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The article presents a new teaching method which has been designed for the upcoming Singularity 
Age. The media-immersion method relies on immersion in the media that is combined with the 
exploration of the Internet. It also redefines the understanding of learning and competencies in the 
era of human-computer integration. This method takes advantage of students’ already existing 
motivations and preferences by triggering language acquisition instead of classical learning. 
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ZA O ENIA METODY IMMERSYJNO-MEDIALNEJ 
 
Prezentujemy opracowan  przez nas autorsk  metod  nauczania j zyka 

angielskiego, opart  na zanurzeniu w mediach i wynikaj cej st d akwizycji 
j zyka jako zorientowan  przysz o ciowo alternatyw  dla klasycznego na-
uczania. Stanowi ona równie  odpowied  na cyfrow  rewolucj , która 
zmieni a ju  wiat aktywno ci, preferencje i percepcj  uczniów, a na której 
w du ej mierze nadal opiera si  nasz system edukacji. Poni ej przedsta-
wiamy cechy konstytutywne nowej metody. 
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1. Dominuj cym ród em zarówno do wiadczenia, jak i aktywno ci j -
zykowej staje si  cyberprzestrze . 

2. Wykorzystujemy g ównie naturalny proces akwizycji j zyka, jako-
ciowo inny od nauczania i uczenia si  j zyka. 

3. Zmieniamy role nauczyciela i ucznia. Proponujemy wspóln   
z uczniami eksploracj  mediów, w trakcie której staj  si  oni niezale nymi 
odkrywcami j zyka i wiata, gdzie nauczyciel staje si  przewodnikiem i do-
radc  kszta c cym u nich przez swoj  m dro  i dojrza y komentarz kom-
petencje niezb dne dla niezale nego i krytycznego odbioru nowoczesnych 
mediów.  

4. Rezygnujemy z klasycznego podr cznika, zast puj c go selekcj  ma-
teria ów dost pnych w Internecie i wybieranych z propozycji przedstawia-
nych przez nauczyciela i uczniów. Aktywno ci uczniów budujemy na  
wyra aniu opinii, dyskusjach i indywidualnych cie kach poznawczych 
zgodnie z semiotyczn  perspektyw  rozumienia j zyka jako cz ci proce-
sów poznawania wiata i swobodnego wyra ania siebie. Przeciwstawiamy 
si  tu perspektywie odtwórczej i zorientowanemu na testy skrzywieniu do-
wiadczenia j zykowego dominuj cego obecnie w szko ach. 

5. Klasyczne strategie nauczania stosujemy wy cznie dla tematów 
zwi zanych z gramatyk ; jak wynika z naszego do wiadczenia, to jedyny 
obszar, w którym instrukcje formalne s  przydatne dla uzupe nienia spon-
tanicznej akwizycji j zyka. 

6. Rezygnujemy z pami ciowego opanowywania kolejnych dzia ów 
s ownictwa i ich testowego sprawdzania na rzecz nowoczesnego, wspiera-
nego komputerowo nauczania opartego, naszym zdaniem, na najbardziej 
efektywnym systemie Super Memo.  

 
 

SINGULARITY – EDUKACJI DLA PRZYSZ O CI 
 

Uwa amy, e dzi ki powy szym za o eniom proponujemy metod , 
która wykracza poza granice metodyki nauczania j zyków obcych. Wpisuje 
si  ona w has o „Edukacji dla przysz o ci”, której wyznacznikiem jest sze-
roko obecnie dyskutowane zjawisko Singularity, czyli funkcjonalnego ze-
spolenia cz owieka z maszyn . Nie chodzi tu oczywi cie o zaproponowan  
przez Kurzweila perspektyw  przeniesienia ludzkiej wiadomo ci do su-
perkomputera (co ma by , wed ug niego, technicznie mo liwe najpó niej do 
roku 2045), ale o aspekt funkcjonalny takiego zespolenia. Mówimy wi c tu  
o integracji na p aszczy nie dzia a  intelektualnych w ramach coraz lepiej 
funkcjonuj cych interfejsów mi dzy cz owiekiem i maszyn . Tak rozumia-
ne Singularity jest obecnie poj ciem kluczowym dla uzyskania przysz o-
ciowej perspektywy rozumienia zjawisk kulturowych, relacji spo ecznych 
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oraz wynikaj cych z nich nowych kompetencji merytorycznych wymaga-
nych dla funkcjonowania w wiecie Singularity. Uzasadnione zatem wydaje 
si  zupe nie nowe rozumienie efektywnego procesu uczenia si  oraz wyni-
kaj cych st d nowych zada  dla edukacji. Zamiast dotychczasowego mode-
lu pami ciowego gromadzenia wiedzy powinni my przej  na model ze-
spolony, w którym funkcj  magazynowania informacji przejmuje maszyna, 
z któr  jest nierozerwalnie po czony cz owiek przysz o ci. W takim rozu-
mieniu du a cz  zaj  prowadzonych obecnie na wszystkich stopniach 
edukacji ma bardzo znikom  warto  dla ich odbiorców w przewidywalnej 
przysz o ci. Odtwarzanie pami ciowe wiedzy, nagradzane w tradycyjnych 
systemach edukacyjnych, jest bowiem w erze cyfrowej anachronizmem. 
Kluczem do sukcesu natomiast b dzie umiej tno  korzystania z nowej in-
formacji i przetwarzanie jej w sposób twórczy w ramach ci gle ewoluuj cej 
technologii. Kszta towanie takich umiej tno ci mo e si  okaza  jedn   
z najwi kszych warto ci edukacji wspó czesnej, gdy   

W ród kompetencji charakteryzuj cych wspó czesnego wykszta conego cz owieka 
funkcjonalna znajomo  mediów wybija si  na plan pierwszy, pozwoli mu bowiem 
nie tylko zdoby  najlepsze wykszta cenie, ale lepiej funkcjonowa  na rynku pracy 
oraz uczestniczy  w yciu spo ecznym (Skrzydlewski, 2004, s. 41).  

