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– wspó czesne media i eksperyment chemiczny. Nowoczesne media tworz  szans  
znacznie g bszego wnikania w poznawan  rzeczywisto  oraz przybli ania jej uczniom 
i studentom;  

– strategie uczenia si  studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wro-
c awiu;  

– interaktywny system pomocy w multimedialnym module edukacyjnym;  
– specyficzne formy reedukacji;  
– komputer w edukacji przedszkolnej;  
– media w aspekcie pedagogicznej funkcji czasu wolnego ludzi doros ych;  
– wikimedia w edukacji; 
– edukacja medialna w perspektywie ekologicznej;  
– kanadyjski model immersyjnej edukacji medialnej;  
– projektowanie graficzne a proces czytania i tworzenia wizualnych znacze ;  
– eyetrackingowe badania prezentacji multimedialnych konstruowanych dla wspo-

magania edukacji wczesnoszkolnej;  
– platforma lot4eng.com jako narz dzie wspieraj ce kszta cenie ustawiczne;  
– dzia ania profilaktyczne wobec zagro e  medialnych. 
Wymienione opracowania wiele wnosz  do metodyki wykorzystania mediów  

w procesie edukacyjnym. Autorzy poszczególnych opracowa  szeroko wykorzystali 
najnowsz  literatur  krajow  i zagraniczn  dotycz c  omawianej problematyki. Wyka-
zali te  wiele inwencji twórczej w zakresie zastosowania mediów zarówno w pracy 
szkolnej, jak równie  w yciu.  

Bior c pod uwag  niezaprzeczalne walory teoretyczne i praktyczne opracowa  za-
wartych w opiniowanej pracy, uwa am, i  jej tre  jest szczególnie przydatna dla stu-
dentów kierunków nauczycielskich, a tak e dla nauczycieli praktyków. 
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DLACZEGO TA KSI KA JEST WA NA 
 
Zdecydowali my si  przedstawi  The Ecology and Semiotics of Language Learning  

z kilku powodów. Nie tylko dlatego, e jest to prze omowa pozycja proponuj ca zupe -
nie nowatorskie rozumienie j zyka jako fenomenu samego w sobie, ale równie  ze 
wzgl du na to, e prezentuje wynikaj ce z niej praktyczne konsekwencje tej zmiany dla 
nauczania j zyków w szkole.  

Drug  przyczyn  jest zbie no  prezentowanych tutaj koncepcji z bliskimi nam za-
gadnieniami zwi zanymi z poj ciami immersji i nauczania responsywnego, prezento-
wanymi ju  na amach „Neodidagmaty”. Recenzja ta nie powsta a wi c jako przypad-
kowe i standardowe przedstawienie równie przypadkowo wybranej pozycji. Jest ona 
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efektem przemy le  i dyskusji nad zawartymi w niej koncepcjami, które w nieoczeki-
wany sposób okazuj  si  zbie ne z nasz  filozofi  j zyka, jego u ycia i nauczania. 

W zawarto ci merytorycznej ksi ki mo na wyznaczy  co najmniej dwie linie po-
dzia u, które stwarzaj  cztery obszary tematyczne: ekologia oraz semiotyka w rozumie-
niu j zyka i procesów poznawczych, a nast pnie ka de z tych dwóch poj  w odniesie-
niu do j zyka jest przetransponowane na codzienn  praktyk  w nauczaniu. Tym samym 
autor unikn  b du przeintelektualizowania cz ci teoretycznej i ograniczenia si  do 
niej – co z pewno ci  zmniejszy oby znacznie docelowy kr g odbiorców. Jednocze nie 
cis e powi zanie tych nowatorskich zagadnie  ze stron  praktyczn  jest co najmniej 

dostatecznie uzasadnione po to, aby ka dy nauczyciel chc cy je wprowadzi  do swojej 
codziennej praktyki, móg  to zrobi  z przekonaniem o ich teoretycznym uzasadnieniu. 

