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Mgr Magdalena Adamczyk 
Uniwersytet Warszawski 
 

Współczesna dydaktyka wobec przeszłości: przyswajanie czasów przeszłych 
w języku hiszpańskim przez polskich uczniów 

 
W referacie przedstawiony zostanie projekt badań glottodydaktycznych przyswajania przez 
Polaków systemu czasów przeszłych w języku hiszpańskim na podstawie analizy korpusu prac 
uczniowskich. Ich celem jest zaproponowanie rozwiązań ułatwiających przyswojenie 
analizowanego podsystemu językowego oraz rozwój sprawności językowej w posługiwaniu 
się nim, a także opracowanie w tym celu odpowiednich materiałów i zastosowanie 
nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.   

Dobór przedmiotu badań wynika z osobistych doświadczeń zarówno jako ucznia, 
a obecnie także nauczyciela języka hiszpańskiego, z których wynika, że system czasów 
przeszłych jest jednym z elementów języka, w zakresie zastosowań którego uczniowie 
odczuwają dużą niepewność blokującą ich komunikacyjnie, a otrzymywane wyjaśnienia 
uznają za niewystarczające.  

Zgodnie z najnowszymi tendencjami glottodydaktycznymi w celu przebadania tego 
zagadnienia przeprowadzone zostają badania korpusowe z zastosowaniem najnowszych 
modeli analitycznych po ich uprzednim przeglądzie i weryfikacji. Jak dotąd metoda badań 
korpusowych w zakresie przyswajania języka hiszpańskiego przez polskich uczniów nie 
została szerzej zastosowana, a dotychczasowe propozycje dydaktyczne i rozwiązania 
w zakresie nauczania systemu temporalnego wydają się nie w pełni wystarczające.  

Celem referatu będzie przedstawienie trudności związanych z nauczaniem i uczeniem 
się badanych opozycji temporalnych oraz będących na nie odpowiedzią propozycji 
konceptualnych, które ułatwiają uczniom ich przyswojenie. 
 
 
 

Dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska 
Uniwersytet Warszawski 
 

Eksperymentalna glottodydaktyka okulograficzna na przykładzie badań własnych 
 
Rozwój i coraz większa dostępność zaawansowanych narzędzi badawczych coraz częściej 
pozwalają na prowadzenie badań wspieranych aparaturowo już nie tylko w medycynie, 
biologii czy naukach ścisłych, ale także w dyscyplinach, które dotychczas z różnych względów 
nie wykorzystywały takich narzędzi i nie były z nimi kojarzone. Jednym z takich obszarów jest 
glottodydaktyka, która korzysta zazwyczaj z tradycyjnych narzędzi badawczych, jak 
kwestionariusze, testy językowe czy obserwacje. Natomiast nowopowstała eksperymentalna 
glottodydaktyka okulograficzna łączy w sobie dotychczasowe osiągnięcia glottodydaktyki 
z nowoczesnymi, bardzo zaawansowanymi możliwościami technologicznymi, jakie daje 
okulograf (eyetracker), tj. urządzenie rejestrujące ruch gałek ocznych. Urządzenie to pozwala  
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spojrzeć na stare i nowe problemy glottodydaktyczne z zupełnie innej perspektywy 
i w związku z tym od kilku lat jest wykorzystywane przeze mnie do badania podręczników do 
nauki języka angielskiego.  

Celem wystąpienia jest krótkie przedstawienie okulografu w kontekście badań 
lingwistycznych i glottodydaktycznych, zwięzła charakterystyka prowadzonych przeze mnie 
badań okulograficznych dotyczących pracy uczniów z podręcznikiem do nauki języka 
angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej, a następnie zebranie najważniejszych otrzymanych 
przeze mnie wyników i, na ich podstawie, sformułowanie ogólnych konkluzji. 

 
 

 

Dr Ewa Andrzejewska 
Uniwersytet Gdański 
 

Innowacyjne podręczniki – innowacje w podręcznikach do nauki języków obcych  
(I etap edukacyjny) 

 
Wprowadzenie języków obcych do nauczania wczesnoszkolnego było jedną z bardziej 
znaczących innowacji edukacyjnych we współczesnej Europie. Obniżenie wieku 
rozpoczynania szkolnej nauki języków – obok licznych zmian – przyniosło ze sobą także 
dynamiczny rozwój materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla tej grupy uczniów. 
W początkowym okresie zwracano uwagę na to, aby podręczniki dla dzieci były nie tylko 
przyjazne dla uczniów, ale także w dużym stopniu pomocne dla nauczycieli, dla których praca 
w młodszych klasach stanowiła nowe wyzwanie. To właśnie podręczniki miały ułatwiać 
transfer innowacyjnych treści i metod do praktyki dydaktycznej. Po ponad 25 latach od 
wprowadzenia wczesnego nauczania języków obcych do szkół nowe podręczniki dla dzieci 
oceniane są pod kątem innowacji, co jest np. warunkiem otrzymania tytułu „Podręcznika 
Roku”, nadawanego przez Georg Eckert Institute for International Textbook Research 
(nagroda w 2017 r.: Come – in, język angielski dla dzieci). Ażeby zrozumieć, co stanowi 
o innowacyjności aktualnych podręczników, należy spojrzeć wstecz, jak przez ostatnie 25 lat 
rozwijały się materiały do nauczania języków obcych dzieci i na tym tle przyjrzeć się nowym 
tendencjom w aktualnie stosowanych książkach szkolnych. 

 
 

 

Dr Jakub Bielak  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Pozytywne emocje i strategie afektywne wśród studentów filologii angielskiej 
 
Po pewnym okresie zapomnienia, jaki nastąpił po przeminięciu popularności 
humanistycznego podejścia do nauczania języków, pozytywne emocje ponownie zyskują co- 
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raz większe zainteresowanie badaczy uczenia się i nauczania języków (np. Dewaele, 
MacIntyre, 2014, 2016; MacIntyre, Gregersen, Mercer, 2016; Oxford, 2015). W wystąpieniu 
przedstawiony będzie projekt badawczy, którego celem było zinwentaryzowanie 
pozytywnych emocji związanych z nauką języka angielskiego doświadczanych przez 
studentów filologii angielskiej oraz powiązanie ich ze strategiami afektywnymi służącymi do 
ich wywoływania, wzmacniania i utrzymywania. W projekcie wykorzystano innowacyjny 
kwestionariusz Gkonou i Oxford (2016; Managing Your Emotions for Language Learning 
[Ankieta Radzenie Sobie z Emocjami w Nauce Języka Obcego]), który oparty jest na 
scenariuszach wywołujących u uczących się języków rozmaite emocje i który został 
uzupełniony o dodatkowe scenariusze dopasowane do kontekstu niniejszego projektu. 
Dodatkowym instrumentem były częściowo ustrukturyzowane wywiady z wybranymi 
uczestnikami badania. Wyniki wskazują, że pozytywne emocje takie jak radość, duma czy 
wdzięczność są rzadko efektywnie wywoływane lub wzmacnianie przez odpowiednio 
dobrane strategie regulacji emocji. W podsumowaniu wskazane będą strategie zaczerpnięte 
z prac psychologów pozytywnych, które mogą poszerzyć repertuar strategii afektywnych 
stosowanych przez uczących się języka z pożytkiem dla ich rozwoju językowego. 
 
 
 

Dr Małgorzata Bielicka 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Efektywność nauki języka obcego w immersyjnych placówkach edukacyjnych  
na poziomie przed- i wczesnoszkolnym w Polsce 

 
Celem edukacji szkolnej jest przygotowanie uczniów do życia w zglobalizowanym świecie, 
w którym znajomość wielu języków obcych jest umiejętnością kluczową. Z racji 
uwarunkowań historyczno-politycznych, polskie rodziny są w przeważającej mierze 
rodzinami monolingwalnymi polskojęzycznymi. Dlatego w przypadku dzieci polskich, ich 
edukacja językowa będzie w głównej mierze oparta na edukacji szkolnej.  

Przedmiotem wystąpienia jest przedstawienie założeń modelu nauczania małych 
dzieci języków obcych, nazwanego „Modelem Poznańskim”. „Model Poznański” zakłada 
immersyjne nauczanie języka o mniejszej randze światowej już od przedszkola, ewentualnie 
od szkoły podstawowej, natomiast nauczanie języka angielskiego odbywa się od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej wg rozpowszechnionej już w Polsce tradycyjnej koncepcji 
nauczania, czyli poprzez systematyczną naukę języka wg progresji lingwistycznej na 
wydzielonych lekcjach w szkole. Ze względu na brak wielojęzycznych szkół podstawowych, 
w celu sprawdzenia efektywności powyższego modelu, założono nowy rodzaj placówki 
dydaktycznej, tzw. „Świetlicę niemiecką”, w której dzieci przez trzy lata zanurzane były 
w język niemiecki. Drugą placówką badawczą było Dwujęzyczne Polsko-Niemieckie 
Przedszkole „Ene due Rabe”.  

W dalszej części wystąpienia przedstawione zostaną wyniki pomiaru kompetencji 
gramatycznej w zakresie języka niemieckiego tych dzieci, które uczyły się języka niemieckiego 
wg powyższego modelu. Wyniki te ujęte zostały także na wypracowanych w toku ich analizy  
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poziomach kompetencji gramatycznej. Umieszczenie wyników na poszczególnych poziomach 
umożliwiło ocenę wybranych grup dzieci, a tym samym ocenę efektywności nauczania 
w placówkach immersyjnych dla dzieci przed- i wczesnoszkolnych. 
 

 

 

Dr Dominika Bucko 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

Rozwijanie świadomości metakognitywnej u przyszłych nauczycieli języka polskiego 
jako obcego 

 
Znajomość strategii oraz umiejętność zastosowania ich w różnych sytuacjach pozwala 
studentom nabrać pewności i niezależności w nauce języka obcego. Ponadto sprawia, że 
studenci przejmują odpowiedzialność za proces uczenia się, a ich motywacja i pewność 
siebie stopniowo wzrastają. Trening strategiczny przyczynia się do zwiększenia świadomości 
studentów na temat zależności pomiędzy odnoszonymi sukcesami lub niepowodzeniami 
w rozwiązywaniu danego problemu, a typem działań podjętych w celu wykonania zadania.  

Postulując potrzebę wprowadzania treningu strategicznego w nauczaniu języka 
polskiego jako obcego, uważam za nie mniej istotne rozwijanie świadomości 
metakognitywnej przyszłych nauczycieli języka obcego. Przeprowadzone przeze mnie 
w ubiegłym roku badania pokazały, jak ważne jest dla przyszłych nauczycieli języka polskiego 
jako obcego rozwijanie świadomości metakognitywnej (przebieg i rezultaty zostały opisane 
w artykule dla „Języków Obcych w Szkole”). W związku z tym zdecydowałam się te badania 
pogłębić i poszerzyć. Zaprezentowane wnioski i proponowane rozwiązania metodyczne 
mogą być interesujące dla wszystkich glottodydaktyków. Nauczyciel świadomy stosowanych 
przez siebie strategii podczas rozumienia tekstów obcojęzycznych może lepiej rozumieć 
działania studentów i skuteczniej wprowadzać trening strategiczny na zajęciach, a przez to 
przyczynić się do wzrostu efektywności nauczania. 
 
 
 

Mgr Małgorzata Derecka 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

Rap na zajęciach realioznawczych kierunków filologicznych jako odzwierciedlenie 
zmian językowych i społecznych w Niemczech 

 

Język niemiecki młodzieżowy jest zjawiskiem godnym szczególnej obserwacji i badań, 
ponieważ jest odzwierciedleniem obecnych przemian w życiu politycznym, gospodarczym, 
społecznym i kulturalnym. Niezaprzeczalny wpływ na rozwój języka w Niemczech ma ludność 
napływowa, migranci oraz osoby z tzw. tłem migracyjnym. Jednym z ich kanałów komunika- 
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cyjnych jest muzyka, a w szczególności rap. Aykut Anhan znany publiczności i fanom jako 
Haftbefehl jest jednym z raperów z tłem migracyjnym. To niemiecki raper pochodzenia 
turecko-kurdyjskiego urodzony w Offenbach. Teksty jego piosenek odzwierciedlają w języku 
wulgarnym, choć typowym dla wielu raperskich tekstów rzeczywistość człowieka żyjącego 
między narkotykami, przemocą, seksem. Oprócz tego po-rusza zagadnienia 
równouprawnienia mniejszości narodowych w Niemczech czy też różnic społecznych. Teksty 
jego charakteryzują się zapożyczeniami z wielu języków (angielski, turecki, arabski, francuski 
i inne), neologizmami, grami słownymi, skrótami, co czyni z języka niemieckiego swoisty 
patchwork. To w dużej mierze przerysowane, ale jednak odzwierciedlenie języka 
niemieckiego młodzieżowego, który nie jest hermetyczny względem innych języków oraz 
mechanizmów, które czynią z niego narzędzie do możliwie pełnej integracji oraz odnalezienia 
własnej tożsamości lub walki o jedno i drugie. Czy teksty raperskie to dobry materiał 
dydaktyczny w pracy ze studentami filologii germańskiej w ramach zajęć językoznawczych 
czy też realioznawczych? To właśnie przedmiot rozważań autora.  

 

 
 

Prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Innowacyjność w edukacji językowej a profesjonalizm nauczycieli 
 

Innowacyjność w edukacji językowej, tak jak w każdej innej dziedzinie, wiąże się nieodłącznie 
ze zmianami, których nadrzędnym celem jest usprawnienie/optymalizacja procesu nauczania 
języka poprzez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań. Jako przykłady tak postrzeganej 
innowacyjności można podać wprowadzenie nauczania zadaniowego, wykorzystanie 
technologii informacyjnej, czy też zastosowanie portfolio w procesie oceniania ucznia. Za 
innowacyjność można również uznać ekspansję j. angielskiego w nowych kontekstach 
nauczania, jak np. nauczanie przedszkolne, czy też coraz popularniejsze nauczanie typu CLIL. 
Niewątpliwie innowacyjność niesie ze sobą nowe pojmowanie procesu nauczania, czy też roli 
nauczycieli w tym procesie, a co za tym idzie, stanowi ona swoistego rodzaju wyzwanie dla 
profesjonalizmu nauczycieli. Stąd też celem niniejszej prezentacji jest spojrzenie na 
innowacyjność w edukacji językowej z perspektywy nauczycieli, którzy w dużym stopniu 
będą odpowiedzialni za powodzenie wprowadzanych zmian. 
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Mgr Aleksandra Dyda 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
 

Analiza programów studiów na kierunku Filologia Romańska wybranych polskich 
uniwersytetów pod kątem profesjonalizacji kształcenia akademickiego 

 
We współczesnym zglobalizowanym świecie znajomość języków obcych jest jednym 
z kluczowych narzędzi pracy. Coraz częściej pracodawcy wymagają znajomości języka obcego 
na takim poziomie, który pozwoli na swobodne posługiwanie się nim  
w konkretnych sektorach zawodowych. 