To z kolei wymaga przygotowania uczniów do „ wiadomego, krytycz-
nego i warto ciuj cego odbioru wszelkiego rodzaju komunikatów (przeka-
zów) medialnych” (Strykowski, 2004, s. 38). W takim rozumieniu nasza me-
toda dotyczy ca ego obszaru edukacji, gdy  zaj cia na niej oparte mog   
stanowi  cz  lekcji z ka dego przedmiotu. Poniewa  wynika ona równie  
z ekstrapolacji trendów, które ukszta towa y medialn  charakterystyk  dnia 
dzisiejszego, jeste my ufni, e taka w a nie b dzie przysz o  edukacji. Im 
pr dzej zaczniemy w sposób rzeczywisty unowocze nia  szkolnictwo, tym 
lepiej, gdy  samo wyposa enie szkó  w komputery i tablice interaktywne 
(które s u  g ównie za projektory wy wietlaj ce zawarto  tradycyjnych  
z natury podr czników) nie zmienia jako ciowo sedna do wiadczenia edu-
kacyjnego. Warto podkre li , e wiele tradycyjnych podr czników jest 
obecnie wyposa onych w dodatki multimedialne, które pozwalaj  na prze-
niesienie zawarto ci ksi ki na tablic  interaktywn . Taka strategia reduku-
je ogromny interaktywny potencja  nowoczesnych mediów do poziomu 
staromodnego rzutnika do prze roczy. Nadszed  wi c czas na cyfrow   
i twórcza rewolucj . 

 
METODA IMMERSYJNO-MEDIALNA NA TLE INNYCH METOD 

 
Istniej ce metody nauczania by y zawsze uwarunkowane aktualnie po-

trzebami, rodkami i dost pnymi urz dzeniami technicznymi, rozumie-
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niem tego, czym jest j zyk oraz ci gle zmieniaj cymi si  definicjami uczenia 
si  jako procesu, które wyznacza  post p w psychologii. Suma tych uwa-
runkowa  i wynikaj cych z nich wyborów (które pojawia y si  w ró nych 
konfiguracjach) okre la a ich charakter. W glottodydaktyce istnieje podsta-
wowy podzia  na metody konwencjonalne i niekonwencjonalne nauczania 
j zyków obcych.  

Metody konwencjonalne zazwyczaj odwzorowywa y aktualnie dominu-
j ce w psychologii teorie uczenia si  lub koncentrowa y si  na jednym wy-
branym aspekcie aktywno ci j zykowych, uznaj c go za najwa niejszy dla 
efektywnego nauczania. Na przyk ad metoda gramatyczno-t umaczeniowa 
zosta a uformowana pod wp ywem za o enia, e kompetencje j zykowe 
maj  s u y  prawie wy cznie do t umaczenia na j zyk ojczysty tekstów 
pisanych w j zyku obcym, natomiast aspekt komunikacyjny by  pozbawio-
ny praktycznego znaczenia. Kolejn  metod  u ywan  równolegle z metod  
gramatyczno-t umaczeniow  by a metoda bezpo rednia wynikaj ca z po-
trzeby komunikacji werbalnej. Wykorzystywa a ona jako nauczyciela native 
speakera. Typowym dla tej metody nauczycielem by a obcoj zyczna gu-
wernantka. Audiolingwalizm by  odpowiedzi  na sytuacj , która powsta a 
w czasie drugiej wojny wiatowej, kiedy pojawi a si  potrzeba szybkiego 
nauczenia o nierzy podstawowych kompetencji komunikacyjnych. Nie do 
ko ca spe ni a swoj  rol , poniewa  nie zawiera a elementów kreatywno ci, 
a nauczanie polega o na powtarzaniu gotowych zda , co mia o uniemo li-
wi  powstawanie b dów. Metoda kognitywna nawi zywa a do zmodyfi-
kowanej metody gramatyczno-t umaczeniowej.  