Wreszcie, zwa ywszy na jednolito  i zorientowanie na testy niepodzielnie obecnie 
panuj ce w szko ach kierowanych przez kuratorium, chcieliby my wskaza  osobom 
podejmuj cym decyzje w tej mierze fakt istnienia nowoczesnych koncepcji nauczania, 
które nie bazuj  na powielanych ad noseaum programach nauczania i proponuj  zupe -
nie now  jako  edukacji. Jednocze nie z realizacj  takich przestarza ych merytorycznie 
programów odmawia si  w szkolnej rzeczywisto ci miejsca na zaistnienie ywego j zy-
ka, zbie nego z zainteresowaniami uczniów, gdy  cz sto takie przekazy nie s  zgodne  
z aktualnymi wska nikami poprawno ci politycznej lub po prostu, w zalewie testowych 
wicze , brakuje miejsca na kreatywno  uczniów. 

Do takiego mechanicznego traktowania j zyka Van Lier wydaje si  odnosi  scep-
tycznie:  

 
Z jednej strony mówi c chcemy ubarwia  i tworzy  oryginalny j zyk, brzmie  oryginal-
nie i dystynktywnie, sygnalizuj c swoj  indywidualno  i przynale no  do okre lonej 
grupy. Z drugiej strony u ytkownicy j zyka (cz sto oficjalne instytucje i szko y) próbuj  
ustanowi  oficjalne standardy i wska niki „poprawnego” j zyka, próbuj c w ten sposób 
ograniczy  ilo  wariacji j zyka b d cych w u yciu (Van Lier, 2004, s. 85 [t um. R.S. – dot. 
ca ego artyku u]). 

 
 

DLACZEGO EKOLOGIA 
 
Spojrzenie ekologiczne, które ostatnio kojarzone jest najcz ciej z ratowaniem gin -

cego rodowiska naszej planety, stanowi w istocie sposób pojmowania zjawisk w ich 
ca o ciowym kontek cie lub kontekstach i nie zadowala si  jedynie wyznaczeniem 
dwuwymiarowych linearnych wektorów charakteryzuj cych relacje mi dzy bardzo 
ograniczon  liczb  zmiennych. To z kolei odró nia taki punkt widzenia od tradycyjnie 
rozumianej „metody naukowej”, która izoluj c zestaw wybranych sk adników badanego 
problemu, próbuje dostarczy  jego wyja nienie, kontroluj c w sztuczny sposób obszar 
eksperymentu i manipuluj c wyselekcjonowanymi zmiennymi. Jak pisze Van Lier:  

 
Warto  takiej metody (naukowej) nie jest kwestionowana, zwa ywszy na ogromny po-
st p nauki i technologii który mia  miejsce w ostatnich stuleciach. Jednak e jest równie 
niew tpliwe, e ten post p jest kosztowny w odniesieniu do problemów rodowiska na-
turalnego i pogorszenia dobrostanu ekosystemów na wiecie (Van Lier, 2004, s. 4).  
 

Autor przedstawia dwa podej cia do tego problemu, wyró niaj c p ytk  i g bok  
ekologi . P ytka ekologia polega na dora nym usuwaniu bie cych skutków naszego 
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rozwoju cywilizacyjnego, a ekologia g boka szuka rozwi za  systemowych i czy si   
z teori  systemów, cybernetyk , a w ostatnich latach równie  z teori  chaosu i z o ono-
ci. Wielu czytelników zapyta tutaj, co wspólnego ma ta tematyka z funkcjonowaniem 

j zyka i jego nauczaniem w szkole. Postaramy si  na to pytanie odpowiedzie , przywo-
uj c niektóre z dziesi ciu kategorii charakteryzuj cych Lingwistyk  Ekologiczn . 