W badaniu dotyczącym miejsca i roli języków obcych dla potrzeb zawodowych na 
kierunku Filologia Romańska, analizuję przede wszystkim udział języków specjalistycznych  
w programach studiów oraz skupiam się nad zjawiskiem profesjonalizacji. Do badania 
wybrałam dziewięć ośrodków akademickich, na których realizowany jest kierunek Filologia 
Romańska (studia stacjonarne II stopnia). Celowo zdecydowałam się na analizę wyłącznie 
studiów II stopnia, ze względu na umiejętności językowe, które powinien posiadać kandydat 
na studia, a więc co najmniej poziom B2+/C1 oraz przygotowanie kierunkowe pod kątem 
wejścia na rynek pracy. 

Przeprowadzone badanie umożliwiło odpowiedź na pytanie dotyczące satysfakcji 
studentów z realizowanego programu studiów w odniesieniu do ich przyszłych planów 
zawodowych. Dzięki analizie podjętego problemu będzie możliwa diagnoza dotycząca 
stopnia profesjonalizacji programów oferowanych na studiach neofilologicznych i jej zakresu.  

Referat może przyczynić się do zdefiniowania działań, które należałoby podjąć  
w celu lepszego dostosowywania treści programów nauczania do oczekiwań studentów oraz 
ustalenia, w jakim kierunku powinny rozwijać się współczesne studia neofilologiczne. 

 
 

 

 

Mgr Tomasz Dziura  
Uniwersytet Wrocławski 
 

Nowe modele w dydaktyce kultury. Polsko-niemieckie miejsca pamięci 
  
W dzisiejszym nowoczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezbędna dla niemal 
każdego człowieka. Potrzebna mu ona jest często w życiu zawodowym i to niezależnie od 
wykształcenia. Spowodowane jest to globalizacją, której przemieszczanie się między krajami 
czy nawet kontynentami stanowi integralną część. By móc odnaleźć się w dzisiejszym 
świecie, sama znajomość języków obcych już nie wystarcza. Niezwykle istotny jest również 
aspekt kulturowy. By móc sprostać wymaganiom dzisiejszego świata w dydaktyce języków 
obcych coraz częściej kładzie się nacisk na kompetencję interkulturową. 
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Tematem mojego referatu będzie przeprowadzony na Freie Universität w Berlinie 

projekt poświęcony nowym modelom dydaktyki kultury. Celem jego było opracowanie pięciu 
jednostek lekcyjnych na podstawie polsko-niemieckich miejsc pamięci dla studentów 
Deutsch als Fremdsprache. Oczywiście nie można mówić o wspólnych niemiecko-polskich 
miejscach pamięci, lecz o takich, które w obu kulturach pełnią podobną funkcję, jak np. 
Volkswagen - Trabant - maluch Ren i Wisła. W referacie tym zamierzam szczegółowo omówić 
jednostkę lekcyjną, w której tworzeniu współuczestniczyłem. Opracowywaliśmy ją na 
podstawie niemieckiego miejsca pamięci, jakim jest uklęknięcie Willy'ego Brandta przed 
pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie oraz polskiego: listu biskupów polskich do 
biskupów niemieckich z legendarnymi już słowami: "Przebaczamy i prosimy o wybaczenie. 

 

 

 

Mgr Mariola Fiema 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

Potrzeby edukacyjne osób w wieku późnej dorosłości a organizacja kursów 
językowych w teorii i w praktyce 

 
Kształcenie językowe, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, zostaje często 
ukierunkowane na podwyższenie zdawalności egzaminów certyfikatowych wśród ludzi 
młodych lub osób w wieku produkcyjnym. Jednakże, w miarę postępowania zjawiska 
starzenia się populacji, na rynku edukacyjnym pojawił się nowy typ uczących się – seniorów, 
dla których nauka języka obcego stanowi aktywną formę rozwoju w okresie późnej 
dorosłości.  

Seniorzy wnoszą do klasy językowej odmienne oczekiwania, związane m.in. 
z poznawaniem kultury kraju, którego języka się uczą. Opanowywanie strategii 
rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub przyswajanie pojęć wyszczególnionych 
w katalogach tematycznych i gramatyczno-syntaktycznych nie jest dla tej grupy priorytetem. 

Marginalizowanie potrzeb osób starszych, a także brak wiedzy na temat 
uwarunkowań wpływających na przebieg procesu kształcenia językowego w tej grupie 
wiekowej, może skutkować szybkim zniechęceniem uczestników, rozczarowaniem 
i zarzuceniem nauki lub spadkiem samooceny.  

Celem wystąpienia będzie zatem przedstawienie podstawowych zasad projektowania 
kursów językowych uwzględniających potrzeby seniorów, wskazanie i omówienie czynników 
wpływających na efektywność zajęć dedykowanych dla osób starszych, m.in. przygotowanie 
odpowiedniego sylabusu, dobór właściwych technik pracy na lekcji bądź materiałów 
dydaktycznych, a w szczególności wyeksponowanie roli nauczyciela i wpływu jego działań na 
podnoszenie jakości kształcenia językowego w grupach zaawansowanych wiekowo.  
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Dr Beata Gałan 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 

Metoda nauczania na odległość w kształceniu językowym 
 
W obliczu dynamicznego rozwoju technologicznego oraz rosnących potrzeb społeczeństwa 
wiedzy, w edukacji językowej coraz częściej wykorzystuje się w różnym stopniu i zakresie nie 
tylko narzędzia multimedialne, ale również szeroko rozumiane metody i techniki kształcenia 
na odległość. 

Aktualnie stosowane formy kształcenia na odległość tworzą nowe uwarunkowania dla 
procesu nauczania /uczenia się języka obcego, którego nadrzędnym celem jest rozwijanie 
językowej kompetencji komunikacyjnej ucznia. W tym kontekście, niezbędne jest 
odpowiednie planowanie aktywności nauczyciela i ucznia, w oparciu o narzędzia pozwalające  
na wielostronne zarządzanie procesem dydaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem 
istoty rozwijania działań językowych z zakresu recepcji i produkcji. 

Celem wystąpienia jest refleksja nad możliwością wykorzystania metody nauczania 
na odległość w kształceniu językowym. W referacie zostaną przedstawione wnioski z badań, 
których głównym założeniem była ocena skuteczności oraz analiza specyfiki metody 
nauczania na odległość w rozwijaniu kompetencji wypowiedzi pisemnej w języku obcym 
w stosunku do klasycznego nauczania. Badaniem objęto osoby rozpoczynające naukę języka 
francuskiego (poziom A1-A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), 
jako co najmniej drugiego języka obcego, w ramach kształcenia akademickiego. 
 

 
 
 

Dr Beata Gałan, dr Ewa Półtorak 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 

Innowacyjny nauczyciel, czyli kto? Próba definicji pojęcia 
 
W aktualnej dyskusji glottodydaktycznej, analiza pojęcia innowacyjności podejmowana jest 
w bardzo różnych obszarach procesu nauczania/uczenia się języków obcych. Z punktu 
widzenia samego procesu nauczania, innowacyjność może być rozpatrywana w kontekście 
wykorzystywanych narzędzi i materiałów dydaktycznych, stosowanych metod i technik pracy 
czy też podejmowanych przez nauczyciela czynności dydaktycznych.  

W zależności od przyjętej perspektywy, innowacyjność działań nauczyciela może nie 
być jednakowo rozumiana przez uczestników procesu dydaktycznego. Celem wystąpienia 
jest próba zdefiniowania profilu innowacyjnego nauczyciela na podstawie wniosków 
pozyskanych w zaproponowanych badaniach ankietowych. W badaniach wzięto pod uwagę 
opinię trzech grup: uczniów, nauczycieli, oraz studentów kierunków pedagogicznych, 
przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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Dr Iwona Gryz 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
 

Nowatorskie rozwiązania w nauczaniu języków obcych uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi – pokonywanie trudności w uczeniu się języka 

angielskiego przez dzieci dyslektyczne 
 
Na początku wystąpienia zostanie przybliżona podstawowa terminologia związana 
z ryzykiem dysleksji oraz dysleksją rozwojową (rodzaje, przyczyny). Następnie omówione 
zostaną główne trudności, z jakimi borykają się uczniowie dyslektyczni na zajęciach języka 
obcego (m. in.: kaligrafia, pisanie, czytanie). W części ostatniej prezentacji przedstawionych 
zostanie kilka nowatorskich rozwiązań pracy z uczniami ze wspomniana dysfunkcją, 
stosowanych podczas zajęć języka angielskiego (z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz Metody Multisensorycznej). 
 

 

 

Dr Monika Janicka 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 

Zastosowanie metody LdL (uczenie się poprzez nauczanie) na kursie „gramatyka 
w komunikacji” na studiach licencjackich – wyniki eksperymentu dydaktycznego 

 
Celem referatu jest przedstawienie wyników eksperymentu przeprowadzonego w grupie 
studentów studiów licencjackich na kierunku lingwistyka stosowana w ramach kursu 
„gramatyka w komunikacji”, w którym badana była skuteczność metody Lernen durch 
Lehren (uczenie się poprzez nauczanie) (http://www.ldl.de/). Ta zorientowana na działanie 
metoda nauczania i uczenia się, w której uczniowie/studenci samodzielnie wyszukują 
i opracowują materiały dotyczące wybranych zagadnień, a następnie prezentują je innym 
uczącym się, ma szereg zalet. Należą do nich m.in.: zwiększenie partycypacji i aktywności 
osób uczących się, rozwijanie kompetencji miękkich, jak umiejętność wyszukiwania, 
przetwarzania, prezentowania informacji czy kształtowanie pewności siebie. Wykorzystanie 
metody LdL na zajęciach języka obcego intensyfikuje także komunikację w języku obcym 
i zwiększa czas przeznaczony na produkcję językową. 

Celem eksperymentu była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy praca 
metodą LdL przynosi lepsze efekty i jest bardziej skuteczna od tradycyjnych metod 
nauczania, w których to nauczyciel organizuje pracę grupy, a także, jakie warunki muszą 
zostać spełnione, aby w sposób optymalny wykorzystać zalety metody LdL. 

Jako podsumowanie zaprezentowane zostaną wypowiedzi uczestników 
eksperymentu na temat przydatności zastosowania LdL w rozwijaniu językowych 
kompetencji komunikacyjnych oraz kompetencji metodycznych. 

 
 



KSIĘGA ABSTRAKTÓW PTN OLSZTYN 2017             

 
14 

 

 

Dr hab. Iwona Janowska 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

Innowacje i zmiany w systemie opisu kształcenia językowego – ESOKJ 2.0? 
 

Europejski system opisu kształcenia językowego, opublikowany przez Radę Europy 
i adresowany do szerokiego kręgu odbiorców liczy już przeszło 15 lat. Od 2001 roku powstało 
40 wersji językowych tego dokumentu, co świadczy o jego dużej popularności. Bez wahania 
można stwierdzić, że wywarł on znaczący wpływ na uczenie się/nauczanie języków 
nowożytnych w Europie. Jest stosowany we wszystkich sektorach edukacji, gdzie często 
stanowi jedyny obiektywny punkt odniesienia. Pomógł on w przygotowaniu strategicznych 
dokumentów polityki językowej, ale również programów nauczania i praktycznych 
materiałów dydaktycznych. Nierzadko jednak był przedmiotem krytyki i kontrowersji. Braki 
i niedociągnięcia, które wydają się naturalną konsekwencją jego kompleksowości 
i zakładanych celów, zostały również zauważone przez jego twórców. Od kilku lat trwają 
prace, mające na celu poprawę niedociągnięć i dostosowanie do współczesnego kontekstu 
posługiwania się językiem. Celem referatu będzie opis oraz próba podsumowania prac nad 
modernizacją ESOKJ. 
 

 

 

Dr hab. Anna Jaroszewska 
Uniwersytet Warszawski 
 

O zmaganiach „tradycji” z „innowacyjnością” na podstawie analizy koncepcji 
kształcenia obcojęzycznego realizowanej w jednej z warszawskich szkół Montessori 

 
Celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi na zapętlenie pojęć „tradycja” i „innowacyjność”, 
do którego dochodzi w ostatnich latach m.in. w obrębie układu glottodydaktycznego. 
Zazwyczaj inne znaczenie funkcjonalne przypisują im inicjatorzy kolejnych zmian 
systemowych zmierzających do gruntownej reformy polskiej oświaty, inne badacze 
i propagatorzy nowych trendów w dydaktyce języków obcych, jeszcze inne rzemieślnicy 
codziennej praktyki nauczycielskiej czy w końcu uczniowie i ich rodzice/opiekunowie. 
Różnice te, niekiedy nieznaczne, innym razem istotne, implikuje w głównej mierze różna 
perspektywa, z której „tradycja” i „innowacyjność” są obserwowane, doświadczane 
i oceniane. Przesądzają o nich również indywidualne cele uczestników systemowo 
postrzeganego procesu kształcenia w zakresie języków obcych i obcych kultur. Brak 
jednorodności w rozumieniu tych pojęć siłą rzeczy prowadzi lub może prowadzić do 
problemów sprzężonych na obszarze działalności stricte dydaktycznej i w sferze 
towarzyszących jej relacji interpersonalnych. Próbę ich rozpoznania autorka wystąpienia 
podejmie przywołując przykład Integracyjnej Podstawowej Szkoły Montessori w Warszawie – 
prawdopodobnie jednej z wielu niepublicznych placówek oświatowych, w których dochodzi  
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do zmagań „tradycji” z „innowacyjnością”, lecz przykuwającą uwagę oryginalnością 
realizowanej w niej koncepcji kształcenia.   
 

 

Dr Alina Dorota Jarząbek 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

Podręcznik do języka niemieckiego w ocenie ucznia 
 
Podręcznik w swojej klasycznej, papierowej formie stanowi nieprzerwanie główne medium 
na lekcji języka obcego w polskim systemie edukacyjnym. Dlatego jest obiektem ewaluacji 
i analiz nie tylko rzeczoznawców MEN, lecz także naukowców i dydaktyków. Wybór 
podręcznika to w polskich realiach edukacyjnych decyzja nauczyciela lub zespołu nauczycieli, 
którzy kierują się przy tym własnymi, określonymi kryteriami. Nawet jeśli uczniowie (ani ich 
rodzice finansujący lub współfinansujący zakup podręcznika z racji dotacji ministerialnych) 
nie mają zwykle wpływu na tę decyzję, to warto zapytać o ich opinię na temat dobrych 
i słabych stron podręcznika, z którego uczą się aktualnie języka niemieckiego. Celem referatu 
jest zatem przedstawienie opinii uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
o niektórych aspektach podręcznika do języka niemieckiego, z którego korzystają na lekcji 
szkolnej.  

Na temat tych samych podręczników wypowiedzieli się także nauczyciele 
przedstawiając ich zalety i wady. Analiza blisko 800 uczniowskich opinii, zebranych dzięki ba- 
daniu ankietowemu, może poszerzyć wiedzę nauczycieli oraz okazać się przydatna przy 
podejmowaniu kolejnych decyzji o wyborze podręcznika. 
 

