeK 

NOK Czó zåa maåLmaåiI lub słószałLa o autoåomiczåóch zasadach i metodach åauczaåia? 
geśli takI to skąd? 

NPK Czó lektorzó iåformują o autoåomiczåóch formach åauczaåia?K 
NQK Czó i jakie formó samokształceåia stosuje maåLmaåi 
NRK Czó studeåci mają jakikolwiek wpłów åa przebieg zajęć? geśli takI proszę wskazać 

jaki i w jaki sposób to się dokoåuje 
NSK Czó uważa maåLmaåi Iże studeåci powiååi mieć realåó wpłów åa program lektoratu 

jęzóka obcego åa uczelåi? geśli takI toI åa jakie elemeåtó lektoratuW liczba 
godziåLmiejsce lektoratu w plaåie studiów EåpK åa któróm rokuI w jakim rozkładzie 
tógodåiowómFLcele i treści lektoratuK 

NTK Czó bółbó maåLbółabó maåi zaiåteresowaåóLa uczeståiczeåiem w lektoracie åa 
zasadzie modułu wóbieraåego w trakcie studiów? hażdó studeåt miałbó możliwość 
wóboru modułu zgodåie ze swoimi plaåamiI ambicjamiI zaiåteresowaåiamiI 
umiejętåościami EåpK moduł jęzóka pisaåegoI moduł koåwersacójåóI moduł 
poświęcoåó gramatóceI moduł jęzóka specjalistóczåegoI itpKF geśli odpowiedź jest 
pozótówåaI proszę o uwagi åa temat tematóki modułówI jeśli odpowiedź jest 
åegatówåaI proszę o krótkie uzasadåieåieK 

NUK oola åauczóciela J  wg maåaLmaåi opiåii jaka powiååa bóć rola åauczóciela w 
czasie lektoratuW J postać ceåtralåaI åarzucająca sposób prowadzeåia zajęćI 
programI itpKX czó åauczóciel powiåieå w miarę możliwości  ustalać program i 
metodó åauczaåia ze studeåtamiLåauczóciel jako koordóåator pracó  samodzielåej 
studeåtówLpomocåikI osoba pomagająca zåaleźć odpowiedåie materiałóI techåiki 
pracó z åimi iååeK  

NVK gakie trudåości pojawiają się åa lektoracie jęzóka obcego specjalistóczåego? mroszę 
wómieåićK 

 
Główåe koåkluzje wóåikające z aåalizó aåkiet studeåckich skłaåiają do 

umiarkowaåego optómizmuK ptudeåci rozumieją zåaczeåie åauki jęzóka obcego i 

traktują teå przedmiot jako ważåó elemeåt programu studiówK modobåie jak lektorzóI z 

żalem wópowiadają się o zbót małej liczbie godziå przezåaczoåóch åa kursó jęzókowe 

åa studiachK wdecódowaåa większość aåkietowaåóch jest zorieåtowaåa i zåa główåe 
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celeI do któróch przódatåó będzie jęzók obcóI zwłaszcza w późåiejszej pracó 

zawodowejK ptudeåci są świadomiI w jakich sótuacjach koåieczåa jest zåajomość 

jęzóków obcóchI aczkolwiek åie do końca są zorieåtowaåiI w jaki sposób  wókorzóstają 

jęzók w pracó zawodowejK wåajomość jęzóków wiąże się im przede wszóstkim z 

podróżowaåiem i oglądaåiem programów obcojęzóczåóchK wwraca jedåak uwagę faktI 

iż studeåci zdają sobie sprawęI że åa pewåo w pracó zawodowej będą zmuszeåi do 

korzóstaåia ze zåajomości jęzóka obcegoI åajczęściej w formie rozmówLåegocjacji z 

klieåtami i rozmów telefoåiczåóchK Cieszó rówåież samodzielåa praca åad 

doskoåaleåiem kompeteåcji jęzókowóch poprzez stosowaåie dodatkowóch form 

kształceåiowóch w rozmaitóch formachK kie wszóscó studeåci zåają pojęcie 

autoåomiczåóch i półautoåomiczåóch forma kształceåiaI ale rozumiejąI że 

åiewóstarczająca liczba godziå lektoratu zmusza do samodzielåej pracó åad jęzókiem 

jako uzupełåieåiem i pogłębieåiem lektoratuK kajczęściej studeåci stosują jedåocześåie 

wiele rozmaitóch formI ale są też studeåciI któróm wóstarczają zajęcia åa uczelåi i 

którzó åie czują potrzebó własåej pracó åad doskoåaleåiem umiejętåości jęzókowóchK  

kależó zwrócić uwagę åa zadowoleåie studeåtów z faktu wprowadzeåia åauki jęzóka 

specjalistóczåegoK wdecódowaåa większość widzi w tóm zwiększeåie swoich szaås åa 

zåalezieåie pracó zgodåej z ambicjami i oczekiwaåiamiI poåadto åauka jęzóka 

fachowego åa uczelåi korzóståie odróżåia lektorat od iååóch kursów jęzókowóchK 

modkreślaåoI iż pomósł wprowadzeåia åauki jęzóka związaåego z kieruåkiem studiów 

jest wójściem åaprzeciw oczekiwaåiom studeåtówI dzięki któremu jest możliwe 

pogłębieåie wiedzó specjalistóczåej åa przókład poprzez czótaåie literaturó fachowejI 

aczkolwiek ta forma kształceåia åie jest bardzo popularåaK  

joje zdziwieåie wówołałó odpowiedzi åa pótaåia dotóczące możliwości wpłówaåia 

przez studeåtów åa kształt lektoratuK wdecódowaåa większość bóła zwoleååikiem 

wpłówaåia åa liczbę godziå i umiejscowieåie zajęć jęzókowóch w programie studiówI 

åatomiast program lektoratu i prowadzeåie zajęć åie wzbudzałó aż takiego 

zaiåteresowaåiaK joże to świadczóć z jedåej stroåó o zaufaåiu do pracowåików 

ceåtrów åauczaåia jęzóków obcóchI z drugiej stroåó studeåci chóba zdają sobie sprawę 

z trudåości związaåóch z zapropoåowaåiem koåkretåóch rozwiązańK kależó podkreślić 

świadomość wielu studeåtówI którzó zdają sobie sprawęI iż ich przógotowaåie do zajęćI 

aktówåó w åich udział mają åiebagatelåó wpłów åa kształt i przebieg lektoratuK 

Aktówåi i pozótówåie åastawieåi do zajęć studeåciI chłoååi wiedzóI potrafią skuteczåie 
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zmotówować åauczóciela do wótężoåego wósiłkuI do przógotowaåia dodatkowóch 

materiałów do ćwiczeńK jimo koåieczåości realizacji programuI grupa składająca się z 

iåteligeåtåóch i ciekawóch świata studeåtów jest dla lektora skuteczåóm środkiem 

dopiågującómKPS t takich sótuacjach åajlepiej widać iåterakcje zachodzące międzó 

åauczócielem a uczåiemK wåamieååe są opiåie studeåtówI w któróch åie są całkowicie 

przekoåaåi o odpowiedzialåości i wiedzó swoich koleżaåek i kolegów odmawiając im 

prawa do wópowiadaåia się i opiåiowaåia lektoratuI twierdzącI åiejako całkiem 

słuszåieI iż abó wpłówać åa lektorat trzeba mieć do tego wiedzę i przede wszóstkim 

chcieć to  zrobićK  Aåalizując  z  kolei  odpowiedzi  respoådeåtów  åa  pótaåie  o  rolę i  

miejsce åauczóciela możåa zauważyć pewåą sprzeczåośćW miaåowicie studeåci 

przózåają pierwsze miejsce åauczócielowi jako osobie ustalającej program i metodó 

åauczaåia ze studeåtamiI co pozoråie åie pasuje do odpowiedzi åa pótaåia badające 

zagadåieåie wpłówu åa kształt lektoratuK gedåak po głębszóm zastaåowieåiu doszłam 

do wåioskuI iż studeåci åie są raczej zaiåteresowaåi globalåóm wpłówem åa całość 

lektoratuI ale są żówotåie zaiåteresowaåi wpłówaåiem åa zajęcia prowadzoåe w 

koåkretåej grupie przez koåkretåego lektoraK moåadto potwierdził się  ogólåó treådI 

åauczóciel przestaje bóć traktowaåó jako postać ceåtralåaI studeåci widzą w åim raczej 

koordóåatora i pomocåikaI aczkolwiek doceåiają zåaczeåie åauczóciela w procesie 

dódaktóczåómK  

ala måie istotåe bółó opiåie studeåtów åa temat modułowej strukturó lektoratuK 

wdaåia w tej kwestii bółó podzieloåeK hoåcepcja åauczaåia jęzóków obcóch w formie 

modułów wóbieraåóch przez studeåtów zåalazła wielu zwoleååikówI którzó widzą w 

tóm szaåsę åa pogłębiaåie wiedzó jęzókowej w zakresie będącóm w ich kręgu 

zaiåteresowańK  mrzeciwåików możåa ogólåie podzielić åa kilka grupW pierwsza z åich 

to osobó zadowoloåe z iståiejącego staåu rzeczóI åie objawiające chęci zmiaåó formó 

lektoratuX  åastępåa grupa to studeåciI którzó odmawiają prawa swoim koleżaåkom i 

kolegom do decódowaåia o kształcie zajęć jęzókowóchI i ostatåia grupa to gorącó 

orędowåicó åauczaåia wszóstkich umiejętåości jęzókowóch w rówåóm stopåiu bez 

faworózowaåia wóbraåóch kompeteåcjiK kiestetóI podkreślam to poåowåieI 

åiewóstarczająca liczba godziå åa lektoracie åiejako zmusza åauczócieli do skupieåia 

się åa ćwiczeåiu wóbraåóch zdolåości jęzókowóchK t przópadku trudåości åa 

                                                
PS tiem to z własåego doświadczeåiaI że w pewåóch grupach odczuwam wręcz koåieczåość modófikacji 
ćwiczeńI wprowadzeåia dodatkowóch materiałów z różåorodåóch źródeł dla urozmaiceåia zajęć i zaciekawieåia 
studeåtówK w drugiej stroåó grupó bieråe skuteczåie zåiechęcają do wójścia poza programK  
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lektoracieI studeåci skarżóli się   przede wszóstkim åa wóżej wómieåioåą kwestięI 

miaåowicie zbót małą liczbę godziåI często åarzucoåó jęzókI co skuteczåie ustawia 

studeåtów åa samóm starcie åa zdecódowaåie gorszej i trudåiejszej pozócjiK moåadto 

główåóm problemem jest wprowadzaåie treści specjalistóczåóch w przópadku åiskiej 

zåajomości zagadåieåia w jęzóku ojczóstómK mozostałe sprawóI jak åauka åowego 

słowåictwaI zakres materiałuI zbót åudåe podręczåiki i materiałóI pisaåie testów i 

klasówek  staåowią problemó wszóstkich uczåiów åa każdóm szczebluK Ale godåóm 

odåotowaåia jest faktI iż studeåci są przóchólåi åauce jęzóka fachowegoI widzą w tóm 

pozótówåe stroåó i mają coraz większą świadomość zåaczeåia wkładu samodzielåej 

pracó åad doskoåaleåiem jęzókaI co jest dobróm progåostókiem dla pracowåików 

ceåtrów åauczaåia jęzóków obcóch i pozwala widzieć seås zapoczątkowaåóch zmiaå w 

programach i stosowaåóch metodach åauczaåiaK mrzóchólåość uczåiów i ich pozótówåe 

åastawieåie mogą bóć skuteczåóm gwaraåtem modófikacji strukturó ceåtrów 

jęzókowóch åa uczelåiachK   

UKP tówiadó z lektorami 

t ramach badań empiróczåóch przeprowadziłam rówåież wówiadó z lektorami 

jęzóka aågielskiegoK ptarałam sięI abó bółó to osobó o åiejedåakowóm stażu 

zawodowómI i różåóm doświadczeåiu w åauczaåiu jęzóków obcóchK kie miałam 

trudåości z åamówieåiem i przekoåaåiem lektorów do udzieleåia odpowiedzi åa moje 

pótaåiaK tówiad składał się z dwudziestu czterech pótańK mierwsza część pótań 

dotóczóła stażu pracó i orgaåizacji lektoratuK t drugiej części skoåceåtrowałam się åa  

wielorakich aspektach åauczaåia jęzóka specjalistóczåegoK mrzed przóstąpieåiem do 

właściwóch wówiadów pótaåia zostałó przedstawioåe promotorowi i dwóm 

pracowåikom mojego pglK mo uwagach otrzómaåóch od pilotażowóch aåkietowaåóch 

uzupełåiłam zakres pótań i zmieåiłam kolejåość åiektóróchI abó stworzóć bloki 

tematóczåe związaåe treściowoK mo ustaleåiu pótań zgłosiłam chęć przeprowadzeåia 

wówiadu z kilkoma wóbraåómi lektoramiI którzó wórazili zgodę åa udział w badaåiuK 

ptarałam się wóbrać lektorów o różåóm stażuI doświadczeåiu i temperameåcie 

prowadzeåia zajęć Ezåam lektorów mm z hospitacjiFI jak rówåież o odmieååóch 

osobowościachK  

tówiadó przeprowadziłam z pięcioma lektorami jęzóka aågielskiego z molitechåiki 

Łódzkiej i molitechåiki mozåańskiejI åajmłodsza lektorka pracowała jako åauczócielka 
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jęzóka aågielskiego T latI dwoje åajstarszóch wókładowców około OO latI pozostałe 

dwie lektorki odpowiedåio NR i NN latK modobåó åatomiast jest staż pracó związaåó z 

åauczaåiem jęzóka specjalistóczåegoW åajmłodsza lektorka z racji rozpoczęcia pracó åa 

molitechåice mozåańskiej uczó jęzóka fachowego Q lataI pozostałe osobó od U do V latI 

czóli tak jak jęzók zawodowó został wprowadzoåó do programu åauczaåia åa 

lektoracieK l programach i orgaåizacji lektoratu pisałam w rozdziale siódmómI w tóm 

miejscu chciałabóm skupić się åa istocie opiåii osób doświadczoåóch i mającóch 

stóczåość åa co dzień z problemami åauczaåia jęzóka fachowegoK tówiad z lektorką 

jęzóka aågielskiego z molitechåiki łódzkiej został przeprowadzoåó w czasie koåfereåcji 

pbojl wiosåą OMNM roku w _ędlewie pod mozåaåiemI wówiadó z lektorami 

molitechåiki mozåańskiej zostałó zrealizowaåe wiosåą OMNM od marca do czerwca åa 

tereåie pgl mmK tówiadó przeprowadzałam w moim pokoju służbowómI bez obecåości 

osób trzecichI w przójazåej atmosferzeI bez pośpiechuK  

mrogramó nauczania jęzóka specjalistóczåego zostałó przógotowaåe przez 

liderkiLliderówI czóli lektorkiLlektorów odpowiedzialåóch åa daåóm kieruåku 

Emolitechåika mozåańskaFI bądź przez komisję programową Emolitechåika ŁódzkaFK t 

skład komisji programowej wchodzą przedstawiciele lektorów wszóstkich jęzóków 

åauczaåóch åa mŁK lczówiścieI program podlegał zmiaåomI ciągle ewoluujeI chociażbó 

ze względu åa åowe materiałó dostępåe åa róåkuI jak i ze względu åa olbrzómi postęp 

w dziedziåie åauk techåiczåóchK t przópadku mm liderzó są rówåież odpowiedzialåi za 

sprawdzaåie realizacji materiału åa koåkretåóm kieruåku przez lektorówI åatomiast åa 

PŁ sprawdzeåie dokoåówaåe jest poprzez hospitacje lub testó modułowe ideåtóczåe dla 

wszóstkich grupI które pomagają zwerófikować poziom i charakter prowadzoåóch 

zajęćK 

ka pótaåie o zasadność wprowadzenia na lektoracie jęzóka specjalistócznego 

wszóscó jedåogłośåie odpowiedzieliI iż taki wóbór jest koåieczåóI gdóż wóåika 

zarówåo z potrzeb róåkuI jak i samóch studeåtówI którzó prawdopodobåie będą w 

większości pracować w swoich zawodach i spotkają się w pracó z jęzókiem obcómK 

mowielaåie åauki jęzóka ogólåego ze szkołó wódaje się åie mieć seåsuK moåadto åauka 

jęzóka fachowego jest zåaczącóm wóróżåikiem uczelåi techåiczåóch spośród iååóch 

szkółI zwłaszcza szkół prówatåóchK  

holejne pótanie dotóczóło wóboru nauczania jęzóka fachowego na wóbranóch 

kierunkachK CzęściowoI kieruåki zostałó åarzucoåeI co wóåikało åpK z przógotowaåia 
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plaåu zajęćI częściowo jest to wóbór własåóK tszelkie sugestie dotóczące iåteåcji 

uczeåia studeåtów daåego kieruåku są zawsze uwzględåiaåe przez kierowåictwa 

studium w miarę możliwościK iektorzó przó wóborze prefereåcójåóch kieruåków 

kierują się przede wszóstkim swoimi zaiåteresowaåiamiI zåajomością tematókiI 

możliwościami opaåowaåia materiałuI dostępåością literaturóI alboI co zostało 

potwierdzoåe przez jedåą z aåkietowaåóch osóbI trochę leåistwemI jaki materiał będzie 

łatwiejszó do zazåajomieåia sięK kowi lektorzó mogą liczóć åa wsparcie ze stroåó 

iååóch prowadzącóch zajęcia åa daåóm wódzialeI mają do dóspozócji rówåież rozmaite 

materiałó pomagające w początkowej fazie wdrożyć się w åauczaåie zupełåie åowóch 

zagadåieńK t każdóm razieI przekoåaåie o celowości åauczaåia jęzóka 

specjalistóczåego jest bezsporåe w przópadku lektorówI z którómi rozmawiałamI a 

móślęI że praktóka pokazujeI że większość åauczócieli traktuje to poważåie i wóraża 

aprobatę dla prowadzeåia zajęć z jęzóka zawodowegoK kależó zaakceåtować 

staåowiska kierowåictw studiów jęzóków obcóchI któreI oczówiście w miarę 

możliwościI pozwalają lektorom wóbierać kieruåkiI åa któróch chcą uczóć kierując się 

zaiåteresowaåiamiI lub dostępem do odpowiedåich materiałówI kieruåkówI w któróch 

czują się pewåiej i swobodåiejK kiestetóI åajczęściej wprowadzeåie åauczaåia jęzóka 

fachowego åie bóło poprzedzoåe specjalåóm szkoleåiemI i opiera się w główåej mierze 

åa pracó własåejI åa samorozwojuI i wómaga toI przóåajmåiej åa początkuI 

olbrzómiego wósiłku ze stroåó lektorówK fståiejące publikacje metodóczåeI rozmowó z 

kolegami i koleżaåkami są istotåóm wsparciemK 

mótanie następne dotóczóło najskuteczniejszóch metod nauczania jęzóka 

specjalistócznegoK iektorzó przózåająI że jęzók techåiczåó jest jęzókiem 

specóficzåómI trudåóm do uczeåia i wómaga zastosowaåia metod międzó iååómi w 

zależåości od poziomu grupóK kajczęściej wómieåiaåo pracę z tekstem auteåtóczåómI 

czótaåieI ćwiczeåia związaåe z czótaåóm materiałemI tłumaczeåie i wójaśåiaåie 

åowóch słówK tspomåiaåo też o dóskusjach åa temató związaåe z opracowówaåóm 

tekstemI słuchaåiu odpowiedåio dobraåóch åagrańK Ale odåotowaåoI iż åależó 

pamiętać o pozostałóch umiejętåościachI i warto bóć tego świadomóm przó tworzeåiu 

programówI abó åie zaåiedbać sprawåości pisaåiaI słuchaåia i mówieåiaK iektorzó 

ceåią sobie prezeåtacje przógotowówaåe przez wszóstkich studeåtów åa molitechåice 

mozåańskiejI poåieważ pozwalają oåe wókorzóstać wiedzę jęzókową i samodzielåie 

poruszać się w obraåej tematóce zawodowej i liågwistóczåejI poåadto są dobróm 
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przógotowaåiem do dalszej pracóK Często sprawdza się metoda tak zwaåe case studiesI 

szczególåie w grupach bardziej zaawaåsowaåóch i zaiåteresowaåóch åaukąK iektorzó 

wprowadzają rówåież elemeåtó pisaåia dokumeåtów związaåóch z przószłą pracą i 

studiowaåóm kieruåkiemK  

ka pótanie o stosunek studentów do idei uczenia się jęzóka fachowego lektorzó 

jedåozåaczåie potwierdziliI iż studeåci uważają to za celowe i zasadåeK Co prawdaI 

studeåci pierwszego roku åie zawsze zdają sobie sprawę z potrzebó uczeåia się jęzóka 

zawodowegoI lepsza sótuacja paåuje w grupach studeåtów starszóchI ale praktóczåie 

åie ma sprzeciwu wobec pomósłu åauki jęzóka związaåego z kieruåkiem studiówK 

kajczęściej kwestioåują to studeåci słabsiI któróm brak swobodó w komuåikowaåiu się 

w jęzóku obcómK wadają pótaåia po coI dlaczegoI w jaki sposób mają się uczóć jęzóka 

fachowegoI skoro bardziej przódatåó w ich przópadku bółbó jęzók ogólåóK kastawieåie 

studeåtów do jęzóka zawodowego åa lektoracie zależó rówåież od faktu czó są 

zaiåteresowaåi studiamiI czó zåaleźli się åa uczelåi przópadkowoK tażåe jest podejście 

lektorów i wójaśåieåie studeåtomI iż åiekoåieczåie kompeteåcje jęzókowe muszą bóć 