W metodach niekonwencjonalnych brane s  pod uwag  mi dzy innymi 
ró nice indywidualne mi dzy uczniami lub akcentowane ró ne aspekty 
aktywno ci j zykowych. Jedn  z najbardziej ulubionych przez nauczycieli  
i uczniów metod niekonwencjonalnych jest TPR (reagowanie ca ym cia em). 
Metoda ta uznawana jest za najodpowiedniejsz  dla najm odszych grup 
wiekowych uczniów. Zawiera elementy zabawy i unika ewentualnych pro-
blemów zwi zanych z czasowymi ograniczeniami skupienia uwagi u dzie-
ci. Inn  metod  jest SilentWay, w której uczniowie nie s  zmuszani do ak-
tywno ci j zykowej i podejmuj  j  dopiero, gdy s  do tego gotowi. Metoda 
CLL wykorzystywa a techniki psychoanalityczne i terapeutyczne. Natural 
Method stara a si  odwzorowa  naturalne rodowisko uczenia si  j zyka 
rodzimego. Suggestopedia opiera a si  na za o eniu, e stan relaksacji po-
woduje wykorzystanie rezerw ludzkiego mózgu. Task Based Learning ak-
centuje zwi zek u ywania j zyka z realizacj  prostych zada , na przyk ad 
kupno biletu na autobus. Przed uczniami stawia si  zadania do realizacji, co 
ma doprowadzi  do aktywizacji ich kompetencji j zykowych. 
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Metoda oparta na zanurzeniu w mediach wymyka si  tym podzia om. 
Proponowana przez nas metoda ró ni si  od przedstawionych powy ej 
tym, e nie stanowi jedynie zaakcentowania pewnych aktywno ci j zyko-
wych, ale jest odpowiedzi  na rewolucj  spo eczno-technologiczn  wieku 
cyfrowego. Mówimy tu zatem o dwóch p aszczyznach, które zmieniaj  ja-
ko ciowo zarówno ucznia, jak te  wiat, w którym on funkcjonuje. Zatem 
nasza metoda nauczania j zyka angielskiego nie nale y w a ciwie do adnej 
z tych kategorii (cho  mo na by z pewno ci  nazwa  j  niekonwencjonal-
n ). Dodatkowo wpisuje si  w preferencje pozaszkolne wspó czesnej m o-
dzie y, która postrzega aktywno ci zwi zane z mediami cyfrowymi jako 
zbyt atrakcyjne w porównaniu do pozosta ych (Strykowska, 2013). 

Mówimy tu o medialno ci dominuj cej takie kategorie, jak: jako ciowo 
nowa charakterystyka odbiorcy edukacji ery cyfrowej, trendy i urz dzenia 
techniczne (jako odzwierciedlenie kierunku rozwoju technologii i preferen-
cji odbiorcy tej metody edukacyjnej), rozumienie tego, czym jest j zyk (w 
uj ciu semiotycznym j zyk przenika ka dy akt komunikacji i jest zespolony 
z poznawaniem wiata) oraz nowe rozumienie procesu uczenia si  w psy-
chologii (mówimy tu o zaakcentowaniu perspektywy konstruktywistycznej 
z elementami metakognitywistyki, w po czeniu z dewaluacj  warto ci 
wiedzy jako pami ciowo przyswojonego zbioru faktów). Przede wszystkim 
jednak adaptujemy nasz model edukacyjny do nowej jako ciowo charakte-
rystyki odbiorcy edukacji ery cyfrowej, poniewa  to dla niego przede 
wszystkim projektujemy do wiadczenie edukacyjne.  

Przyjrzyjmy si  teraz bli ej odbiorcy takiej edukacji i samemu procesowi 
uczenia si . 

 

 

ODBIORCA EDUKACJI W NADCHODZ CEJ ERZE SINGULARITY 

 
Kanadyjskie Centrum Edukacji Medialnej w artykule zatytu owanym 

Uzasadnienie dla edukacji medialnej w klasie wskazuje, e „media s  nie tylko 
ród em rozrywki i informacji, ale do wiadczeniem które definiuje nasz styl 
ycia” (Andersen, 2009, s. 1). Cechami definiuj cymi i wyró niaj cymi 

uczniów ery cyfrowej s  przede wszystkim: intensywne codzienne zanu-
rzenie w mediach (po czone z niech ci  do studiowania d ugich tekstów 
pisanych), niezale no  w wybieraniu cie ek i strategii poznawczych 
(wraz z brakiem akceptacji dla nauczania tradycyjnego), intensywna komu-
nikatywno , dziej ca si  g ównie w sposób spontaniczny na ró nych 
p aszczyznach elektronicznych, oraz wielozadaniowo . Tradycyjna szko a 
walczy z multitaskingiem, na przyk ad odbieraj c uczniowi mo liwo  
u ywania telefonu komórkowego, tabletu i innych urz dze  medialnych  
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w imi  poprawienia jego skupienia na lekcji, co cz sto skutkuje rozdra nie-
niem i permanentnym brakiem skupienia.  

Z naszych spostrze e  czynionych podczas praktyki edukacyjnej (jak 
równie  z rozmów z innymi nauczycielami oraz uczniami z ró nych szkó ) 
wynika, e odbiorcy edukacji na wszystkich jej poziomach wydaj  si  coraz 
bardziej preferowa  elektroniczne oraz multimedialne ród a wiedzy  
i umiej tno ci. Tendencja ta jest tym silniejsza im ni ej schodzimy w 
uczniowskich grupach wiekowych. Potwierdzaj  te nieformalne spostrze e-
nia równie  ród a naukowe. Jak donosi serwis informacyjny Daily Mail 
(2012, s. 1): „Najnowsze statystyki pokazuj , e dzieci w wieku 12–15 lat 
sp dzaj  przeci tnie ponad 6 godzin z nosem przyklejonym do ekranu. 
Szokuj co te dane odnosz  si  wy cznie do ekspozycji na media w domu  
i nie dotycz  u ytkowania komputera ani gad etów takich jak smartfony  
w czasie wolnym”. W zwi zku z tak du  ekspozycj  na nowe media (która 
wynika z wyborów niewymuszonych na m odzie y, ale z ich w asnych pre-
ferencji, zainteresowa  i charakterystycznych dla nowych mediów sposo-
bów uczenia si ) powinni my przedefiniowa  charakterystyk  odbiorcy 
edukacji z uczestnika wyk adu, gdzie wiedza przep ywa jednokierunkowo 
od nauczyciela do ucznia, na ucznia, który jest podmiotem interakcji eduka-
cyjnej. Jego preferencje to aktywne poszukiwanie i odkrywanie wiedzy 
przebiegaj ce w ramach procesu zanurzenia w nowoczesnych mediach. Za-
nurzenie to ma form  interaktywn  i jest lepszym terminem dla okre lenia 
takich aktywno ci ni  ekspozycja na media. Ekspozycja by aby w a ciwym 
s owem dla odbiorców programów telewizyjnych, którzy w a ciwie pozo-
staj  bierni podczas ogl dania.  