Wybrane kategorie charakteryzuj ce Lingwistyk  Ekologiczn . We wst pie do 
swojej ksi ki Van Lier sk ada swoist  deklaracj  intencji (jak sam j  nazywa) w odnie-
sieniu do g ównych koncepcji ekologii w studiowaniu i nauczaniu j zyka. Poni ej przed-
stawiamy kilka z nich wraz z komentarzem – jakkolwiek subiektywnym – ale w sposób 
czytelny cz cym jego koncepcje z nowoczesnymi teoriami dotycz cymi przyswajania 
j zyka i jego nauczania obecnymi ju  na amach „Neodidagmaty”.  

Relacje. Obszarem docelowym j zyka s  relacje wi ce jednostk  z otaczaj cym j  
wiatem, j zyk stanowi sposób na udane funkcjonowanie organizmu w rodowisku. 

Wydaje si , e ten postulat mo e by  najefektywniej spe niony w rodowisku immersyj-
nym. Jak pisze Bestrzy ski (2011, s. 171), „immersja jest zjawiskiem bardzo szerokim  
i zachodz cym na p aszczy nie aktywno ci w grupie”.  

Kontekst. Wed ug Van Liera, „kontekst nie jest czym , co otacza j zyk, lecz tak na-
prawd  definiuje go, b d c w tym samym czasie przez niego definiowanym” (Van Lier, 
2004, s. 4). J zyk jest wi c czym  wi cej ni  tylko kodem przekazuj cym wiadomo ci od 
A do B, nie mo e wi c by  skutecznie rozumiany, nabywany ani nauczany w oderwaniu 
od swojego naturalnego kontekstu. W praktyce oznacza to, e tony szkolnych zeszytów 
wicze  do wype niania, kupowane co roku przez uczniów, które charakteryzuje ca ko-

wite oderwanie od kontekstu spo ecznego, przedstawiaj  j zyk we fragmentarycznej, 
sztucznej formie i by  mo e jest to jedna z przyczyn ich niezmiennie niskiej atrakcyjno ci 
w ród uczniów pomimo niezmiennie wysokich kosztów zakupu.  

Wy anianie. „Lingwistyka Ekologiczna rozumie uczenie si  j zyka nie jako stop-
niow , linearn  akwizycj , lecz jako wy anianie si ” (Van Lier, 2004, s. 5). To zjawisko 
(nie proces) jest przedstawiane jako koalescencja wielu prostszych obj to ciowo i jako-
ciowo elementów w systemie j zykowym o znacznie wy szym stopniu komplikacji. 

Gramatyka w takim rozumieniu nie jest czym , czego uczymy si  jako zespo u regu   
i zasad, ale wyrasta wprost z u ycia leksyki. Zastanawiaj ce jest dla nas szczególnie, jak 
bardzo przypomina to nabywanie pierwszego j zyka w rodowisku immersyjnym. Po-
dobnie pisze o tej kwestii Lankiewicz: „Nikt nie uczy si  s ów jako hase  w s owniku, ale 
raczej przyswaja je z interakcji spo ecznej. Uczenie si  ca ych bloków wyrazów, tak jak to 
proponuje podej cie leksykalne, nie powinno si  bardzo ró ni  od naturalnego uczenia 
si  wyra e  w j zyku rodzimym” (Lankiewicz, 2012, s. 216).  

Jako . Jako  w uj ciu Lingwistyki Ekologicznej, jak wyja nia Van Lier, odnosi si  
do jako ci do wiadczenia edukacyjnego. „Jako  do wiadczenia edukacyjnego jest wi-
dziana jako zasadniczo odmienna od standardów edukacyjnych” (Van Lier, 2004, s. 5). 
Naszym zdaniem niezmiernie wa ne jest podniesienie przemilczanej ch tnie kwestii 
jako ci do wiadczenia edukacyjnego dla jego odbiorcy i emocjonalnego zabarwienia dla 
ucznia jego kontaktu z systemem szkolnym. Wydaje si , e mamy niewielkie prawo 
moralne krytykowa  negatywne lub trudne postawy uczniów wobec systemu szkolnego 
tak d ugo, jak konstruujemy go, widz c ucznia jako przedmiot i odmawiaj c przyznania 
warto ci jego odczuciom. Harmonizuje to z wprowadzonym przez nas poj ciem na-
uczania responsywnego, które proponuje uczynienie z potencja ów emocjonalnych, 
naturalnie obecnych w uczniach, motoru edukacji zamiast budowania motywacji przez 
kumulacj  bod ców negatywnych. Tak pisze o tym Strykowska: „Wa ne jest, aby na-
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uczyciel by  takim pedagogiem, który mo e troch  wbrew ogólnej opinii wierzy, do 
ko ca w istnienie dobrej strony ka dego ucznia, szczególnie tego trudnego. Jest zainte-
resowany wiatem swoich podopiecznych i stara si  patrze  na otaczaj ce go zdarzenia  
z ich perspektywy” (Strykowska, 2011, s. 3). 