 

Dr Mariola Jaworska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

Indywidualne profile młodzieży z dysleksją rozwojową w edukacji obcojęzycznej – 
studium przypadku 

 
Dorastający młodzi ludzie z dysleksją rozwojową to bardzo zróżnicowana i niejednorodna 
grupa. W obszernej literaturze przedmiotu związanej z tym zagadnieniem często podkreśla 
się fakt, że każda dysleksja jest inna, indywidualna – może charakteryzować się różnym 
stopniem nasilenia, od łagodnego do ciężkiego, może dotykać różnych aspektów edukacji, 
a stopień jej natężenia oraz wpływ na ucznia mogą zależeć od wielu czynników, m.in. rodzaju 
zadania i kontekstu sytuacyjnego. To wszystko powoduje, że konieczne jest uwzględnianie 
indywidualnego profilu każdego ucznia z dysleksją, jego indywidualnych dróg poznawania 
i uczenia się – z uwzględnieniem różnych sytuacji i kontekstów. Profil taki powinien zaś 
uwzględniać opis zaobserwowanych deficytów, ale także mocne strony funkcjonowania 
poznawczego, osobowościowego i społecznego. 
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W referacie przedstawione zostaną wyniki badań empirycznych prowadzonych wśród 

młodzieży z dysleksją rozwojową z zastosowaniem metody indywidualnych przypadków. Ich 
głównym celem było sporządzenie indywidualnych profili uczniów z dysleksją rozwojową 
w celu postawienia diagnozy przydatnej w organizacji procesu nauczania i uczenia się 
języków obcych, ale także opracowanie procedury oraz narzędzi diagnostycznych 
i prognostycznych pomocnych w indywidualizacji kształcenia językowego zarówno z punktu 
widzenia ucznia, jak i nauczyciela. 

 
 

Mgr Ilona Kadys 
Centrum Języka Włoskiego SI we Wrocławiu 
 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych 
na przykładzie włoskiego systemu edukacji 

 
Otaczająca nas rzeczywistość, a wraz z nią rozwijająca się technika jest bezwarunkowo 
powiązana prawie ze wszystkimi dziedzinami naszego życia. Zwłaszcza system edukacji zależy 
coraz bardziej od nowych technologii.  

W dzisiejszych czasach innowacyjność stała się jednym z głównych czynników 
codzienności i trudno wyobrazić sobie pracę nauczyciela i uczniów bez korzystania 
z osiągnięć techniki. Codzienna praktyka zawodowa osób zaangażowanych w kształcenie na 
różnych poziomach edukacji pokazuje wzajemną zależność pomiędzy nauczycielami, 
uczniami i technologią, która wspomaga interakcje wszystkich zainteresowanych. 

Tablice multimedialne, komputery, tablety, programy, aplikacje itp. wspierają 
nauczanie i uczenie się języków obcych. Oczywistym plusem nowoczesnych technologii jest 
możliwość wykorzystania ich w klasie jak i poza nią. Zdążyliśmy się przyzwyczaić do tej 
rzeczywistości i stosujemy nowoczesne technologie na zajęciach. 

W jaki sposób włoska szkoła i jej cały system oświatowy wykorzystują nowoczesne 
technologie w nauczaniu i uczeniu się języków obcych? Czy w nauczaniu j. włoskiego jako 
drugiego zwłaszcza wśród dopiero co przybyłych imigrantów mogą być wykorzystywane 
nowe technologie?  

W referacie przedstawione zostaną wybrane przykłady działań z wykorzystaniem 
nowych technologii we włoskich instytucjach oświatowych. 
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Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, dr Bernadeta 
Wojciechowska 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

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).  
Martinot, C. 2012. « De la reformulation en langue naturelle, vers son exploitation pédagogique en langue 
étrangère: pour une optimisation des stratégies d’apprentissage ». (w) Autour de la compétence 
d’apprentissage de langues : gestion des ressources métacognitives et cognitives. (red. K. Karpińska-Szaj i J. 
Zając). Synergies-Pologne 9: 63-76 
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Mgr Czesław Kiński, dr Jacek Łagun 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

Nihil novi - elementy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego 

w podręczniku do nauczania języka angielskiego England and the English 

 

W ostatnich latach zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe zajmuje coraz 
ważniejsze miejsce w programach nauczania języków obcych w wielu krajach. Koncepcja 
używania języka obcego nie tyle jako celu samego w sobie, ale jako środka do uczenia kultury 
wydaje się być rozwiązaniem zarówno słusznym, jak i relatywnie nowatorskim. 
W nowoczesnych podręcznikach odnajdujemy zarówno całe sekcje poświęcone w całości 
CLIL, oraz elementy tego typu kształcenia w lekcjach poświęconych nauczaniu gramatyki 
i leksyki. Podczas naszego wystąpienia zaprezentujemy wydany w Polsce w roku 1930 
podręcznik do nauki języka angielskiego „England and the English” Władysława Kospoth-
Pawłowskiego jako pozycję bardzo nowoczesną i wyprzedzającą swoje czasy pod względem 
myśli metodycznej. W oparciu o nasze studium przypadku chcielibyśmy pokazać, że to, co 
nazywamy innowacją, w praktyce często oznacza po prostu wprowadzenie elementów 
występujących wcześniej do dydaktyki mainstreamowej. 
 

 

 

Dr Jolanta Knieja 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Konkurs wymowy. Jak inaczej przygotować się do niego? 

 

Jedną z trudności, na jaką napotykają uczniowie chcący wziąć udział w konkursie wymowy 
języka obcego jest brak odpowiedniego pomysłu konkursowego. Odpowiedź na pytanie, co 
i jak przedstawić podczas konkursu, okazuje się być trudna nie tylko dla ucznia. Nawet dla 
nauczycieli, doradzających swym podopiecznym, czym mogą się popisać na scenie 
odpowiedź taka może być niełatwa. Zwłaszcza, jeśli w konkursie ma wziąć udział liczna grupa 
uczniów, z których każda chciałaby zaprezentować coś innego i oryginalnego. Odpowiednie 
rozumienie pojęcia wymowa jak również odpowiednie wykorzystanie bogactwa językowego, 
znajdującego się w otaczającej nas rzeczywistości dostarcza wielu podpowiedzi dla  
potencjalnych uczestników konkursu wymowy.  Może z nich skorzystać nauczyciel, jak 
również jego uczeń. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie niestandardowych 
pomysłów do konkursu wymowy. Uwzględniając znaczenie terminów wymowa i funkcje 
językowe oraz w oparciu o doświadczenia zdobyte przy organizacji konkursu wymowy 
niemieckiej i angielskiej przedstawione zostaną w wystąpieniu propozycje sposobów, które 
nauczycielom i uczestnikom konkursu mogą okazać się przydatne w fazie przygotowania do 
takiego przedsięwzięcia.   
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Mgr Michalina Knyś 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Université Paris-Sorbonne 
 

Po polsku mówię tylko w przedszkolu – o wyzwaniach i potrzebie zmian  
w przedszkolnym nauczaniu jpjo poza granicami kraju 

 
W ostatnich latach możemy zaobserwować rozwój dydaktyki języka polskiego jako obcego 
dzieci i młodzieży. O ile jednak oferta dydaktyczna dla dzieci wczesnoszkolnych i szkolnych 
jest coraz bogatsza, o tyle programów, materiałów i pomocy dla nauczycieli języka obcego 
w przedszkolu (5-6 lat) jest wciąż za mało. 

Szczególnie interesująca jest sytuacja tych pięcio- i sześcioletnich dzieci polonijnych, 
dla których język polski staje się coraz częściej językiem obcym, a jedyny kontakt 
z polszczyzną zapewnia im polska szkoła. W tym kontekście pojawiają się pytania o to, czego, 
jak i za pomocą jakich materiałów uczyć dzieci „niemówiące po polsku” poza granicami 
Polski. Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania jest celem niniejszego wystąpienia. 

W pierwszej części rozważymy psychologiczne uwarunkowania, potrzeby i możliwości 
najmłodszych uczących się języka polskiego, które zostaną usytuowane w kontekście nauki 
we Francji i szans oraz ograniczeń z tym związanych. Takie analizy umożliwią stworzenie 
profilu dziecka uczącego się języka polskiego jako obcego we Francji. 

Następnie, w oparciu o rezultaty powyższych rozważań, przedstawimy analizę 
dostępnych materiałów i programów, co pozwoli na wskazanie ich mocnych i słabych stron 
oraz na określenie cech wzorcowych pomocy dla grupy docelowej. Na zakończenie 
zaprezentujemy przykłady autorskich materiałów do nauki polszczyzny w tej grupie 
wiekowej. 
 
 
 

Dr Katarzyna Kodeniec 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

Potrzeba innowacyjności a oczekiwania nauczyciela i studenta/ucznia 
 

Innowacyjność najczęściej kojarzy się z usprawnieniami, udogodnieniami lub wręcz 
gadżetami nowoczesnych technologii. Szkoły i uniwersytety zabiegają o posiadanie 
nowoczesnego sprzętu, tablica multimedialna staje się najlepszym przyjacielem edukatora. 
Trend ten znajduje odzwierciedlenie w ocenie pracy nauczycieli, gdy pyta się studentów 
wypełniających ankiety na temat pracy nauczyciela, czy używał on sprzętu multimedialnego. 
O innowacyjności wspomina się również w kontekście nowego, oryginalnego podejścia do 
nauczania (odchodzącego od metody wykładowej, wciąż dominującej w rzeczywistości 
szkolnej), czasem w odniesieniu do wiedzy na temat procesów mózgowych i propozycji 
takich zadań, którym sposób pracy ludzkiego mózgu sprzyja. W mediach czasem wspomina 
się o konieczności przedefiniowania roli nauczyciela w procesie kształcenia, ponieważ wiedza  
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dostępna jest na wyciągnięcie ręki ucznia i studenta, w właściwie na kliknięcie na klawiaturze 
komputera, tabletu lub telefonu. W takim zdigitalizowanym świecie nauczyciele i instytucje, 
w których pracują, nie powinni uzurpować sobie roli jedynego lub najważniejszego źródła 
wiedzy. Co zatem mogą i powinni robić w takim świecie nauczyciele i uczniowie? W swojej 
prezentacji postaram się zasugerować kilka odpowiedzi na to pytanie, odnosząc się do 
oczekiwań studentów i uczniów (w oparciu o doświadczenie w nauczaniu różnych grup 
wiekowych i ankiety przeprowadzone wśród studentów anglistyki UWM) oraz wypowiedzi 
współczesnych edukatorów i autorytetów popularyzujących różne wersje innowacyjności 
w świecie nauczania i uczenia się, przede wszystkim języków obcych. 

 

 

Dr Krzysztof Kotuła 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 

Innowacyjne metody nauczania języków obcych: implementacja gier 
komputerowych i światów wirtualnych w procesie glottodydaktycznym 

 
Referat koncentruje się na problemie implementacji rzeczywistości wirtualnej w procesie 
glottodydaktycznym. W pierwszej kolejności zostanie omówione zjawisko gier 
komputerowych oraz światów wirtualnych typu Second Life. Skoncentrujemy się przy tym 
zarówno na łączących je podobieństwach jak i dzielących je różnicach sprawiających, że 
status użytkownika jednych i drugich jest odmienny. Następnie skupimy się na analizie 
transkrypcji lekcji języka angielskiego i francuskiego przeprowadzonych w Second Life oraz 
z wykorzystaniem strategii ludycznych. Skupimy się na problemie dyskursu klasowego i tego, 
w jaki sposób użycie innowacyjnych technologii pociąga za sobą głęboką przemianę 
tradycyjnie postrzeganej roli nauczyciela i ucznia.  
 
 

 

Dr Renata Kozieł 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 

Wykorzystanie metody storytelling w rozwijaniu sprawności mówienia na lekcji 
języka obcego 

 
Celem referatu jest omówienie zastosowania metody storytelling i jej wpływu na rozwój 
kompetencji komunikacyjnej na lekcji języka obcego. Metoda ta, stosowana dotychczas 
głównie we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych zyskuje na popularności także 
w kształceniu młodzieży i dorosłych. Najnowsze technologie oraz stosowanie różnego 
rodzaju mediów na lekcji języka obcego pozwalają na wprowadzenie na zajęcia jej 
zmodyfikowanej formy, tzw. digital storytelling. Jednym z wielu walorów tej metody jest  
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emocjonalne tło przedstawianych treści, co ma niewątpliwie pozytywny wpływ na proces 
zapamiętywania nowych informacji. Metoda ta spełnia również funkcję motywującą, 
wprowadzając na zajęcia element spontaniczności i improwizacji. W referacie przedstawione 
zostaną zarówno zalety stosowania storytelling, jak i przykłady jej użycia na lekcji języka 
obcego.  
 
 
 

 

Prof. UMCS, dr hab. Jarosław Krajka  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 

Od elektronicznego portfolio do telewspółpracy – o możliwościach wspomagania 
kształcenia metodycznego przez nauczanie zdalne na platformie Moodle 

 
Potrzeba poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych dla uatrakcyjnienia studiów 
neofilologicznych stała się faktem, a powszechna dostępność do technologii informacyjnych, 
platform kształcenia na odległość, portali edukacyjnych czy mediów społecznościowych 
otwiera szerokie możliwości wspomagania procesu dydaktycznego i zwiększenia 
efektywności kształcenia neofilologicznego. Wymienić należy tu przede wszystkim 
rozpowszechnienie platform edukacyjnych, z wiodącą prym platformą Moodle, w coraz 
większym stopniu wykorzystywaną do prowadzenia zajęć i zarządzania procesem kształcenia.  

Przygotowanie zawodowe przyszłych nauczycieli, regulowane precyzyjnie w zakresie 
liczby godzin, treści czy form pracy, jest obszarem kształcenia, w którym dodanie 
komponentu nauczania zdalnego może zaktywizować studentów do dyskusji z innymi, 
zachęcić ich do refleksji nad materiałami dydaktycznymi opracowanymi przez 
kolegów/koleżanki czy samooceny własnej kompetencji profesjonalnej. Na szczególną uwagę 
zasługuje możliwość telewspółpracy ze studentami z innych krajów, w podobny sposób 
pracujących nad nabywaniem umiejętności dydaktycznych.  