Uczniowi ery cyfrowej towarzyszy w jego aktywno ciach równie  inten-
sywna komunikacja elektroniczna z innymi cz onkami grup rówie niczych, 
cz sto istniej cymi wy cznie na p aszczy nie internetowej. Je li przyjmiemy 
tak  perspektyw  na dominuj cy charakter medialnych aktywno ci intelek-
tualno-komunikacyjnych jako charakterystyczn  dla wspó czesnego pod-
miotu edukacji, to powinno to stanowi  indykator dla przeorientowania 
koncepcji edukacji jako takiej, poprzez zast pienie nauczania tradycyjne-
go nauczaniem immersyjnym opartym na koncepcjach konstruktywizmu. 
To umo liwi uczniowi, w ramach przyznanej mu niezale no ci, konstru-
owanie wiedzy i umiej tno ci w sposób aktywny poprzez partycypacj   
w aktach komunikacji oraz eksploracji mediów i zasobów Internetu. Je li 
spojrze  na ucznia jako integraln  cz  grupy, to dodatkow  spo eczn  
korzy ci , któr  przyniesie nam przeorientowanie na nowoczesne media, 
b dzie egalitaryzm wynikaj cy z naszych aktywno ci w rodowisku in-
ternetowym, które „jest bardziej równorz dne je li chodzi o status roz-
mówców w porównaniu do komunikacji twarz  w twarz, poniewa  czyn-
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niki takie, jak atrakcyjno  osobista, presti  spo eczny i dobra materialne nie 
odgrywaj  adnej roli w dyskusji” (Eggen, Kauchak, 2004, s. 87). 

Mo emy wi c stwierdzi , e korzystne dla odbiorcy edukacji ery cyfro-
wej b dzie odpowiadaj ce jego charakterystyce, nasycone mediami otocze-
nie umo liwiaj ce jak najbardziej wygodne i spontaniczne dla niego funk-
cjonowanie, a wi c otoczenie i aktywno ci wykorzystuj ce multitasking. 
Takie nabywanie wiedzy lub umiej tno ci zagwarantuje mu niezale no  
poprzez sta y dost p do zasobów Internetu, multimedialn  zawarto  i cha-
rakterystyk  tre ci edukacyjnych oraz otwarte schematy zaj  lekcyjnych 
wymagaj ce i pozwalaj ce na aktywne dzia ania ucznia w ramach konstruk-
tywistycznego pojmowania zjawiska uczenia si . Warto ci  dodatkow  tak 
prowadzonych zaj  jest przygotowanie do wiadomego i krytycznego 
uczestnictwa w ró nych aspektach funkcjonowania mediów wspó czesnych, 
poniewa  dla uczniów „bardzo wa ne jest zrozumienie, e ka dego dnia od-
dzia uj  na nas setki wiadomo ci, które wp ywaj  na nasze postawy, warto-
ci i zachowanie – nie zawsze wiadomie” (Dylak, 2004, s. 99). Zadaniem 
wiat ego nauczyciela jest zatem wspó uczestnictwo w wiecie medialnym, 

który jest równie  wiatem jego uczniów. 
 

 