åa wósokim poziomie EåpK åa poziomie _OFI abó uczóć  się jęzóka specjalistóczåegoK  

moprzez zademoåstrowaåie imI że są zåawcami tematóki związaåej z kieruåkiem 

studiówI studeåci czują się dowartościowaåiK lczówiścieI podejście do przedmiotu 

zależó od tematóki zajęćK  

t następnóm pótaniu chciałam dowiedzieć się z jakich materiałów korzóstają 

lektorzó na zajęciach jęzókowóchK tszóscó åauczóciele użówają w celach 

dódaktóczåóch materiałów ogólåodostępåóchI książki przógotowaåe przez 

wódawåictwa obecåe åa åaszóm róåkuI jak i skróptó opublikowaåe przez lektorów 

polskich uczelåiK aodatkowoI lektorzó korzóstają z materiałów własåóch opracowaåóch 

åa podstawie źródeł dostępåóch w iåteråecieI w czasopismach braåżowóchI programach 

telewizójåóchK Część materiałów jest przógotowówaåa przó pomocó studeåtówI którzó 

ułatwiają zrozumieåie tekstówK ka molitechåice Łódzkiej lektorzó mogą posiłkować się 

baåkiem materiałówI sóstematóczåie uzupełåiaåóm przez åauczócieliK  

aużą zgodåość paåowała w przópadku kolejnego pótaniaI w któróm chciałam 

dowiedzieć się od moich iåterlokutorówI czó filologI humanistaI może nauczóć jęzóka 

specjalistócznegoI technicznego i czó powinien onI chociaż w niewielkim zakresie 

znać daną dziedzinęK mrzede wszóstkim zwrócoåo uwagęI że jest to dóskusójåa 

kwestiaI co to zåaczó zåać trochę daåą braåżęK Czó mamó åa móśli skończeåie studiów 
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podóplomowóchI dodatkowego fakultetuI czó wóstarczó wiedza ogólåaK _ardzo istotåa 

jest kwestia podejścia do przedmiotu åauczaåiaK Czó chcemó staåąć przed grupą jako 

wszechwiedzącó ekspertI czó widzimó siebie w roli osobó wspomagającej proces 

uczeåia sięI i czó potrafimó przózåać się studeåtomI iż åie jesteśmó iåżóåieramiI ale 

mamó chęć zazåajomieåia się z tematemK dodåa pochwałó jest postawa otwartaI pełåa 

chęciI pozótówåego åastawieåia do dziedziåóI której jęzóka mamó uczóćK kie wolåo 

bóć åiechętåómI åależó bóć gotowóm åa podjęcie wózwaåiaI dodatkowej pracó i 

głębszego wtajemåiczeåia w problematókę daåej dóscópliåóK tszóscó lektorzó zgodåie 

potwierdziliI iż åależó zåać pewieå zakres przedmiotuI ale wóstarczą tekstó źródłowe i 

chęć pozåaåia bliżej tematókiK tażåiejsze jest podejście do tematóki zajęćI otwarta 

postawa wobec åowości i chęć podåoszeåia kwalifikacjiK iektorzó starają się poszerzać 

swoją wiedzęI główåie poprzez sprawdzaåie w dostępåóch źródłach podstawowóch 

zagadåieńI czótaåie artókułów åa temató ogólåotechåiczåeI tak abó lepiej pozåać 

omawiaåe åa zajęciach kwestieK _adaåi åauczóciele stwierdziliI iż åie możåa iść åa 

zajęcia åieprzógotowaåómI w związku z tóm lektor powiåieå bóć osobą ciekawą świata 

i mieć szerokie horózoåtó móśloweK kie musi to bóć wiedza eksperckaI a åieoceåioåą 

pomocą są studeåciI którzó chętåie tłumaczą åoweI åiezåaåe åam zagadåieåiaK gedåa z 

lektorek wręcz wspomåiała o czótaåiu tekstów z zakresu biotechåologii z 

zafascóåowaåiemK Czótaåie dodatkowóch materiałówI sprawdzaåie staraååe åowego 

słowåictwaI korzóstaåie z własåej dokumeåtacji to elementó przógotowówania się do 

zajęć badanóch lektorówK mo aåalizie potrzeb studeåtów i decózji o poziomie 

kompeteåcji jęzókowóch uczåiówI lektorzó przógotowują zajęcia w oparciu o program 

przewidziaåó dla daåego kieruåku studiówK Część materiałów jest opracowówaåa wraz 

ze studeåtamiI czasami åa podstawie ich sugestiiK  

holejne pótania dotóczółó współpracó ze studentamiI ich podejścia do 

lektoratuI oczekiwań wobec programu zajęćK moåieważ bezsporåóm jest faktI iż 

studeåci są lepszómi specjalistami w åaukach techåiczåóch åiż większość filologówI 

chciałam dowiedzieć się od åauczócieliI czó zdarzają się åa ćwiczeåiach sótuacjeI w 

któróch studeåci starają się ośmieszóć lektorów jako åiespecjalistów z daåej dziedziåóK 

ldpowiedzi bółó  jedåomóślåeI iż takie sótuacje åie mają miejscaI a jeśli studeåci 

pragåą wókazać się swoją wiedzą specjalistóczåąI to raczej w formie pomocóI 

uzupełåieåia zajęćI i traktują to jako pragåieåie zaimpoåowaåia swoimi kwalifikacjamiK 

iektorzó åie åarzekali rówåież åa współpracę ze studeåtamiI a trudåości pojawiające 
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sie w trakcie zajęć wóåikają główåie z dwóch przóczóåK mierwsza to zróżåicowaåó 

poziom w ramach jedåej grupóI åawet po podziale studeåtów åa podstawie testów 

kwalifikującóchX a drugi problem wóåika ze stosuåkowo słabej zåajomości jęzóka 

ogólåego u części studeåtówK kiektóre komplikacje wóåikają raczej z braku kulturó 

osobistejK tażåóm czóååikiem zjedåującóm studeåtów jest umiejętåość przózåaåia się 

åauczócielaI iż åie jest specjalistą z daåej dziedziåó techåiczåejI i wtedó faktI że 

studeåci mogą pomóc i wótłumaczóć problemI jest dla åich åobilitującóK iektorzó 

pótaåi o umotówowaåie studeåtów stwierdziliI że dużo zależó od perspektówiczåego 

móśleåia młodóch ludziK Często studeåci skarżą się åa zbót małą liczbę godziå 

przezåaczoåóch åa lektoratK w kolei lektorzó jedåogłośåie skoåstatowaliI że wzbudzeåie 

u studeåtów motówacji i chęci uczeåia się jest ich jedåóm z podstawowóch i żówotåóch 

zadań w procesie edukacójåómK kależó wśród studeåtów wzbudzić zaufaåie poprzez 

cierpliwe wótłumaczeåie im celowości uczeåia się jęzóka specjalistóczåegoK oola 

åauczóciela åie może sprowadzać się tólko do uczeåia jęzókaI lektor wiåieå bóć 

meåtoremI któró skuteczåie będzie potrafił wójaśåić uczåiom wójątkowość ich sótuacjiW 

studeåci iååóch uczelåi po zakończeåiu studiów zåają jęzók ogólåóI åatomiast oåi 

zåają dodatkowo jęzók zawodowóI co skuteczåie wóróżåia ich spośród pozostałóch 

absolweåtówK  

Wśród głównóch celów nauki jęzóka obcego studenci åa pierwszóm miejscu 

wómieåiają umiejętåość komuåikacjiI rozumieåia czótaåóch tekstówI oraz prezeåtacjeK 

moåieważ zwłaszcza åa åiższóch latach studeåci åie zawsze mają koåtakt z jęzókiem 

fachowómI potrzeba uczeåia się jęzóka specjalistóczåego musi bóć motówowaåa i 

wzmacåiaåa przez åauczócieliK mojawiłó sie też w wówiadach głosóI iż åie możåa 

skupiać sie tólko åa wóbraåóch kompeteåcjach jęzókowóchI ale praca wiååa bóć 

prowadzoåa wielotorowoK tiele zależó od etapu studiówI poåieważ już od rozpoczęcia 

studiowaåia studeåci są zmuszeåi do czótaåia literaturó fachowejI toteż ta kompeteåcja 

åie wzbudza ich koåtrowersjiK ka wóższóch etapachI czasami po koåtaktach z 

przószłómi pracodawcamiI studeåci widzą potrzebę kształceåia pozostałóch sprawåościI 

szczególåie komuåikacjiK Część studeåtówI ta bardziej dojrzałaI jest świadoma swoich 

potrzeb i stara się pracować åad jęzókiem wielokieruåkowoK ptudeåci starają się 

rówåież wpłówać w miarę swoich możliwości i uwaruåkowań åa kształt lektoratuK 

pugerują wprowadzeåie pewåóch treściI podpowiadająI że stosowaåe materiałó są 

åieistotåeI przestarzaleI åieadekwatåe do ich poziomu wiedzóK Co bardzo zåacząceI w 
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przópadku rzetelåego uzasadåieåiaI lektorzó korzóstają z podpowiedzi studeåtówK 

Często w przópadku grup bardziej zaawaåsowaåóchI program jest realizowaåó szóbciej 

i pozostałe godziåó zostają wókorzóstaåe åa omówieåie tematów iåteresującóch dla 

studeåtówK jimo wóbraåia kieruåku techåiczåegoI ścisłegoI studeåci są żówotåie 

zafascóåowaåi problematóką związaåą bardziej z kwestiami humaåistóczåómiI 

ludzkimi i lubią åa te temató dóskutowaćK iektorzó biorą pod uwagę rówåież sugestie 

dotóczące powtórzeåia lub powtóråego wótłumaczeåia zagadåień sprawiającóch 

studeåtom kłopotóK mrogram lektoratuI jak wspomåiałam poprzedåioI ciągle ewoluujeI 

stąd dużą wagę przówiązuje się do aåkietózacji studeåtów i rozmów z samorządem 

studeåckim åa temat kształtu zajęć jęzókowóchK  

katuralåieI studenci też skarżą się na trudności w trakcie nauki jęzóka 

specjalistócznegoK mrzede wszóstkim åa zbót małą liczbę godziåI i teå postulat 

powtarza się zarówåo wśród lektorówI jak i studeåtów bardzo częstoK moåadto studeåci 

oczekują osiągåięcia kompeteåcji jęzókowóch åa poziomie przóåajmåiej _OI ale åie 

zawsze zdają sobie sprawęI iż wiąże się to z dużóm wkładem samodzielåej pracóK 

ptudia techåiczåe są studiami trudåómiI czasochłoååómi i pracochłoååómiI i w związku 

z tóm åie zawsze studeåci zåajdują czas i siłó åa dodatkową pracę poświęcoåą jęzókom 

obcómK tiele tematów jest zupełåie åowóch i brak jeszcze wóstarczającej wiedzó 

merótoróczåej komplikuje postępó w åauce jęzóka obcegoK mrzóswojeåie termiåologii 

związaåej ze studiowaåą dziedziåą åauki rówåież przósparza kłopotówK AleI jak 

wspomåiała jedåa z lektorekI åależó realizować programI tłumaczóć i koåsekweåtåie 

iść do przoduK 

iektorzó w swojej pracó åie są pozbawieåi jakiejkolwiek pomocóK hierowåictwo 

studiów jęzókowóch stara się orgaåizować dodatkowe szkoleåiaI kierując się sugestiami 

i potrzebami lektorówK iiderki odpowiedzialåe za przógotowaåie programu zawsze 

służą doradztwemK aużóm wsparciem są rozmowó z iååómi lektoramiI bądź 

skorzóstaåie z komuåikatorówI åpK tópu skópeI w formie pótań i odpowiedzi z 

lektorami z iååóch uczelåiI szkółI a åawet miast i krajówK kierzadko radó rodziåóI 

zwłaszcza jeśli są to specjaliści z daåej dziedziåóI wódają się bóć åieoceåioåeK  

lstatnie pótanie wówiadu dotóczóło jakiego jęzóka należó uczóć na lektoracieI   

czó tólko jęzóka specjalistócznegoI czó tólko jęzóka ogólnegoI czó obu rodzajówK f 

w tóm przópadku moi rozmówcó bóli zgodåiK gęzók specjalistóczåó jest ważåó i åie ma 

od åiego odwrotuI ale åie åależó zupełåie zaåiedbówać jęzóka ogólåegoK lba tópó 



 POM

wiååó bóć uczoåe rówåolegleI w wóważoåó sposóbI poåieważ duża grupa studeåtów 

wókazuje braki i åiski poziom kompeteåcji jęzókowóchI co skuteczåie uåiemożliwia 

dalsze postępóK gedeå z moich rozmówcówI stwierdził poåadtoI iż w dobie wąskich 

specjalizacji trudåo trafić z właściwóm programem do daåej grupó studeåtówK t 

każdóm razieI obok jęzóka specjalistóczåegoI åależóI stosowåie oczówiście do poziomu 

i potrzeb grupóI koåtóåuować åaukę jęzóka ogólåegoK  

tszóscó iåterlokutorzó podeszli do badaåia bardzo poważåieI odpowiedzi bółó 

spoåtaåiczåeI poåieważ wcześåiej åie zåali pótańI tólko zakres badaåej tematókiI ale 

aåkietowaåi lektorzó podchodzą do swojej pracó rzetelåie i sumieååieI stąd ich uwagi 

są ceååeK  



 PON

  tówiad z lektoramiW  

NK fle lat uczó paåLpaåi jęzóka aågielskiego KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK K 
OK fle lat uczó paåLpaåi jęzóka aågielskiego åa uczelåi wóższejKKKKKKKKKKKKKKKKKKK K 
PK fle lat uczó paåi jęzóka specjalistóczåegoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK K 
QK fle godziå jęzóka obcego ma każda grupa aK w semestrzeKKKKKKKKKbK w 

tógodåiuKKKKKKKKKKcK åa całóm lektoracieKKKKKKKKK? 
RK gak zorgaåizowaåó jest lektorat? 
SK hto i w jaki sposób przógotował program lektoratuK hto jest za åiego 

odpowiedzialåó? 
TK Czó wprowadzeåie jęzóka specjalistóczåego uważa paåLpaåi za zasadåe? mroszę 

uzasadåić swój wóbórK 
UK Czó åauczaåie jęzóka specjalistóczåego åa daåóm kieruåku jest wóåikiem aK 

samodzielåego wóboru bK zostało åarzucoåe cK wóåika z iååóch przóczóå? geśli 
jest to samodzielåó wóbórI åa jakiej podstawie został dokoåaåó? 

VK Czó studeåci uczą się I lub uczóli się iååego jęzóka obcego poza jęzókiem 
aågielskim? Czó jest to dla åich jęzók drugi czó jedóåó obcó? 

NMK gakie metodó wódają się bóć åajskuteczåiejsze w åauczaåiu jęzóka 
specjalistóczåego? 

NNK Czó wprowadzeåie jęzóka specjalistóczåego bóło poprzedzoåe szkoleåiem? 
NOK t jaki sposób do idei åauczaåia jęzóka specjalistóczåego podchodzą studeåci? 

gakie mają uwagi? Czó uważają to za celowe i pomocåe? 
NPK w jakich materiałów korzósta paåLpaåi åa lektoracie? 
NQK Czó uważa paåLpaåiI iż filolog może åauczóć jęzóka specjalistóczåego I 

techåiczåego? Czó filolog powiåieå chociaż w åiewielkim zakresie zåać daåą 
dziedziåę? 

NRK Czó stara się paåLpaåi poszerzać w jakikolwiek sposób swoją wiedzę z daåej 
dziedziåó E dziedziåóI którą paåLpaåi uczó åa lektoracieF? 

NSK t jaki sposób przógotowuje się paåLpaåi do zajęć? 
NTK Czó studeåci dali odczuć åa lektoracieI iż są lepszómi specjalistami w daåej 

dziedziåie i starali się państwa ośmieszóć? 
NUK Czó współpraca ze studeåtami układa się dobrze? gakie trudåości pojawiają się w 

czasie zajęć? 
NVK Czó studeåci są wóstarczająco umotówowaåi do åauki jęzóka specjalistóczåego? 
OMK gakie są główåe cele åauki jęzóka obcego dla studeåtówI czó ważåiejsza jest dla 

åich komuåikacja w jęzóku ogólåóm czó umiejętåość porozumiewaåia się ze 
specjalistami w daåej dziedziåieX czó czótaåie literaturó fachowejX może iååe cele? 
Czó lektorat jest dla åich ważåóm puåktem programu studiów? 

ONK Czó studeåci starają się w jakikolwiek sposób wpłówać åa kształt lektoratu? 
OOK ka jakie trudåości w trakcie åauki jęzóka specjalistóczåego skarżą się studeåci? 
OPK Czó może paå liczóć åa pomoc merótoróczåą ze stroåó aK kierowåictwa bK 

wókładowców åa daåóm kieruåku cK rodziåó dK zåajomóch eK iååóch? 
OQK Czó uważa paåI iż åależó uczóć jęzóka specjalistóczåego zamiast jęzóka 

ogólåego? 
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mierwszó wåiosek åasuwającó się po przeprowadzeåiu wówiadów i aåkiet z 

lektoramiI to potwierdzeåie słuszåości obraåego kieruåku działaåia w ramach studiów 

åauczaåia jęzóków obcóchK kacisk åa åauczaåie jęzóka specjalistóczåego został 

podkreśloåó i doceåioåó przez wszóstkich åauczócieliK moåieważ jest to zagadåieåie 

åoweI staåowiące wózwaåie dla pedagogówI ciągle åastępuje ewolucja i ewaluacja 

przógotowaåóch programów åauczaåiaK mostawa åauczócieli jako kompoåeåtów układu 

glottodódaktóczåego wobec problematóki åauczaåia jęzóka fachowego jest ogromåie 

ważåaI poåieważ przekoåaåie o celowości postawioåóch przed åimi zadań w istotåó 

sposób wpłówa åa prowadzeåie lektoratuK kauczóciel przeświadczoåóI iż to co robi ma 

seås i sprawia mu przójemåośćI jedåocześåie pozwala åa podåoszeåie własåóch 

kwalifikacji z pewåością będzie wókoåówać swoje obowiązki lepiej i zarówåo 

lektorLlektorkaI jak i studeåci osiągåą zadowoleåie ze swoich rezultatówK Czóli 

stosuåek åauczóciela do åauczaåóch treściI do studeåtówI do materiałówI z któróch 

korzósta w trakcie zajęć jest szaåsą åa przezwóciężeåie problemów związaåóch z 

åauczaåiem jęzóka specjalistóczåego åa uczelåiach techåiczåóchK geśli sam 

lektorLlektorka są świadomi zåaczeåia zåajomości jęzóka zawodowego tóm łatwiej i w 

sposób bardziej przekoåówującó mogą zmotówować studeåtów do åauki jęzóka 

fachowegoI i będą potrafili skuteczåie to uzasadåićK moåadto kolejåó wåiosek 

åasuwającó się po aåalizie wówiadówI to koåieczåość rozsądåego zrówåoważeåia 

treści fachowóch z jęzókiem ogólåómK qematóce skorelowaåej z przedmiotem studiów 

wiååó towarzószóć treści ogólåoludzkieI z uwzględåieåiem takich aspektówI jak 

umiejętåość aåalizowaåia daåóchI prowadzeåie dóskusjiI spieraåie się åa argumeåtóI 

przekoåówaåieI jęzók stosowaåó w sótuacjach zawodowóch Erozmowó telefoåiczåeI 

przedstawieåie zakładu pracóI itpKFI  kompeteåcje iåterkulturoweI czóli to wszóstkoI co 

przóda się w żóciu zawodowóm i prówatåóm dorosłemu człowiekowiK Cieszó u 

åauczócieli otwarte podejście do swojej profesji i åarzucoåóch programem zadańK 

iektorzóI z którómi prowadziłam rozmowóI ale i iååiI z którómi stókam się codzieååie 

w pracóI chętåie poszerzają swoje kwalifikacje åie tólko czósto dódaktóczåeI ale 

uzupełåiają wiedzę merótoróczåą z zakresu åauczaåóch treści specjalistóczåóchK jożåa 

zarózókować stwierdzeåieI iż w teå sposób studia jęzókowe budują swoją kadrę i 

pozócję åa uczelåiK qóm bardziejI że młodzi lektorzó i ci rozpoczóåającó pracę åa 

uczelåiach techåiczåóch mogą liczóć åa pomoc i wsparcie ze stroåó ?starszej? stażem 

kadró w ramach wómiaåó doświadczeń i podpowiedzi dotóczącóch materiałów 

dódaktóczåóchK Ale kierowåictwo studium powiååo trzómać rękę åa pulsieI i rówåież 
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motówować pracowåików do lepszej pracó i uzupełåiaåia swojej wiedzóK mrzecież 

zespołó åie składają się wółączåie z osóbI które chcą lepiej i wódajåiej pracowaćI 

szkolić sięI podåosić swoje kwalifikacjeI czó zmieåić program åauczaåiaK wachować 

status quo  to jedóåó cel åiewieluI ale jedåak iståiejącóch i fuåkcjoåującóch w pracó 

lektorówK alatego åależó zadbaćI abó takie osobó z jedåej stroåó przekoåówać do 

celowości zmiaåI z a drugiej stroåó  åależó przed åimi przestrzegać åowóch i młodóch 

pracowåikówK kiestetóI ale część åauczócieli czuje się sfrustrowaåa i åiechętåie 

przózåaje się do faktuI iż åależó ciągle podåosić swoje kwalifikacjeK moåadto wówiadó 

potwierdziłó pewåe trudåościI åa które skarżóli  się studeåci w swoich aåkietachK 

mrzede wszóstkim czasami zbót åiski poziom wiedzó jęzókowej wóåiesioåó ze szkołóI 

małe zaiåteresowaåie samómi studiami i åiski stopień motówacjiK katomiast ważåóm i 

stómulującóm czóååikiem jest faktI iż studeåci åie okazują swojego lekceważeåia w 

stosuåku do åauczóciela åiespecjalistó w daåej dziedziåieK tókorzóstaåie wiedzó 

studeåtów pozwala åa wprowadzeåie pewåego balaåsu w relacjach åauczóciel J 

studeåtK kieobojętåóm aspektem dalszego prowadzeåia lektoratu bazującego åa 

åauczaåiu jęzóka specjalistóczåego jest móśl wópowiedziaåa przez badaåóch lektorów 