Celem prezentacji będzie pokazanie różnych modeli wspomagania kształcenia 
metodycznego na studiach neofilologicznych z wykorzystaniem różnych form kształcenia 
zdalnego, w postaci kursu-samouczka, elektronicznego portfolio, komponentu nauczania 
komplementarnego czy projektu zdalnej współpracy. Prezentowane przykłady, zrealizowane 
w ramach różnych zajęć bloku metodycznego na lingwistyce stosowanej UMCS oraz filologii 
angielskiej Uniwersytetu SWPS, pokażą wszechstronność platformy Moodle, wskazując 
jednocześnie na jej ograniczenia.  
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Prof. dr Hans-Jürgen Krumm 
Uniwersytet Wiedeński, Austria 
 

Zmiany w obszarze uczenia się i nauczania języków obcych oraz ich konsekwencje 
dla kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych 

 
Świat się zmienia – czy musi zmieniać się także nauczanie języka obcego? W odpowiedzi na 
to pytanie wcale nie chodzi o stwierdzenie, że prawie wszyscy uczniowie mają smartfony; 
zadaniem kształcenia językowego nie może być przecież podążanie za każdą nową modą. 
Decydujące jest to, że uczący się są dzisiaj inni niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. Charakteryzuje 
ich rosnące zróżnicowanie językowe (często także kulturowe). Ich sieć kontaktów ze 
światem, relacje rodzinne oraz osobiste doświadczenia są bardziej zróżnicowane 
i wielobarwne. Zmieniają się również wymagania w stosunku do nich: muszą umieć 
dostosowywać się do szybko rozwijającego się świata – świata globalizacji, lecz także 
tendencji nacjonalistycznych. W jaki sposób edukacja obcojęzyczna może przyczynić się do 
tego, żeby uczący się odnaleźli się w społeczeństwie otwartych granic, językowej i kulturowej 
różnorodności, nowych możliwości dla każdego z nich? 

Odpowiadając na te pytania, autor wykładu nie może i nie chce podawać gotowych 
rozwiązań, a raczej zaprosić do wspólnej refleksji na temat roli kształcenia językowego oraz 
nauczycieli języków obcych: 

1. Co wnoszą uczący się do procesu uczenia się i nauczania języków obcych: 
różnorodność jako kapitał 

2. Różnojęzyczność jako główna zasada kształcenia językowego i rozwoju szkoły 
3. Zorientowanie na działanie i zadania: na ile autonomiczni mogą być uczący się 
4. Nauka w sieci: uczenie się języka odbywa się nie tylko na lekcji 
5. Rozwój zawodowy i refleksyjność istotą kompetencji pedagogicznej w dzisiejszej 

szkole 

 

Veränderungen im Bereich des Lehrens und Lernens von Sprachen  
und deren Konsequenzen für die Aus- und Fortbildung von 

FremdsprachenlehrerInnen 
 

Die Welt verändert sich – muss sich auch der Fremdsprachenunterricht ändern? Bei dieser 
Frage geht es nicht darum festzustellen, dass nahezu alle Schülerinnen und Schüler über ein 
Smartphone verfügen; es kann nicht Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts sein, jeder 
neuen Mode zu folgen. Entscheidend ist: Auch die Lernenden sind heute andere als noch vor 
10 oder 15 Jahren. Die Lerngruppen sind durch eine zunehmende sprachliche (und oft auch 
kulturelle) Heterogenität gekennzeichnet. Ihre Vernetzung mit der Welt, ihre 
Familienverhältnisse wie auch ihre eigenen Erfahrungen sind vielfältiger, bunter geworden. 
Und auch die Anforderungen an die Lernenden verändern sich: Sie müssen sich in einer 
schnelllebigen Welt zurecht finden, in einer Welt der Globalisierung ebenso wie 
nationalistischer Tendenzen.  
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Welchen Beitrag kann der Fremdsprachenunterricht dazu leisten, dass sich Lernende in einer 
Gesellschaft der offenen Grenzen, der sprachlichen und kulturellen Vielfalt, der neuen 
Möglichkeiten für den Einzelnen, zurecht finden. 

Der Vortrag kann und will zu diesen Fragen keine fertigen Rezepte liefern, aber zum 
gemeinsamen Nachdenken über die Rolle des Fremdsprachenunterrichts und der 
Fremdsprachenlehrenden heute einladen.  

1. Was die Lernenden in den Fremdsprachenunterricht mitbringen: Vielfalt als Kapital 
2. Mehrsprachigkeit als Leitprinzip des Fremdsprachenunterrichts und der 

Schulentwicklung 
3. Handlungs- und Aufgabenorientierung: Wie autonom können/ dürfen unsere 

Lernenden sein 
4. Vernetztes Lernen: Sprachenlernen findet nicht nur im Sprachunterricht statt 
5. Professionelle Entwicklung und reflexives Lehren als Kern der Lehrkompetenz für die 

heutige Schule 
6. Der Umgang mit sprachlicher und kultureller Heterogenität als Merkmal des 

Sprachunterrichts in einer demokratischen Gesellschafft. 

Ausgewählte Literaturhinweise: 
BMBF: schule mehrsprachig: http://www.schule-mehrsprachig.at/ 

Bourdieu, Pierre: Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Kreckel, Reinhart 
(Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. (= Soziale Welt, Sonderband 2). Göttingen: Schwartz 1983: 183-
198. 

Duxa, Susanne: Fortbildungsveranstaltungen für DaZ-Kursleiter in der Weiterbildung und ihre 
Wirkung auf das professionelle Selbst der Lehrenden. (Materialien Deutsch als Fremdsprache ; 
57 FaDaF: Regensburg 2001. 

Europäisches Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung (EPOSA). Europäisches 
Fremdsprachenzentrum: http://archive.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_D_internet.pdf 

Europäisches Profilraster für Sprachlehrende (EPR): http://www.epg-project.eu/raster/?lang=de  

Gogolin, Ingrid/ Lange, Imke/ Michel, Ute/ Reich, Hans H. (Hg.): Herausforderung Bildungssprache – 
und wie man sie meistert. (FörMig-Edition Bd. 9). Waxmann: Münster 2013..  

Hattie, John: Visible Learning. Routledge: London 2009. 

Hufeisen, Britta/ Lutjeharms, Madelaine: Gesamtsprachencurriculum, Integrierte Sprachendidaktik, 
Common Curriculum. Narr: Tübingen 2005. 

Hufeisen, Britta: „Gesamtsprachencurriculum: Überlegungen zu einem prototypischen Modell“ In: 
Baur, R./ Hufeisen, B. (Hg), ‚Vieles ist sehr ähnlich’ – Individuelle und gesellschaftliche 
Mehrsprachigkeit als bildungspolitische Aufgabe. Schneider Hohengehren: Baltmannsweiler 
2011: 265-282. 

Krumm, Hans-Jürgen / Reich Hans H. : Curriculum Mehrsprachigkeit (2011) 
http://oesz.at/download/cm/CurriculumMehrsprachigkeit2011.pdf 

Reich, Hans H. und Krumm, Hans-Jürgen : Sprachbildung und Mehrsprachigkeit. Ein Curriculum zur 
Wahrnehmung und Bewältigung sprachlicher Vielfalt im Unterricht. Waxmann: Münster 2013. 

Schart, Michael/ Legutke, Michael: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung (=Goethe-Institut: 
Deutsch Lehren Lernen  1). Langenscheidt: München 2012. 

Wegner, Anke/ Dirim, Inci (ed): Mehrsprachigkeit und Bildungsgerechtigkeit. Budrich: Opladen/ 
Toronto 2016. 

Wegner, Anke/ Vetter, Eva (ed): Mehrsprachigkeit und Professionalisierung in pädagogischen 
Berufen. Budrich: Opladen/ Toronto 2014. 

http://www.schule-mehrsprachig.at/
http://archive.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_D_internet.pdf
http://www.epg-project.eu/raster/?lang=de
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Mgr Agnieszka Kucfir 
Uniwersytet Wrocławski 
 

Narzędzia e-learningowe w dydaktyce języka niderlandzkiego jako obcego 
 

Rozwój technologii teleinformatycznych nie pozostaje bez echa w dziedzinie nauczania 
języków obcych. W glottodydaktyce coraz powszechniej wykorzystywane są metody 
i narzędzia oferowane przez środki teleinformatyczne takie jak komputery, tablety, a nawet 
telefony komórkowe. Najpopularniejszą grupą e-materiałów dydaktycznych są obecnie te 
ogólnodostępne w Internecie, z których można korzystać praktycznie w dowolnym miejscu 
i w dowolnym czasie. E-edukacja i środki, za pomocą których jest ona realizowana, zmieniają 
także charakter tradycyjnego modelu nauczania języków obcych, czyniąc go bardziej 
zindywidualizowanym i stawiając ucznia/studenta w jego centrum. Celem niniejszego 
wystąpienia jest zaprezentowanie wybranych narzędzi e-learningowych, które 
z powodzeniem mogą być wykorzystywane w nauczaniu języka niderlandzkiego (i nie tylko!) 
jako obcego, takich jak internetowa platforma Kahoot!, za pośrednictwem której w bardzo 
atrakcyjny, przystępny i szybki sposób może zostać sprawdzony poziom przyswojenia 
materiału przez uczestników zajęć. Poza szeregiem zalet wynikających z wykorzystywania 
analizowanych środków e-dydaktycznych, omówione zostaną także możliwe wyzwania 
i ograniczenia związane z ich użytkowaniem. 
 
 
 

Dr Radosław Kucharczyk, dr Krystyna Szymankiewicz 

Uniwersytet Warszawski 

 

Świadomość własnego procesu uczenia się języków obcych przyczynkiem do 
innowacyjnych działań dydaktycznych. W stronę dydaktyki wielojęzyczności  

w początkowym kształceniu nauczycieli 
 

Innowacyjność w edukacji jest pojęciem niezwykle pojemnym: zazwyczaj łączona jest 
z nowatorskimi rozwiązaniami służącymi optymalizacji kształcenia, z postawą twórczą, 
przełamywaniem utartych schematów myślenia czy interdyscyplinarnością (Majewska, 
2016).  

W ramach przygotowania przyszłych nauczycieli języków obcych do podejmowania 
innowacyjnych działań dydaktycznych warto zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania 
w tym celu elementów dydaktyki wielojęzyczności. Promowane przez Radę Europy od ponad 
dziesięciu lat rozwijanie kompetencji różnojęzycznej u uczniów nadal stanowi wyzwanie dla 
nauczycieli języków obcych – wyzwanie, któremu stawić czoła mogą poprzez innowacyjne 
w kontekście dydaktyki języka obcego działania dydaktyczne. W naszym przekonaniu, 
punktem wyjścia dla przygotowania nauczycieli do innowacji w zakresie nauczania 
kompetencji różnojęzycznej jest uzyskanie świadomości własnego procesu uczenia się języ- 
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ków obcych. W obecnym referacie określimy, na czym polegają możliwe działania 
innowacyjne w dydaktyce wielojęzyczności oraz omówimy warunki, jakie powinno spełniać 
kształcenie początkowe nauczycieli, by prowadzić do nauczania języka obcego 
uwzględniającego repertuar językowy uczących się. Szczególną uwagę poświęcimy kwestii 
świadomości studentów na temat własnego procesu uczenia się języków, analizując 
przydatność techniki autonarracji w tym zakresie. 

Bibliografia: Majewska M. (2016) Innowacyjność w pedagogice. Co to znaczy? [w:] publikacja 
pokonferencyjna "Pokazać - Przekazać 2016" http://www.kopernik.org.pl/projekty-
specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/ 

 
 

Mgr Barbara Kyrc 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

Wykorzystanie metod logopedycznych w rozwijaniu sprawności mówienia dziecka 
dwujęzycznego - studium przypadku 

 
Planowany referat będzie próbą spojrzenia na rozwijanie sprawności mówienia dziecka 
dwujęzycznego z perspektywy metod oraz technik dostępnych, które mogą być pomocne 
w planowaniu zajęć wspierających rozwój językowy. Proponowane zagadnienie zostanie 
omówione z perspektywy logopedii, ale także częściowo glottodydaktyki, a więc dziedzin, 
których transdyscyplinarna symbioza jest kluczowa do niesienia skutecznej pomocy dzieciom 
cudzoziemskim rozpoczynającym edukację w polskiej szkole. 

Zarówno na gruncie logopedii, jak i glottodydaktyki podkreśla się rolę języka jako 
narzędzia komunikacji, które dla posługujących się nim członków społeczeństwa, pełni 
funkcję socjalizującą oraz kulturotwórczą. Dlatego też modele postępowania oraz techniki 
wypracowane na gruncie każdej z wymienionych dyscyplin (zwłaszcza zaś logopedii) mogą 
być źródłem trafnych rozwiązań zarówno metodycznych oraz służyć rozwijaniu sprawności 
mówienia w aspekcie tworzenia spójnych oraz poprawnych pod względem gramatycznym, 
stylistycznym dłuższych wypowiedzi. 

Proces doskonalenia sprawności mówienia w języku polskim przez dziecko 
dwujęzyczne z doświadczeniem migracyjnym, zostanie przybliżony przez omówienie 
diagnozy oraz terapii logopedycznej, której była poddana 6- letnia dziewczynka posługująca 
się językiem polskim oraz japońskim. Zostaną również przedstawione propozycje 
wdrażanych rozwiązań metodycznych (m.in. ćwiczenia rozwijające sprawność narracyjną, 
mowę opowieściową, sprawność dialogową itp.). Referat zostanie zakończony wnioskami 
podsumowującymi efekty prowadzonej terapii oraz użyteczność zastosowanych metod oraz 
technik pracy. 
Słowa klucze: logopedia, glottodydaktyka, dwujęzyczność dziecięca, sprawność mówienia, 
dojrzałość szkolna, norma rozwojowa. 
 
 
 

http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/
http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/
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Mgr Patrycja Lipińska 
Uniwersytet Warszawski 
 

Zastosowanie otwartych form pracy na lekcjach języka obcego we wspieraniu 
szczególnych potrzeb uczniów uzdolnionych językowo 

 

Potrzeby uczniów utalentowanych językowo stanowią ciekawe poznawczo zagadnienie 
glottodydaktyki. Wobec potencjału poznawczego tej grupy uczniów otwarte formy pracy 
można zaliczyć do szczególnie efektywnych technik dydaktycznych w procesie kształcenia 
językowego. Praca projektowa czy podejście zadaniowe umożliwiają bowiem aktywny udział 
ucznia w procesie uczenia się, ponadto pobudzają jego ciekawość, wspierają rozwój 
kreatywności, a przy tym urozmaicają lekcję języka obcego. W takich formach 
nauczania/uczenia się w centrum zainteresowania znajdują się uczeń oraz problem. 
Działalność nauczyciela ogranicza się w tym przypadku do organizowania sytuacji 
problemowych, a następnie udzielenia uczniom niezbędnego wsparcia na etapie 
rozwiązywania problemu/realizacji zadania. Należy przy tym pamiętać, że pośrednim celem 
i jednocześnie środkiem nauczania problemowego czy w ogóle otwartych form pracy jest 
podmiotowa aktywność uczniów, a zatem wdrożenie ich do autonomii w uczeniu się. 
Pomimo dość długiej tradycji w światowych systemach oświatowych, w polskiej 
rzeczywistości edukacyjnej, zwłaszcza w powszechnym kształceniu obcojęzycznym, takie 
podejście dydaktyczne w dalszym ciągu postrzegać można jako nowatorskie. Głównym celem 
wystąpienia jest zatem omówienie znaczenia i sposobów wykorzystania otwartych form 
pracy w procesie wspierania wyjątkowych potrzeb uczniów utalentowanych językowo, m.in. 
poprzez odniesienie się do istoty pracy projektowej, stacji edukacyjnych, nauczania 
zadaniowego jako technik dydaktycznych uwzględniających różnorodne potrzeby 
i indywidualny potencjał ucznia zdolnego.   