CZYM JEST PROCES UCZENIA SI  W ERZE SINGULARITY 
 
Zapami tywanie jest mechanizmem adaptacyjnym, które mózg osoby 

zanurzonej w jakiej  aktywno ci wykonuje dynamicznie i selektywnie  
w zale no ci od potrzeb. Wymuszanie zapami tywania jest wi c anachro-
nizmem wynikaj cym z przekonania o wy szo ci systemu administracyj-
nego kontroluj cego edukacj  nad kreatywnym i konstruktywistycznym 
rozumieniem uczenia si . Ulubionym argumentem edukatorów wymusza-
j cych pami ciowe opanowywanie du ych porcji materia u jest to, e bez 
„pewnej podstawowej wiedzy” uczniowie nie b d  „kompetentni”. Przyj-
rzyjmy si  temu na przyk adzie królowej nauk – matematyki. W tradycyj-
nym rozumowaniu im wi cej wzorów i wspó czynników ucze  pami ta, 
tym lepiej. Prawda? Niekoniecznie. Ucze , który wku  na pami  ca e tabli-
ce matematyczne wraz z zamieszczonymi na nich wzorami, nie jest najlep-
szym matematykiem w szkole i prawdopodobnie nigdy nim nie b dzie, po-
niewa  zmarnowa  za du o czasu na przyswajanie niepotrzebnej informacji, 
zamiast rozwi zywa  zadania. Dodatkowo ucze , który rozwi zuje du o 
zada , korzystaj c z tych samych tablic, zapami ta selektywnie najcz ciej 
u ywane wzory i sta e. Oznacza to ekonomizacj  pracy i pami ci, któr  
gwarantuje fakt, i  za selekcj  zapami tywania odpowiada jego mózg, a nie 
biurokrata ustalaj cy program nauczania.  
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W dydaktyce przyjmuje si , e uczenie si  to nade wszystko systematy-
zowanie wiedzy, ale szczególnie obecnie, a dok adnie mówi c w erze 
wszechobecnej informacji, mo na pokusi  si  o rewizj  tego stwierdzenia. 
Uczenie si  to chaos, a ca o  tej pozornej sprzeczno ci obejmuje teoria chaosu – 
z o ono ci, czyli wy aniania si  porz dku z tak zwanego chaosu, który, jak 
si  okazuje, chaotyczny nie jest. To, co na pierwszy rzut oka odbieramy jako 
chaos, oznacza jedynie wy sz  lub bardziej skomplikowan  form  organi-
zacji, której nie potrafimy jednoznacznie zinterpretowa , która nie poddaje 
si  redukcjonistycznemu rozumowaniu, ale prowadzi do wy aniania si  
zauwa alnego porz dku.  

Uczenie si  jest tak  w a nie umiej tno ci  sieci neuronowych. Nie mo-
emy rozs dnie oczekiwa , e b dzie przebiega o w sposób liniowy i na 

dodatek podobny u ró nych uczniów. „Wra liwo  systemów z o onych na 
warunki pocz tkowe jest mierci  redukcjonizmu” (Baranger, 2006, s. 7). 
Za o enia tradycyjnej edukacji wynikaj  z przyj cia redukcjonizmu do wy-
ja niania i ewaluacji procesów uczenia si . Procesy uczenia si  nie s  jednak 
oparte na za o eniu liniowym i dlatego perspektywa redukcjonistyczna nie 
jest w stanie ich obj . S  one wielowymiarowe, dynamiczne chronologicz-
nie i nie daj  si  nawet we wszystkich aspektach okre li  ani tym bardziej 
przewidzie , podobnie jak stany energetyczne pojedynczego atomu. Dlate-
go w naszej metodzie jako sk adniku edukacji przysz o ci akwizycja i wy a-
nianie si  wiedzy lub systemu j zykowego zast puj  klasyczne nauczanie. 
Teoria chaosu – z o ono ci obrazuje, jak z niewyobra alnego chaosu po -
cze  neuronowych wy ania si  uporz dkowanie i koncepcjonowanie wia-
ta. Je li zatem chcemy zoptymalizowa  proces uczenia si  i nauczania, to 
musimy zorganizowa  go w sposób uwzgl dniaj cy naturalne pryncypia 
procesu uczenia si  jako procesu twórczego, konstruktywistycznego i z na-
tury rzeczy chaotycznego. Dodatkowo proces ten przebiega niepowtarzal-
nym tropem dla ka dego z uczniów – co jest uzasadnione neurologicznie, 
spo ecznie i nawet j zykowo. Sandra Bloom, psychiatra z USA, uwa a, e 
teoria chaosu – z o ono ci w odniesieniu do rozumienia cz owieka niesie  
z sob  obietnic , e „istnieje co  poza fragmentarycznym, redukcjonistycz-
nym i nastawionym na eksploatacj  modelem natury cz owieka – który to 
model atakuje nas obecnie z ka dej strony” (Bloom, 2000, s. 4). 

W takim przypadku organizowanie edukacji w sposób z góry zaplano-
wany jest dzia aniem przeciwnym samej naturze uczenia si  i sprzecznym  
z ludzk  potrzeb  samostanowienia, która w my l Self-Determination  
Theory (teoria samookre lenia) jest warunkiem koniecznym akceptacji i in-
ternalizacji ludzkich aktywno ci, a szczególnie uczenia si . 

W odniesieniu do procesów uczenia si  wykorzystuj cych zanurzenie  
w mediach mo emy powiedzie , e  
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Jest imperatywem to, aby nauczyciele zrozumieli uczenie si  i PROCESY przetwa-
rzania informacji. Nauczyciele zak adali kiedy , e s  jedynym ród em informacji. 
Nowe technologie spersonalizowa y uczenie si , otwieraj c drzwi eksploracji, od-
kryciu i procesom wykonawczym, które personalizuj  uczenie si , przekszta caj c je 
w do wiadczenie osobiste, aktywne, a nawet chaotyczne (Scharf, 2002, s. 2). 
 
Czym jest zatem prawdziwe i efektywne uczenie si  w erze cyfrowej, je li 

uczenie si  pami ciowe ma nik y sens? Wydaje si , e powinni my uczy  
umiej tno ci uczenia si  bardziej ni  tre ci edukacji samych w sobie. Kon-
cepcj , do której nawi zuje taki punkt widzenia, jest metakognitywizm. 
„Badania nad metapoznaniem mia y historyczn  wag , poniewa  podkre -
la y aktywny udzia  ucznia w procesie uczenia si ” (Miltiadis, 2008, s. 152) 

Omawiaj c praktyczne implikacje oparcia nauczania j zyka angielskie-
go na teorii systemów z o onych Harshbargera, mi dzy innymi postuluje 
si , eby:  

 
Zamiast narzuca  sztywne i standaryzowane jednakowo dla wszystkich metody pe-
dagogiczne i materia y, edukatorzy i programy edukacyjne skupi  si  na dostarcza-
niu uczniom bogatego rodowiska stymuluj cego po czonego ze zró nicowanymi 
interesuj cymi i wci gaj cymi aktywno ciami, które promuj  zindywidualizowane 
uczenie si , materia y które s  personalnie wa ne i wynikaj  z zainteresowa  poje-
dynczych uczniów (Harshbarger, 2005 s. 15).  
 