Warto . Autor proponuje odej cie od deklarowanego powszechnie rozdzia u nauki 
od warto ci moralnych. W tym uj ciu nauczyciel wydaje si  mie  obowi zek odrzucania 
autocenzury i amania poprawno ci politycznej. Jako przyk ad takiego sztucznego roz-
szczepienia Van Lier podaje dzia alno  naukow  i polityczn  Chomskiego, który nigdy 
nie widzia  zwi zku pomi dzy tymi sferami. W praktyce szkolnej ta teoria oznacza, e 
nauczyciel j zyka nie powinien skrupulatnie pomija  tematów trudnych lub kontrower-
syjnych. Owszem, nie wolno mu prowadzi  indoktrynacji, ale je li j zyk ma by  odkry-
wany w swoim naturalnym kontek cie, to nie mo emy wyklucza  z interakcji „trud-
nych” tematów z obawy przed krytyk  rodziców czy prze o onych.  

Aktywno . Jest rozumiana jako naturalne terytorium dla studiowania i uczenia si  
j zyka. Neguje si  tradycyjny, skupiony na biernym, przekazuj cym uczniom wiedz  
nauczycielu, model klasy. Van Lier proponuje w zamian „Wspólnot  opart  na praktyce, 
gdzie uczniowie zajmuj  si  swoim uczeniem si  poprzez aktywno ci ró nego rodzaju, 
pracuj c parami, wspólnie lub samodzielnie” (Van Lier, 2004, s. 5). Aktywno  tak ro-
zumiana równie  harmonizuje z postulatami nauczania responsywnego. Podobn  ide  
wyra a, pisz c o immersji, Bestrzy ski: „Rol  nauczyciela jest organizacja aktywno ci 
uczniów w taki sposób, aby mog o zaistnie  zjawisko przyswajania j zyka obcego” (Be-
strzy ski, 2001, s. 163). 

 
 

DLACZEGO SEMIOTYKA 
 
Semiotyka jako dziedzina wiedzy zajmuj ca si  teori  i praktyk  odczytywania, 

tworzenia i istnienia znaków na ró nych p aszczyznach wydaje si  by  po o ona daleko 
od praktyki nauczania j zyka. Jednak e pozory, jak cz sto si  zdarza, równie  tym ra-
zem okazuj  si  myl ce, tym bardziej e obok lingwistyki ekologicznej stanowi ona 
drugi filar proponowanej przez autora filozofii j zyka i zwi zanej z ni  praktyki eduka-
cyjnej. 

Otó , pojmowanie j zyka jako dynamicznego systemu znaków, których znaczenie 
jest indywidualnie i ka dorazowo negocjowane oraz dodatkowo zale ne od kontekstu 
spo ecznej interakcji, prowadzi w konsekwencji do ekologicznego pojmowania j zyka. 
Ta prawid owo  obowi zuje równie  w przeciwn  stron . Van Lier pisze o tym nast -
puj co: „Moj  tez  w tej ksi ce jest to, e ekologia i semiotyka id  r ka w r k . To zna-
czy, e semiotyczne podej cie do j zyka prowadzi do postrzegania uczenia si  j zyka  
(i jego u ywania) z ekologicznej perspektywy. Ta z kolei prowadzi do umieszczenia 
uczenia si  w semiotyce przestrzeni, czasu, dzia ania percepcji i umys u” (Van Lier, 
2004, s. 55).  