 
 

 

Dr Renata Makarewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

CLIL w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i jako obcego 
 
CLIL łączy w sobie edukację językowa umocowaną w konkretnym obszarze wiedzy i służy 
podnoszeniu kompetencji językowej i komunikacyjnej. Referat odnosi się do możliwości 
zastosowania tej metody podczas zajęć z języka polskiego jako obcego i przedstawia projekt 
wykorzystania CLIL w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego. Podjęta zostanie 
problematyka wzajemnego inspirowania się glottodydaktyki i dydaktyki polonistycznej. 
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Dr Magdalena Makowska  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

Tekst multimodalny w glottodydaktyce 
 

Wśród cech, które przypisuje się współczesnej komunikacji, naczelne miejsce zajmuje 
multimodalność. Cechuje ona zdecydowaną większość komunikatów i oznacza równoczesne 
wykorzystanie w nich np. elementów językowych i obrazowych, tworzących spójną pod 
względem strukturalnym, semantycznym i funkcjonalnym płaszczyznę wizualną. Podczas gdy 
tekst monomodalny staje się wyjątkiem, za standard w dobie kultury wizualnej coraz częściej 
uważa się właśnie tekst multimodalny. Jego przewaga polega m.in. na tym, że operując 
słowem i obrazem w wielu sytuacjach komunikacyjnych może być uznany za rozwiązanie 
zgodne z zasadami ekonomii językowej. Nie tylko pozwala on bowiem bardziej skupić uwagę 
odbiorcy i jest dla niego atrakcyjniejszy wizualnie, ale także cechuje go pewna 
ergonomiczność wynikająca z faktu, że zwykle zajmuje on mniej miejsca na płaszczyźnie, 
a służy przekazaniu większej ilości informacji.  

Multimodalność odgrywa ogromną rolę także w procesie kształcenia filologicznego. 
Wykorzystywana jest zarówno w podręcznikach, jak i wszelkich innych materiałach 
edukacyjnych dostępnych tak w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. By mogła ona jednak 
stanowić rzeczywiste wsparcie dla ucznia i realną pomoc dla nauczyciela, muszą oni 
dysponować tzw. kompetencją multimodalną, która tak na etapie produkcji tekstu, jak i w fa-
zie jego odbioru pozwoli im w pełni korzystać z potencjału tkwiącego w multimodalności.  

Celem referatu jest ukazanie tego, w jaki sposób multimodalność zmienia kształcenie 
filologiczne, czyniąc je bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla wszystkich zaangażowanych 
w ten proces stron. 
 

 
 

Prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 
 

Innowacyjność w opiniach przyszłych nauczycieli 
 
Według upowszechnionej definicji innowacyjność rozumiana jest jako każda zmiana, która 
ulepsza. Wydawałoby się, że nauczyciele i studenci specjalizacji nauczycielskiej 
z innowacyjnością w nauczaniu języków obcych kojarzą przede wszystkim użycie technologii 
informacyjnej wraz ze sprzętem technicznym do niej przystosowanym. Ostatnio tak wiele się 
na ten temat mówi i pisze. Celem badania przekrojowego, z którego raport prezentowany 
jest w tym referacie, było sprawdzenie, w jaki sposób, poza użyciem komputera i Internetu, 
rozumiana jest innowacyjność w nauczaniu języka angielskiego. W badaniu brali udział 
studenci II roku studiów, przygotowujący się do zawodu nauczyciela w szkole podstawowej. 
Wzięte zostały pod uwagę takie aspekty jak nauczanie metodą projektu, metodę flipped   
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class-room, podejście zadaniowe, ale także stosowanie samooceny, autonomii ucznia oraz 
dzielenie się doświadczeniami w zespole przedmiotowym, z czym nauczyciele wydają się 
mieć największe trudności. Okazuje się, że tak jak się spodziewano, innowacyjność nie jest 
kojarzona wyłącznie z użyciem technologii, ale także z indywidualnym i pozytywnym 
nastawieniem nauczyciela do ucznia, szkoły, grupy klasowej oraz do swojego zawodu. 
Badanie określa, które konkretnie aspekty innowacyjności wymagają największej uwagi 
w trakcie kształcenia nauczycieli, aby istotnie spełniały swoje zadanie ulepszające w ich 
późniejszej pracy zawodowej. 
 
 

 

Mgr Anna Mikulska  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
 

Język polski jako język szkolnej edukacji – propozycja zmian systemowych w polskiej 
szkole w obliczu współczesnych procesów migracyjnych 

 
W ostatnich latach ze względu na nasilenie się procesów migracyjnych do polskich placówek 
oświatowych trafia coraz więcej uczniów nieznających polszczyzny. Bariera językowa utrud-
nia im nie tylko adaptację w nowym środowisku, odnalezienie się w nowej szkole, czy 
nawiązanie przyjaźni z kolegami, lecz przede wszystkim – uczestnictwo w zajęciach szkolnych 
i osiąganie dobrych wyników w nauce.  

Ostatnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 września 2016 r. umożliwia 
szkołom utworzenie oddziału przygotowawczego dla uczniów z zagranicy (emigrantów 
i reemigrantów), którzy nie znają języka wystarczająco dobrze, aby uczestniczyć w zajęciach 
przedmiotowych razem z polskimi rówieśnikami. Z tej możliwości skorzystała jedna ze szkół 
w województwie mazowieckim, do której uczęszcza ponad 15% dzieci obcojęzycznych 
(głównie z Chin i Wietnamu). Placówka od połowy marca br. utworzyła klasę 
przygotowawczą dla 7 dzieci, które zostały zapisane do szkoły już w trakcie roku szkolnego. 

Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja działań podjętych przez zespół 
nauczycieli tej szkoły, których celem jest umożliwienie dzieciom jak najszybszego 
opanowania polszczyzny nie tylko jako języka komunikacji (BICS – basic interpersonal 
communication skills), lecz także jako języka szkolnej edukacji (CALP – cognitive academic 
language proficeincy). Umiejętności komunikacyjne nie są bowiem wystarczające do 
osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. 
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Dr Anna Mystkowska-Wiertelak 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
 

Rola mentalności wzrostowej w osiąganiu sukcesu w nauce języka.                          

Studium przypadku 

 

Pojmowanie roli wrodzonego talentu w procesie nauki obcego języka może przybrać formę 
mentalności zafiksowanej (ang. fixed mindset) lub wzrostowej (ang. growth mindset). Osoby 
przypisujące talentowi sukces w nauce języka obcego uważają, że biegłość językowa zależy 
od wrodzonych umiejętności, pozostających poza ich kontrolą. Osoby, reprezentujące 
mentalność wzrostową wierzą, że zdolności językowe można rozwijać, a to przekonanie 
w decydujący sposób wpływa na ich stosunek do wyznaczania i osiągania celów. Tacy ucznio- 
wie zwykle wykazują bardziej aktywną postawę wobec wyzwań oraz są bardziej odporni 
i wytrwali.  

W przedstawionym tu badaniu wykorzystano technikę zwaną modelowaniem 
retrospekcyjnym w celu zidentyfikowania czynników, które mogły przyczynić się do 
odmiennego ukształtowania sposobu myślenia o nauce języka dwóch studentów filologii 
angielskiej reprezentujących różne typy mentalności. Wydaje się, że przekonania i postawy 
zależą od splotu wielu czynników, zarówno indywidualnych, środowiskowych, jak 
i kontekstualnych; ponadto, okazuje się, że mogą mieć dynamiczny charakter, a zachowanie 
nauczyciela może mieć na nie decydujący wpływ.  
 

 

 

Dr Joanna Nawacka  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

Innowacyjność w procesie nauczania ortografii języka rosyjskiego w szkole wyższej 
 
Znajomość języków obcych w strukturze kompetencji absolwenta uczelni zajmuje ważne 
miejsce. Wyposażenie studenta i absolwenta w skuteczne kompetencje komunikacyjne 
stanowi podstawę rozwijania umiejętności kooperacji społecznej, pozwala rozumieć 
i interpretować sytuacje, zjawiska oraz procesy kulturowe, społeczne, ekonomiczne 
i polityczne. Niniejszy referat jest próbą omówienia zagadnienia innowacyjności w procesie 
nauczania ortografii w szkole wyższej; jest także próbą odpowiedzenia na pytania: czy 
współczesne pojęcie skutecznej komunikacji wymaga znajomości ortografii, a także jakie 
zagadnienia ortograficzne mają wpływ na efektywność nauczania języka obcego. 
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Dr Małgorzata Niemiec-Knaś 
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie 
 

Interdyscyplinarny charakter nauczania języka niemieckiego jako szansa  
na przetrwanie języka niemieckiego w szkole 

 
Nie od dziś jest wiadomym, że nauczyciele języka niemieckiego mają bardzo poważne 
problemy z zatrudnieniem w szkole. Przyczyn jest wiele. Przede wszystkim zdobywanie 
w trakcie studiów uprawnień do nauczania jednego tylko przedmiotu nie daje dobrych 
perspektyw na zatrudnienie w szkole. Przemodelowanie kształcenia w kierunku jego 
interdyscyplinarności oraz nauczanie języka niemieckiego w duchu interdyscyplinarnym 
może stworzyć pewne możliwości.  

Celem referatu jest próba pokazania, jak można wprowadzić profil interdyscyplinarny 
w nauczaniu języka na różnych poziomach kształcenia. Referat nie będzie dotyczył zagadnień 
dwujęzycznego nauczania a jedynie zostaną wykorzystane pewne jego elementy.   

 
 
 

Dr Katarzyna Oszust-Polak 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 

PomySłownik, czyli jak uczyć (się) języka rosyjskiego nowocześnie i efektywnie 
 
Celem prezentacji jest krótki opis repozytorium zróżnicowanych narzędzi i materiałów 
dydaktycznych, mogących znaleźć zastosowanie w nowoczesnym nauczaniu języka 
rosyjskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania.  

W prezentacji przedstawione zostaną wybrane rozwiązania dydaktyczne, które 
można wykorzystać w poszczególnych fazach zajęć językowych w procesie kształtowania 
kluczowych z punktu widzenia efektywnej komunikacji sprawności i kompetencji językowych. 
Będą to m.in.: 

- propozycje, w tym również autorskie, ćwiczeń językowych, które można zaproponować 
uczącym (się) na początku zajęć w ramach rozgrzewki językowej (m.in. skrzynia skarbów;  
gierki słowne, story cubes i inne); 

- z życia wzięte, czyli bank pomysłów, jak wykorzystywać materiały autentyczne (strony 
internetowe sieci handlowych, hoteli itp.); 

- nowoczesne technologie na zajęciach z języka rosyjskiego (wybrane aplikacje do nauki 
mówienia i pisania);  

- „legalne” innowacje, czyli skąd można czerpać inspiracje i materiały, nie łamiąc praw 
autorskich. 
Rozważania będą koncentrowały się głównie wokół zagadnień związanych z nauczaniem 
języka rosyjskiego jako obcego, ale szereg refleksji będzie miała charakter uniwersalny. 
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Dr Anna Pado 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 

Jak trudne rzeczy uczynić łatwymi – nowe rozwiązania w nowym podręczniku  
(Anna Pado, Беседа 1) 

 
Szybko zmieniająca się rzeczywistość, a także postęp w dziedzinie glottodydaktyki 
uzasadniają częste aktualizowanie materiałów do nauki języka.  W ukształtowanej przez 
dziesięciolecia XX i XXI wieku szkolnej rzeczywistości edukacyjnej podręcznik w dalszym ciągu 
jest podstawowym materiałem dydaktycznym. I dopóki szkolna edukacja językowa odbywa 
się poza środowiskiem naturalnym w systemie klasowo-lekcyjnym, pozostanie on  
nieodzowną pomocą dydaktyczną. Aby spełnił swoją rolę i wyszedł naprzeciw oczekiwaniom 
nauczycieli i uczących się, nowoczesna pomoc dydaktyczna powinna być możliwie pełnym 
pakietem edukacyjnym proponującym innowacyjne i skuteczne rozwiązania metodyczne. 
Takich rozwiązań oczekuje się również od materiałów dla początkujących, ponieważ stworze- 
nie solidnej bazy na elementarnym poziomie jest warunkiem sukcesu na kolejnym etapie 
nauki. 

Wiele z takich innowacyjnych rozwiązań znajdzie się w nowym cyklu do nauki języka 
rosyjskiego Беседа (autor Anna Pado) przeznaczonym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
rozpoczynających naukę „od zera”. W prezentacji, który będzie zapowiedzią nowego cyklu do 
nauki języka rosyjskiego, przedstawiona zostanie jego ogólna koncepcja, założenia 
metodyczne oraz niektóre innowacyjne rozwiązania metodyczne zaproponowane w I części 
cyklu. 
 

 

 

Mgr Justyna Pakos 
Uniwersytet Lingwistyczny w Niżnym Nowogrodzie (Rosja) 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

Dlaczego zapominamy o sprawności pisania w procesie nauczania-uczenia się? 
Problemy ze sprawnością pisania wśród rosyjskich studentów  

uczących się języka polskiego 
 

Studiując każdy język obcy powinniśmy zwrócić uwagę na cztery podstawowe umiejętności 
językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Dla Rosjan uczących się języka polskiego 
pierwsze trzy umiejętności nie powodują wielu problemów. Z pisaniem może być inaczej. 
Uczniowie przestają zwracać uwagę na dobre pisanie- poprawne. Piszą słowa w taki sposób, 
w jaki je słyszą, nie wkładają wiele wysiłku w pisownię. W końcu "produkują" materiał, który 
jest pełen niewidocznych dla nich błędów. Najlepszym (i jedynym) sposobem na uczenie 
prawidłowego pisania jest praca nad nim od początku kursów, nie czekając na podniesienie  
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się poziomu znajomości języka u uczącego się. Niestety ignorowanie ćwiczenia sprawności 
pisania to pomyłka, którą nauczyciele popełniają wiele razy podczas procesu nauczania. 

 
 

 

Mgr Ewa Papierz-Łapsa 
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 
 

„Indywidualny profil uczenia się”, czyli o kluczu do skutecznego opanowania 
języków 

 
Jak to możliwe, że niektórzy opanowali kilka a nawet kilkanaście języków obcych? Czy byli 
geniuszami? A może odkryli swój niezwykle efektywny i indywidualny system uczenia się? 
Historia zna przypadki wybitnych poliglotów, którzy byli obdarzeni niezwykłymi predyspozyc-
jami do nauki języka, jak Kenneth Hale, ale i wyjątkowo pracowitych i zdeterminowanych, jak  
Heinrich Schliemann, wreszcie i tych, którzy wypracowali sobie nietypową metodę nauki, jak 
Emil Krebs. Dlaczego jedni z nas biegle opanowują język obcy, a  inni po kilkunastu latach 
nauki wciąż operują zaledwie kilkoma słowami i strukturami. Program autorski opracowany 
na zajęcia „Strategii uczenia się języków obcych” miał na celu wdrożenie studentów 
w zagadnienia skutecznej i efektywnej nauki języka obcego. Zakładał on odkrycie własnej 
metody nauki języka poprzez określenie źródeł motywacji, osobistych preferencji do nauki, 
wyznaczenie celu,  charakterystykę własnego kanału percepcji, typów inteligencji 
i odpowiednich do nich ćwiczeń. Kolejnymi analizowanymi aspektami były: miejsce do nauki, 
zarządzanie własnym czasem, a zwłaszcza tym poświęconym na opanowanie gramatyki 
i słownictwa oraz rozwijanie sprawności językowych. Analiza prac i rozmów ze studentami 
ukazała, że determinująca nas różnorodność może być źródłem wiedzy, które posłuży do 
poznania siebie i zdefiniowania swojego indywidualnego profilu nauki. 