W a nie takie otoczenie i wynikaj ce z niego zindywidualizowane 

cie ki uczenia si  proponujemy jako podstaw  do wiadczenia j zykowego 
b d cego po czeniem zanurzenia w mediach oraz immersji j zykowej. 

 
 

IMMERSJA JAKO MECHANIZM NABYWANIA KOMPETENCJI  
(RÓWNIE ) J ZYKOWYCH 

 
Chc c w a ciwie rozumie  termin „immersji” (lub zanurzenia w j zyku 

czy w mediach), proponujemy nast puj c  definicj . S owo „immersja” 
oznacza fizyczne zanurzenie przedmiotu w cieczy. W odniesieniu do j zyka 
okre la ono stan, w którym osoba pod wiadomie nabywa kompetencji j -
zykowych na skutek zanurzenia w rzeczywisto ci nowego dla niej j zyka. 
W nauczaniu j zyka, immersja oznacza kurs j zykowy, w którym j zyk ob-
cy jest jednocze nie jedynym j zykiem u ywanym w trakcie zaj . Immersja 
jest wi c, matematycznie rzecz ujmuj c, wystarczaj co du  totaln  sum  
procesów informacyjnych (j zykowych i pozaj zykowych wspó tworz cych 
akty komunikacyjne i poznawcze), na skutek której w mózgu osoby zanu-
rzonej w takim rodowisku j zykowym uruchamiaj  si , bez udzia u wia-
domo ci, mechanizmy adaptacyjne, które na podstawie sumy do wiadcze  
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wynikaj cych z interakcji ze rodowiskiem stopniowo buduj  model nowe-
go j zyka. Mo emy wi c powiedzie , e bezwiedne nabywanie kompetencji 
j zykowych w takim rodowisku jest mechanizmem adaptacyjnym. Nale y 
podkre li , e nie mówimy o biernej ekspozycji na j zyk, ale o aktywnym 
funkcjonowaniu w rodowisku nasyconym j zykiem, gdzie jego u ywanie 
staje si  jedn  z kompetencji niezb dnych do funkcjonowania jednostki  
w tym rodowisku. Tradycyjnie nauczanie immersyjne j zyka obcego opar-
te by o na immersji spo ecznej, a wi c umieszczeniu osoby przyswajaj cej 
j zyk w rodowisku, w którym inne osoby pos ugiwa y si  tylko tym j zy-
kiem (jako ich j zykiem ojczystym), co prowadzi o do sytuacji, kiedy u y-
wanie tego j zyka by o warunkiem skutecznego funkcjonowania w nowym 
otoczeniu. 

Metoda immersyjno-medialna wykorzystuje te do wiadczenia, propo-
nuj c proces akwizycji j zyka w rodowisku medialnym, gdzie zanurzenie 
w mediach jest to same z zanurzeniem w rodowisku j zykowym, jak rów-
nie  interaktywnym rodowisku spo ecznym. Ogólnodost pne multime-
dialne zasoby Internetu stanowi  idealny materia  do zbudowania takiego 
w a nie rodowiska, które dodatkowo uruchamia mechanizmy poznawcze, 
gdy  uczenie si  j zyka i odkrywanie wiata oraz funkcjonowanie w wy-
branych grupach spo ecznych s  tutaj nierozerwalnie po czone. Dodatko-
wo mo na zauwa y , e zanurzenie w takich mediach, po czone z immer-
sj  j zykow , odtwarza w sposób bardzo wierny pierwotne rodowisko 
immersyjne, w którym nabywali my nasz j zyk rodzimy (co by o równie  
cech  tradycyjnie rozumianego nauczania poprzez immersj ). Podobnie jak 
tam – mamy tu do czynienia z j zykiem jako elementem negocjacyjnym 
mi dzy osob  a rzeczywisto ci  pozaj zykow , która jest poprzez j zyk po-
znawana, eksplorowana i modyfikowana podczas interakcji j zykowej. 
Zdecydowan  przewag  naszej metody jest jednak znaczeniowe, j zykowe  
i poznawcze bogactwo rodowiska medialnego, które by oby niemo liwe 
do osi gni cia tradycyjnymi metodami.  