Ei pojawiająca się w odpowiedziach samóch studeåtówFI że åauczaåie jęzóka fachowego 

jest czóååikiem wóróżåiającóm spośród iååóch szkółK mowóższe wątki zostaåą 

omówioåe w rozdziale końcowóm w odåiesieåiu do szaås i problemów åauczaåia 

jęzóków obcóch åa uczelåiach techåiczåóchK  

UK4 tnioski dódaktóczneI konkluzje programowe 

qruizmem jest twierdzeåie iż iståieåie ceåtrów åauczaåia jęzóków obcóch åa 

uczelåiach powiååo bóć faktem bezdóskusójåómK lferta programowa powiååa 

uwzględåiać szerokie spektrum potrzebI zaiåteresowań studeåtówI jak i wómogi róåku 

pracóK wåaczącóm determiåaåtem w plaåowaåiu celówI treści i metod åauczaåia åa 

lektoracie oprócz wspomåiaåóch powóżej elemeåtów coraz częściej jest osobowość 

uczącóch sięK wespół uåikalåóchI afektówåóchI kogåitówåóchI fizjologiczåóch i 

społeczåóch cech ma istotåe zåaczeåie jako åieoceåioåa wskazówka dla åauczócieli 

orgaåizującóch proces dódaktóczåóK  

pgl molitechåiki mozåańskiej od paru lat orgaåizuje cókliczåe spotkaåia z 

przedstawicielami poteåcjalåóch firm zatrudåiającóch absolweåtów molitechåikiI w 

któróch biorą udział studeåciI dziekaåi i lektorzó åaszego ptudiumK mrzószli 
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pracodawcó bardzo mocåo podkreślają  zåaczeåie zåajomości jęzóków obcóchK 

mrogram åauczaåia åa uczelåi wóższej techåiczåej åie może opierać się wółączåie åa 

åauczaåiu jęzóka ogólåegoI poåieważ musimó móśleć perspektówiczåieK w jedåej 

stroåó uczelåia to miejsceI do którego trafia młodzież po kilku latach åauki jęzóka 

obcegoI czóli trudåo propoåować im tólko powtórkę lub rozszerzeåie materiału o åowe 

słowåictwo i åiezåaåe im dotąd idiomóI z drugiej stroåó wprowadzeåie do sólabusu 

jęzóka fachowego pozwala przekoåać władze uczelåiI iż lektorat jest ważåóm puåktem 

programu studiówK iektorat åa uczelåi åie może absolutåie powielać programu szkołó 

średåiejK rważamI iż powtarzaåie po raz kolejåó struktur i słowåictwa åie zawsze 

prowadzi do ich lepszego opaåowaåiaI åa pewåóm etapie pojawia się zåużeåieI a po 

osiągåięciu określoåego poziomuI åauczeåie kilku åowóch słówek bądź idiomów åie 

satósfakcjoåuje uczącego sięK wapropoåowaåie zupełåie åowej tematóki może staåowić 

istotåó impuls do åauki jęzókaK kależó także wdrożyć studeåtów do pozåaåia jęzóka 

zawodowego i łączeåia wiedzó teoretóczåej z praktóką jej zastosowaåia w 

specjalistóczåóm jęzóku obcómK qo bardzo motówuje studeåtówK   

Cele centrum jęzókowego uwzględåiać powiååó trzó aspektóW koncepcójnóI 

lingwistócznó i fizócznó Etilsoå NVUSI NMFK Aspekt koåcepcójåó jest zdetermiåowaåó 

przez treśćI aspekt liågwistóczåó poprzez pozócje jęzókowe użówaåe do realizacji 

treściI a aspekt fizóczåó jest zewåętrzåą maåifestacją koåwergeåcji jęzóka i treściK qe 

cele pozwalają zdefiåiować końcowe zachowaåia wómagaåe od studeåtówK mo 

zideåtófikowaåiu celów globalåóch åastępuje określeåie celów cząstkowóch służącóch  

stałemu postępowi i osiągåięciu końcowóch celówK oelacje międzó celami końcowómi 

a celami etapowómiI które umożliwiają ich osiągåięcie mają w swojej koåcepcji duże 

zåaczeåieK tóåika to z teorii uczeåia się poprzez działaåieK geśli cele pośredåie 

pomagają studeåtowi åabóć właściwe wzorce zachowaåia muszą odzwierciedlać 

strukturę celów końcowóchI czóli powiååó uwzględåiać trzó wspomåiaåe aspektóK 

ptopień trudåości zależó od poziomu kursu określoåego przez poszczególåe cele 

pośrednieI zwane dalej zadaniamiK mrojekt takiego kursu zakładaI że studeåt osiągåie 

w sposób åajbardziej efektówåó cele końcowe poprzez działaåie odzwierciedlające 

zachowaåie opisaåe przez wómieåioåe celeI czóli uczeåie się przez działaåieK wadaåia 

składające się åa cele pośredåie są odzwierciedleåiem strukturó celów końcowóchI 

które z kolei są  odbiciem potrzeb komuåikacójåóch studeåtów daåego wódziałuK 

gedóåa różåica międzó celami końcowómi a zadaåiamiI które pomagają je uzóskać to 
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poziom trudåościK wastosowaåie formó zadaåiowejI lub projektowej w dódaktóce 

åauczaåia jęzóków obcóch ma wielu zwoleååikówI gdóż pozwala åa optómalåe 

zbliżeåie do realåej praktóki jęzókowej Etilczóńska NVVVI OQTFK         

moåieważ każdó uczącó się ma iååe celeI możliwości i taleåt jęzókowó zajęcia 

lektoratowe åie mogą wóglądać tak samo dla wszóstkichK jimo silåej uåiformizacji 

strukturalåejI która objęła uczelåie w ramach procesu bolońskiego åależó dążyć do 

iådówidualizacji programowej uczelåiK lpoåeåci procesu bolońskiego zarzucają mu 

wprowadzeåie sóstemu kształcącego mało kreatówåóch i słabo przógotowaåóch 

absolweåtówK oówåież władze uczelåi i dziekaåi przózåająI że absolweåciI którzó po 

trzech i pół roku studiów liceåcjackich otrzómują tótuł iåżóåiera åie są wóstarczająco 

przógotowaåi do zawoduK Ale to już zupełåie iååó problemI åatomiast chcę 

zaakceåtowaćI iż uczelåie powiååó stworzóć takie waruåki studiowaåiaI które 

przóciągåą i zachęcą młodóch ludzi do wóboru koåkretåej uczelåiK moåieważ uczelåi 

jest dużoI młodzieżó åiestetó coraz måiejI åie tólko w związku z åiżem 

demograficzåómI dlatego oferta szkół wóższóch wiååa bóć staraååie przemóślaåa i 

przógotowaåaK rczelåie techåiczåe mogą åa razie spokojåie patrzeć w przószłośćI 

poåieważ åie grozi im koåkureåcja ze stroåó szkół prówatåóchI jako że bółobó to 

przedsięwzięcie bardzo kosztowåe ze względu åa koåieczåość wóposażeåia 

laboratoriów w odpowiedåi sprzętI akcesoriaI maszóåóK Ale uczelåie poza graåicami 

kraju starają się pozóskiwać åowóch studeåtówI międzó iååómi z molskiI i oåe stają się 

koåkureåcją dla rodzimóch szkół wóższóchK jłodzi ludzie wóbierają åie tólko 

wómarzoåó kieruåek zgodåó z ich zaiåteresowaåiamiI ale zwracają uwagę åa 

dodatkowe atutó zagraåiczåóch uczelåiK tósokokwalifikowaåa kadra åauczócieli 

akademickichI dobró poziom åauczaåiaI możliwości zdobócia atrakcójåej pracó po 

ukończeåiu kształceåia to ważåe elemeåtó decódujące o wóborze uczelåiI ale uwagę 

przóciągają też iååe kwestie J możliwości dojazdu i kosztó utrzómaåia zawsze są 

istotåóm czóååikiemI ale przózåajmóI dużo w tej mierze mają do powiedzeåia rodziceI 

åatomiast przószli studeåci odåotowują takie dodatkowe czóååikiI jak åa przókład 

zaplecze i zajęcia sportoweI możliwość udziału w kołach zaiåteresowańI działalåość 

orgaåizacji studeåckichK ChciałabómI abó zajęcia i działalåość ceåtrów åauczaåia 

jęzóków obcóch stałó się też jedåóm z czóååików wspierającóch wóbór koåkretåej 

uczelåiK ka razie udało się to åaszej molitechåice w małóm zakresie J studeåci 

obcokrajowcó bardzo chwalą åaszą ofertę jęzókową i kulturalåą przezåaczoåą dla åich 
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w ramach programu brasmusK ld paru lat przógotowujemóI oprócz całoroczåóch zajęć 

z jęzóka polskiegoI dwa razó w roku ?molish teek?I w czasie którego studeåci pozåają 

uczelåięI åasze zwóczajeI biorą udział w wócieczkach z przewodåikiem po mozåaåiu i 

okolicachI spotókają się åa degustacji polskich potrawK ptudeåci tegoroczåi potwierdzili 

w rozmowieI iż ich wóbór bół w dużej mierze zdetermiåowaåó opiåiami studeåtów z 

poprzedåich latI któróm bardzo podobała się idea polskiego tógodåiaK f dlatego praca 

åad koåcepcją działaåia ceåtrumLstudium jęzókowego wiååa iść w tóm kieruåkuI abó 

pochlebåe opiåie przóciągałó poteåcjalåóch studeåtówK  tiemI że wielu rektorów 

uczelåi traktuje åauczaåie jęzóków obcóch jako przómusI i tolerują ceåtra jęzókoweI ale 

chętåie bó je rozwiązaliK gako włodarze uczelåi zobowiązaåi są do dbaåia o jej iåteresóI 

rówåież ekoåomiczåeK lfertó szkół prówatåóch propoåującóch åauczaåie jęzóków 

obcóch za åiewielkie stawki brzmią zachęcająco dla decódeåtówK gako przókład 

stawiaåe są ceåtra jęzókowe w åiektóróch krajach europejskich EåpK kiemcóFI w 

któróch zatrudåiaåóch åa etacie jest tólko kilka osóbI pozostali lektorzó pracują åa 

umowę zleceåieK kależó tu åadmieåićI że umowó te różåią się od åaszej sótuacjiI 

poåieważ często zawierają opłató åa rzecz fuåduszu emerótalåego lub składkę 

zdrowotåąK alatego studia jęzóków obcóch muszą walczóć o swoją reputację i 

prowadzić działalåość åa szeroką skalęK mracowåicó ceåtrów åauczaåia jęzóków obcóch 

poza zajęciami dódaktóczåómiI powiååi prowadzić aktówåą działalåość propagującą 

åaukę jęzóków obcóchK aość popularåą formą jest orgaåizacja aåi gęzóków lbcóchI w 

czasie któróch studeåci mają sposobåość uczeståiczeåia w miåiJwókładachI odczótachI 

zdobóć åagrodó w liczåóch i urozmaicoåóch koåkursachK kadprogramowoI lektorzó 

przógotowują dodatkowe zajęciaI åa przókład åa temat doskoåaleåia soft skillsI 

koåkursó jęzókoweI åaukę pisaåia w jęzóku obcómK  

joja koåcepcja åauczaåia jęzóka obcego åa lektoracie åa uczelåi techåiczåej 

obejmuje lektorat w formie szerokiego wachlarza modułów dla studeåtówK gako 

wieloletåi lektor jęzóka aågielskiego åa molitechåice mozåańskiejI mogę powiedziećI że 

są kieruåkiI åa któróch studeåci prezeåtują bardzo wósoki poziom zåajomości jęzóka i 

do tóch studeåtów powiååa bóć skierowaåa oferta åa przókład zajęć poświęcoåóch 

koåwersacji w jęzóku obcóm åa temató wómagające szerokiej wiedzó i dużego zasobu 

słowåictwaI pisaåia tekstów åa poziomie akademickimI pisaåia streszczeń artókułów z 

pism fachowóchX są grupó studeåtówI któróch zåajomość gramatóki i słowåictwa stoją 

åa poziomie pozwalającóm åa w miarę swobodåe komuåikowaåieI i dla åich możåa 
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stworzóć modułó zajęćI w czasieI któróch pozåają pojęcia i termiåologię związaåą z ich 

kieruåkiem  studiówK  katomiast  dla  tej  części  studeåtówI  która  słabo  zåa  podstawowe  

regułó gramatóczåe i operuje małóm zasobem słów åależó przógotować modułó 

poświęcoåe åa usóstematózowaåie wiedzó z zakresu  gramatóki i struktur jęzókowóch 

åiezbędåóch w komuåikacji jęzókowejI umożliwiającómi po jedåóm względåie dwóch 

semestrach przejście do modułu jęzóka specjalistóczåegoK joją koåcepcję modułowej 

strukturó lektoratu opieram åa wåioskach wóåikającóch z części teoretóczåej mojej 

rozprawó i koåkluzjach wóciągåiętóch po wåikliwej aåalizie aåkiet dla lektorów i 

studeåtów i omówię ją zgodåie z elemeåtami układu glottodódaktóczåego 

zapropoåowaåego przez mfeifferaK t procesie dódaktóczåóm prómaråe związki 

zachodzą międzó nauczócielem a uczniem i od tóch kompoåeåtów układu 

glottodódaktóczåego chcę rozpocząć moje uwagiK  

jimo odejścia od tradócójåego åauczaåia rola nauczóciela w ceåtrum jęzókowóm 

jest rówåie ważåa i staåowi wózwaåieK mraca w ceåtrum jęzókowóm oparta åa 

rozwiązówaåiu zadań stawia szczególåe wómagaåia åauczócielomK wåaczeåie jęzóka 

specjalistóczåego i założoåe cele powodująI iż åauczóciel musi miećI chociaż 

podstawowe pojęcie i zrozumieåie przóåajmåiej pewåóch aspektów i koåcepcji 

åaukowóchI które obejmuje program studiów åa daåóm kieruåkuK mo pierwszeI dlategoI 

żebó te wspomåiaåe koåcepcje umieścić w programie kursu jęzókowegoI po drugieI abó 

móc oceåiać pracę åad koåcepcjami åaukowómiLtechåiczåóm studeåtów w koåtekście 

zadaåiaK gedåocześåie åauczóciel powiåieå mieć świadomość aspektów 

liågwistóczåóch zadaåia i umieć sobie z åimi poradzić w przópadku ich pojawieåia się 

w trakcie zajęćK kauczóciel musi bóć osobąI która pomożeI jeśli pojawią się problemó z 

gramatókąI leksókąI foåologią uåiemożliwiające poprawåe wókoåaåie zadaåia 

postawioåego przed studeåtamiK kie wóstarczó rówåież umiejętåość pisaåia åa tablicó i 

włączeåia magåetofoåuK kieodzowåe wódają się umiejętåości profesjoåalåego 

korzóstaåia z bardziej skomplikowaåego sprzętu audiowizualåegoI åpK umiejętåość 

åagrówaåia kamerąK Ale oczówiście åa pierwszóm miejscu zawsze stoją osobowe i 

profesjoåalåe umiejętåości åauczócielaI dzięki któróm potrafi przóciągåąć uwagę 

studeåtów i wzmocåić ich motówację do dalszej åaukiK _ardzo ważåe jestI abó osobó 

odpowiedzialåe za rekrutację åauczócieli bardzo staraååie dobierali przószłóch 

wókładowcówK jogą oåi wówodzić się zarówåo ze środowiska jęzókozåawcówI 

filologówI jak i ze środowiska techåiczåegoK kależó tutaj podkreślić zåaczeåie 
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szkoleåia åauczócieli jęzóka specjalistóczåegoK pzkoleåie powiååo odbówać się åa 

wielu płaszczózåachW po pierwsze åależó wókorzóstówać każdą sposobåość do 

rozwijaåia iådówidualåóch kompeteåcji åauczaåia poprzez obserwację zajęć 

dódaktóczåóch i uczeståictwo w szkoleåiachK gest to bardzo ważåeI zwłaszcza w 

przópadku åauczócieliI którzó åie prowadzili zajęć opartóch åa rozwiązówaåiu zadańK 

geśli to możliweI to jak åajwięcej zajęć powiååo odbówać się z użóciem środków 

audiowizualåóchI które mogą służyć jako podstawa metodologii i kształceåia 

åauczócieliK mo drugie åależó wiele rozmawiaćI dóskutować åa poziomie grupó 

åauczócieliI brać czóååó udział w semiåariachI warsztatach åa temat przógotowaåia 

programuI projektowaåia i wókorzóstaåia całej gamó możliwóch źródeł materiałów do 

åauki jęzóka specjalistóczåegoK tiele z åich może zostać  przógotowówaåóch przez 

zespółI w związku z tóm staåowić to będzie zåaczącó bodziec w rozwoju pomósłów i 

ideiK hażda z grupI mam åa móśli åauczócieli i zespół åaukowoJtechåiczåóI 

przógotowuje materiałó do programuI które oczówiście zostaåą przejrzaåe i 

wóselekcjoåowaåe do wókorzóstaåia åa zajęciachK jęzóka specjalistóczåegoK 

hoåsultaåci mogą służyć pomocą i dać impuls do zmiaå i ulepszeńK tspółpraca ze 

specjalistami jest koåieczåa i ważåaI poåieważI jak wspomåiałam w części 

teoretóczåejI åauczóciele bpm są praktókami w dużej mierze opierającómi się åa swoim 

doświadczeåiu i iåtuicjiI gdóż åauczaåie jęzóka fachowego åie jest przedmiotem 

studiów filologiczåóchK alatego wawadzka EOMMQIRRF postuluje zwiększeåie åacisku åa 

przógotowaåie przószłóch åauczócieli jęzóków obcóch do zadań i fuåkcji w 

zreformowaåej szkoleK lstatåi puåkt dotóczącó szkoleåia åauczócieli to udział w 

koåfereåcjachI semiåariachI warsztatach orgaåizowaåóch przez iååe ośrodki åauczaåiaI 

åiekoåieczåie ceåtra jęzókoweK qruizmem jest już wspomåieåie o stałóm koåtakcie z 

åowiåkami w dziedziåie åauczaåia poprzez koåtakt z literaturą fachowąI periodókamiI 

co pozwoli åa bieżąco śledzić zmiaåó i rozwój w dziedziåie åauki i techåikiK ptałe 

szkoleåia åauczócieli åie tólko pomogą iådówidualåóm osobom zapozåać się z 

zasadami uczeåia opartego åa rozwiązówaåiu zadańI ale jest to także sposobåość 

profesjoåalåego rozwoju dla wszóstkich pracowåików ośrodków åauczaåia jęzóków 

obcóchK rdział we wszelkiego rodzaju szkoleåiach pomoże pokoåać obawó przed 

uczeåiem bpmI wzmocåi poczucie pewåości w zmagaåiach z åowómi tematamiK 

waprezeåtowaåe w rozdziale PKP różåe podejścia w åauczaåiu jęzóka specjalistóczåego 

prowadzą do koåkluzjiI że lektorzó powiååi poprzez pozótówåó stosuåek do 

åauczaåego przedmiotuI opaåowaåie podstawowej wiedzó z daåego zakresuI åaturalåą 
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ciekawość wobec åowościI zaufaåie do samóch siebie i umiejętåość zadawaåia 

iåteligeåtåóch pótań są w staåie stać się kompeteåtåómi åauczócielami jęzóka 

fachowegoK 

geśli o chodzi strukturę centrów nauczania jęzóków obcóchI to zatrudåieåie 

lektorów åa etacie jest w pewåóm stopåiu gwaraåcją jakości åauczaåiaI poåieważ 

bezpieczeństwo zatrudåieåia jest ważåóm aspektem politóki społeczåejK w pewåością åa 

czele powiåieå stać kierowåikLdórektor Ezależåie od przójętej przez uczelåię 

åomeåklaturóFI wraz z zastępcąLzastępcamiK t zależåości od liczbó lektorów celowóm 

wódaje się miaåowaåie kierowåików poszczególåóch sekcji jęzókowóchK rłatwia to 

orgaåizację pracó i iåtegruje zespołó jęzókoweI poåadto upraszcza to koåtaktó 

studeåtów ze studium jęzókowómK _ardzo ważåóm puåktemI o któróm muszą pamiętać 

zarządzającó ceåtrami åauczaåia jęzóków obcóch jest klarowåó regulamiå działaåiaI 

opartó åa regulacjach prawåóch daåej uczelåiI obejmującó szereg aspektówI które w 

czótelåó sposób defiåiują relacje ceåtrum åauczaåia ze studeåtamiI lektoramiI jak i 

relacje studeåt J  lektorK gasåe i precózójåe opisó poszczególåóch procedur pozwalają åa 

przewidówalåość zachowaåia w koåkretåej sótuacjiK   

holejåóm elemeåtem procesu dódaktóczåego jest uczeń J studentK Ceåtra 

åauczaåia jęzóków obcóch wiååó działać w oparciu o pewåe uåiwersalåe zasadóI bez 

względu åa tóp uczelåiI i traktować jęzók obcó jako środek ułatwiającó studiowaåieI a 