 

 

Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska 
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
 

Badania glottodydaktyczne a nauczanie/uczenie się języka.                                                   
Czy teoria wspiera praktykę? 

 

W proponowanym wystąpieniu omówimy kilka typów badań możliwych do wykorzystania 
w obserwacji i analizie procesu dydaktycznego. Przedstawione zostaną autentyczne 
przykłady badań podłużnych, poprzecznych oraz tzw. pozornie podłużnych, których wnioski  
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przyniosły konkretne implikacje dydaktyczne (nauczanie języka francuskiego jako obcego 
uczniów polskich / nauczanie języka polskiego jako obcego uczniów francuskojęzycznych). 
Proponowana prezentacja ma być jednocześnie przyczynkiem do dyskusji nt. realnych 
powiązań pomiędzy badaniami naukowymi nad akwizycją języków a uprawianą obecnie 
dydaktyką nauczania/uczenia się. 

 
 
 

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
 

Trening strategii uczenia się gramatyki na studiach filologicznych jako przykład 

innowacji dydaktycznej 

 

Choć bardzo wiele wiadomo na temat roli strategii uczenia się w procesie przyswajania 
języka obcego (patrz np. Cohen, 2014; Oxford, 2011, 2017), to istnieje wiele obszarów, 
w których nasza wiedza jest bardzo ograniczona, a jednym z nich są działania podejmowane 
przez uczących się w celu opanowania gramatyki języka obcego (Anderson, 2005; Oxford et 
al., 2007; Pawlak, 2014). Badania w tym obszarze są bardzo ograniczone i jak do tej pory 
ogniskowały się one przede wszystkim na identyfikacji strategii tego typu przy wykorzystaniu 
bardzo różnych narzędzi, często takich, które nie do końca przystają do specyfiki uczenia się 
tego podsystemu. W tej sytuacji nie powinno też dziwić, że do rzadkości należą badania, 
które stawiałyby sobie za cel określenie skuteczności treningu strategicznego w tym zakresie 
(np. Trendak, 2014). Celem wystąpienia jest zaprezentowanie zasad treningu strategii 
uczenia się gramatyki, jeśli chodzi o studentów filologii angielskiej, w sytuacji, gdy język ten 
nauczany jest jako obcy, a nie drugi. Z uwagi na małą liczbę badań w tym zakresie, punktem 
odniesienia będą wskazówki dotyczące ogólnego treningu strategii, specyfika kontekstu 
edukacyjnego, a także klasyfikacja strategii uczenia się gramatyki zaproponowana przez 
Pawlaka (2014).  
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Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, dr Anna Mystkowska-Wiertelak 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
 

Zależność między poziomem opanowania gramatyki a wybranymi zmiennymi 
kognitywnymi i afektywnymi: Zarys projektu badawczego 

 
Choć prowadzone są liczne badania empiryczne mające na celu określenie wpływu różnych 
technik i procedur dydaktycznych na poziom opanowania struktur gramatycznych, to wciąż 
niewiele wiadomo, w jakim stopniu ich efektywność jest moderowana przez zmienne 
indywidulane, które z kolei mogą w dużym stopniu determinować zaangażowanie uczących 
się, a co za tym idzie ich osiągniecia w nauce (patrz Ellis, 2010; Pawlak, 2014). W związku 
z tym niezbędne jest prowadzenie badań empirycznych koncentrujących się na zależności 
między znajomością gramatyki w języku obcym oraz czynnikami indywidualnymi. To właśnie 
taki jest cel zakrojonego na szeroką skalę, niewątpliwie innowacyjnego, projektu badawczego, 
realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, którego zarys zostanie 
przedstawiony podczas niniejszego wystąpienia. W projekcie tym bierze udział ponad 200 
studentów filologii angielskiej i ma on na celu określenie moderującej roli pamięci roboczej, 
gotowości komunikacyjnej, motywacji, strategii uczenia się gramatyki i poglądów na temat 
nauczania gramatyki w przypadku poziomu opanowania rożnych aspektów strony biernej 
w języku angielskim (tj. różne czasy i aspekty), w odniesieniu do zarówno 
produktywnego i receptywnego wymiaru wiedzy eksplicytnej i implicytnej.  

 

 

Dr Wioletta Piegzik 
Uniwersytet Szczeciński  
 

Intuicja w uczeniu się języków obcych 
 

Proponowane studium ma na celu ukazanie roli, jaką pełni/może pełnić intuicja rozumiana 
jako dyspozycja mentalna, która udziela natychmiastowej odpowiedzi na problem językowy 
lub/i komunikacyjny bez w pełni świadomych i trwających w czasie rozumowań logicznych. 
Właściwości intuicji takie jak spontaniczność, pewność działania, kreatywność itp. sprawiają, 
że będąc immanentną cechą ludzkiego umysłu, stanowi ona naturalne narzędzie mogące 
wspierać złożony i rozciągnięty w czasie proces nabywania języka obcego.  

W pracy omówione zostaną zależności pomiędzy działaniem intuicyjnym 
a rozwijaniem świadomości językowej i wyobraźni twórczej. Ponadto przedstawione zostaną 
konkretne propozycje zadań stymulujących rozwój intuicji językowej, która - jak postaramy 
się ukazać - jest stopniowalna i podlega ciągłym przemianom.  

Ramy teoretyczne pracy opierają się z jednej strony na intuicjonizmie Henri Bergsona 
oraz, z drugiej na metodologii Zarządzania umysłem Antoine’a de la Garandierie’ego.  
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Istotnym punktem odniesienia w literaturze glottodydaktycznej jest również 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego i rola, jaką Autorzy dokumentu przypisują 
podmiotowości uczącego się i jego integralnego rozwoju poprzez i za pomocą nabywanego 
języka obcego. 
 

 

 

Dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

Innowacja na drodze praktycznie użytecznej aplikacji? 
Przyczynek na rzecz innowacyjności działań dydaktycznych na przykładzie inkorporacji 
i adaptacji nowszych wyników badań nad językiem w zakresie mówionej niemczyzny 

w wybranym kontekście edukacyjnym 
 
Innowacyjność obok racjonalizacji, optymalizacji i profesjonalizacji wpisuje się w interesy 
poznawcze wielu dziedzin naukowych. W kontekście glottodydaktyki, empirycznej dziedziny 
naukowej generującej wiedzę praktycznie użyteczną, interesujący jest jej zarówno 
teoriopoznawczy (badania naukowe), jak i praktyczny wymiar (wdrożenia), implikujący 
propozycje użytecznych zastosowań w konkretnych kontekstach edukacyjnych.  

Niniejszy referat jest przyczynkiem na rzecz innowacyjności i optymalizacji działań 
dydaktycznych na przykładzie inkorporacji i adaptacji nowszych ustaleń i wyników badań nad 
językiem w zakresie mówionej niemczyzny dla wybranej formy kształcenia, jak też głosem do 
dyskusji nad możliwością zastosowania nowszych wyników badań i opisów lingwistycznych 
w kształceniu językowym na poziomie filologicznym. Podjęte rozważania teoretyczne, jak 
i przedstawione wyniki badań empirycznych oraz zilustrowane przykłady rozwiązań praktycz-
nych służyć mają doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się języka obcego w ramach 
germanistycznego kształcenia językowego, jak i być inspiracją dla dydaktyk innych języków 
obcych na poziomie filologicznym. Wyprowadzone konkluzje stanowić mogą punkt 
odniesienia do kontynuacji dyskusji i badań w dziedzinie integracji ustaleń lingwistycznych 
w kształceniu językowym na poziomie filologicznym oraz do dalszego usprawniania procesu 
dydaktycznego na tym poziomie kształcenia. 
 
 
 

Dr Joanna Pitura 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 
 

Gra miejska - zintegrowane nauczanie historii oraz języka angielskiego w liceum 
 
Jak twierdzi Józef Półturzycki, „[i]nnowacyjna praktyka […] wzbogaca teorię dydaktyczną 
o nowe powiązania i naukowe ustalenia, co nie tylko wzbogaca teorię kształcenia, ale 
również dostarcza wskazań dla praktyki dydaktycznej” (1998, s. 28). Celem wystąpienia jest  
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przedstawienie przykładu takiej innowacyjnej praktyki, tzn. zaprojektowania, przebiegu 
i efektów odbycia gry miejskiej, zorganizowanej w Krakowie w grudniu 2016 dla 
warszawskich licealistów, w trakcie której uczniowie m.in. rozwijali swoją wiedzę historyczną 
i ćwiczyli umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie. Wyniki pokazują, że 
gra miejska może stanowić atrakcyjną i angażującą uczniów formę kształcenia, łączącą 
elementy gry i wykorzystującą nowe technologie w nauczaniu językowo-przedmiotowym 
(języka angielskiego i historii) na poziomie szkoły średniej.  

Prezentowana gra miejska stanowi fragment projektu „Hattersi” – zgamifikowanej 
inicjatywy edukacyjnej, której celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych (w tym 
porozumiewania się w języku obcym oraz kompetencji informatycznych) wśród licealistów 
w ramach zajęć pozalekcyjnych. Projekt ten powstał w ramach współpracy Studenckiego 
Koła Naukowego SNEC działającego w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie oraz XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.  

 

 

Mgr Katarzyna Posiadała  
Uniwersytet Warszawski 
 

Kształcenie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów metodą 
projektu z wykorzystaniem nowych technologii na lekcji języka niemieckiego  

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 

Kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości należą do ośmiu kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie wskazanych w 2006 roku przez Parlament Europejski. 
Rozumiane są jako zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn i obejmują m.in.: 
kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka oraz zdolność do planowania 
przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Znaczenie 
kształtowania tych kompetencji znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w klasach IV-VIII, obowiązującej 
od 1 września 2017 roku. W rozwijaniu kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, 
a także w kształtowaniu umiejętności sprawnego komunikowania się w językach obcych 
i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł, pomocne jest zastosowanie metody projektu, 
również w środowiskach wirtualnych. Referat ma na celu ukazanie, w jaki sposób metoda 
projektu z wykorzystaniem nowych technologii wpisuje się w kształcenie postaw 
przedsiębiorczości na lekcjach języków obcych w szkole podstawowej. Ponadto jest okazją 
do przedstawienia wybranych przykładów prac projektowych wykorzystujących nowe 
technologie w celu kształtowania postaw przedsiębiorczości u uczących się języka 
niemieckiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Proponowane rozwiązania mogą 
wzmacniać i modernizować warsztat pracy nauczycieli języków obcych. 
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Dr Adriana Prizel-Kania 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

Kształcenie kompetencji medialnej przyszłych nauczycieli języka polskiego jako 
obcego – metoda projektu 

 
Dla wielu dydaktyków języka polskiego jako obcego systemowe i umiejętne włączanie 
nowych rozwiązań technologicznych w proces kształcenia językowego stanowi wciąż 
wyzwanie. Wynika to głównie z braku odpowiedniego przygotowania technicznego 
i metodycznego. W referacie zaprezentowany zostanie model kształcenia przyszłych 
nauczycieli języka polskiego metodą projektu, którego celem jest stworzenie przewodnika po 
zasobach internetowych, narzędziach oraz technikach wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu polszczyzny. Referat odwołuje się do 
doświadczeń i rezultatów projektu prowadzonego ze studentami SUM na kierunku 
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłem dla 
prezentowanego projektu są wyniki badania kwestionariuszowego dotyczącego kompetencji 
medialnej oraz wykorzystania TIK w praktyce nauczania przeprowadzonego przez autorkę 
referatu wśród lektorów jpjo pracujących w Polsce i za granicą. 

 

 

Dr Katarzyna Rokoszewska 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

Wariantywność intraindywidualna w rozwoju języka angielskiego na poziomie 
szkoły średniej - analiza pisemnego korpusu ucznia. Plan badawczy 

 
Według Teorii Systemów Dynamicznych, język jest systemem złożonym składającym się 
z różnych podsystemów, które charakteryzują się brakiem stabilności oraz dużą 
wariantywnością. Rozwój podsystemów takich jak złożoność, poprawność i płynność 
językowa przebiega w sposób nielinearny a w podsystemach tych i pomiędzy nimi zachodzą 
różnego typu zależności, które można określić jako wspierające, konkurujące bądź 
warunkowe. Ponadto, wariantywność wewnętrzna ucznia, rozumiana jako różnice 
w poziomie danej zmiennej rozwojowej pomiędzy wielokrotnymi pomiarami, uważana jest 
za jeden z głównych czynników wpływających na rozwój językowy ucznia. Celem niniejszej 
prezentacji jest przedstawienie planu projektu badawczego opartego na pisemnym korpusie 
rozwojowym zbudowanym na podstawie blisko 2000 prac pisemnych ponad 100 uczniów 
zgromadzonych na podstawie wielokrotnych pomiarów w ciągu całego etapu edukacyjnego 
czyli 3 lat szkoły średniej. Głównym celem projektu jest zbadanie związków pomiędzy 
różnymi podsystemami językowymi oraz określenie wpływu wariantywności 
intraindywidualnej na tempo rozwoju poszczególnych podsystemów.     
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Dr Jacek Rysiewicz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Czy innowacyjność bez rzemiosła jest możliwa? 
 

Nauczanie jest jak rzemiosło, a dobry nauczyciel języka to dobry rzemieślnik, który opanował 
zasady nauczania języka przyjęte i akceptowane przez współczesną teorię glottodydaktyczną 
w oparciu o teoretyczne modele uczenia/nauczania poszczególnych podzespołów tegoż, 
i umiejętnie oraz z łatwością stosuje je w codziennej praktyce szkolnej. Zasady te nauczyciele 
przyswajają sobie i wstępnie kształtują podczas przygotowania do zawodu nauczyciela na 
kursach zawodowych w odpowiednich instytucjach. Wstępnym etapem szkolenia nauczycieli 
na Wydziale Anglistyki UAM jest obserwowanie przez praktykantów 20 godzin lekcji języka 
obcego przeprowadzanych przez nauczycieli w szkołach podstawowych. Podczas obserwacji 
lekcji praktykanci wykonywali zadania obserwacyjne, których celem było skupienie ich uwagi 
na wybranych aspektach lekcji. Referat niniejszy jest analizą czterech zadań obserwacyjnych 
(z ogólnej liczby dziesięciu) wykonanych przez 40 praktykantów w 25 szkołach 
podstawowych w Poznaniu. Obszarami, na które skupiono uwagę praktykantów były: 
kształtowanie rozumienia tekstu (czytanie ze zrozumieniem), wprowadzanie nowego 
materiału językowego, i sposoby ćwiczenia tego materiału. Analiza arkuszy obserwacyjnych 
sporządzonych przez praktykantów ujawniła dość znaczne braki obserwowanych nauczycieli 
w umiejętnym przeprowadzaniu tych jakże podstawowych procedur dydaktycznych. 
W kontekście tematu przewodniego niniejszej Konferencji powstają pytania o ontologiczny 
status innowacyjności w obliczu braku epistemologicznych do niego podstaw. 
 
