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Tematem seminarium jest wpływ wybranych czynników indywidualnych na różnice pomiędzy
uczniami w nabywaniu różnych aspektów i umiejętności w języku drugim lub obcym.
Czynniki te obejmują zarówno czynniki biologiczne związane z wiekiem pierwszej ekspozycji
na język, jak i kognitywne, osobowościowe oraz środowiskowe. Na rozwój językowy i kształtowanie
się określonego typu dwujęzyczności indywidualnej ma wpływ splot wielu czynników
indywidualnych, które charakteryzują każdego ucznia uczącego się języka obcego w środowisku
szkolnym lub nabywającego naturalnie język drugi w środowisku naturalnym (np. na emigracji).
Podczas seminarium przeanalizujemy takie czynniki jak: 1) wiek rozpoczęcia nauki języka
obcego lub drugiego, 2) płeć, 3) afekt (np. poczucie leku, empatia, motywacja, poczucie własnej
wartości, autonomia w nauce, własne przekonania i poglądy), 4) strategie językowe, 5) osobowość (np.
introwersja/ekstrawersja), 6) czynniki kognitywne (inteligencja, zależność/niezależność od pola), 7)
predyspozycje językowe i talent językowy, 8) dawka językowa (z ang. input).
W swoich pracach dyplomowych uczestnicy tego seminarium będą mogli zbadać wpływ
wybranych czynników indywidualnych na osiągnięcia w opanowaniu różnych aspektów języka
(wymowę, słownictwo, gramatykę) lub umiejętności językowe (mówienie, słuchanie, pisanie,
czytanie, komunikację interkulturową). Osiągnięcia mogą być analizowane zarówno po kątem a)
opanowania poszczególnych poziomów biegłości (A1, A 2, B1 itd.), b) końcowych osiągnięć (np. na
podstawie testu sprawdzającego), c) tempa uczenia się.
Seminarzyści będą mogli przeprowadzić swoje badanie zarówno w klasie językowej jak i w
środowisku naturalnym, wykorzystując zarówno badania statyczne oparte na standardowych ankietach
i kwestionariuszach lub badania dynamiczne (np. badanie w działaniu z ang. action research oparte na
eksperymencie lub quasi-eksperymencie).
Podczas zajęć seminarzyści otrzymają wiedzę na temat planowania badania według
metodologii badawczej ilościowej i jakościowej stosowanej w lingwistyce stosowanej oraz
glottodydaktyce, a także podstawową wiedzę statystyczną umożliwiającą analizę zebranych danych.
Wybór tematu pracy będzie zależał od zainteresowań seminarzysty, które powinny jednak
dotyczyć językoznawstwa stosowanego lub dydaktyki nauczania języka obcego. Poniżej podaję kilka
przykładowych tytułów prac magisterskich, które mogą zainspirować kandydatów.
Przykładowe tytuły prac magisterskich:
1. Wpływ wieku na osiągnięcia w nabywaniu intonacji języka angielskiego. Analiza
komparatywna dzieci i dorosłych.
2. Zależność pomiędzy introwersją/ekstrawersją a mówieniem w języku obcym.
3. Inteligencja muzyczna a nabywanie przez muzyków cech prozodycznych języka angielskiego.
4. Inteligencje wielorakie Gardnera a osiągnięcia uczniów licealnych w gramatyce angielskiej.

5. Wpływ lęku na mówienie w grupach nastoletnich i dorosłych uczących się angielskiego jako
języka obcego.
6. Profil motywacyjny seniorów emigrantów uczących się języka angielskiego jako języka
obcego w środowisku formalnym i nieformalnym.
7. Poczucie własnej wartości u dziewcząt i chłopców nastoletnich oraz jej wpływ na osiągnięcia
w wymowie języka angielskiego.
8. Zależność/niezależność od pola i jej wpływ na osiągnięcia uczniów z gramatyki angielskiej.
9. Czynniki osobowościowe wpływające na gotowość komunikacyjną w języku polskim i
angielskim w kontekście dzieci z drugiego pokolenia Polaków w Irlandii. (studium
przypadku)
10. Autonomia uczniów gimnazjalnych a rozwijanie umiejętności mówienia poprzez nowe
technologie.
11. Predyspozycje językowe osób wielojęzycznych i poliglotów. Wpływ pamięci roboczej na
osiągnięcia w słuchaniu ze zrozumieniem.
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