åie jako jedóåó cel w sobieK  

kależó wspomåieć o fuådameåtalåóm zåaczeåiu motówacji studeåtów uczącóch się 

w ceåtrum jęzókowómK oodzaje i ważåość motówacji zostałó omówioåe szczegółowo 

w rozdziale OI tutaj chcę tólko zwrócić uwagę åa faktI iż praca w ceåtrum opiera się åa 

podstawowóm założeåiuI że studeåt studiujeI abó uzóskać stopieńI jak rówåież 

åiezbędåe w dalszej karierze zawodowej kwalifikacjeK qo implikuje program ceåtrum 

jęzókowegoI które stara się ustalić cele åa podstawie wómagań komuåikacójåóch 

określoåóch przez poszczególåe wódziałóK w tego wóåika åastępåe założeåieI że studeåt 

jest żówotåie zaiåteresowaåó åauką jęzóka w teå sposób i w takim zakresieI w jakim 

pomoże mu to w zmagaåiach ze swoimi przedmiotami kieruåkowómiK t åastępstwie 

tego åależó bardzo staraååie opracować program lektoratuI abó åie zåiechęcić 

studeåtów i utrzómać ich motówację åa właściwóm poziomieK Ale iståieje 

åiebezpieczeństwoI iż åie będzie możliwe omawiaåie i praca åad zagadåieåiami 

specjalistóczåómiI jeśli åie zostaåą pokoåaåe przeszkodó åaturó komuåikacójåejK Ale i 
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te zagadåieåiaI mam åa móśli problemó jęzókoweI åie mogą bóć omawiaåe osobåoI bez 

związku z tematem specjalistóczåómK kajwiększa trudåość w plaåowaåiu i 

przógotowaåiu zajęćI leżó w  zrozumieåiu tematu i  umiejętåości  koåtrolowaåia 

aspektów jęzókowóch wókoåówaåego zadaåiaK kauczóciel jest w tej sótuacji liderem i 

przewodåikiem – oå musi tak zaprojektować lekcjeI abó taki połączoåó rozwój bół 

możliwóK w pewåością możåa założyć udział åauczóciela i bieżące moåitorowaåie 

pracó studeåtówI a w razie potrzebó wręcz iågereåcjęI szczególåie w przópadku 

poprawó błędówK qeå ostatåi problem staåowi ważåó elemeåt pracó z uczåiami i 

iståieje wieleI czasami krańcowo różåóchI podejśćI w jaki sposób i w któróm momeåcie 

dokoåać korektó błęduK t przópadku lekcji opartej åa rozwiązówaåiu zadańI decózja 

zależó od raågi błęduI celu zajęć i dóåamiki pracó grupóK kauczóciel sam oceåia 

zåaczeåie pomółki – mogą pojawić się dwa tópó błęduW jedeå wóåikającó z 

åiezåajomości zasad jęzókowóchI lub wóåikającó z braku wiedzó åa daåó temat 

kieruåkowóK tódaje sięI że iågereåcja åauczóciela wiååa mieć miejsce w przópadkuI 

kiedó zakłócoåa zostaåie komuåikacjaI aczkolwiek czasami prowadzi to do powtarzaåia 

i utrwaleåia błędåóch formK kależó rówåież zwrócić uwagę åa faktI iż ważåiejszó jest 

aspekt komuåikacójåóK ptąd åależó zająć się błędami przede wszóstkim wtedóI gdó  

uåiemożliwiają oåe komuåikacjęK wresztą pisząc program kursu jęzóka 

specjalistóczåego trudåo przewidzieć możliwe błędó jęzókowe i zaplaåować 

odpowiedåie ćwiczeåia utrwalające daåe strukturóK oówåież gramatóka åie jest uczoåa 

åa takim lektoracie w tradócójåó sposób i åie jest oåa główåóm celemK kależó mocåo 

podkreślićI iż wszelkie zastosowaåe techåiki uczeåia muszą bóć odpowiedåie do 

założoåóch celówK  

kastępåa kwestia to praca ze studentamiI którzó opanowali wósoką kompetencję 

jęzókowąK Często są to osobó bardzo dobre z większości przedmiotówI åiemające 

trudåości z komuåikowaåiem się w jęzóku obcómI iI co dość zåamieååe i czasami 

frustrujące dla åauczócieliI łatwo åudzące się i przekoåaåe o swojej wartościK qego tópu 

studeåci wómagają specóficzåego podejściaI i åależó im przedstawić ofertę modułów 

åa  wósokim  poziomieI  o  zróżåicowaåej  tematóceK  wdarza  sięI  że  ci  studeåci  są 

przekoåaåi o swojej åieomólåości i bardzo wósokim poziomieI co implikuje lekko 

lekceważącó stosuåek do zajęć i lektoraK aużo zależó od iåtuicjiI doświadczeåia i 

zdolåości åauczócielaK w mojego własåego doświadczeåia wiemI że åie åależó tóm 

studeåtom schlebiać aåi starać się im przópodobaćK rrozmaicoåe i staraååie 



 PPN

zaplaåowaåe zajęcia umożliwiające im åaukę åowóchI trudåóch tematówI stawiające 

przed uczącómi się wózwaåia są åajlepszóm remedium åa zadufaåóch studeåtówK 

Czasami åależó tóm studeåtom zapropoåować moduł jęzókowó åa wósokim poziomieI 

ale poåieważ często są to studeåci reprezeåtującó różåe kieruåkiI musi to bóć moduł 

dopasowaåó do możliwości i zaiåteresowań studeåtówK aużóm  zaiåteresowaåiem 

cieszą się zajęcia z zakresu doskoåaleåia soft skillsI które mogą bóć przezåaczoåe dla 

studeåtów z odmieååóch wódziałówK t każdóm razie åależó dbać o toI abó żadeå 

studeåt åie czuł się odrzucoåóI pozbawioåó możliwości kształceåia jęzókowego åa 

oczekiwaåóm poziomieK  ptudeåci o zaawaåsowaåej zåajomości jęzóka obcego mają 

wósokie oczekiwaåia w stosuåku do lektora i zajęć jęzókowóch åa studiachK Część z 

åich z pewåością uważa swoje kompeteåcje za wóstarczające i åierzadko chcą się 

popisać swoimi możliwościamiI i pokazać swoją przewagę w tóm zakresie åad iååómi 

uczåiamiI część studeåtów pragåie bóć pozostawioåa w spokojuI chcą uzåaåia swoich 

kompeteåcji i åie oczekują żadåóch wómagań z ich stroåóK Ale czas przezåaczoåó åa 

åaukę åie może utrwalać zastaåego status quoI i każda lekcja wiååa dostarczać åowóch 

bodźców i iåformacjiK ala studeåtów o wósokich kompeteåcjach jęzókowóch åależó 

przógotować materiałó związaåe z dziedziåąI którą studiująI poåieważ åauczeåie się 

kilku åowóch idiomów lub słówek åie jest wóstarczającóm impulsem i åie przóåiesie 

oczekiwaåej satósfakcji uczącemu sięK watem w takiej sótuacji jęzók obcó wiåieå bóć 

åarzędziem pozåawaåia świata i poszerzaåia wiedzó specjalistóczåejK w własåego 

doświadczeåia wiemI że młodzi ludzie są pełåi pasji i chęci pozåaåia åowóch zjawiskI i 

te potrzebó åależó uwzględåić w programieK 

holejåa kwestia to określeåie tak zwaåej sólwetki absolwenta daåego tópu uczelåiK 

qego tópu działaåia mają miejsce w pbojl Eptowarzószeåie Akademickich 

Ośrodków kauczaåia gęzóków lbcóchFI które stworzóło opis sólwetki absolweåtów 

różåóch tópów uczelåiK mrzószłó pracodawca i sam pracowåik mają jasåo określoåe 

jakie kompeteåcje jęzókowe powiååó bóć mu zåaåeI jakie umiejętåości są wómagaåe 

od osobó kończącej daåó tóp studiówK 

lczówiścieI åie wszóscó studeåci są świadomi swoich umiejętåości i potrzebI i 

dlatego åa ptudium gęzóków lbcóch spoczówa obowiązek pomocó w wóbraåiu 

właściwego modułuK jożåa to zrobić przez pomoc i åadzór w rozwiązówaåiu testów 

kwalifikacójåóchI poprzez dokładåe przedstawieåie programu poszczególåóch zajęćI 

poprzez doradztwo metodóczåeK ka stroåach iåteråetowóch ceåtrów jęzókowóch 
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mogłóbó się zåajdować z jedåej stroåó odpowiedåie testó pozwalające studeåtowi åa 

określeåie swoich kompeteåcji jęzókowóch i potrzebI testó umożliwiające 

scharakterózowaåie tópu iåteligeåcjiI która åa pewåo odgrówa dużą rolę w edukacji 

EporK rozdział NKSFI jak i dokładåe opisó treści prezeåtowaåe w ramach  modułówK _ez 

wątpieåia studeåci powiååi mieć też możliwość bezpośredåich koåsultacji z lektoramiI 

abó dokoåać właściwego wóboru kursuK aobróm pomósłem w takiej sótuacjiI 

praktókowaåóm åpK åa molitechåice mozåańskiejI są krótkie zebraåia iåformacójåe dla 

studeåtów rozpoczóåającóch w åastępåóch semestrach åaukę jęzóka obcego 

prowadzoåe przez kierowåików poszczególåóch sekcji jęzókowóchK Ale dopiero po 

dopasowaåiu programu do potrzeb uczącóch się i stworzeåiu sótuacjiI w której 

åadrzędåóm celem będzie opaåowaåie jęzóka w celach komuåikacójåóch i 

przógotowaåie uczåiów do tego możåa mówić o fuåkcjoåalåóm i efektówåóm 

åauczaåiuI które pozwoli uczącemu się osiągåąć zamierzoåe cele i dopasować program 

do swoich możliwościI rówåież tóch iåtelektualåóchI i da mu osobistą satósfakcję oraz 

poczucie sukcesuK moåieważ åauka jęzóka obcego jest kreowaåiem własåej osobowości 

EporKQKOF studeåci powiååi umieć odpowiedzieć sobie åa pótaåia o stosuåek do åauki 

jęzóka obcegoI o cele åauki jęzókaI o sposobó uczeåie sięI abó osiągåąć sukcesK Aåaliza 

aåkiet studeåtów pozwala åa wóciągåięcie wåioskówI że studeåci są świadomi w 

przeważającej mierze zåaczeåia åauki jęzóków obcóchI zwłaszcza w koåtekście 

przószłej pracó zawodowejK moåadto zdają sobie sprawęI że doskoåaleåie kompeteåcji 

jęzókowóch wiååo bóć poparte pracą własåąI samodzielåóm pogłębiaåiem umiejętåości 

jęzókowóchI co zåajduje uzasadåieåie w teorii związaåej z autoåomiczåómi i 

półautoåomiczåómi formami åauczaåia EporK rozdział  QFK lgólåe zasadó 

autoåomiczåóch i półautoåomiczåóch form åauczaåia dotóczą główåie edukacji 

dorosłóch stawiającóch za cel rozwój osobistego stólu komuåikacójåegoK aódaktóka 

autoåomiczåa podkreśla zåaczeåie jęzóka obcego jako åarzędzia wókorzóstówaåego do 

komuåikacji w określoåóch sótuacjachI do reakcji adekwatåóch do iståiejącego staåu 

rzeczóK alatego umożliwieåie studeåtom wóboru modułu jęzóka obcego zgodåego z ich 

potrzebami  jako  skuteczåego åarzędzia w realizacji zamierzoåóch celów zåajduje 

uzasadåieåie w teorii form autoåomiczåóchK moåadto jedåóm z waruåków osiągåięcia 

sukcesu komuåikacójåego jest możliwość wórażeåia swojej tożsamościI własåóch 

przekoåań i ambicjiI a udział studeåtów w module jęzókowóm wóbraåóm åa podstawie 

samodzielåej decózji i rzetelåóm określeåiu możliwości mogą przóczóåić się do 
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podjęcia komuåikacji w jęzóku obcóm i wzmocåieåia podmiotowości uczącego sięI co 

implikuje wzrost efektówåościK   

 kauczóciel powiåieå zrozumiećI że procesó uczeåia i uczeåia się to procesó 

wzajemåie się uzupełåiające i åauczóciel musi brać aktówåó udział w projekcieK 

hompeteåcja jęzókowa osiągåięta przez åaszóch studeåtów jest åajbardziej 

wartościowóm króterium potwierdzającóm efektówåość wóbraåóch metod åauczaåiaK 

kauczócielI zwłaszcza w szkole wóższejI åierzadko musi sztówåo trzómać się 

programu i ustaloåóch wzorców postępowaåia dódaktóczåegoI a wóåiki oparte są åa 

åiekiedó mało obiektówåóch króteriachK jodułowó sóstem orgaåizacji i åauki jęzóka 

specjalistóczåego ma temu zapobiecK hurczowe trzómaåie się schematów zupełåie åie 

pomaga w pracó dódaktóczåejI poåieważ åie ma idealåóch programów åauczaåiaI gdóż 

każda grupa jest iååaI o iååóch prefereåcjachI uzdolåieåiach i potrzebachK motwierdzają 

to aåkietó przeprowadzoåe wśród studeåtówI którzó wórażali swoje opiåie åa temat 

zajęć lektoratowóchK ptudeåci różåóch kieruåków reprezeåtują szeroki wachlarz 

potrzeb i osobistóch celówI dlatego kluczowe w procesie edukacójåóm wódaje sie 

dopasowaåie ofertó do oczekiwań studeåtówK qraktowaåie potrzeb studeåtów  w sposób 

poważåó i odpowiedzialåó jest zgodåe z opisem optómalåego koåtekstu edukacójåego 

sprzójającego twórczej pracóK tłączeåie studeåtów do współdecódowaåia o procesie 

dódaktóczåóm sprzója odåalezieåiu własåego stólu uczeåia się i wpłówa pozótówåie åa 

końcowe rezultatóK kależó podkreślićI że kreowaåie twórczej postawó studeåtówI 

budowaåie autoåomii  wraz ze wzrostem kompeteåcji pozwoli studeåtom åa krótóczåą 

oceåę swoich możliwości i postępówI jedåocześåie zmotówuje ich do zwiększeåia 

wósiłku i zaowocuje koåtóåuacją åauki we własåóm zakresieK   

hluczową fazą w programowaåiu åauki jęzóka obcego jest faza metodóczåa 

opierająca się zarówåo åa praktóczåóch rozwiązaåiachI jak i åa teorii 

glottodódaktóczåej Emfeiffer OMMNI PQFK caza ta obejmuje przógotowaåie programu 

nauczaniaI metod i materiałówK  

mrzede wszóstkim program musi bóć opartó åa wómagaåiach i potrzebach 

studeåtów i åie może bóć odizolowaåó od studiowaåóch kieruåkówK lkreśleåie potrzeb 

staåowi puåkt wójścia do przógotowaåia programu i teå aspekt åauczaåia jęzóka 

fachowego jest mocåo podkreślaåó przez badaczó zajmującóch się tą problematókąK 

Jęzóki obce åauczaåe są åa zasadzie learning bó doingI tak abó studeåci mogli w 

całości lub częściowo studiować wóbraåą dóscópliåę przó pomocó jęzóka obcegoK 
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jateriałó z daåej dziedziåó są prezeåtowaåe i stopåiowaåe z uwzględåieåiem stopåia 

trudåości jęzókowóchI program åauki jęzóka powiåieå przewidówać åaukę 

umiejętåości komuåikacójåóch w ramach daåego przedmiotu studiów Etilsoå NVUSI 

NNFK iogiczåa koåsekweåcja J program lektoratu åie może przewidówać åiczego iååego 

i åiczego więcej poåad toI co wómagaåe jest w programie główåego przedmiotuX 

dlatego åa początku åależó bardzo precózójåie określić potrzebó studeåtów i 

umiejętåościI które będą im åiezbędåe w dalszóm toku studiówK oelewaåtåość kursu 

wópłówa z relacji międzó komuåikacójåómi potrzebami studeåtów i celem 

kursuLlektoratuK mrzókładowe celeW J umiejętåość wósłuchaåia ze zrozumieåiem 

wókładu z daåej dziedziåó studiów wraz ze sporządzeåiem åotatekI J umiejętåość 

wóbraåia iåformacji z podręczåika z daåej dziedziåó studiówI J umiejętåość aktówåego 

uczeståictwa w badaåiach laboratorójåóch połączoåa z umiejętåością sporządzeåia 

åotatek zapisem proceduró i odkrócia w raporcieK qakie podejście daje studeåtom 

podstawę pewåościI że program kursu jęzókowego jest właściwó ich celom studiowaåia 

w szkole wóższejK motrzebó komuåikacójåe determiåują tóm samóm strukturę i program 

kursu jęzókowegoI co z kolei jest wzmocåioåe poprzez sóstem puåktów i procedur 

oceåiającóch poziom umiejętåości Etilsoå NVUSI VFK  

lparcie programu åa specóficzåóch potrzebach pociąga za sobą koåsekweåcjeK mo 

pierwszeI jeśli program opartó będzie åa zaspokojeåiu prawdopodobåie przószłóch 

potrzeb studeåtów Ew pracó zawodowejFI może to osłabić ich motówacjęI gdóż potrzebó 

bieżące są dla åich ważåiejszeI åiż te w przószłościI która jest bliżej åiesprecózowaåaK f 

åależó to uwzględåićI abó aktualåe potrzebó bółó rówåie ważåeI co wómagaåia 

akademickieKPT Cele åauczaåiaI zarówåo dalekosiężåeI jak i krótkoJ i  średåiotermiåowe 

są ważåóm czóååikiem motówującóm i dlatego åależó je przedstawić przejrzóście w 

formie kategorii fuåkcjoåalåóchK  

t przópadku relewaåtåościI są dwa podejściaW szerokie i wąskie – wąskie podejście 

ściśle łączó kurs jęzókowó z wómagaåiami jęzókowómi daåego wódziałuI w przópadku 

szerokiego podejścia åależó podjąć próbó wpłóåięcia åa wódział poprzez 

wógeåerowaåie rezultatówI które zmodófikują ich wómagaåiaK tómaga to dużo pracó i 

chęci kooperacjiI jeśli jest to åiemożliweI åależó ograåiczóć się do podejścia węższegoK 

aobróm przókładem ilustrującóm wpłów åa wómagaåiaI jest chęć przekoåaåiaI że 

przókładowo umiejętåość czótaåia haådoutów jest åiewóstarczającaI studeåtów åależó 

                                                
PT wagadåieåia motówacji aktualåej i habitacójåej zostałó omówioåe w rozdziale OK 
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åauczóć korzóstaåia z książek zawodowóchK mrogram modułów powiåieå rówåież 

wziąć pod uwagę poziomó kompeteåcji jęzókowóch EporK OKQFK lkreśleåie przez 

studeåtów swoich potrzeb i zamierzeń pozwoli lektorowi åa wóbór adekwatåóch 

środków jęzókowóchK  

mrogram powiåieå bóć podzieloåó åa dwie grupó zajęćW jęzók ogólnoakademicki i 

jęzók specjalistócznó tópowó dla daåego profilu szkołó wóższej i studiowaåej 

dziedziåóK t ramach jęzóka ogólåego åależó zapropoåować studeåtom zajęcia 

utrwalające wiedzę gramatóczåoJleksókalåą åa poziomieI co åajmåiej średåimI przó 

założeåiuI że trafiają do åas studeåci uczącó się jęzóka obcego åie tólko w szkole 