Nasza metoda opiera si  równie  na zasadniczo innym rozumieniu j -
zyka (a w konsekwencji zastosowaniu odpowiednich dla takiego rozumie-
nia pryncypiów metodycznych) ni  j zyk rozumiany jako niezale ny od 
osoby ucznia sposób kodowania wiadomo ci lub zestaw sprawno ci grama-
tycznych i kompetencji s ownikowych. Ten model, który niestety dominuje 
nadal zarówno w teorii, jak i w praktyce nauczania, poci ga za sob  plano-
w  odtwórczo  aktywno ci ucznia i nastawienie na poprawno , które  
w praktyce uniemo liwiaj  kreatywno  u ucznia i wpajaj  mu g bokie 
przekonanie, e najwa niejsz  cech  j zyka, którym b d  si  „pos ugiwa ”, 
jest liczba b dów, któr  trzeba minimalizowa . W tej perspektywie na-
uczany j zyk na zawsze pozostanie j zykiem obcym, nigdy nie b dzie za-
adoptowany jako w asny.  
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W przeciwie stwie do tego odhumanizowanego widzenia j zyka (z któ-
rego wynika wszechobecno  pami ciowo zorientowanych i niewymagaj -
cych kreatywno ci testów jako miernika kompetencji j zykowych) immersja 
j zykowa oferuje zindywidualizowan  cie k  poznawania j zyka, promo-
wanie ekspresji i eksperymentowania w ramach j zyka oraz wynikaj c  
st d jego akceptacj , a tak e mo liw  internalizacj .  

 

 

EWALUACJA SKUTECZNO CI METODY 

 

Nasza metoda sta a si  przedmiotem bada  eksperymentalnych w celu 
okre lenia jej skuteczno ci. Eksperymentalny program zaj  oparty na na-
szej metodzie zosta  przeprowadzony w roku szkolnym 2010/11 na pod-
stawie innowacji dydaktycznej „Tablica interaktywna Twoim oknem na 
wiat”, zatwierdzonej przez profesora Wac awa Strykowskiego i Zak ad 

Nowoczesnych Technologii Nauczania UAM w Poznaniu. Zaj cia te by y 
integraln  cz ci  nauczania j zyka angielskiego w klasie III gimnazjum  
i obejmowa y 50% jednostek „lekcyjnych w roku szkolnym. W trakcie zaj  
g ównym tematem by  serial „Southpark” w po czeniu z regularnym prze-
gl daniem i komentowaniem internetowych serwisów informacyjnych, ta-
kich jak Time, BBC, Euronews. Zaj cia odbywa y si  w zgodzie z filozofi  
nauczania humanistycznego i nauczania responsywnego. Dzi ki obecno ci 
serialu „Southpark” oraz wspólnej eksploracji zasobów Internetu uda o si  
spe ni  kluczowe za o enia naszej metody nauczania j zyka, co przedsta-
wiamy poni ej. 

Umieszczenie do wiadczenia, jak i aktywno ci j zykowych w cyber-
przestrzeni zapewni o autentyczno  materia u, która oznacza nie tylko au-
tentyczno  ród a j zykowego, ale przede wszystkim uznanie materia u za 
autentyczny przez uczniów, czyli ich akceptacj  serialu i internetowej spo-
eczno ci fanów „Southpark” jako wa nego dla nich i powi zanego znacze-

niowo z ich wiatem. Umo liwi o to równie  aktywacj  ego w procesie 
uczenia si  – dzi ki tak podobnej perspektywie widzenia wiata i wa nych 
dla nastolatków na ca ym wiecie problemów uda o si  stworzy  emocjo-
naln  relacj  mi dzy uczniami i bohaterami serialu oraz skupion  wokó  
portalu Southpark spo eczno ci  internetow . 

Dzi ki rezygnacji z klasycznego podr cznika wprowadzili my jako  
poznawczo- kulturow , która w odró nieniu od tradycyjnego nauczania 
elementów kultury krajów angloj zycznych (obejmuj cego histori  rodziny 
królewskiej w Anglii lub histori  pomników w Londynie) da a uczniom 
wgl d i zrozumienie bie cych problemów etnicznych, politycznych i spo-
ecznych w USA, na przyk ad problem nielegalnych imigrantów, wojen na 
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Bliskim Wschodzie, sytuacji mniejszo ci seksualnych itp. Aktywno ci 
uczniów budowali my na wyra aniu opinii, dyskusjach i indywidualnych 
cie kach poznawczych zgodnie z semiotyczn  perspektyw  rozumienia 

j zyka jako cz ci procesów poznawania wiata i swobodnego wyra ania 
siebie.  

Zmienienie ról nauczyciela i ucznia mia o pozytywne skutki poznawcze 
i psychologiczne. Umo liwi o to uczniom dokonywanie aktywnych wybo-
rów tematów i zawarto ci swoich aktywno ci j zykowych (zgodnie z za o-

eniami teorii samookre lenia). Samopotwierdzenie w asnej warto ci na 
forum spo ecznym osi gn li my dzi ki prezentowaniu w asnych zaintere-
sowa  i odkry  w Internecie na forum klasy. Równie wa ne okaza o si  sil-
ne zaanga owanie czynnika emocjonalnego, dzi ki gor cym nieraz dyskus-
jom na przedstawiane powy ej i zbli one tematy. Prowadzili my te  
wspóln  z uczniami eksploracj  mediów, w trakcie której stali si  oni nieza-
le nymi odkrywcami j zyka i wiata, gdzie nauczyciel by  jedynie ich 
przewodnikiem i doradc . 

Klasyczne strategie nauczania stosowali my wy cznie dla tematów 
zwi zanych z gramatyk ; jak wynika z naszego do wiadczenia, to jedyny 
obszar, w którym instrukcje formalne s  przydatne dla uzupe nienia spon-
tanicznej akwizycji j zyka. Pozwoli o to równie  przygotowa  uczniów do 
testowego egzaminu gimnazjalnego. Okaza o si , e do osi gni cia wyso-
kich wyników, nawet na tak jednostronnie zaprojektowanym egzaminie, 
potrzebna by a niewielka liczba takich instrukcji formalnych uzupe niaj -
cych procesy akwizycji j zyka, które w naszym programie pe ni y rol  klu-
czow . 

