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Innowacyjność w perspektywie badawczej: badania nad akwizycją języka w glottodydaktyce 

 

 

Badania nad akwizycją języka pierwszego dostarczają wielu cennych informacji odnośnie do 

specyfiki nabywania językowych kompetencji komunikacyjnych na kolejnych etapach rozwoju 

poznawczego dziecka. Jednym z narzędzi w rozwijaniu językowych kompetencji 

komunikacyjnych jest przeformułowanie, definiowane jako „proces odtworzenia wypowiedzi, 

w której elementy zachowane z wypowiedzi źródłowej łączą się z elementami 

zmodyfikowanymi w stosunku do tej wypowiedzi. Modyfikacja może dotyczyć poziomu 

leksykalnego, składniowego lub semantycznego” (Martinot 2012 [1994] : 65). Pod kątem 

progresji nabywania złożoności językowej widocznej w narracyjnych wypowiedziach dzieci 

powstałych w wyniku przeformułowania, badania te wykazują charakterystyczne cechy 

odnoszące się do ich dojrzałości poznawczej, znajomości cech tekstu i operowania dyskursem.  

Zważywszy na kontekst uczenia się/nauczania, rozwijanie językowych kompetencji 

komunikacyjnych zależne jest od stymulacji językowej i osobistych celów uczenia się, a także 

powiązania uczenia się z potencjałem językowym/poznawczym osoby uczącej się 

wynikającym z doświadczeń uczenia się języków w ogóle (języka ojczystego, a także kolejnych 

języków obcych). Wartością aplikacyjną badań nad akwizycją języka w perspektywie 

glottodydaktycznej jest  zatem nie tyle przełożenie tych badań na nowy kontekst interpretacji 

wyników osiągniętych analogicznymi  metodami i narzędziami badawczymi, ale wyłonienie 

ich specyficznego (innowacyjnego z punktu widzenia modelowania nauczania/uczenia się) 

potencjału na potrzeby konkretnej sytuacji dydaktycznej.  

W naszym wystąpieniu postaramy się wskazać na innowacyjny potencjał badań nad 

przyswajaniem/rozwijaniem językowych kompetencji komunikacyjnych inspirowanych 

badaniami akwizycyjnymi w następujących zakresach: 

- wykorzystanie korpusów językowych uczniów w badaniach statycznych dla celów opisu 

zachowań językowych uczniów na danym etapie zaawansowania nauki i ich przełożenia na 

konkretne działania dydaktyczne (w szkolnej nauce języka na wczesnych etapach 

edukacyjnych); 

- rozwijanie kompetencji uczenia się poprzez interwencję dydaktyczną opartą na dialogu 

dydaktycznym (w sytuacji nauki drugiego języka obcego) ; 



- wykorzystanie przeformułowania jako treningu strategicznego dla różnych potrzeb nauki 

języka obcego (na przykładzie studiów filologicznych).  
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