średåiejI ale rówåież w szkole podstawowej i gimåazjalåejK qa część lektoratu powiååa 

bóć  skierowaåa do tóch studeåtówI którzó chcą powtórzóć i utrwalić dotóchczasową 

wiedzęK ptudeåci o lepszej zåajomości jęzókaI åa wóższóm poziomieI powiååi dokoåać 

wóboru modułu związaåego z ich kieruåkiem studiówK Ale tu rówåież oferta powiååa 

bóć zróżåicowaåa J obejmować zajęcia z jęzóka pisaåegoI czóli pisaåie korespoådeåcji 

haådlowejI åotatek służbowóchI sporządzeåie raportuI streszczeåiaI pisaåie tekstów 

techåiczåóch i åaukowóch itpKX iååi studeåci może wóbiorą moduł åauki czótaåia 

literaturó fachowejI obejmującó strukturó zdaåiowe i słowåictwo potrzebåe do 

zrozumieåia tekstu  i zåalezieåia odpowiedzi åa åurtujące pótaåiaI pomagającó szukać 

iåteresującóch åas wiadomościI i korzóstaåia z katalogów biblioteczåóch oåJliåeK 

Czótaåie literaturó fachowej jest bezdóskusójåe dla osób poważåie móślącóch o pracóI 

chcącóch awaåsować i dla tóchI którzó zåają zasadęI iż staåie w miejscu ozåacza 

cofaåieK   jodułó koåwersacójåe åa pewåo zåajdą chętåóch wśród studeåtów åa 

wósokim poziomie jęzókowóm ciekawóch świataI mającóch własåe zdaåie åa temat 

otaczającóch åas zjawiskK mozostała grupa zajęć to zajęcia przezåaczoåe dla studeåtów 

z poszczególåóch kieruåków studiów poświęcoåe jęzókowi specjalistóczåemuI czóli 

åauce główåie słowåictwa i struktur leksókalåoJgramatóczåóch związaåóch z daåóm 

wódziałemK gak wóåika z aåkiet poåad UTB respoådeåtów zdecódowaåie poparło  

możliwości uczeåia się jęzóka specjalistóczåego åa lektoracieK ptudeåci uzasadåili 

swoje opiåie stwierdzeåiamiI że zwiększó to przede wszóstkim ich szaåse åa róåku 

pracó i stworzó możliwości podåiesieåia kwalifikacji zawodowóchK mozótówåe 

åastawieåie studeåtów do åauki jęzóka fachowego åależó wókorzóstać w 

przógotowaåiu modułów poświęcoåóch jęzókowi tópowemu dla daåego kieruåku 

studiówK  
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hażdó moduł trwałbó jedeå semestrI czóli SM godziå przó układzie zajęć dwa razó 

w tógodåiuK we względu åa orgaåizację pracó åa åiektóróch uczelåiach moduł może 

składać się z PM godziåK waiåteresowaåó studeåt otrzómówałbó od swojego wódziału 

odpowiedåią liczbę godziå i zapisówałbó się åa te modułóI które odpowiadają jego 

aspiracjomI zaiåteresowaåiom i możliwościomK t przópadku wprowadzeåia zajęć z 

jęzóka specjalistóczåegoI åależó przestrzegać zasadó åiełączeåia w jedåej grupie 

studeåtów z różåóch kieruåkówK rczeåie się jęzóka fachowego z iååej dziedziåóI 

czasem åiespokrewåioåej z dziedziåą studiowaåąI wódaje się dla studeåtów frustrująceI 

zbóteczåeI i co åajważåiejszeI demotówująceK  t takiej sótuacji trudåo przekoåać 

studeåtów o celowości wprowadzeåia jęzóka zawodowegoK lczówiścieI pewåe 

kompoåeåtó kursu jęzóka specjalistóczåego mogą bóć wspólåe dla wszóstkich lub 

większości kieruåkówI åa przókład elemeåtó matematókiK kależó poåadto pamiętaćI iż 

iståiejąI czasami drobåeI czasami o większóm zåaczeåiu gatuåkowómI różåice w 

potrzebach i zaiåteresowaåiach poszczególåóch wódziałówK wwiązaåe jest to åa 

przókład ze specófiką przószłej pracóI środowiskiemI osiągåięciami techåologiczåómiI 

zåaczeåiem zawodu åa róåku pracóI perspektówami rozwojowómiK w pewåością każdó 

studeåt uczelåi techåiczåej powiåieå zaliczóć moduł jęzóka specjalistóczåegoI a liczba 

modułów zależåa  bółabó od poziomu wójściowegoK t każdóm module powiååó 

zåaleźć się elemeåtó doskoåalące wszóstkie sprawåości jęzókoweI ale w zakresie 

zależåóm od główåej problematókiK tóbraåie jęzóka fachowego åie ozåaczaI iż zajęcia 

będą pozbawioåe  takich kompoåeåtówI jak słuchaåie lub rozmowa åa bardziej ogólåe 

tematóK modobåeI uczeståicó  modułu jęzóka pisaåego z pewåością skupią się åa 

ćwiczeåiu pisaåia rozmaitóch formI ale mogą to omawiać uståie w obcóm jęzóku i pisać 

prace åa podstawie przeczótaåego tekstuK kależó dbać o toI abó åie zaåiedbówać 

wszóstkich sprawåości jęzókowóchI co liczåie postulowali studeåci w swoich 

aåkietachI ale åacisk wiåieå zostać położoåó åa praktókowaåie i doskoåaleåie 

koåkretåóch kompeteåcji zgodåie z problematóką modułuK t przópadku måiej 

popularåóch jęzóków obcóch åa uczelåi orgaåizowaåe są z regułó grupó 

międzówódziałoweI ale i w takiej sótuacji åależó przógotować modułó tematóczåeI  

przezåaczoåe dla studeåtów z różåóch kieruåkówK lczówiścieI zajęcia 

koåwersatorójåeI jęzóka pisaåego powiååó bóć oparte åa jęzóku fachowómK  

mrowadzeåie dóskursuI ale åa możliwe temató związaåe ze studiowaåą dziedziåąI åa 

przókład przedstawiaåie argumeåtów za i przeciw zastosowaåiu różåóch form eåergii 

odåawialåej i åieodåawialåejI projekt poprowadzeåia liåii przesółowóch eåergii 
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elektróczåejI wóbór geåeratora w zależåości od jego zastosowaåiaK t przópadku jęzóka 

pisaåego tworzeåie listów bizåesowóchI pisaåie ofertó haådlowejI raportówK tszóstkie 

modułó wiååó zawierać elemeåtó jęzóka specjalistóczåego w zakresie zależåóm od 

tematóki modułuK  

oachuåek ekoåomiczåó åiejedåokrotåie determiåuje układ i liczbę zajęćK alatego 

propoåuję dwie opcje dotóczące słabszóch studeåtów o åiższóm poziomie zåajomości 

jęzóka obcegoK gedåa z możliwości to pozwoleåie tóm studeåtom åa udział w module 

jęzóka ogólåego doskoåalącego i utrwalającego dotóchczasową wiedzę jęzókowąI a 

druga alteråatówa to orgaåizacja dodatkowóch kursów uzupełåiającóchI które pozwolą 

słabszóm studeåtom osiągåąć poziom wiedzó jęzókowej åiezbędåó do koåtóåuowaåia 

lektoratu w formie modułów jęzóka specjalistóczåegoK tiąże się to bóć może z 

dodatkowómi kosztamiI ale takie kursó są często orgaåizowaåe i åie staåowią kosztów 

åie do udźwigåięcia przez  wódziałóK ao kierowåictwa ośrodków åauczaåia jęzóków 

obcóch åa uczelåiach åależałobó lobbowaåie za przózåaåiem studeåtom jak 

åajwiększej liczbó dostępåóch modułówK gedåocześåieI chętåi i zaiåteresowaåi 

studeåciI którzó ukończólibó wómagaåą programem i decózją radó wódziału liczbę 

semestrówLmodułówI moglibó uczeståiczóć w wóbraåóch modułach za dodatkową 

opłatąI która åie powiååa przekraczać studeåckich możliwościI i bóć koåkureåcójåą w 

stosuåku do kursów prowadzoåóch poza uczelåiamiK kależó rówåież umożliwić 

studeåtom udział w zajęciach jęzókowóch poza lektoratem zgodåie z zaiåteresowaåiami 

i potrzebami åa zasadzie odpłatåości bądź uzóskaåia zgodó dziekaåa åa dodatkowe 

godziåóK moåieważ mogą to bóć studeåci z rozmaitóch kieruåkówI bóć może zaiståieje 

sótuacjaI iż program będzie zmodófikowaåó po aåalizie wómogów i potrzeb studeåtówK 

kależó rozważyć celowość wprowadzeåia możliwości wóboru przez studeåtów 

modułów w ciągu całego toku studiówI zarówåo åa studiach pierwszegoI jak i drugiego 

stopåiaK kie zawsze studeåci pierwszego roku są świadomi swoich potrzebK t 

przópadku studiów ff stopåia większó åacisk powiåieå zostać położoåó åa åauczaåie 

jęzóka aågielskiego dla celów akademickichI dla studeåtów pragåącóch użówać jęzóka 

obcego dla zdobócia wiedzóK opieram to åa podziale bpm zapropoåowaåóm przez 

ptreveåsa EporK PKPFK  

mrogram szkoleåia w ceåtrum powiåieå składać się z szeregu zadań stopåiowo 

prowadzącóch do osiągåięcia celów końcowóchK _ardzo ważåe są zatem właściwa 

selekcja i gradacja zadańK wadaåia te muszą spełåiać wiele króteriówK mo pierwsze 
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jęzók i zawartość wiååó bóć auteåtóczåeI relewaåtåe do daåej dóscópliåó studiówK Abó 

zaplaåować adekwatåó do waruåków i celów program åiezbędåe jest zapozåaåie się z 

aktualåóm programem studiów i koåsultacje z åauczócielami akademickimi åa każdóm 

wódzialeK lczówiście åie jest łatwo staraååie wóselekcjoåować materiał i zdecódowaćI 

które temató i zagadåieåia są ważåiejsze od iååóchK f dlatego jest to zadaåie o 

fuådameåtalåóm zåaczeåiuI determiåującóm praktóczåie całó przebieg kursuK kajpierw 

åależó wóodrębåić temató i pola leksókalåe tópowe dla daåego wódziałuLkieruåkuK 

westaw jedåostek leksókalåóch często określa się miaåem jęzóka sóstematócznego 

Etilsoå NVUSI NMJNRFK gest to jęzókI któró artókułuje koåceptualizacójåó sóstem 

przedmiotuK ao tej poróI ceåtra jęzókowe i osobó odpowiedzialåe za przógotowaåie 

programu kursu jęzókowego opierałó się główåie åa iåtuicji opartej åa wiedzó 

przedmiotu i zagadåieńI åa czótaåiu literaturó fachowej związaåej z daåą dziedziåąI i åa 

rozmowach ze specjalistami zarówåo daåego przedmiotuI jak i specjalistami 

zajmującómi się åauczaåiem jęzóków obcóchK kaukowcó mają åadziejęI żeI bóć może 

w åiedalekiej przószłości możliwa będzie aåaliza kolokacji w połączeåiu z wiedzą 

przedmiotową native speakerówK  lzåacza to åajczęściej wizualizację tekstówI co jest 

czasochłoååe i pracochłoååeI i jak do tej poró åikt poważåie się tóm åie zająłK tielką 

åadzieją jest użócie komputerów do sporządzeåia ideåtófikacji jęzóka sóstemowegoK mo 

przógotowaåiu aåalizó leksókalåej możåa przóstąpić do wóboru zadań geåerowaåóch 

celami końcowómi kursuK dłówåóm króterium doboru jest czóååik ekoåomiczåóK 

kależó wóbrać takie zadaåiaI które pozwolą przerobić maksómalåą ilość materiału przó 

maksómalåej efektówåości i przó redukcji czasu trwaåia kursuK kależó pamiętaćI abó 

starać się traktować wszóstkie kompoåeåtó w podobåóm stopåiuI åie lekceważąc 

żadåej z umiejętåościK Ale z pewåością łatwiej jest zideåtófikować jęzók sóstemowó 

korzóstając z materiałów pisaåóchI a modófikacja do potrzeb jęzóka mówioåego åastąpi 

åa poziomie zajęć lekcójåóch a åie åa poziomie doboru zdańK 

ppecófikacja odpowiedåich zadań determiåuje treść kursuK mrzó tworzeåiu 

programu åależó wziąć rówåież pod uwagę możliwość grupowaåia zadań oraz 

stopåiowaåie zadań według poziomu trudåości Etilsoå NVUSI NRJNSFK gedåą z 

możliwości grupowaåia zadań jest ich tak zwaåe ?środowisko?I åpK przó szukaåiu 

iåformacji z książek fachowóchI åiezbędåe wódaje się przećwiczeåie umiejętåości 

korzóstaåia z bibliotekiI jeśli ćwiczeåie polega åa zebraåiu daåóch åa podstawie 

badańLeksperómeåtówI potrzebåa jest umiejętåość działaåia w laboratoriumK t teå 
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sposób tworzó się listę kompoåeåtów kursuI co staåowi pierwszó krok w układaåiu 

programuK ka początku powstaje mapa zadań o podobåóm charakterze J wiele kursów 

jęzóka specjalistóczåego składa się z szeregu kompoåeåtów odzwierciedlającóch mapę 

zadańK jateriał åauczaåia może bóć modófikowaåó åa takim kursie dwojakoW 

poszczególåe kompoåeåtó są ze sobą związaåe Eiåtegracja osiągåięta jest poprzez 

uåifikację koåcepcójåą i fizóczåąFI lub zebraåie powiązaåóch zadań w jedåo obszeråe i 

wszechstroååe działaåieK aziałaåie takie koåceåtruje się w wósokim stopåiu åa 

różåorodåóch umiejętåościach właściwóch dla szerokiej gamó zróżåicowaåóch zadańK 

ao działań takich åależó przógotowaåie tematóczåóch projektów lub prezeåtacjiK 

mo dokoåaåiu wóboru zadań i pogrupowaåiu ich według ustaloåóch zasad åależó 

rozważyćI w jaki sposób prowadzą oåe studeåta ku celom końcowóm określoåóm przez 

program kursuK ptąd celowóm wódaje się opracowaåie klarowåego sóstemu 

pozwalającego åa gradację zadańK mowiååiśmó pamiętaćI że åie tólko króterium 

liågwistóczåe może decódować o doborze zadań pod względem trudåościI poåieważ 

jęzók åie staåowi jedóåego źródła trudåościI åa jakie åapotóka uczącó się jęzóka 

obcego specjalistóczåegoK ptopień trudåości daåego zadaåia jest wópadkową 

wszóstkich wómieåioåóch uprzedåio aspektówK holejåość zadań åie zawsze będzie taka 

sama jak koåceptualåa kolejåość tematów programu jęzóka specjalistóczåegoK kiestetóI 

åie opracowaåo jeszcze satósfakcjoåującej formułó umożliwiającej efektówåą gradację 

zadań pod względem trudåościK t miarę poprawåie i dokładåie potrafią to uczóåić 

lektorzó pracującó ze studeåtami åa daåóm wódzialeK mraca w tóm wópadku powiååa 

odbówać się åa dwóch płaszczózåachI po pierwsze programó są modófikowaåe åa 

podstawie opiåiiI receåzjiI bieżącóch iåformacji otrzómówaåóch zarówåo od lektorówI 

jak i od studeåtówK w drugiej stroåó toczó się praca åad gradacją zadańI abó połączóć 

zadaåia z działaåiami studeåtów w sposób jak åajbardziej obiektówåóK muåktem 

wójściowóm wiååa bóć specófikacja kilku poziomówI do któróch åależó dopasować 

zadaåiaLćwiczeåiaK moziom pierwszó to poziom studeåta rozpoczóåającego åaukę 

jęzóka obcegoI åatomiast poziom ostatåi wómaga wiedzó liågwistóczåej native 

speaker’aK hażdó poziom zawiera zadaåiaI które są wókoåalåe dla przeciętåego 

studeåta z daåą wiedzą jęzókową i wiedzą przedmiotu studiówK moziom docelowó kursu 

jest odbiciem celów kursuK qo geåeruje faktI iż każdó kursLmoduł będzie miał odmieååó 

program i odmienne celeK Co więcejI większość programów stawia sobie więcej åiż 

jedeå cel ostateczåóI co za tóm idzieI pojedóåczó program może korzóstać z wielu 
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opisów poziomuK tiększość programów porusza się w zakresie kilku poziomówI 

poåieważ stwierdzoåoI iż jest to zakres åajbardziej efektówåó do uzóskaåia celów 

opartóch åa åauczaåiu åa podstawie zadańK mo przódzieleåiu do daåego poziomu 

studeåci wókoåują zadaåia będące w ramach ich możliwościI a åauczóciel z kolei 

moåitoruje ich postępóK t momeåcieI w któróm możåa stwierdzićI że koåkretåe zdaåia 

są wókoåówaåe w sposób właściwó i prawidłowóI åastępuje osiągåięcie założoåóch 

celów i możliwość przejścia åa poziom wóższó lub wóbór iååego modułuK moziom 

zadań powiåieå opierać się åa zasadzieI że są oåe åa poziomie o połowę wóższóm åiż 

teåI åa któróm studeåt jest w staåie wókoåać poprawåie zadaåiaK Czóli przejścia od 

wókoåówaåiu zadań w dłuższóm czasie i z większóm trudemI przó większóm åakładzie 

pracó do wókoåówaåia zadaåia w sposób zadowalającó i efektówåó mrzó układaåiu 

zadań åa daåóm kursie możemó traktować opisó poziomów jako szkielet i podstawę 

programuK lceåa studeåta musi bóć ściśle związaåa z opisem poziomu daåego kursuK 

moåieważ w przópadku kursów jęzókowóch w ceåtrach mówimó o åauczaåiu 

opartóm åa rozwiązówaåiu zadańI chciałabóm pokrótce przópomåieć teå sposób 

uczeåiaI jedåocześåie wskazując åa elemeåtó odróżåiające od podejścia 

strukturalnego EtaskJbased approach vs structurallóJbased approachF Etilsoå NVUSI 

NVJOMFK iapidaråie rzecz ujmującI możåa stwierdzićI że zwoleååicó drugiego podejścia 

wierzą w sóstematóczåąI długotrwałą i åieprzerwaåą pracę åad kolejåómi partiami 

materiałuI któró podwóższa poziom trudåości rówåież stopåiowo i sóstematóczåieK w 

kolei åaukowcó i åauczóciele optującó za åauczaåiem opartóm åa rozwiązówaåiu zadań 

zakładająI iż jęzóka możåa się åauczóć jeśli uczącó zåajdzie się w sótuacjiI w której 

zmuszoåó zostaåie do użówaåia jęzóka i do użówaåia wszelkich możliwóch źródeł 

liågwistóczåóchI abó jego komuåikacja jęzókowa miała zåaczeåie i spełåiała swoje 

fuåkcjeK t tóm wópadku åauczóciel jest po pierwsze dostarczócielem elemeåtów 

jęzókowóch åiezbędåóch do wókoåaåia zadaåiaI i wsparciem dla studeåtów w trakcie 

jego wókoåówaåiaK Ćwiczeåia i przóswajaåie wiedzó odbówają się åa iååóch zasadach 

åiż w przópadku åauczaåia strukturalåegoK  

kależó zwrócić uwagęI że zadaåia wóbraåe muszą spełåiać wspomåiaåe wcześåiej 

króteria koncepcójneI lingwistóczne i jęzókoweI które są åierozłączåie ze sobą 

związaåeK iektorzó przógotowującó program lektoratu bpm popełåiają błąd koåtrolując 

tólko jedeå z wómieåioåóch aspektówI zaåiedbując pozostałeK mrowadzi to do åpK 

umåiejszeåia fuåkcji komuåikatówåóch wómagaåóch od studeåtów daåego kieruåkuK 
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ptudeåci potrzebują jęzóka jako åarzędzia komuåikowaåia się w sprawach często 

związaåóch z ich profesjąI åie mogą więc wókoåówać zadań oderwaåóch od 

rzeczówistóch potrzebK _rak spójåości międzó trzema króteriami jest często spotókaåó 

w momeåcie sprawdzaåia wiedzóW studeåci są proszeåi o odpowiedzeåie åa pótaåia 

oparte åa tekście pisaåómI i zdarza sięI że pótaåia są tak skoåstruowaåeI że studeåt 

wcale åie musi zrozumieć tekstuI ale wóstarczóI że zåajdzie właściwó fragmeåt i jego 

odpowiedź może bóć poprawåaK f wcale łatwość pótaåia åie musi ozåaczaćI że jest oåo 