 

 

Dr hab. Anna Seretny 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

Między tradycją a innowacją – glottodydaktyka polonistyczna wczoraj i dziś 
 
Współczesną historię glottodydaktyki polonistycznej można widzieć jako nieprzerwany ciąg 
szeroko zakrojonych innowacji, które w ostatnich latach objęły wszystkie niemal jej 
subdyscypliny: od pedeutologii począwszy, przez badanie procesu efektywności 
opanowywania języka oraz opracowanie materiałów dydaktycznych, na metodyce nauczania 
języka skończywszy. W ich wyniku, m.in., zmienił się system kształcenia nauczycieli języka 
polskiego jako obcego, spopularyzowane zostały wykorzystywane w glottodydaktyce 
światowej metody i techniki nauczania, wydaje się coraz więcej nowoczesnych w formie 
i treści podręczników oraz rozmaitych materiałów dydaktycznych, doszło też do modernizacji 
programów nauczania oraz standaryzacji wymagań programowych, wprowadzony też został 
w życie system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Innowacje 
w glottodydaktyce polonistycznej mają z pewnością różny stopień oryginalności czy 
złożoności, bardzo różny jest też ich zasięg. O ich przyjęciu i upowszechnieniu decyduje bo- 
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wiem wiele rozmaitych czynników, wśród których ważną rolę odgrywa źle niekiedy 
rozumiane przywiązanie do tradycji, będące w istocie rzeczy przywiązaniem do tradycyjnego 
(w znaczeniu utartego) sposobu myślenia czy działania.  

Celem niniejszego tekstu będzie ukazanie specyfiki dziedziny, jaką jest 
glottodydaktyka polonistyczna z cechującą ją wielością kontekstów, z charakterystycznym dla 
niej zróżnicowaniem językowym i kulturowym uczących się, dla których polski jako 
poznawany język może być kodem obcym, drugim, funkcjonalnie pierwszym lub 
odziedziczonym.  

 
 
 

Dr hab. Maciej Smuk 
Uniwersytet Warszawski 
 

Przekonania hamulcem „innowacyjnego” myślenia 
 
„Historia jest ważniejsza od biologii”, „Języków obcych uczą się najszybciej ekstrawertycy”, 
„Język angielski jest prostszy od francuskiego”, „Niemiecki jest dla osób logicznych”, „Jestem 
typowym humanistą, więc przedmioty ścisłe nie są dla mnie”… 

Przekonania znajdują odzwierciedlenie w postawach i w sposobie myślenia o różnych 
sprawach, a w rezultacie stają się siłą sprawczą konkretnych zachowań. Częstokroć są one 
bezkrytycznie przyjmowane i nieświadomie internalizowane, chociaż liczne z nich nie mają 
merytorycznego umocowania, są irracjonalne, można nawet sformułować wniosek, że wiele 
z nich funkcjonuje niemal „poza świadomością”. Tymczasem nieracjonalne przekonania 
utrudniają konstruktywne myślenie czy formułowanie niestereotypowych konkluzji, a także 
skutkują nadmiernym upraszczaniem i uogólnianiem oraz stosowaniem zasad tzw. logiki 
pozornej – wszystkie te zjawiska mogą stanowić istotną blokadę w nauce każdej dziedziny. 
Rozważania teoretyczne na temat istoty przekonań oraz ich konsekwencji będą stanowić 
punkt wyjścia wystąpienia. W jego drugiej części zostaną przedstawione wyniki dwóch badań 
na temat przekonań o nauce języków obcych (i o samych językach), jakie przeprowadziłem 
wśród studentów; będą to wyniki autorskiego kwestionariusza, którego pytania dotyczyły 
związku między nauką języków obcych a wybranymi zmiennymi osobowymi oraz wyniki 
badania autonarracyjnego, w którym respondenci dzielili się przekonaniami dotyczącymi 
specyfiki różnych języków obcych i przebiegu ich nauki.  
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Dr Joanna Sobańska-Jędrych 
Uniwersytet Warszawski 
 

Czynniki warunkujące innowacyjne działania dydaktyczne nauczyciela języka 
obcego – próba analizy 

 
Celem wystąpienia jest analiza czynników, jakie mają wpływ na innowacyjne działania 
dydaktyczne podejmowane przez nauczyciela języka obcego. Ustalenie bowiem omawianych 
czynników, jak również zależności między nimi jest warunkiem efektywnego planowania 
i wdrażania szeroko rozumianych innowacji dydaktycznych na lekcji języka obcego. Punktem 
wyjścia rozważań jest ustalenie definicji innowacji dydaktycznych oraz określenie ich cech. 
Następnie omówione zostaną wybrane modele innowacji dydaktycznych, stanowiących 
zasadniczą część wystąpienia. 
 
 
 

Dr Małgorzata Spychała-Wawrzyniak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Innowacyjność w pracy z uczniami zdolnymi. Perspektywa ucznia 
 
Celem artykułu jest przedstawienie zalet i wad wybranych nowatorskich narzędzi 
wykorzystanych w pracy z uczniami zdolnymi na przykładzie olimpiady językowej z języka 
hiszpańskiego.  Zgodnie z danymi Instytutu Cervantesa (2016) liczba osób uczących się tego  
języka na świecie wynosi już ponad 20 milionów, jest to więc jeden z najpopularniejszych 
języków jeśli chodzi o nauczanie. Również w Polsce popularność języka hiszpańskiego 
w ciągu ostatnich lat wzrosła, na co wskazuje coraz większe zainteresowanie widoczne 
szczególnie w szkołach średnich oraz duża liczba kandydatów do szkół proponujących sekcje 
dwujęzyczne z językiem hiszpańskim. Dla tych najbardziej zafascynowanych tym językiem 
oraz związaną z nim kulturą Polskie Towarzystwo Neofilologiczne przy Instytucie Filologii 
Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowało w latach 2010-
2016 sześć edycji  Olimpiady Języka Hiszpańskiego, która była całkowicie nową inicjatywą 
w Polsce.  

Podczas naszego wystąpienia szczególną uwagę zwrócimy na opinie finalistów 
i laureatów, którzy w ramach przeprowadzonych ankiet dokonali oceny innowacyjnych 
narzędzi stosowanych w olimpiadzie. Wśród nich znalazły się m.in. Platforma Moodle, testy 
elektroniczne, czy wszechstronny serwis internetowy. Na koniec przedstawimy kilka 
rekomendacji dla obecnych i przyszłych organizatorów olimpiad językowych dotyczących 
wykorzystania nowych technologii w olimpiadzie językowej. 
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Dr Joanna Targońska  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

Innowacje metodologiczne – zastosowanie elicytacji w badaniu wybranych 
elementów kompetencji leksykalnej 

 
Kompetencja leksykalna stanowi niezwykle ważny element kompetencji komunikacyjnej, 
gdyż bez znajomości słownictwa i umiejętności jego adekwatnego zastosowania w sytuacjach 
komunikacyjnych, niemożliwa jest komunikacja. Badanie kompetencji leksykalnej nie jest 
łatwym zadaniem, gdyż z jednej strony rozwój słownictwa jest procesem trudnym do 
uchwycenia, z drugiej zaś strony kompetencja leksykalna jest pojęciem bardzo obszernym, 
tworem niejednolitym, gdyż składa się na nią wiele elementów/komponentów, lub 
podkompetencji (patrz Targońska/Stork 2013). 

Nie ulega wątpliwości, iż metodologia badań glottodydaktycznych również podlega 
innowacjom. O ile jeszcze kilkanaście lat temu kompetencja leksykalna była badana przede 
wszystkim za pomocą metod ilościowych, o tyle obecnie można zaobserwować przeniesienie 
ciężaru badań empirycznych w stronę metod jakościowych, do których w niemieckim 
obszarze językowym przywiązuje się dużo większą wagę. Badania te pozwalają bowiem na 
uchwycenie procesu, ale również na dotarcie do świadomości językowej jak i świadomości 
uczeniowej badanych.  

W niniejszym referacie skupię się na kompetencji kolokacyjnej, jako składowej 
kompetencji leksykalnej. Punktem wyjścia będzie przedstawienie najczęściej stosowanych 
dotychczas „konwencjonalnych” metod badania kompetencji leksykalnej, a w tym 
kompetencji kolokacyjnej. Następnie poświęcę uwagę metodom jakościowym. W głównej 
części referatu przedstawione zostaną innowacyjne metody umożliwiające nie tylko 
uchwycenie procesu nabywania i rozwijania tejże kompetencji, ale również badanie i analizę 
świadomości językowej. 
 

 

 

Mgr Sylwia Twardo 
Uniwersytet Warszawski 
 

Wykorzystanie internetowych pomocy językowych przez studentów lektoratów UW 
 
Internet jest środowiskiem nauczania i uczenia się języków obcych już od dosyć dawna. 
Niemniej jednak, przez cały ten czas tworzone są coraz to nowe narzędzia wspomagające 
osoby uczące się języków obcych takie jak słowniki internetowe, korpusy językowe, tłumacze 
automatyczne, oraz narzędzia do sprawdzania pisowni. Badania związane z wykorzystaniem 
komputera i Internetu przez osoby uczące się języków obcych koncentrują się na wykorzysta-
niu narzędzi specjalnie przygotowanych i dostępnych dla ograniczonej grupy użytkowników 
(np. Akyel, Ercetin, 2009). Wyjątkiem jest tu badanie Calvo i Cassany (2016), w którym usta- 
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lono, że podczas wykonywania zadań językowych internetowe pomoce językowe są używane 
mało, albo są zgoła nieznane. 

Przedmiotem niniejszego badania jest sposób wykorzystania internetowych pomocy 
językowych podczas wykonywania zadań na zrozumienie tekstu pisanego (czytanie 
i udzielanie odpowiedzi na pytania) przez studentów lektoratów na Uniwersytecie 
Warszawskim, a w szczególności ustalenie, czy istnieją różnice w przypadku czytania tekstu 
łatwego i trudnego (tekst naukowy) oraz tekstu trudnego na temat znany i słabo znany. Jest 
to badanie jakościowe, które polega na zapisie w postaci filmu wideo czynności 
wykonywanych przez studentów na wyższym (C1) i niższym (B2 i B1) poziomie znajomości 
języka, podczas czytania tekstu i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstu, 
a następnie otagowania poszczególnych czynności przy użyciu specjalnego oprogramowania. 
W celu triangulacji, po wykonaniu zadań studenci wypełnili ankietę na temat strategii 
czytania. Wnioski z badania mogą być przydatne do ustalenia, jakiego rodzaju instrukcje 
i w jakich kontekstach dydaktycznych można wprowadzić do programu kursu językowego 
w celu usprawnienia wykorzystania internetowych pomocy językowych przez osoby uczące 
się języków obcych w szczególności z wykorzystaniem Internetu i komputerów. 
Literatura:   
Akyel, A., Ercetin G. (2009). Hypermedia reading strategies employed by advanced learners 
of English, System, 37, 136–152 
Vázquez Calvo, B, & Cassany, D. (2016). Language learning actions in two 1x1 secondary 
schools in Catalonia: the case of online language resources. In A. Pareja-Lora, C. Calle-
Martínez, & P. Rodríguez-Arancón (Eds), New perspectives on teaching and working with 
languages in the digital era, 73-82. Dublin: Research-publishing.net. 
http://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2016.tislid2014.423  
  
 

 

Dr Aleksandra Wach 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Europejskie portfolio dla studentów-przyszłych nauczycieli języków jako narzędzie 
wspomagające rozwój ich refleksyjności 

 

Dobrego nauczyciela języka obcego cechuje wysoki poziom refleksyjności, czyli umiejętności 
zastanawiania się nad własną praktyką i wyciągania wniosków z sytuacji, które napotyka 
w codziennej pracy. Jest to więc umiejętność, która powinna być kształcona w procesie 
nabywania kompetencji pedagogicznych. Europejskie portfolio dla studentów-przyszłych 
nauczycieli języków (EPS), dokument opracowany przez grupę specjalistów z ECML, jest 
jednym z narzędzi, które mają na celu wspomaganie samooceny oraz stymulowanie refleksji 
nad własnym kształceniem zawodowym wśród nauczycieli-praktykantów. W prezentacji zos-
taną przedstawione wyniki niewielkiego badania w działaniu, przeprowadzonego na grupie 
12 uczestników semianarium licencjackiego poświęconego tematyce autonomii ucznia 
i nauczyciela. Celem badania było wzbudzenie ich refleksji na omawiane tematy. Uczestnicy 
przez okres jednego semestru wypełniali wybraną część EPS, a dane badawcze stanowiły ich  
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notatki oraz odpowiedzi na szereg otwartych pytań w końcowym kwestionariuszu 
oceniającym doświadczenie pracy z portfolio. Otrzymane wyniki mają więc charakter 
jakościowy, a ich analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków i implikacji dydaktycznych 
dotyczących użyteczności EPS jako narzędzia podnoszącego refleksyjność przyszłych 
nauczycieli. 