Dodatkowo znajdujemy tu kolejn  zbie no  z proponowanymi przez nas ideami 
nauczania responsywnego, gdy  refleksje autora dotycz ce konsekwencji semiozy (se-
miotycznego procesu tworzenia znacze ) zawieraj  mi dzy innymi postulat, e 
„uczniowie to osoby, które maj  co  do powiedzenia, posiadaj cy wa ne cele w yciu,  
a nie kolejne pozycje w statystyce, które co najwy ej wp ywaj  na wynik testów” (Van 
Lier, 2004, s. 73). Jest to zbie ne z proponowan  przez nas definicj : „Nauczaniem re-
sponsywnym jest ka de zachowanie i dzia anie nauczyciela, w którym dostraja si  on do 
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aktualnych potrzeb, zainteresowa  i trudno ci ucznia, w przeciwie stwie do nauczania 
planowego, w którym centralne miejsce zajmuje rozk ad materia u wraz z planem wyni-
kowym” (Szymiec, 2011, s. 175). 

Równie wyra nie wyartyku owana jest kluczowa rola mechanizmów pojawiaj cych 
si  w immersji j zykowej, gdzie rola nauczyciela to bycie facylitatorem wspólnego zanu-
rzenia w j zyku. Van Lier pisze o tym nast puj co: „By  mo e metodolodzy komunika-
cyjni przecenili poj cie komunikacji twarz  w twarz, jako modelu interakcyjnego. By  
mo e wa niejszy jest model anga owania wspólnej uwagi na danym zagadnieniu opar-
ty na równorz dnej wspó pracy” (Van Lier, 2004, s. 73).  

Jak w trakcie dyskusji seminaryjnej zauwa y  Bestrzy ski (WSJO, listopad 2013) 
„niewielu edukatorów u wiadamia sobie rol  semiotyki w procesie przyswajania j zyka, 
skupiaj c si  g ównie na odtwórczych aktywno ciach” (które maj  przygotowa  
uczniów do testów na zako czenie semestru, roku lub szko y). Niestety dzieje si  to nie 
tylko kosztem zubo enia ich j zyka, ale równie  ograniczenia rozwoju ich samodziel-
nych strategii kognitywnych. Jest to zreszt  symptomatyczne dla ka dego przedmiotu 
humanistycznego, szczególnie gdy chodzi o j zyk polski. Nauczyciele (oczywi cie wy-

cznie anonimowo) przyznaj , e ich przedmiotu nie da si  ani dobrze naucza , ani 
ocenia  umiej tno ci uczniów w sposób testowy. Co wi cej, taki sposób orientacji (szko-
y na testy) stawia uczniów kreatywnych w niekorzystnym po o eniu – bo musz  si  

„oducza ” swojego nietypowego rozumienia i odbioru literatury, aby nauczy  si  my-
lenia przeci tnego i przewidywalnego tylko po to, eby potrafi  „wstrzeli  si ” w test. 

Takie dzia anie samo w sobie jest w perspektywie semiotycznej sprzeczne z poj ciem 
j zyka jako kreacji. W naszym rozumieniu jest te  sprzeczne z byciem nauczycielem 
perse. 