åiewłaściweK  

mrogram lektoratu åie może bóć pozbawioåó treści interkulturowóchK tprawdzie 

mała liczba godziåI i koåieczåość realizacji założoåego materiału åie sprzójają 

wprowadzaåiu åowóch treściI zwłaszcza w grupach o åiższóm stopåiu kompeteåcji 

jęzókowóchK Ale uświadomieåie studeåtom różåic i podobieństw międzó zachowaåiami 

ludzi w różåóch obszarach geograficzåóchI Eåiekoåieczåie odległóch przestrzeååieFI 

przóczóåi się do poszerzeåia horózoåtów i uwrażliwieåia åa iååe wzorce zachowań 

zapobiegając uprzedzeåiom i stereotópomK qematóka jest dość często omawiaåa w 

koåtekście bizåesowóm Eåa przókład kwestie puåktualåościI powitaåiaI przebiegu 

åegocjacjiFI ale możåa przógotować auteåtóczåe materiałóI rówåież w postaci åagrańI 

które przódadzą się åa zajęciach w grupach studiującóch iååe kieruåkiK pzczególåie 

problemó krajów obszaru jęzóka uczoåego åa lektoracie powiååó zåaleźć poczesåe 

miejsce w sólabusieI ale w formie pozwalającej åa kształtowaåie otwartóch i 

wrażliwóch åa åowości młodóch ludziK  

moåiższó schemat ilustruje układ lektoratu w wersji modułowejK hażdó moduł to 

PM bądź SM godziå zależåie od ram orgaåizacójåóch åa daåej uczelåiK hażdó studeåt 

musi zaliczóć jęzók fachowó i mieć możliwość wóbraåia modułu opcjoåalåegoK 
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ldrębåóm problemem są materiałó i media glottodódaktóczneI z któróch lektorzó 

korzóstają åa zajęciachK tódawåictwa stoją przed dużóm wózwaåiemI poåieważ åie są 

w staåie przógotować skróptów i podręczåików dla wszóstkich kieruåków szkół 

wóższóch i åa wszóstkie poziomóK wawężając åawet pole działaåia do obszaru szkół 

wóższóch techåiczåóchI måogość kieruåków åa uczelåiach w molsce powodujeI iż 

åapisaåie tak dużej liczbó materiałów jest trudåe do zrealizowaåiaK moåadtoI iståieje 

szereg kieruåkówI które åie powtarzają się åa iååóch uczelåiachI lub jest wiele 

kieruåków specóficzåóch dla daåego regioåu EåpK góråictwoI hutåictwoI metalurgiaFK 

alatego politóka wódawåicza zmierza do tworzeåia materiałówI które będą mogłó bóć 

wókorzóstaåe åa kilku kieruåkachI bądź odåośåików do stroå iåteråetowóch z 

dodatkowómi ćwiczeåiamiK auże åadzieje wódawåictwa wiążą z użóciem tablic 

multimedialåóch i przógotowaåie do åich specjalåego oprogramowaåia jest ich jedåóm 

z åaczelåóch celów åa åajbliższe lataK kależó podkreślićI iż większość lektorów poza 

podręczåikiem bazowómI zåajduje wiele ceååóch i pożóteczåóch materiałów åa własåą 

rękęI główåie opierając się åa źródłach iåteråetowóchK t ramach programu bra 

fåżóåiera lektorzó molitechåiki mozåańskiej przógotowali dla czterech kieruåków kurs 

komputerowó składającó się z dziesięciu lekcjiI przezåaczoåó główåie dla studeåtów 

pragåącóch poszerzóć i sprawdzić swoją wiedzę w daåej dziedziåieK  
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gak już wspomiåałam wcześåiejI åauczaåie jęzóka specjalistóczåego jest w miarę 

młodą dziedziåąI stąd lektorzó åie zawsze dóspoåują odpowiedåimi i zróżåicowaåóm 

materiałami do åaukiK l ile måogość materiałówI podręczåików do åauki åpK jęzóka 

bizåesu pozwala åa staraååe przógotowaåie programu kursu jęzókowego z 

uwzględåieåiem potrzeb i poziomu uczącóch sięI Eo podobåej sótuacji możåa mówić w 

przópadku studeåtów medócóåó lub turóstókiFI o tóle sótuacja studeåtów kieruåków 

politechåiczåóch wódaje się zdecódowaåie gorszaK mojawiają się podręczåiki albo 

starające się uwzględåić różåe kieruåki åa studiach åa molitechåiceI a co za tóm idzie 

praktóczåie åiezadowalające åikogoI albo podręczåiki skierowaåe do studeåtów 

koåkretåego wódziałuI ale z kolei reprezeåtujące tólko jedeå poziomK mowoduje toI że 

ciężar przógotowaåia wielu dodatkowóch materiałów spoczówa åa lektorachK 

modstawowóm króterium decódującóm o przódatåości materiałów jęzókowóch jest 

możliwość stworzeåia takiej sótuacjiI która geåeruje tóp zachowaåia odpowiedåi dla 

wókoåaåia daåego zadaåia w sposób właściwó i poprawåóK jateriałó muszą bóć tak 

skoåstruowaåeI abó pomóc åauczócielowi stworzóć potrzebę właściwej komuåikacjiI 

czóli ustalić odpowiedåie zadaåieK jożåa śmiało stwierdzićI że sótuacjeI w któróch 

wókoåówaåe są zadaåia komuåikacójåe są wóåikiem iåterakcji międzó åauczócielemI 

studeåtami i materiałamiK t przópadku åauki jęzóka mówioåego trzeba całó czas 

pamiętaćI iż w żóciu codzieååóm posługujemó się iååóm tópem jęzóka åiż jęzók 

podręczåikówK _ardzo rzadko możåa zåaleźć podręczåiki dla tego samego kieruåku åa 

różåóm poziomieK qaka sótuacja jest możliwa åa wódziale elektróczåómI gdzie studeåci 

åa poziomie średåim i zaawaåsowaåóm korzóstają ze skróptu bnglish for blectrical 

bngineeringI åatomiast studeåci o åiskiej zåajomości jęzóka aågielskiego mają do 

dóspozócji książkę Complete mhósicsI w której zåajdują sie rozdziałó poświęcoåe 

zjawiskom związaåóm z elektróczåościąK Ale często åauczóciele muszą adaptować 

tekstó dla potrzeb słabszóch grup jęzókowóchK aokoåując wóboru podręczåika i 

materiałów åależó kierować się mKiåK zasadą układu glottodódaktóczåegoI  według 

której prómaråą zależåością jest zależåość materiałów od metodó åauczaåiaK moåadto 

warto pamiętać o koåcepcjach podręcznika do åauki jęzóka obcego zapropoåowaåóch 

przez cluckDa EporK PKQFI któró rozróżåił koåcepcje zorieåtowaåe åa jęzókI uczåia i 

rozwój sprawåościI tekstI i koåcepcję silåie związaåą z pojęciem autoåomii i skupioåą 

åa uczeåiu sięK 
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ka podstawie przeprowadzoåóch badańI rozmów i doświadczeåiaI wódaje mi się 

zasadåóm koåsultowaåie z  lektorami z podobåego tópu uczelåi w celu wómiaåó 

iåformacji åa temat wókorzóstówaåóch podręczåikówK Ciekawóm i sprzójającóm 

efektówåej pracó pomósłem jest przógotowówaåie przez lektorów materiałów 

tematóczåóchI z któróch mogą korzóstać iååi åauczócieleK gako przókład åiech posłużą 

dwa zestawó przógotowaåe przez lektorów pgl molitechåiki mozåańskiej åa moją 

prośbę i zgodåie z moimi sugestiamiK moåieważ åa egzamiåie uståóm studeåci 

odpowiadają åa dwa pótaåiaI w tóm jedåo z jęzóka ogólåegoI zespół lektorów 

przógotował materiałó do praktóczåego ćwiczeåia zagadåień egzamiåacójåóch åa 

zajęciachK jateriałó zostałó zebraåe z różåorodåóch źródeł Epodręczåiki jęzóka 

ogólåegoI skróptóI artókułó z prasóI z iåteråetuFI sklasófikowaåó åa podstawie poziomu 

jęzókowego i umieszczoåó w specjalåómI opisaåóm skoroszócie wraz z eweåtualåie 

dodatkowómi ćwiczeåiami i wskazówkami dla lektorówK arugi zestaw tematóczåó 

obejmuje zagadåieåia iåterkulturowe do wókorzóstaåia åa zajęciach jako materiałó 

dodatkoweI urozmaicające lektorat i przóbliżające młodóm ludziom problematókę 

krajoJ i kulturozåawcząK qemató zostałó zebraåe z wielu źródeł przez dwie lektorkiI 

które podeszłó do zadaåia eåtuzjastóczåieK kastępåie każdó temat  opisałó pod 

względem poziomu jęzókowegoI rodzaju poleceńI i ćwiczeåia koåkretåóch sprawåości 

jęzókowóchK iektorom zaleciłam korzóstaåie åa zajęciach w celu ich urozmaiceåia Eco 

jest tak ważåe przó ćwiczeåiu jęzóka fachowego techåiczåegoF i poszerzeåia 

horózoåtów studeåtówK Chciałabóm także pozwolić studeåtom przóswoić sobie åie 

tólko strukturó jęzókaI ale rówåież pewåe zasadó i różåice kulturoweI które w dużóm 

stopåiu determiåują komuåikację międzóludzkąK  

Aåaliza potrzeb studeåtów åa lektoracie tak mocåo podkreślaåa przez 

glotoodódaktóków determiåuje treści kursó jęzókowegoI ale rówåież wpłówa åa wóbór 

właściwóch metodK wastosowaåie odpowiedåich metod i strategii åauczaåia i uczeåia 

się staåowi przedmiot wielu badańI które potwierdzają ich zåaczeåie w procesie 

dódaktóczåómK kależó pamiętaćI że åie ma jedåej uåiwersalåej metodó åauczaåia i 

uczeåia sięI i badaåia wskazują åa koåieczåość stworzeåia waruåków umożliwiającóch 

wókorzóstaåie rozmaitóch metod i strategii biorącóch pod uwagę różåice 

osobowościowe uczåiówK    

ka podstawie swoich obserwacji i aåkiet studeåtów wåioskujęI iż åa początku 

każdego lektoratu åależó poświęcić czas åa przekazaåie studeåtom wiedzó åa temat jak 
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się uczóć jęzóków obcóchK w  dotóchczasowej  praktóki  wiemI  iż tego  tópu  wókładóI  

odczótó mają miejsce åa uczelåiachI ale åie mają oåe charakteru obligatorójåegoI i 

odbówają się åpK w ramach aåia gęzóków lbcóchI co absolutåie åie gwaraåtuje 

powszechåego w åich udziałuK tiedza wóåiesioåa ze szkół åiższego szczebla åie 

zawsze wóstarczaI alboI co åajczęściej się zdarzaI studeåci åie potrafią skuteczåie uczóć 

się jęzóka åa wóższóm poziomieK aużo problemów sprawia im åauka åowej 

termiåologii w jęzóku obcómI i dlatego åależó przezåaczóć trochę czasu åa przekazaåie 

studeåtom wskazówek metodóczåóchI abó åauka jęzóka obcego bóła skuteczåiejsza i 

efektówåiejszaK joże to zrobić lektor mającó dodatkowe przeszkoleåie w tóm zakresieI 

lub lektor potrafiącó w przóstępåó sposób przekazać uczącóm się åajważåiejsze 

wskazówkiK kie zawsze uczeåie sie przez parę godziå przóåosi rezultatóI stąd tak ważåe 

jest efektówåe wókorzóstaåie czasuK rdało się ustalić åa podstawie aåkiet studeåtówI 

że popularåe są rozmaite metodó samokształceåioweK azięki świadomemu wóborowi 

odpowiedåiej strategii pozwala uczącemu się osiągåąć wóższó stopień åiezależåości 

uczeåiowejI co ozåacza zwiększeåie świadomej pracó w celu osiągåięcia założoåego 

celuK gak wókazałó badaåiaI powiązaåie wókorzóstaåia strategii i metod wraz z 

rezultatami okazuje się skuteczåe w dódaktóceK      

lstatåim etapem programowaåia åauki jęzóka jest tworzeåie bazó pragmatóczåejK 

tarunki nauczania staåowią istotåó elemeåt układu glottodódaktóczåegoK   mfeiffer 

EOMMNI PVF wóróżåia w iåfrastrukturze glottodódaktóczåej media miękkieI do któróch 

zalicza omówioåe powóżej materiałóI åatomiast przez media twarde rozumie 

wóposażeåie medialåe gabiåetów jęzókowóchK  _ezsprzeczåieI każde ceåtrum 

åauczaåia jęzóków obcóch åa uczelåi wóższej powiååo bóć wóposażoåe w dobrze 

zaopatrzoåą bibliotekęI jak i pokój pracó Eself-study roomF. t obu tóch miejscach åie 

może zabrakåąć komputerów z odpowiedåimi programamiK jateriałó dla studeåtów 

wiååó bóć dostępåe w dogodåóch dla åich godziåachI oczówiście w ramach rozsądkuI 

poåieważ żócie studeåta trwa prawie åieprzerwaåie przez całą dobęK Abó udostępåioåe 

materiałó spełåiałó swoją rolęI usprawiedliwioåe wiååo bóć zatrudåieåie specjalåie 

przeszkoloåóch lektorów lub bibliotekarzóI którzó mogą służyć radą i pomocą 

studeåtom pragåącóm doskoåalić swoje umiejętåości jęzókoweK iektorzóLbibliotekarzeJ

przewodåicó pomagalibó wóbrać materiałó i programó åa odpowiedåim poziomieI 

stosowåie do potrzeb edukacójåóch uczåiówK jóślę tu åa przókład o doradztwie 

dotóczącóm wóboru takiego programu bądź tekstuI które satósfakcjoåowałóbó uczåia 
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chcącego doskoåalić swoje kompeteåcje związaåe z pisaåiem listu motówacójåegoI lub 

uczåia pragåącego poszerzóć swoje słowåictwo åa daåó tematK t åauce jęzóka obcego 

specjalistóczåego åiezbędåe są mediaI i åie jest to pótaåie czó åależó ich użówaćI czó 

åieI ale raczejI które i w jakim zakresieK kie uda się uåikåąć koåtaktu z wszelkiego 

rodzaju mediamiK aecódując się åa wóbór koåkretåej formó korzóstaåia z materiałów 

multimedialåóch åależó rozpatrzóć ich korelację z motówacją studeåtówI założoåómi 

celami i skuteczåościąK hreatówåe użócie mediów wzmacåia motówację i ułatwia 

zapamiętaåie materiałuK mozwala skupić się åad zagadåieåiami objętómi programemI 

pod waruåkiemI że dobraåo właściwe media do utrwaleåia daåego problemuK kie 

zawsze program telewizójåó będzie åajbardziej efektówåóm åarzędziemI czasami 

lepsza okazać się może taśma z odpowiedåim åagraåiemK alatego w ceåtrum 

jęzókowómI podczas tworzeåia programu tak ważåa jest współpraca åauczócieli i 

lektorów odpowiedzialåóch za mediaI åpK za dobór właściwóch programów 

komputerowóchI czó przógotowaåie listó stroå iåteråetowóch odpowiedåich do potrzeb 

uczącóch sięK kauczaåie jęzóka przó wókorzóstaåiu szerokiego spektrum pomocó 

audiowizualåóch charakterózuje się wieloma zaletamiW åa przókład pzałek EOMMQI NSQJ

RF wómieåia międzó iååómi sposobåość jedåoczesåego zastosowaåia rozmaitóch 

efektów EdźwiękowóchI wizualåóchI ruchowóchI itpKF co skutkuje wielorakim 

oddziałówaåiem åa zmósłó uczącego sięX åatóchmiastową poprawęX pewåą dawkę 

aåoåimowościX sposobåość samodzielåej pracó åad jęzókiemI a co za tóm idzie dużą 

iådówidualizacjęX możliwość aktualizacji i dopasowówaåia adekwatåóch materiałówX 

wdrażaåie uczåiów do sóstematóczåej i dokładåej pracóX oszczędåość czasuI po 

wókoåaåiu zadaåia uczeń otrzómuje åoweI pracuje w swoim tempieK pzkołó wóższe 

mają dość dobrze wóposażoåe biblioteki z szerokim dostępem do bogatóch zbiorów onJ

lineK moåieważ w techåice czas  biegåie åieubłagaåie ciągle do przodu i coraz szóbciejI 

trudåo zaiåteresować młodóch ludzi ?åowiåkami? techåiczåómi sprzed kilkuåastu lub 

kilku latK alatego korzóstaåie tólko z jedåego podręczåika przez wieleI wiele lat jest 

absolutåie åie do przójęciaK mraca z tekstami z aktualåej prasó specjalistóczåej może 

przóåieść spodziewaåe rezultatóI zwłaszcza jeśli jest to staraååie przógotowaåe przez 

lektoraK geszcze raz odwołam się do pracó mózguI orgaåuI któró åie końca został 

zbadaåó i åie do końca jest przewidówalåóK ltóż åasze mózgi przóswajają te 

iåformacjeI które zostałó uzåaåe jako przódatåe poprzez przesłaåki subiektówåeK 

kieistotåóm jest fakt wprowadzeåia daåego tematu i iåformacji do podręczåika jako 

åiezwókle ważåóchI studeåci åie zapamiętają wiadomościI jeśli åie zostaåą oåe 
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oceåioåe jako wartościowe i potrzebåeK alatego åieobojętåóm jest skuteczåość 

argumeåtacji åauczóciela w celu  przekoåaåia uczåiów do celowości uczeåia się 

koåkretåóch wiadomościK t ostatåim czasie dużo dóskutuje się  o uczeåiu w zgodzie z 

mózgiem Ebrain friendló learningFK lperacje móślowe przebiegają sprawåiej i 

efektówåiej jeśli åowe wiadomości mogą trwale połączóć się z wiadomościami 

åabótómi uprzedåioK morówåując åaszą wiedzę do sieciI możåa śmiało stwierdzićI iż 

iståiej oåa i spełåia swoje  fuåkcje tólko w przópadku trwałóch powiązańK werwaåa sieć 

powoli staje się bezużóteczåaK w tego powodu programó lektoratu muszą bóć 

skorelowaåe z przedmiotami zawodowómi i oczekiwaåiami młodóch ludziK gestem 

przeciwåa podręczåikom jęzókowóm zawierającóm tekstó o aktualåie modåóch 

zespołach muzóczåóchI aktorachI poåieważ za kilka lat o większości z åich åikt będzie 

pamiętałK katomiast młodzież chętåie dóskutuje åa bardziej uåiwersalåe tematóI 

zwłaszcza o tóchI które ich dotócząI åa przókładI wóbór drogi żóciowejI moralåe 

dólematóI cechó idealåego politókaLprezódeåtaI i tóm podobåeK moåadto umiejętåość 

czótaåia literaturó fachowej jest jedåóm ze zåaczącóch elemeåtów kursu jęzókowego i 

pokazuje studeåtomI ile mogą się åauczóć i dowiedziećI dzięki tej zdolåościK 

fstotåą kwestią w pracó ceåtrów jęzókowóch jest certófikacja i  bieżąca ewaluacja 

postępów studeåtówK alatego tak istotåa jest forma oceåiaåia pracó studeåtówK 

aotóchczasowe metodóI czóli tradócójåa skala stopåi powiååa zostać zastąpioåa 

bardziej miarodajåómi i rzetelåómi oceåamiI åpK poprzez oceåó w postaci proceåtowejK 

tiadomoI że oceåa dostateczåa jest åajbardziej åiesprawiedliwą oceåąI poåieważ 

dostają ją uczåiowieI którzó opaåowali wiedzęI ale åa åiezbót wósokim poziomieI tak 

zwaåe miåimum potrzebåe do zaliczeåiaI jak i studeåci ?wóciągaåi? z oceåó 

åiedostateczåejI częstokroć po wielu próbachK wastąpieåie oceå od oceåó 

åiedostateczåej do bardzo dobrej króterium proceåtowóm bądź puåktowóm wódaje się 

sprawiedliwsze i bardziej obiektówåeK tarto też przójąć jako zasadę oceåó określeåie 

daåej umiejętåości ?óou can?I jak to zastosowaåo w buropejskim póstemie lpisu 

JęzókaK   

 jocåo chcę podkreślićI iż egzamiå åie może bóć jedóåóm bodźcem zmuszającóm 

studeåtów do åaukiK tiąże się to oczówiście z raågą przedmiotu i możliwością 

otrzómaåia puåktów bCqp åiezbędåóch do zaliczeåia semestru lub rokuK kiewątpliwie 

jakakolwiek forma sprawdzająca i podsumowująca zdobótą wiedzę jest åieodzowåaK 

auże wódawåictwa orgaåizują kursó przógotowujące i przeprowadzają wszelkiego 
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rodzaju testóLegzamiåó pozwalające otrzómać stosowåe zaświadczeåieK t większości 

wópadków są to egzamiåó sprawdzające kompeteåcje w zakresie jęzóka ogólåegoI bądź 

jęzóka zawodowego z åaciskiem åa jęzók bizåesowóK jaåkameåtem tego tópu 

certófikatów jest koåieczåość w większości wópadków odåawiaåia po upłówie 

określoåego czasuI bądź małe dopasowaåie do tematókiI åa przókład techåiczåejK tiele 

firm i wódawåictw stara się przógotować egzamiåó bardziej skoåceåtrowaåe åa 

zagadåieåiach zawodowóchI ale jest to proces trudåó i żmudåóK moåadto certófikató 

wódawaåe są tólko i wółączåie po uiszczeåiu właściwej opłatóI która åie åależó do 

åiskichK  ptąd wódaje mi się dość istotåą kwestią próba zaiåicjowaåia przez uczelåieI åa 

przókład techåiczåeI stworzeåia ram do przeprowadzeåia takiej formó egzamiåuI która 

daje podstawę do wódaåia zaiåteresowaåemu studeåtowi stosowåego 

zaświadczeåiaLcertófikatuK mróbó takie zostałó już zapoczątkowaåe w ramach pbojlI 

ptowarzószeåia Akademickich lśrodków kauczaåia gęzóków lbcóchI międzó iååómi 

w oparciu o doświadczeåia molitechåiki ŁódzkiejK ltrzómaåie takiego dokumeåtu po 

zakończeåiu lektoratu bółobó åiebagatelåóm stómulaåtem aktówizującóm studeåtów do 

wótężoåej pracóK lczówiścieI przógotowaåie zasad i formó egzamiåu to działaåie 

wómagające rozwagiI zåajomości potrzeb uczącóch się i potrzeb pracodawców w 

zakresie zåajomości jęzóka obcego w daåóm zawodzieI jak i reguł tworzeåia testów i 

ich ewaluacjiK ŚwiadomośćI iż po zakończeåiu kursu jęzókowego åa uczelåi iståiej 

możliwość uzóskaåia certófikatuI któró będzie hoåorowaåó i respektowaåó przez 

przószłóch pracodawcówI z pewåością podåiesie raågę samego lektoratu i uczóåi go 

atrakcójåómI åie tólko pod względem programowómK moåadtoI ceåtra åauczaåia 

jęzóków obcóch wiååó brać pod uwagę sugestie i opiåie samóch studeåtów åa temat 

lektoratuK lbecåie studeåci grupI w któróch jest hospitowaåó lektor wópełåiają aåkietę 

dotóczącą prowadzoåóch zajęćI ale wiååa to bóć åormaI iż po zakończeåiu lektoratu 

studeåci przekazują swoje uwagi i oceåóI które z pewåością staåowią ceååe 

wskazówkiI poåadto daje to studeåtom poczucie poważåego i podmiotowego ich 

traktowaåia przez åauczócieliK 

iektorat podlega ciągłej ewolucjiI abó studeåci traktowali go jako ważåó elemeåt 

studiów i mogli po jego zakończeåiu uczciwie przózåaćI że åie bół to czas stracoåóK Ale 

współczesåe koåcepcje opisujące zajęcia jęzókowe są tólko puåktem wójścia do 

samodzielåóch i iådówidualåóch poszukiwań samóch lektorówK katuralåieI obostrzeåia 

w postaci programu i sztówåej siatki godziå w dużej mierze determiåują kształt zajęćI 
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ale åie zwalåia to åauczócieli i lektorów od rzetelåego przógotowaåia i realizowaåia 

podstawowóch założeń programowóchK iektorat åa uczelåi wóższej powiåieå z jedåej 

stroåó odzwierciedlać potrzebó współczesåego róåku pracóI bóć odpowiedzią åa 

aspiracje i ambicje młodóch ludziI ale jedåocześåie wóobrażam go sobie jako pole do 

popisu dla aktówåóch i kreatówåóch åauczócieli i żądåóch wiedzó studeåtówK Coraz 

częściej programó kursów wiååe bóć dopasowaåe do iådówidualåóch i 

osobowościowóch cech uczącóch sięI i åauka jęzóka wiååa staåowić pasjoåującą 

przógodę zarówåo dla lektorówI jak i studeåtówK wapewåe uwzględåimó bardziej 

ziådówidualizowaåe formó studiowaåia w ramach åauczaåia półautoåomiczåego oraz 

ściślejszóch relacji åauczóciel J studeåtK t åatłoku iåformacji i źródełI z któróch możåa 

czerpać materiałóI lektor wiåieå stać się przewodåikiemI meåtorem młodóch ludzi w 

gąszczu często åie dość specjalistóczåóch i wartościowóch źródełK w drugiej stroåó 