 

 

Dr Dorota Werbińska 
Akademia Pomorska w Słupsku 
 

Duoetnografia jako innowacyjne podejście w rozwijaniu refleksji przyszłych 
nauczycieli języka obcego 

 
Wystąpienie ma na celu zaproponowanie duoetnografii jako innowacyjnego podejścia 
dydaktycznego w rozwijaniu refleksji kandydatów na nauczycieli języków obcych. Część 
pierwsza referatu poświęcona jest omówieniu koncepcji duoetnografii, jej zalet i sposobów 
wykorzystania jako narzędzia dydaktycznego, jak również wykazaniu związków pomiędzy 
duoetnografią a refleksją. W części drugiej zaprezentowane jest badanie mające na celu 
przeprowadzenie jego uczestników – studentów ostatniego semestru magisterskich studiów 
nauczycielskich - poprzez duoetnograficzny proces refleksyjny, w którym to uczestnicy 
badania, poddają namysłowi swoje własne rozumienie, czym jest nauczanie i uczenie się 
języka obcego. Prezentację kończą wnioski z badania, a także refleksje badaczki na temat 
wykorzystania duoetnografii w dydaktyce języków obcych jako narzędzia podkreślającego 
potrzebę dialogu, aktywnego słuchania, refleksji nad doświadczeniem, czyli wartości, które 
mogą nie wybrzmieć należycie w dobie standaryzacji, regulacji i instytucjonalnych efektów 
kształcenia.  
Słowa klucze: duoetnografia, refleksja, kształcenie nauczycieli, nauczanie języka obcego 
 

 

 

Dr Aleksander Wiater 
Uniwersytet Wrocławski 
 

Podejście kreatywne z perspektywy uczącego się języka obcego 
 

Kreatywność jest jednym z modnych ostatnio pojęć odnoszących się do wielu aspektów życia 
prywatnego oraz zawodowego. Wielu specjalistów z różnych dziedzin (Dobrołowicz, Szmidt, 
Nęcka, Nalaskowski, Sajdak, Góralski) zajęło się tym zagadnieniem próbując je zdefiniować 
z punktu widzenia psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii czy dydaktyki. Obecnie jest ono 
również używane coraz częściej w kontekście nauczania i uczenia się języka obcego, gdzie 
uznawane jest jako podejście innowacyjne. Tak pojęta kreatywność widziana jest z perspek- 
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tywy nauczyciela, ale czy w podobny sposób widzą ją uczący się? Czy oni również uznają, iż 
jest to ‘nowy kierunek’, odbiegający od ogólnie przyjętych schematów lekcji języka obcego? 
Próbą odpowiedzi na tak postawione pytania będzie przedstawienie wyników badań 
własnych przeprowadzonych wśród studentów kierunku filologicznego. Autor posłużył się 
danymi pochodzącymi z ankiet i wywiadów zebranych w trakcie zajęć opartych na nauczaniu 
przy użyciu zadań stymulujących kreatywność. 
 
 

 

Dr Magdalena Witkowska 
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 
 

Portfolio jako narzędzie kształcenia refleksyjności przyszłych nauczycieli 
 

Refleksyjna postawa nauczyciela postrzegana przez licznych ekspertów jako niezwykle 
korzystna dla procesu zarówno nauczania, jak i uczenia się stanowi jeden z głównych 
i niezbędnych czynników wpływających na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych 
nauczycieli. Każdy rodzaj refleksji, tj. przed, w trakcie i po działaniu, przyczynia się do 
rozwoju nauczycieli, w tym nauczycieli języków obcych. Postawa refleksyjnego praktyka 
wymaga kształcenia i stałego doskonalenia. Literatura dostarcza licznych technik 
sprzyjających dokonywaniu refleksji przez nauczycieli. Techniki te dotyczą dokonywania 
głównie refleksji nad działaniem, tj. dają możliwość analizy sytuacji, które miały miejsce 
w klasie. Jedną z nich jest gromadzenie materiałów wykorzystywanych w procesie nauczania 
w postaci portfolio w celu dokonywania refleksji nad nimi. Portfolio stosowane jest również 
w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych. Celem referatu jest 
prezentacja danych zawartych w portfolio studentów trzeciego roku filologii angielskiej, aby 
rozważyć czy mogą one świadczyć o tym, że umiejętności dokonywania refleksji można 
pobudzać i kształcić. 
 
 
 

Dr Olga Wrońska 
ZSO nr 1 w Gdyni 
 

Techniki teatru forum A. Boala w holistycznym podejściu do nauczania 2 języka 
obcego w szkole 

 
Nauczanie języka powinno wpisywać się w szerszy i aktualny kontekst, rozwijać nie tylko 
kompetencję językową czy komunikacyjną, ale również interpersonalną, międzykulturową 
oraz obywatelską. Jak osiągnąć to mając do dyspozycji 2 godziny lekcyjne w tygodniu 
w paśmie popołudniowym (a więc zmęczeni i na dłuższą metę zdemotywowani uczniowie 
i nauczyciele)?  
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Od kilku lat wykorzystuję na lekcjach techniki teatralne Antonio Boala, wpisując nauczanie 
języka w szerszy kontekst projektu edukacyjnego, którego estetyka jest czytelna i atrakcyjna 
dla pokolenia C ( the connected generation).  

Innowacyjność oraz skuteczność obranej drogi potwierdza European Language Label 
2013 i 2014, grant Obessu oraz Akademii Orange dla innowacyjnej edukacji cyfrowej. 
Aktualnie jesteśmy w ścisłym finale europejskiej nagrody edukacyjnej Evens Prize (wyniki we 
wrześniu 2017).  
Współpracuję z teatrami forum  
- Caravne (Tuluza) 
- TRAC (Beaumes de Venise) 
- Noumec (Senegal) 
Chciałabym omówić założenia teoretyczne ilustrując je konkretnym przykładami. Zależy mi 
na opinii ekspertów oraz popularyzacji fantastycznego w swej prostocie narzędzia, jakim jest 
teatr forum w szkole.  
http://wronskao.wixsite.com/familiancidonkiszota   
https://www.obessu.org/resources/news/forum-theater-an-interactive-powerful-method-
to-identify-and-tackle-social-injustice/  
http://declarationofrespect.unblog.fr/  
 

 

 

Prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik 
Uniwersytet Warszawski 
 

Moda, chwyt reklamowy czy konieczność? Rozważania o istocie działań 
innowacyjnych w edukacji 

 
Celem referatu jest wskazanie na niejednoznaczność rozumienia pojęcia innowacji 
w edukacji i związane z tym nieporozumienia, krytyczna analiza głównych źródeł trudności 
w wyborze i  realizacji innowacji pedagogicznych oraz skłonienie do refleksji i zachęcenie do 
mobilizacji własnej gotowości do zmian w warsztacie zawodowym.  

W referacie omówione zostaną argumenty potwierdzające konieczność działań 
innowacyjnych w edukacji. Podane zostaną przykłady faktycznych działań innowacyjnych 
i działań pozornych / pseudoinnowacji, przedstawiona zostanie charakterystyka 
innowatorów i „faryzeuszy innowacji”. Wskazane będą możliwości skutecznej organizacji 
innowacji pedagogicznych i możliwości wsparcia dla nauczycieli innowatorów prowadzące do 
zwiększenia skuteczności ich działań.  

 
 

 
 
 
 
 

http://wronskao.wixsite.com/familiancidonkiszota
https://www.obessu.org/resources/news/forum-theater-an-interactive-powerful-method-to-identify-and-tackle-social-injustice/
https://www.obessu.org/resources/news/forum-theater-an-interactive-powerful-method-to-identify-and-tackle-social-injustice/
http://declarationofrespect.unblog.fr/
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Dr Elżbieta Zawadowska-Kittel 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
 

Krajowe Ramy Kwalifikacji jako innowacja edukacyjna w kształceniu filologów 
 
Celem referatu jest przedstawienie koncepcji Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa 
wyższego jako innowacji, w szczególności innowacji edukacyjnej.  

W referacie przedstawię KRK jako nowe ujęcie systemu edukacji wpisują się we 
wszystkie ważniejsze definicje innowacji, jak np. definicji Zbigniewa Marciniaka, który ujmuje  
innowację jako zmiany w systemie społecznym czy definicję Milesa zakładającą, iż jest to 
zamierzona, nowatorską zmiana mającą szansę poprawić osiągnięcia systemu.   

Szczególnie interesująca wydaje się analiza KRK w świetle typologii innowacji 
proponowanych przez Lidię Białoń  - postaram się dowieść, iż KRK są zarówno produktem, 
jak innowacją nieoryginalną, wiązaną i sprzężoną, planowaną o charakterze strategicznym, 
obarczoną wysokim ryzykiem. Dokonam też próby wpisania KRK w definicję innowacji 
glottodydaktycznej W.Miodunki, zakladającą, iż jest to idea postrzegana jako nowa, 
stworzona w celu wypełnienia braku. Podkreślimy fakt, iż jako innowacja KRK podlegają tym 
samym procesom i prawom, co inne innowacje. Przenalizuję najnowsze zmiany 
wprowadzone do KRK, wskazując, iż stanowią one modyfikację innowacji. W kontekście 
nowych koncepcji szkolnictwa wyższego przedyskutuję pojęcie metainnowacyjności, co 
oznacza w tym przypadku innowacyjność jako cel nadrzędny wprowadzenia innowacji. 
W podsumowaniu dokonam próby oceny roli innowacji jaką jest KRK w systemie szkolnictwa 
wyższego w świetle jej skutków oraz recpecji w środowisku filologów.  
 

 

 

 

Prof. UZ, dr hab. Joanna Zawodniak, dr Mariusz Kruk 
Uniwersytet Zielonogórski 
 

Wpływ świata wirtualnego Second Life na zmiany w poziomie motywacji,  
lęku językowego i doświadczenia nudy 

 
Światy wirtualne (np. Second Life, Active Worlds) od pewnego już czasu stanowią popularne 
środowiska edukacyjne, które wykorzystywane są także do nauki języków obcych. Światy te 
stanowią bowiem dla uczących się pewnego rodzaju alternatywną rzeczywistość, w której  
mogą w dowolnym czasie i miejscu spotykać się z innymi uczącymi się danego języka obcego 
w celu, na przykład, komunikowania się w tym języku za pomocą dyskursu pisemnego i/lub  
ustnego. Co więcej, światy wirtualne mogą stwarzać uczącym się języków obcych wiele okazji  
do dzielenia się wiedzą oraz różnymi pomysłami i strategiami związanymi ze skutecznym 
uczeniem się języka docelowego.  

Pierwsza część referatu poświęcona jest charakterystyce zmiennych motywacji, lęku 
językowego i nudy jako komponentów dynamicznych systemów złożonych. Natomiast w dru- 
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giej części następuje omówienie wyników półrocznego badania, w którym 4 studentów 
drugiego roku filologii angielskiej poproszonych zostało o wykorzystanie w wolnym od zajęć 
czasie świata wirtualnego Second Life do nauki języka angielskiego w celu zbadania jego 
wpływu na zmiany w poziomie motywacji, lęku językowego i doświadczenia nudy oraz 
czynników, które je powodują. Dane zebrano za pomocą kwestionariusza osobowego, 
dziennika dla każdej sesji w Second Life oraz ankiety ewaluacyjnej. Zebrane dane poddano 
analizie ilościowej oraz jakościowej.   

 
 
 

Mgr Paweł Zbytniewski 
Zespół Szkół w Mogilnie 
 

Koncepcje innowacyjnych zajęć języka niemieckiego specjalistycznego w handlu 
oraz ekonomii zawarte w autorskich projektach mobilności edukacyjnych Programu 

Erasmus+ dla uczniów szkół średnich technicznych 
 

Szkoły zawodowe, chcąc wzbogacić swoją ofertę dydaktyczną, zapewnić lepszą jakość 
kształcenia oraz ukazać jego atrakcyjność poprzez profesjonalne przygotowanie młodzieży do 
podjęcia pracy zarobkowej coraz częściej decydują się na realizację projektów tzw. 
mobilności edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+ (np. KA1, Mobilność edukacyjna, 
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego). We wniosku 
aplikacyjnym o dofinansowanie wspomnianych projektów należy m. in. zaplanować zajęcia 
(np. językowe, etc.), bezpośrednio przygotowujące uczniów do wyjazdu na staże zagraniczne. 

W referacie zostanie omówiona propozycja tzw. przygotowania językowo-
kulturowego, a więc zajęć języka niemieckiego fachowego (w handlu, ekonomii) 
z elementami kultury kraju docelowego – Niemiec, a zwłaszcza regionu (Saksonii, Berlina) 
oraz wprowadzeniem w zagadnienia (teoretyczno-praktyczne) dotyczące niemieckiego rynku 
pracy, ujęta w autorskich projektach: ,,Handluję, więc zyskuję”, ,,Ekonomiści – 
profesjonaliści”, skierowanych do uczniów technikum handlowego oraz ekonomicznego. 
Analizie zostaną poddane poszczególne części autorskiego programu tychże zajęć (m. in. 
treści nauczania, cele zajęć, sposoby realizacji – metody, środki dydaktyczne, formy socjalne 
pracy, sprawdzanie osiągnięć, a nawet bibliografia oraz informacje o autorze/prowadzącym 
zajęcia). Jej celem jest próba wyjaśnienia, na czym polega innowacyjność proponowanych 
zajęć oraz w jakich obszarach jest ona najbardziej widoczna. 

Uczniom zaproponowano również zajęcia coachingu/tutoringu, które stanowią 
integralną część przygotowania młodzieży do wzięcia udziału w mobilnościach zagranicznych. 
Z tego też powodu w referacie zostanie przedstawiona koncepcja tychże zajęć. W tym 
miejscu warto wspomnieć, że programy przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz 
językowo-kulturowego zostały tak skonstruowane, aby były spójne oraz zgodne 
z realizowaną tematyką staży w Niemczech, a ponadto umożliwiały rozwój indywidualny 
przyszłych praktykantów.  
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Proponowane innowacyjne rozwiązania mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli 

języków obcych, w szczególności germanistów, którzy zamierzają realizować projekty 
mobilności edukacyjnych w szkole średniej, kształcącej w zawodach związanych z handlem 
oraz ekonomią, ułatwiając im zaplanowanie tzw. działań przygotowawczych (językowych 
oraz innych) na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ (KA1, Mobilność 
edukacyjna, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego). Mogą 
stać się również punktem wyjścia do dyskusji na temat kształcenia (językowego) przyszłych 
handlowców bądź ekonomistów oraz okazać się niezwykle pomocne dydaktykom 
w prowadzeniu innowacyjnych zajęć języka niemieckiego specjalistycznego. Koniecznie 
trzeba zastanowić się, czy koncepcje te, stworzone przede wszystkim na potrzeby projektów, 
mają szansę przyjąć się w polskim systemie edukacji. 
 

 

 

Dr Tomasz Żurawlew 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

Etyka komunikacji w kształceniu językowym 
 
W moim wystąpieniu chciałbym zwrócić szczególną uwagę na problem całkowicie pomijany 
w kształceniu językowym − zwłaszcza w nauczaniu języków obcych, a mianowicie na moralny 
aspekt użycia języka, warunkujący skuteczność międzyludzkiej komunikacji. Proponując 
pewne rozwiązania dydaktyczne umożliwiające włączenie wiedzy z zakresu etyki komunikacji 
do kształcenia językowego młodzieży szkolnej, odwołam się do przyjętych przez 
społeczeństwo wartości oraz norm użycia słowa, które sprzyjają ochronie tych wartości.  Po-
wodowany bardzo złym stanem komunikacji językowej wśród młodzieży szkolnej uważam, że 
poprawie zachowań komunikacyjnych winny służyć nie tylko lekcje wychowawcze, ale 
również − a może nawet przede wszystkim − szeroko rozumiane kształcenie językowe 
(również w aspekcie nauczania języków obcych), w którym należy zacząć zwracać szczególną 
uwagę na jakość użycia języka, a nie tylko na kwestie poprawności językowej. Moje 
rozważania odniosę do powszechnie znanych w pragmalingwistyce zasad współpracy 
językowej H.P. Grice’a oraz współczesnych teorii z zakresu etyki komunikacji, m.in. 
postulatów Jadwigi Puzyniny.   
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