 
 

UWAGI KO COWE 

 
W czasach rosn cego wp ywu korporacyjnego widzenia i warto ciowania wiata na 

ka d  istotn  dziedzin  ycia g osy niezale ne od tego paradygmatu powinny by  
szczególnie uwa nie s uchane przez wszystkich, którzy identyfikuj  si  z ideami huma-
nistycznymi i prospo ecznymi. Mentalno  korporacyjna manifestuje si  uprzedmioto-
wieniem i manipulacyjnym traktowaniem ka dego cz owieka. Model edukacji masowej 
opartej na standardach, a nie na jako ci (który to konflikt przedstawili my powy ej) 
sprzyja ujednoliceniu my lenia uczniów i ogranicza indywidualno  ich j zyka. Deklara-
tywnie ka da szanuj ca si  korporacja, podobnie jak edukacja masowa, akceptuje  
i wspiera ró norodno . W praktyce jednak przyk ada si  t  sam  miar  do ka dego 
pracownika lub ucznia, czyni c z pos usze stwa g ówn  cnot , a g osy niezale ne lub 
krytyczne s  skutecznie t umione. Wszyscy maj  wykonywa  te same aktywno ci  
i udziela  tych samych, w a ciwych (bo zgodnych z kluczem testowym) odpowiedzi.  

By  mo e g ówna warto  ksi ki Van Liera le y w silnej teoretycznej podbudowie, 
któr  daje ona wszystkim nieukszta towanym na wzór korporacyjny nauczycielom, 
wierz cym we wrodzon  kreatywno  i ciekawo  wiata swoich uczniów i uwa aj cym 
ich za co  wi cej ni  kolejne pozycje w dzienniku szkolnym. 

By  mo e dzi ki po czeniu poj  ekologii oraz semiotyki w odniesieniu do j zyka  
i jego nauczania uzyskujemy unikaln  perspektyw  widzenia klasy jako przede wszyst-
kim systemu i platformy interakcji spo ecznej.  
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By  mo e w kategoriach humanistycznych wyeksponowanie roli ego jako indywi-
dualnej osobowo ci ucznia (b d cej w pe ni wyra an  i rozwijan  w kontek cie spo ecz-
nym), które wynika z lektury tej ksi ki, jest odpowiedzi  na dominuj ce tendencje  
w edukacji masowej, która stara si  sprowadzi  wszystkich jej uczestników do jednego 
mianownika. 

By  mo e zamiast oceniania przez testy szko a zezwoli na twórcze oceniania prac 
uczniów poprzez ich w asnych nauczycieli wed ug innych kryteriów ni  przeliczniki 
punktów. Uczniowie doskonale widz  brak zaufania, je li nie wr cz podejrzenie o nie-
czyste intencje nauczyciela le ce u podstaw anonimowego sprawdzania prac testowych 
przez obcych nauczycieli. 

By  mo e. Tymczasem polecamy lektur  tej ksi ki wszystkim, którzy podejrzewaj , 
e nabywanie kompetencji j zykowej nie ma wiele wspólnego z uczeniem si  na pami  

nieko cz cych si  list s ownictwa i wybieraniem z listy odpowiedzi z pozycji A, B lub C. 
G ównie jednak polecamy j  nauczycielom – równie  polonistom, gdy  po czenie se-
miotyki i ekologii mo e zmieni  sposób, w jaki „nauczamy” równie  j zyka rodzimego 
tak, aby promowa  kreatywno  i niezale ne my lenie, nawet je li jest to sprzeczne  
z panuj cym korporacyjnym paradygmatem. 

W naszej recenzji wiadomie porzucili my sztampowe przedstawienie ksi ki jako 
zbioru nast puj cych po sobie uwag merytorycznych lub organizacyjnych dotycz cych 
kolejnych jej rozdzia ów. Starali my si  zamiast tego pod a  za my l  przewodni  
autora i przygl da  si  jej z naszej immersyjno-responsywnej perspektywy. Dodatkowo 
chcieli my zwróci  uwag  na interdyscyplinarny charakter tej publikacji oraz przedsta-
wi , jak mo na j  odczyta  w kontek cie problemów edukacji masowej. Chcieliby my 
wreszcie t  drog  podkre li , e dopiero dwa lata temu ukaza o si  t umaczenie tej pu-
blikacji na j zyk japo ski i mo e dobrze by oby postara  si  o polskie jej t umaczenie, 
aby mo na j  by o w czy  do lektur wielu kierunków pedagogicznych i humanistycz-
nych. 
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