åauczóciel musi przełamać stereotópó i przestać meåtalåie tkwić w przestarzałóm 

wizeruåku åauczóciela jako jedóåegoI åieomólåegoI wszóstkowiedzącego mędrcaK 

wawsze bółam zdaåiaI iż  jako lektor też mogę åauczóć się wielu ceååóch rzeczóI a 

problem leżó główåie w sposobie komuåikowaåia się ze studeåtamiK ala większości 

studeåtów åauczóciel åadal powiåieå bóć autorótetem i puåktem odåiesieåiaI ale 

doceåieåie przez åiego ich wiedzó skuteczåie ich motówuje i dowartościowuje K  

mrzede wszóstkimI studeåci muszą po każdóch zajęciach lektoratu wóchodzić z 

przeświadczeåiemI iż åauczóli się czegoś åowego i przódatåego w ich żóciuI i czas åie 

został zmaråowaåóK aokoåując ewaluacji zajęćI åie åależó zadawać pótaåia czó lekcje 

bółó ciekaweI bo jest to pótaåie bardzo pojemåe i według måie mało seåsowåe w 

oceåie prowadzoåóch zajęć J aåkietó przeprowadzaåe przeze måie wśród moich 

studeåtów wókazująI iż teå sam temat jest różåie oceåiaåó przez studeåtów z tej samej 

grupóK mamiętam dość zåamieååą opiåię jedåej z grup sprzed wielu latI w której 

korzóstałam z podręczåika jęzóka ogólåego Ebóło to przed wprowadzeåiem åauczaåia 

jęzóka fachowegoF i rozpoczęliśmó prezeåtacje przógotowówaåe przez studeåtówK 

Część z åich uważałaI iż bół to świetåó pomósłI åatomiast kilka osób uzåało to za stratę 

czasuI czóli pokazuje to jak rozbieżåe są åiekiedó zdaåia w tej samej kwestiiK 

Właściwóm pótaåiem jest czó wóchodząc z zajęć studeåt åauczół się åowóch rzeczóI 

czó przóswoił sobie åowe treściK kiejedåokrotåie studeåci przózåają sięI iż åa 

lektoracie åauczóli się wielu ciekawóch rzeczóI któróch åie mieli sposobåości pozåać 

åa zajęciach z przedmiotów kieruåkowóchK mrogram i sposób jego wprowadzeåiaI treści 
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przekazówaåe åa zajęciach wiååó bóć jedóåóm króterium zmuszającóm i 

motówującóm studeåtów do åauki jęzóka obcegoI a åie widmo egzamiåu åa koåiec 

lektoratuK  kależó tak prowadzić studeåtówI abó åawet brak egzamiåu końcowego åie 

zwalåiał ich od wzmożoåego wósiłkuK kależó rówåież pamiętaćI iż åauczaåie jest 

efektówåeI jeśli ilość podaåóch wiadomości åie przekracza zdolåości operacójåóch 

pamięci osób uczącóch sięI wiedza przekazaåa jest w prostóI jasåó i klarowåó sposóbI i 

odwołuje się do emocji uczåiówK wafascóåowaåie wiedząI åiezåaåómi dotąd jej 

obszarami jest skuteczåóm bodźcem i środkiem dopiågującómK mozåawaåie świata leżó 

w åaturze ludzkiej i dlatego trzeba dostarczóć impulsów do jej poszerzaåiaK joże 

program lektoratu powiåieå bóć zredukowaåó i bardziej dopasowaåó do 

iådówidualåóch potrzeb i aspiracji studeåtówK jetodó prezeåtacjiI projektówI zasadó 

autoåomii są skuteczåóm orężem stómulującóm pracę mózguI a wiadomoI że mózg 

pracuje wtedóI jeśli jest aktówåóK jłodzi ludzie uczą się tegoI w czóm widzą seås i co 

będzie im przódatåeK mozorowaåie åaukiI i popularåa wśród åiektóróch studeåtów tak 

zwaåa metoda ?P razó z?I czóli zakućI zdać i zapomåiećI odchodzi do lamusaK moåadtoI 

jak wókazują badaåia wspomåiaåego już w rozdziale NKRK bbbiåghausa związaåe z 

pamięciąI po około pięciu dåiach bez powtarzaåia zapomiåamó TRB iåformacjiK 

alatego zajęcia jęzókowe powiååó bóć prowadzoåe iåteåsówåieI w wómiarze co 

åajmåiej dwóch spotkań tógodåiowoK jłodzi ludzie mają praktóczåie åieograåiczoåe 

możliwości uczeåia się  i sprawdzaåia swojej wiedzó jęzókowejK mowszechåó dostęp do 

wielu obcojęzóczåóch kaåałów telewizójåóch i radiowóchI częstsze koåtaktó z 

cudzoziemcamiI możliwość podróżowaåia sprawiająI iż z jedåej stroåó iståieje ciągle 

motówacja do podåoszeåia swoich kompeteåcji jęzókowóchI a z drugiej stroåó åauka 

może bóć szóbszaI łatwiejsza i dokoåówaåa za pomocą wielu bodźców i techåikK  

moåiżej prezeåtuję w formie graficzåej główne czónnikiI które powiååó bóć 

staraååie rozpatrzoåe i przeaåalizowaåe przó opracowówaåiu działania centrum 

jęzókowegoK tszóstkie te kompoåeåtó staåowią sieć åaczóń połączoåóchI i dlatego 

wiååó bóć traktowaåe łączåieI we wzajemåóch relacjachK kie możåa zaåiedbówać 

żadåego z elemeåtówI poåieważ straci åa tóm jakość åauczaåia i efektówåe działaåie 

ceåtrumK lczówiścieI poszczególåe składåiki są składåikami zmieååómiI 

podlegającómi modófikacjomI stąd koåieczåość stałego moåitorowaåia pracó studium 

åauczaåia jęzóków obcóchI jak i przegląd åowości i treådówI wraz z wómiaåą 

doświadczeń z iååómi ośrodkamiK kależó przemóśleć koåcepcje prowadzeåia zajęć 
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jęzókowóch w czasie wakacji w formie skoådeåsowaåej J umożliwi to zaliczeåie 

studeåtom lektoratu w czasie wolåóm od iååóch zajęć akademickich według 

iådówidualåego harmoåogramuK 
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kajåowsze założeåia reformó szkolåictwa wóższego jako jedeå z priorótetów 

wómieåiają dalszą iådówidualizację studiowaåia i możliwości kształtowaåia swojej 

ścieżki edukacójåej przez studeåtówK Ceåtra åauczaåia jęzóków obcóch muszą bóć do 

reformó przógotowaåe i wóprzedzać w swojej ofercie oczekiwaåia i żądaåia uczącóch 

sięK mrogramó lektoratów wiååó bóć kreowaåe ?åa miarę? potrzeb i ambicji młodzieżóI i 

wtedó staåą się mocåóm i åiezbędåóm puåktem programu studiówK pkończół się czas 

przerabiaåia tego samego podręczåika przez wiele lat i metodó kredó i tablicóK  kależó 

iść z duchem czasu i åie bać się zmiaå z jedåej stroåóI a z drugiej otwarcia się åa 

studeåtów i zejścia z piedestału åieomólåego i wszóstkowiedzącego åauczócielaK ttedó 

z pewåościąI lektorat staåie się pasjoåującą przógodą dla obu stroåK  

mrzeprowadzoåe aåkietó i wówiadó z lektorami i studeåtami potwierdzają słuszåość 

obraåego kieruåku rozwoju lektoratów åa uczelåiach techåiczåóchK warówåo lektorzóI 

jak i studeåci mocåo podkreślaliI iż åauka jęzóka fachowego jest czóååikiem 

odróżåiającóm lektorat od kursów jęzóków obcóch oferowaåóch przez liczåe szkołó i 

firmó jęzókoweI jak rówåież odróżåia to lektorat åa uczelåi techåiczåej od åauczaåia 

jęzóków obcóch åa iååóch uczelåiachK jimo wielu problemów opisaåóch åa podstawie 

badań empiróczåóch w poprzedåim rozdzialeI takich jakW 

· åiski poziom kompeteåcji jęzókowóch wóåiesioåóch ze szkół åiższego szczeblaX 

studeåci o różåiącóch się poziomach w jedåej grupieI 

· słaba motówacja do uczeåia się jęzóka obcegoI 

· åiewóstarczająca liczba godziå przezåaczoåóch åa lektorat Emiåimum miåisterialåe 

J NOM godziåFI  

· koåieczåość uczeåia się jęzóka åarzucoåego a åie jęzóka koåtóåuowaåego ze 

szkołóI 

· obawó lektorów przed uczeåiem jęzóka specjalistóczåegoI sceptóczåe podejście 

åauczócieliI brak zrozumieåia ze stroåó iååóch pracowåików uczelåiI słabe 

przógotowaåie lektorów do åauczaåia jęzóka zawodowegoI doświadczeåie w dużej 

mierze oparte åa iåtuicjiI 

· brak adekwatåóch materiałów dódaktóczåóchX koåieczåość ich szukaåiaI 

adaptowaåia i aktualizowaåiaI 
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· słabe wóposażeåie w środki audiowizualåeX brak ciekawóch i aktualåóch pozócji 

książkowóchI multimedialåóchI 

· brak wiedzó merótoróczåej studiowaåej dóscópliåóI zwłaszcza w przópadku 

lektoratu rozpoczóåającego się od pierwszego semestru studiówI 

· obojętåego podejścia władz uczelåi wobec åauki jęzóków obcóchI 

iståieje szaåsa åa przezwóciężeåie trudåości i przógotowaåie lektoratu 

spełåiającego oczekiwaåia studeåtów i dającego poczucie satósfakcji åauczócielomK  

mrzede wszóstkim åależó wókorzóstać pozótówåe podejście studeåtów do idei 

uczeåia się jęzóka fachowegoK jłodzi ludzie widzą w tóm seås i chcą w większości 

uczóć się jęzóka związaåego z ich kieruåkiem studiówK alatego program powiåieå bóć 

ściśle skorelowaåó z problematóką studiów i uwzględåiać potrzebó studeåtów i ich 

zaiåteresowaåiaK mozåaåie oczekiwań studeåtów wiååo bóć obligatorójåe przez 

pracowåików ceåtrów åauczaåia jęzóków obcóch J możåa to zrobić w formie aåkietI 

rozmów i spotkańI poprzez koåtaktó z samorządem studeåckimK qworzeåie programu 

wiååo bóć oparte åa aåalizie potrzebI  oraz we współpracó z pracowåikami 

poszczególåóch wódziałów i zakładami pracóI któróch uwagi z pewåością pomogą 

wóbrać zagadåieåia odpowiedåie dla studeåtów staåowiące bazę dla bardziej 

specjalistóczåóch treściK tspomożeåiem dla ułożeåia programu åauczaåia może bóć 

sólwetka absolweåta daåego tópu uczelåiI czóli zestaw umiejętåościI kompeteåcjiI 

sprawåości jęzókowóch oczekiwaåóch od absolweåta kończącego studia techåiczåeK 

qeå problem jest bezpośredåio związaåó z wókorzóstaåiem åa zajęciach trafåie 

dobraåóch materiałówI auteåtóczåóch w możliwie szerokim zakresieK ka szczęście 

wódawåictwa rówåież zauważyłó iådówidualåe potrzebó uczelåi techåiczåóch i w 

związku z tóm ich oferta jest stale poszerzaåia i wzbogacaåa o åowe pozócjeK moåadtoI 

wiele uczelåi przógotowuje wartościowe skróptó przógotowaåe przez åauczócieliJ

praktóków we współpracó z iåżóåierami i metodókami åauczaåia jęzóków obcóchK  

wajęcia z jęzóka obcego åa uczelåi wóższej åie mogą powielać programów i 

schematów ze szkół åiższego szczeblaK jusimó zapropoåować studeåtom stómulującó i 

rozszerzającó horózoåtó programI ze szczególåóm uwzględåieåiem åauki jęzóka 

specjalistóczåego dostosowaåego do studiowaåego kieruåkuI przó  pomocó  

åowoczesåóch metod i techåik åauczaåiaK kie dajmó się zwodzić wszóstkim åowiåkom 

techåiczåómK kauka będzie przebiegać efektówåie i pozwoli obu stroåom procesu 
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dódaktóczåego odåieść sukcesI jeśli program i metodó zostaåą dopasowaåe do 

iådówidualåóch potrzeb i aspiracji młodóch ludziI a åauczóciel będzie miał okazję 

wópróbować i wprowadzić åa lektorat swoje åowatorskie i kreatówåe pomósłóK qak jak 

wspomiåałam w swojej pracóI bóć może åiektóre techåiki okażą się bezużóteczåe w 

daåej grupieI a coś co wódawało się mało iåspirująceI pomogło studeåtom w 

podåiesieåiu poziomu kompeteåcji jęzókowejK jimo wszóstkoI åauczóciel pozostaje 

ważåóm ogåiwem w procesie åauczaåiaI może czasami w skrajåóch przópadkach 

zåiechęcić i demotówować uczåiów do åaukiI a może rówåież ich aktówizować i 

dóåamizowaćI tak abó poza murami uczelåi szukali sposobåości sprawdzeåia swoich 

umiejętåości jęzókowóchK  

alatego tak ważåóm wódaje się staraååe przógotowaåie programu åauczaåia 

jęzóków obcóch åa wóższej uczelåiK kie mogą to bóć doraźåe działaåiaI ale 

długofalowó programI któró przóåiesie  lektorom i studeåtom satósfakcjęK azisiejsi 

młodzi ludzie to pokoleåie digitalåe i dlatego musimó zaakceptować faktóK ttłaczaåie 

do programów coraz to åowóch iåformacjiI wcale åie sprzója åauceI wręcz przeciwåieK 

joże powiååiśmó uczóć måiejI ale solidåieI a zåaczącóm elemeåtem każdego kursu 

powiååa bóć åauka korzóstaåia z ogromåóch zasobów i źródeł iåformacji dostępåóch w 

postaci multimedialåej bądź tradócójåejI czóli papierowejK t åatłoku wiadomościI 

którómi jesteśmó bombardowaåi każdego dåiaI åieoceåioåą wódaje się bóć umiejętåość 

wåikliwej i staraååej selekcji treści przódatåóch iI co ważåeI opartóch åa rzetelåóch 

podstawachK   

tspomåiałamI że młodzi ludzie są pełåi pasjiI ale abó osiągåąć założoåe cele i 

satósfakcjęI pełeå pasji powiåieå bóć też åauczócielK ka lektoracie åa wóższej uczelåi 

åie ma miejsca dla malkoåteåtów i åauczócieli pracującóch åiedbale i czekającóch åa 

koåiec zajęćK tśród åauczócieli z którómi pracujęI jest wielu pasjoåatówI którzó åie 

tólko doskoåalą swój warsztat metodóczåóI ale rówåież dokształcają się w dziedziåie 

åauk techåiczåóchI oczówiście w miarę potrzeb i możliwościI poprzez åa przókładI 

oglądaåie programów popularåoåaukowóchI czótaåie literaturó związaåej z daåą 

dziedziåąI co powodujeI iż åie są zupełåie laikami  w stosuåku do swoich studeåtówK 

kauczóciele muszą ciągle dbać o swój rozwój zawodowó i stale podåosić swoje 

kwalifikacjeK wachowaåiu właściwóch proporcji i osądu sprzója zamiaåa rólI czóli 

udział w szkoleåiach jako uczåiowieI tak abó sprawiedliwie oceåić proces åauczaåia  i 

uczeåia sięK moåadto earmer EOMMNI PRNF propoåuje åauczócielom dbałość o koådócję 
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fizóczåąI jako że praca åauczóciela wiąże się z dużóm stresemI stąd  ćwiczeåia 

podåoszące poteåcjał fizóczåó wiååó wejść do plaåu codzieååóch obowiązkówK auże 

zåaczeåie mają rówåież działaåia komplemeåtaråe w stosuåku do zadań stojącóch 

przed åauczócielemI åa przókładI przógotowówaåie dodatkowóch materiałów w formie 

pisaåejI pisaåie książekI åagrówaåie kaset do åauki jęzóka obcegoI itpK tszelkie akcje 

rozwijające umósł i ciało sprzójają lepszej pracó i koådócjiI i zapobiegają tak zwaåemu 

wópaleåiu zawodowemuK  

lczówiście filolodzó åie są iåżóåierami w większości wópadków i wiele 

techåiczåóch zagadåień åie jest im zåaåóchK Ale lektor pracującó åa uczelåi techåiczåej 

powiåieå bezwzględåie wókazać miåimum zaiåteresowaåia zagadåieåiamiI o któróch 

uczóK tzmocåi to jego poczucie bezpieczeństwaI autorótetI i åawet zaimpoåuje 

studeåtomK w rozmów z kierowåikami ceåtrów åauczaåia jęzóków obcóch i z własåóch 

obserwacji wåioskujęI iż ważåóm problemem jest aktówizacja i motówowaåie samóch 

lektorów do pracóK wwłaszcza lektorzó o długim stażu pracó często rezógåują ze 

stosowaåia åowóch metodI materiałów åa rzecz utrzómaåia spokoju i doczekaåia do 

wieku emerótalåegoK f staåowi to ważną kwestię dla zarządzającóch ceåtrami J jak 

umotówować i zaktówizować åauczócieliK gedåa z lektorek opowiadała miI iż jej 

koleżaåka  starała  się o  staåowisko  åauczócielki  jęzóka  aågielskiego  i  została  

poproszoåa o poprowadzeåie lekcji åa zadaåó tematI co staåowiło formę prezeåtacji jej 

umiejętåościK joże przógotowaåie lekcji pokazowóch dla małóch grup koleżaåek i 

kolegów lektorów bółobó szaåsą åa odświeżeåie stosowaåóch metod åauczaåiaK 

oówåież koleżeńskie hospitacje mogą staåowić bazę do samodoskoåaleåiaK rr EOMMUI 

PNVJPONF propoåuje åauczócielom pisaåie dzieååika z refleksjami i uwagami 

dotóczącómi przebiegu lekcjiI zachowaåia studeåtówI problemów pojawiającóch się åa 

zajęciachK Ale bardzo ważåe są spotkaåia z iååómi åauczócielami i wómiaåa poglądówK 

_ezwzględåie każdó pedagog wiåieå stale podåosić swoje kwalifikacje poprzez 

sóstematóczåe czótaåie literaturó metodóczåej i udział w szkoleåiach i koåfereåcjachI 

przóåależåość do stowarzószeń zawodowóchK  

mowoli rozpoczóåa się proces zwiększaåia iådówidualizacji przebiegu studiówK 

hoåcepcje studiowaåia w przószłości obejmują możliwości iådówidualåego układaåia 

programu i wóboru przedmiotów zgodåie z zaiåteresowaåiami i potrzebami 

studiującóchK lzåacza toI iż zwiększą się oczekiwaåia i wómagaåia ze stroåó studeåtów 

wobec wókładowcówI i dotóczó to rówåież lektoratuK Ale w pewåóm momeåcie åasi 
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studeåci kończą lektoratI zdają egzamiå i kończó się ich koåtakt ze studium jęzóków 

obcóchK Część ze studeåtów powraca jako studeåci studiów ff stopåia åa krótkie 

lektoratóI z regułó PMJgodziååeK f dlatego ceåtra åauczaåia jęzóków obcóch z jedåej 

stroåó powiååó zaszczepić studeåtom åawók ciągłego dokształcaåia się i sięgaåia po 

materiałó w jęzókach obcóchI z drugiej stroåó w swojej ofercie bóć może powiååó 

zapropoåować studeåtomI którzó ukończóli już lektoratI formó samokształceåiowe i 

doskoåalące åaukę jęzókaK ao tóch celów mogą bóć z powodzeåiem wókorzóstówaåe 

selfJstudó roomsI w któróch studeåci z pomocą lektorów mogą pracować we własåóm 

zakresie åad problemami zgodåie z ich potrzebami i prefereåcjamiK t każdóm razie 

koåiec lektoratu åie może ozåaczać końca koåtaktu z jęzókiem obcóm åa studiachK 

fådówidualizacja programu może paradoksalåie zwiększóćI lub åawet wómusić 

aktówåość i kreatówåość lektorówK kauczaåie modułowe stwarza åauczócielom 

możliwość åapisaåia autorskiego programu i uczeåie tóch kompoåeåtówI które 

sprawiają im satósfakcjęI w któróch czują się kompeteåtåiK lczówiścieI abó åie 

zaiståiała sótuacjaI w której pojawią się tólko modułó gramatóczåeI lub modułó 

koåwersacójåeI dużo zależeć musi od kierowåictwa ceåtrum åauczaåia jęzóków 

obcóchK qo do åich åależeć powiååo kierowaåie i plaåowaåie odpowiedåich modułówK 

_óć możeI będzie to åiejako wstęp do dalszej iådówidualizacji åauczaåia jęzóków 

obcóchI miaåowicie zapisówaåia się studeåtów do poszczególåóch lektorów ze względu 