Rezygnacja z pami ciowego opanowywania kolejnych dzia ów s ownic-
twa i popularyzacja systemu Super Memo sprawdzi a si  u wi kszo ci 
uczniów – cz  pozosta a przy metodach tradycyjnych. Zgodnie z wyzna-
wan  filozofi  nauczania responsywnego ta metoda nie by a im narzucana.  

O obiektywnej wymiernej skuteczno ci tego programu wystarczy po-
wiedzie , e uczniowie z nieelitarnej szko y osi gn li redni wynik z egza-
minu gimnazjalnego z j zyka angielskiego wynosz cy 82%, a jednocze nie 
w subiektywnej ocenie uczniów atrakcyjno  takich zaj  mierzona w wielu 
kategoriach okaza a si  trzykrotnie wy sza od znanych im do tej pory pod-
r czników szkolnych (Szymiec, 2012, s. 453). Metoda immersyjno-medialna 
jest zatem skuteczn  i zorientowan  przysz o ciowo metod , która oferuje 
efektywne przyswajanie j zyka w bogatym znaczeniowo i naturalnym dla 
uczniów rodowisku, oparte na zindywidualizowanych cie kach uczenia 
si . Jej upowszechnienie b dzie jednak wymaga o wyposa enia nauczycieli 
j zyka w szeroki zakres kompetencji medialnych i wiedz  z pedagogiki 
medialnej, których nie naucza si  jeszcze na studiach j zykowych. 
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WNIOSKI I UWAGI KO COWE 
 
Jednym z najwa niejszych i najcz ciej ostatnio dyskutowanych s ów 

dotycz cych technologii, kultury i spo ecze stwa jako takiego jest Singulari-
ty. Teoria ta, stanowi ca ekstrapolacj  obecnych trendów w technologiach 
informacyjnych, obejmuje dwie p aszczyzny.  

Z jednej strony sugeruje ona, e ci gle rosn cy udzia  komputera – a w 
konsekwencji jego niezb dno  w realizacji wi kszo ci zada  zawodowych 
i spo ecznych – doprowadzi w ko cu do praktycznej nieroz czno ci z jego 
u ytkownikiem. T  p aszczyzn  mo na by nazwa  integracj  funkcjonaln . 
Dla wielu osób przewidywania te w du ej mierze ju  si  sprawdzi y, a po-
twierdza je ci g e zapotrzebowanie na kolejne coraz bardziej skomplikowa-
ne urz dzenia. Na przyk ad wielkim zainteresowaniem ciesz  si  wprowa-
dzane obecnie do u ytku interaktywne okulary Google-glasses cz ce 
funkcj  GPS, po czenia internetowego, telefonu i urz dzenia do wideokon-
ferencji. U ytkownik widzi jednocze nie obraz rzeczywisty oraz na o on  
na niego zawarto  ró nych mediów elektronicznych. Na przyk ad jedz c 
obiad, mo na symultanicznie prowadzi  wideokonferencj  i kontynuowa  
j , jad c tramwajem. Takie jednoczesne zanurzenie w mediach i obecno   
w wiecie realnym, które s  powi zane funkcjonalnie, nazywa si  rzeczywi-
sto ci  poszerzon  – Augmented Reality.  

Drug  p aszczyzn  stanie si  po czenie komputera i u ytkownika 
przybieraj ce form  fizyczn . Tutaj prowadzi si  badania nad integracj  
uk adu nerwowego z obwodami cyfrowymi. Przyk adem sukcesu takiej 
technologii jest przywracanie wzroku niewidz cym osobom, dokonywane 
dzi ki wszczepieniu fotoreceptorów i po czeniu ich z wi zkami nerwo-
wymi otrzymuj cymi spreparowany odpowiednio, przez równie  wszcze-
pione podzespo y komputerowe, sygna  elektryczny. Dalej droga przetwa-
rzania obrazu odbywa si  ju  w normalnym trybie. Pod czenie uk adu 
nerwowego do sta ej pracy w po czeniu z komputerem i sterowanie nim 
bez urz dze  po rednicz cych jest, naszym zdaniem, tylko kwesti  czasu. 

Idea stopniowego zespalania cz owieka z komputerem ma wielu zwo-
lenników, ale te  niestety wielu przeciwników. Zwolennicy mówi  o ko-
nieczno ci uzyskania takiego po czenia dla dalszego rozwoju cywilizacji. 
Przeciwnicy próbuj  nas straszy  widmem doktora Frankensteina (cho  
osoby, którym przywrócono wzrok, do jej przeciwników nie nale ). 
Wszystkie wielkie idee wymy lone przez ludzko  spotyka y si  z oporem 
rodowisk konserwatywnych i tradycjonalistycznych, którego si a by a 

wprost proporcjonalna do ich wagi. Oceniaj c prac  i post py cybernetyki, 
stajemy zdecydowanie po stronie Giordano Bruno, a nie inkwizycji. Wpro-
wadzone w Polsce ju  w latach 70. has o „Edukacja dla przysz o ci” w wiet-
le tych rozwa a  nabiera coraz wi kszej wagi i w t  perspektyw  wpisuje 
si  proponowane nauczanie poprzez zanurzenie w mediach. 
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