åa temat zajęćI jak i sposób prowadzeåia i metodó stosowaåe przez kreatówåego 

lektoraK Ale móślęI że jest to åa razie przószłośćI poåieważ wiąże się to z logistóką i 

orgaåizacją plaåu zajęć åa całej uczelåiK t swoich działaåiach w żóciu dokoåując 

wóboru właściwej drogi i szukając optómalåego rozwiązaåia opieram się åajpierw åa 

tezachI które åie ulegają zmiaåom i są podstawą dalszóch aktówåościK t dódaktóceI 

efektó åauczaåia i uczeåia się zależą w główåej mierze od właściwego doboru 

stosowåóch do założeń i celów środkówK 

hończąc podsumowaåie mojej rozprawó doktorskiej pragåę åadmieåićI że w trakcie 

studiowaåia bardzo obszeråej literaturó przedmiotu oraz szeroko  zaplaåowaåóch i 

przeprowadzoåóch badań empiróczåóch w zåaczącó sposób poszerzółam swoją wiedzęI 

którą pragåę wókorzóstać w praktóce zawodowej jako kierowåik zespołu jęzóka 

aågielskiego w mojej uczelåiK t trakcie dóskusji åa wewåątrziåstótutowóch 

koåfereåcjach wórażaåo mKiåK opiåieI że opracowaåó przeze måie autorski model 

modułowej strukturó i orgaåizacji lektoratów może bóć zaadaptowaåó w åauce iååóch 
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jęzóków obcóchK tókorzóstaåie dorobku åaukowego i jego wdrożeåie w praktóce staje 

się dla måie i dla ptudium gęzóków lbcóch molitechåiki mozåańskiej kolejåóm 

wózwaåiemI któremu chcę się teraz poświęcićK  
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pmfp tYhobpÓtW 

 

oósunek N Czó jest paåLpaåi świadomó do jakich celów w przószłościI w przószłej pracó 

zawodowej będzie paåLpaåi użówać jęzóka obcego?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOUU 

oósunek O ao jakich celów będzie paåuLpaåi potrzebåa zåajomość jęzóków obcóch po 

zakończeåiu studiów?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOUV 

oósunek P Czó uważa paåLpaåi za celowe wprowadzeåie do lektoratu zajęć z jęzóka 

specjalistóczåego? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOVN 

oósunek 4K Czó uważa paåLpaåi za celowe wprowadzeåie do lektoratu zajęć z jęzóka 

specjalistóczåego? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOVO 

oósunek R t jaki sposób powiåieå bóć wprowadzaåó jęzók specjalistóczåó? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKOVQ 

oósunek S t jaki sposób powiåieå bóć wprowadzaåó jęzók specjalistóczåó? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKOVQ 

oósunek T  Czó zåa paåLpaåiI lub słószałLa o autoåomiczåóch zasadach i metodach 

åauczaåia?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOVR 

oósunek U Czó zåa paåLpaåiI lub słószałLa o autoåomiczåóch zasadach i metodach 

åauczaåia?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOVR 

oósunek 9   Czó lektorzó iåformują o autoåomiczåóch formach åauczaåia?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOVS 

oósunek NM  Czó lektorzó iåformują o autoåomiczåóch formach åauczaåia?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOVS 

oósunek NN  gakie formó samokształceåia stosuje paåLpaåi?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOVU 

oósunek NO  Czó studeåci mają jakikolwiek wpłów åa przebieg zajęć? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPMM 

oósunek NP  Czó studeåci mają jakikolwiek wpłów åa przebieg zajęć? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPMM 

oósunek N4  Czó uważa paåLpaåiI że studeåci powiååi mieć realåó wpłów åa program 

lektoratu? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPMN 

oósunek NR  Czó uważa paåLpaåiI że studeåci powiååi mieć realåó wpłów åa program 

lektoratu? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPMN 

oósunek NS  ka jakie elemeåtó lektoratu studeåci powiååi mieć wpłów? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPMO 

oósunek NT  ka jakie elemeåtó lektoratu studeåci powiååi mieć wpłów? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPMO 

oósunek NU  gaka powiååa bóć rola åauczóciela w czasie lektoratu według paåaLpaåi opiåii?

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPMT 
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ABpToACT 

qhe dissertatioå examiåes problems aåd possibilities of teachiåg aåd learåiåg 

foreigå laåguages at techåical uåiversities with a special focus oå teachiåg båglish for 

ppecific murposesK 

qhe author attempts both to  aåswer a crucial questioå whether foreigå laåguage 

courses come up to studeåtsD expectatioås aåd prepare them liåguisticalló for takiåg up 

professioåal work as well as to fiåd out what problems are to be dealt with iå the 

process of a laåguage teachiåg aåd how theó caå be solvedK qo achieve the objectivesI 

exteåsive empirical researchI both qualitative aåd quaåtitativeI has beeå coåducted 

amoåg studeåts aåd foreigå laåguage teachersK 

qhe aåalósis of teachiåg bpm with special regards to receptive aåd productive skills 

has beeå performedI aåd theoretical aåd practical aspects of teachiåg professioåal 

vocabularó aåd grammar together with some problems of traåslatioå iåto a åative 

laåguage have beeå preseåted aåd discussedK 

qhe factors that iåflueåce studeåtsD motivatioå aåd the difficulties both teachers aåd 

studeåts are coåfroåted with while teachiågLlearåiåg a foreigå laåguage have beeå 

iåvestigatedK Autoåomous aåd semiJautoåomous forms of learåiåg referriåg specialló to 

readiåg professioåal literature skills have beeå studiedK 

qhe authorDs model of teachiåg foreigå laåguages iå the form of obligatoró aåd 

optioåal modules has beeå preseåted based oå the relatioås betweeå the compoåeåts of 

the glottodidactic processK qhe model maó become the basis for a better aåd more 

effective plaååiåg aåd prepariåg bpm sóllabuses at techåical uåiversitiesK 

 

 

 

 

 



 PSN

BfBifldoAcfA 

 

 

AbramczókI AKI OMMUK Czó rozwijaåie autoåomii uczåia jest kluczem do sukcesu w 

åauczaåiu jęzóków obcóch? tW Jęzóki lbce w pzkoleK SLOMMUK tarszawaW Ceåtralåó 

Ośrodek aoskoåaleåia kauczócieliK 

AitchisoåI gKI NVVQK råderstaådiåg wordsK tW ianguage and undesrtandingK bdited 

bó dK _rowåI hK jalmkjaerI AK mollittI gK tilliamK lxfordW lrmK 

AlexaåderI iKI NVUUK qhe three best kept secrets about grammarK mractical båglish 

teachiåg  VLOK 

ArabskiI gKI NVVTK mrzóswajanie jęzóka obcego i pamięć werbalnaK hatowiceW 

tódawåictwo ŚląskK 

_ellI aKI OMMOK eelp! f’ve been asked to teach a class on bpmK  fatefl fssuesI  issue 

NSVIlctoberJkovemberK  

_ellI aKI OMMOK eelp! fDve beeå asked to teach a class oå bpmK tW båglish for 

ppecific murposes torldI issueNSVI lctLkovK 

_iedrońI AKI OMMQK Autoåomia psóchologiczåa w polskim koåtekście edukacójåómK 

kiechęć do przejęcia odpowiedzialåości za proces åauki jęzóka obcegoK tW Autonomia 

w nauce jęzóka obcegoK mozåań haliszW tódawåictwo tódziału medagogiczåoJ

Artóstóczåego rAjK 

_raådeåI hK saå deåI OMMTK pecoåd laåguage educatioåW mractice iå perfect learåiåg 

coåditioås? tW mractice in a pecond ianguage Emerspectives for Applied iinguistics 

and Cognitive msóchologóFK CambridgeW Cambridge råiversitó mressK 

_rauåertI gKI OMMMK drammatik iå berufssprachlicheå iehrwerkeå oder W haåå der 

aacJAåfaeåger berufssprachlich eiåsteigeåK tW fåfoaacI QLOMMMI QNQJQOTK 

_uckbóI jKI NVUVK mlaååiåg a readiåg programmeK  tW aeveloping jodern 

ianguage pkills for dCpbK bditor tilliam iittlewood  qhomas kelsoå aåd poås itdK   

CarrollI gK _KI NVSRK qhe mrediction of puccess in fntensive coreign ianguage 

qrainingK tW dlaserI oK EedKFK qraining in oesearch and bducationK kew vorkW tileóK  
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CaseI AKI   keeds Aåalósis – there is åo such thiåg as deåeral båglishK    jacmillaå  

qeachiåg busiåess båglish fåteråetK       

ChiråsideI AKI NVUS qalkiåg for ppecific murposesK tW bpm for the rniversitóK 

earper EbdKF ENQNJNQUFK lxfordW mergamoå mressK 

CichońI jKI OMMOK ?rczóć się uczóć?W autoåomizacja studeåtów f roku filologii 

romańskiejK tW tokół autonomizacji w dódaktóce jęzóków obcóchK Badania i refleksjeK 

mozåańW tódawåictwo kaukowe rAjK 

ColaI fKI OMMQK jotówacja jako waruåek sine qua non autoåomii w procesie 

glottodódaktóczåómK tW Autonomia w nauce jęzóka obcegoK mozåań haliszW 

tódawåictwo tódziału medagogiczåoJArtóstóczåego rAjK  

Commuåicatiåg scieåce iå the ONst ceåturóK maper for the båglish ppeakiåg råioå 

pcieåce Coåfereåce oå Dbåglish aåd the Commuåicatioå of pcieåceDI NM jarch OMMRK 

pee Dbåglish aåd the commuåicatioå of scieåceDI joderåa ppråk Eceåteåaró issueFI 

OMMSI OMJPPK 

CorbettI gKI OMMPK An intercultural approach to bnglish language teachingK 

ClevedoåW jultiliågual jatters ltdK   

CowieI AK mKI NVUUK ptable aåd creative aspects of vocabularó useK tW socabularó 

and ianguage qeaching Eooåald CarterI jichael jcCarthóF earlowW ioågmaå droup 

rh iimitedK  

CróstalI aK OMMPK qhe Cambridge bncóclopedia of the bnglish ianguageK 

CambridgeW Cambridge råiversitó mressK 

CróstalI aKI OMMR  httpWLLwwwKdavidcróstalKcomLaC_articlesLbåglishOKpdf joderåa 

ppråk CN Eceåteåaró issueFI OMJPP Eadaptatioå of OMMR paperFK 

CróstalI aKI OMMRK bnglish and the Communication of pcienceI 

wwwKusiågeåglishKcomLliåksLbåglishJforJppecialJmurposesLiådexK 

CurrieI mK NVVVK qraåsferable skillsW mromotiåg studeåt researchK tW bnglish for 

ppecific murposeK NUI POVJPQSK 

aeheóserI jK oKI  OMMTK mractice in a second language Emerspectives for Applied 

iinguistics and Cognitive msóchologóFK CambridgeW Cambridge råiversitó mressK 

http://www.davidcrystal.com/DC_articles/English2.pdf
http://www.usingenglish.com/links/English-for-Special-Purposes/index
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aroździał J pzelestI hKI OMMPK iekcje z przeszłościW czego uczó åas historia 

åauczaåia jęzóków obcóchK tódawåictwo Akademii oolåiczej imK Augusta 

Cieszkowskiego jateriałó z lgólåopolskiej hoåfereåcji kaukowej z okazji RMJlecia 

ptudium gęzóków lbcóch Akademii oolåiczej w mozåaåiuI mozåańI PNJPTK 

aroździał J pzelestI hKI OMMQK ptrategie uczeåia sie jęzóka obcegoW badaåia a 

rzeczówistość edukacójåaK tW Autonomia w nauce jęzóka obcegoK mozåań haliszW 

tódawåictwo tódziału medagogiczåoJArtóstóczåego rAjK   

aubisI AKL cirgaåekI gKIOMMSK bnglish through electrical and energó engineeringK 

hrakówW ptudium mraktóczåej kauki gęzóków lbcóch molitechåiki hrakowskiejK 

audleóJbvaåsI qKL pt gohå I jaggie go NVVV aevelopmeåt iå båglish for ppecific 

murposesK A jultiJaiscipliåaró ApproachK  CambridgeW CrmI QJRK 

DźwierzóńskaI bKI OMMTK  Czóååiki wpłówające åa zapamiętówaåie leksóki 

obcojęzóczåejK tW  Jęzóki lbce w pzkole  MOLMTI PTJQOK 

bpm for the råiversitó  biq aocumeåtsWNOPK   mergamoå mress iå associatioå with 

the _ritish Couåcil I edited bó aavid earperK  

cluckI eKJoKI NVVOK aidaktik der cachspracheåK Aufgabeå uåd ArbeitsfelderK 

hoåzepte uåd merspektiveå im pprachbereich aeutschK qubiågeåK duåter karr serlagI 

NVMJNVSK 

cluckI eKJoKI NVVSK cachspracheåW biåfuhruåg uåd _ibliographieK qubiågeåL_aselW 

AKcraåcke serlagI OSPK 

cluckI eKJoKI NVVUI ?cachsprachliche Ausbilduåg uåd cachspracheådidaktik?K wW 

eoffmaååI iotharLialverkamperI eartwigLtiegaådK eerbert  bmstK EersgF NVVUK 

cachspracheåLiaåguages for ppecial murposesK biå fåteråatioåales eaådbuch zur 

cachspracheåforschuåg uåd qermiåologiewisseåschaftK NK ealbbaådK _erliåLkew vorkW 

talter de druóterI VRMJVRNK 

dajdaI pKI NVVMK tprowadzeåie do teorii termiåuK tW ptudia i monografieK lpoleW 

tódawåictwo tóz sza pzkoła medagogiczåa imK mowstaǻców p ́la skichI år NSOK 

dajewskaJpkrzópczakI fKI OMMPK “oatuåkuI mam uczóć bpm” materiałó 

koåfereåcójåeI _ędlewoK  
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datehouseI hKI OMMNK qhe fåterået qbpi gouråalI solK sffI koK NMI lctober OMMN 

httpWLLitesljKorgL httpWLLitesljKorgLArticlesLdatehouseJbpmKhtmlK 

dreeåallI dKI NVUNI qhe bpq qeacherW A åegative viewK tW _ritish Couåcil EbdsKF 

qhe bpm qeacherW ooleI aevelopmeåt aåd mrospectsI biq aocumeåt NNOI ioådoå 

_ritish Couåcil båglish qeachiåg fåformatioå CeåtreI OPJOTK 

druczaI cKI NVTUK qeoria komunikacji jęzókowej a glottodódaktókaK tarszawaW 

tódawåictwa rtK 

drzegożekI jKL ptarmachI fKI OMMQK bnglish for environmental engineeringK hrakówW 

ptudium mraktóczåej kauki gęzóków lbcóch molitechåiki hrakowskiejK 

eahåK tK voåKI NVUNK cachspracheåK aamstadtW tisseåschaftliche _uchgesellschaft  

earmerI gK OMMNK qhe practice of bnglish language teachingK earlowW mearsoå 

bducatioå limitedK 

earmerI gKI NVVRK qamiåg the big ‘f’W teacher performaåce aåd studeåt satisfactioåK 

tW biq gournal volume QVLQK  

eejwowskiI hKI OMMQK hognitównoJkomunikacójna teoria przekładuK tarszawaW 

tódawåictwo kaukowe mtkK 

eewiågsI jKI OMMOK A historó of bpm through båglish for ppecific murposesK tW 

bpm torldK lnline gournal for qeachersK wwwKespJ

worldKiåfoLarticles_PLhewiågs_paperKhtmK 

httpWLLecKeuropaKeuLeducatioåLlaåguagesLlaåguageJteachiågLdocRM_plKhtm 

httpWLLecKeuropaKeuLeducatioåLlaåguagesLlaåguageJteachiågLdocRO_plKhtm 

httpWLLelearåiågJOMKblogspotKcomLOMMSLNOLjakJuczJsiJdoroliKhtml 

httpWLLwwwKuåescoKplLedukacjaLedukacjaJdlaJwszóstkichLraportJprogramuJedukacjaJ

dlaJwszóstkichL 

eutchiåsoåI qKLtatersI AKI NVUTK bnglish for ppecific murposesK A iearningJcentred 

approachK CambridgeW Cambridge råiversitó mressK  

eutchiåsoåI qKLtatersI AKI OMMVK bnglish for ppecific murposesK A iearningJ 

centred approachK CambridgeW Cambridge råiversitó mressK 

http://iteslj.org/
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fllichIfKvaåINVTMKaeschooliågpocietó 

httpWLLwwwKdavidtiåappleKcomLillichLNVTM_deschooliågKhtml 

gastrzębskaI bKI OMMOK hształtowaåie postawó twórczej uczåiów a ich 

autoåomizacjaK tW tokół autonomizacji w dódaktóce jęzóków obcóchI Badania i 

refleksjeK mozåańW tódawåictwo kaukowe rAjK 

gohåsoåI hKI NVVSK ianguage qeaching and skill learningK  lxfordW _lackwellK 

haczmarekI AKI OMMOK qechåiki wspomagaåia rozwoju autoåomiiK tW tokół 

autonomizacji w dódaktóce jęzóków obcóchK Badania i refleksjeK mozåańW tódawåictwo 

kaukowe rAjK 

havaliauskieåeI dK oesearch iåto oeadiågJwritiåg CoååectioåsK tW båglish for 

ppecific murposesI bpm torld fppk NSUOJPORT  httpWLLwwwKespJ

worldKiåfoLArticlesLdhNOMPKhtmK 

havaliauskieåeI dKI OMMRK qask _ased iearåiåg aåd iearåiåg lutcomesK tW ptudies 

About iaåguages Ehalbų ptudijosFI issueW TLOMMRI SSJTMK 

heååedóI ChKL _olitoI oKI NVUQK bnglish for ppecific murposesK ioådoåW jacmillaå 

SK 

hielarI wK _KI OMMPK warós translatorókiK tarszawaW hatedra gęzóków 

ppecjalistóczåóch råiwersótetu tarszawskiegoK 

hierczakI AKJtKLpitkoI AKI OMMQK Autoåomia uczåia a åauczaåie jęzóka 

specjalistóczåegoI czóli czó wprowadzać autoåomię åa lektoratach? tW Autonomia w 

nauce jęzóka obcegoK mozåań haliszW tódawåictwo tódziału medagogiczåoJ

Artóstóczåego rAjK 

homorowskaI eKI NVVVK jetodóka nauczania jęzóków obcóchK tarszawaW tpimK  

homorowskaI eKI OMMRK pprawdzanie umiejętności w nauce jęzóka obcegoK 

hontrolaJocenaJtestowanieK tarszawaW  craszka bdukacójåaK 

hopalińskiI tKI NVVPK  hotó w worku czóli z dziejów pojęć i rzeczóK tarszawaW 

tiedza mowszechåaK 

hopalińskiI tłKI NVUPK Słownik wórazów obcóch i zwrotów obcojęzócznóchK  

tarszawaW tiedza mowszechåaK 

hopalińskiI tłKI NVVOK Słownik przópomnieńK tarszawaW tiedza mowszechåaK   
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hozłowskaI wKI OMMTK l przekładzie tekstu naukowego Ena materiale tekstów 

jęzókoznawczóchFK tarszawaW tódawåictwo råiwersótetu tarszawskiegoK 

hubiakI _KI OMMOK mojęcie jęzóka specjalistóczåegoK  tW Jęzóki lbce w szkoleK 

MRLOMMOK SJNNK 

hubiakI _KI OMMRK aefiåicje słów specjalistóczåóchK tW Jęzóki lbce w szkoleK 

NLOMMRK NVJOPK 

hubiakI _KI OMMRK hoåcepcje åauczaåia jęzóka specjalistóczåegoK tW  Jęzóki lbce w 

szkoleK MRLOMMRK 

hubiakI _KI OMMSK mrezeåtacja gramatóki w podręczåikach jęzóka specjalistóczåegoK  

tW Jęzóki lbce w szkoleK MNLOMMSI PRJPUK 

hubiakI _KI OMMSK qópologia åauczaåia jęzóka specjalistóczåegoK tW Jęzóki lbce w 

szkoleK OLOMMSI ORJPMK 

hurczI fKI NVVOK Jęzók a psóchologiaW podstawó psócholingwistókiK tarszawaW 

tpimK 

ieowI oKmKI OMMTK fåput iå the iKO classroomW Aå atteåtioåal perspective oå 

receptive practiceK tW mractice in a pecond ianguage Emerspectives for Applied 

iinguistics and Cognitive msóchologóFK CambridgeW Cambridge råiversitó mressK 

iewickiI oKI OMMMK lbcość w odbiorze przekładuK iubliåW tódawåictwo 

råiwersótetu jarii CurieJpłodowskiejK 

iewickiI oKI OMMOK lbcość w przekładzie a obcość w kulturzeK tW mrzekład J gęzók J 

hultura pod redK oK iewickiegoK iubliåW tódawåictwo råiwersótetu jarii CurieJ

SłodowskiejK 

jackaóI oKI NVTRK  iaåguage for ppecial murposesK bdutec PI AprilI NVTRI OQJPPK 
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