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Aspects of instructed language acquisition 

Instructed second language acquisition is a relatively new development in the field of applied linguistics. 

Long (2017, p. 8) defines it as “incidental and intentional, and/or implicit and explicit, second language (L2) 

learning when the learning processes are influenced, or at least intended to be influenced, by teachers, 

classmates, or pedagogic materials.” The definition embraces various contexts: a traditional language 

classroom, immersion, bilingual education, content and language integrated learning, technology-

supported L2 programmes, as well as individuals working alone or with the assistant of an instructor 

and/or with the use of technology. 

The seminar will aim to develop the skills necessary to carry out a research project in the field, placing 

particular emphasis on the choice of the topic, the selection and critical analysis of relevant literature, 

research planning and implementation, qualitative and quantitative analysis of the collected data, drawing 

appropriate conclusions as well as the ability to report on the results of a research project in accordance 

with formal requirements. Students’ interests and preferences will be of paramount importance in the 

final course design. Sample topics include: 

 The effects of teaching English pronunciation to young learners through explicit and implicit 

corrective feedback 

 The use of technology in language learning and teaching 

 The role of the language teacher in developing learners’ autonomy  

 The role of the language teacher in enhancing students’ motivation 

 Reducing the learners' use of their mother tongue in pair and group work. 

 The importance of the pre-reading stage in reading comprehension. 

 Different ways of testing lexical knowledge. 

 The effectiveness of incidental and intentional learning of vocabulary. 

 Students' reactions to immediate and delayed error correction. 

 The effectiveness of group work as a function of group size and composition 

 Innovative grammar teaching techniques  

 

Long, M. (2017). Instructed second language acquisition (ISLA): geopolitics, methodological issues, and 

some major research questions. ISLA, 1(1), 7-44. 

 

 

 

 



Wybrane aspekty akwizycji języka w kontekście edukacyjnym  
 

Akwizycja języka w kontekście edukacyjnym jest stosunkowo niedawno wyodrębnioną dziedziną 

językoznawstwa stosowanego. Long (2017, s. 8) definiuje ją jako „incydentalną, intencjonalną, i/lub 

implicytną i eksplicytną naukę języka drugiego/obcego, na który to proces wpływ ma nauczyciel, inni 

uczący się oraz materiały pedagogiczne.” Definicja obejmuje różnorodne konteksty: tradycyjną klasę 

językową, imersję, nauczanie dwujęzyczne, zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, nauczanie 

języka wspomagane komputerowo, ale także działania jednostki uczącej się samodzielnie lub pod 

kierunkiem instruktora i/lub z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. 

W ramach seminarium studenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia badań w 

przedstawionym powyżej zakresie. Szczególny nacisk zostanie położony na wybór tematu, krytyczną 

analizę tekstów naukowych, planowanie i przeprowadzenie projektu badawczego, jakościową oraz 

ilościową analizę danych, formułowanie wniosków i rekomendacji pedagogicznych, jak również 

przedstawienie projektu zgodnie z formalnymi wymogami. Dobór tematyki będzie zależny od 

zainteresowań i preferencji studentów, które w decydujący sposób wpłyną na ostateczną treść zajęć. 

Przykładowe tematy: 

 Efekty nauczania wymowy języka angielskiego wśród dzieci z wykorzystaniem eksplicytnego i 

implicytnego poprawiania błędów 

 Użycie technologii w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego  

 Rola nauczyciela języka obcego w rozwijaniu autonomii uczniów  

 Rola nauczyciela języka obcego we wzmacnianiu motywacji uczniów 

 Redukowanie użycia języka ojczystego w trakcie zadań prowadzonych w parach i grupach 

 Faza wstępna w rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu 

 Sposoby testowania wiedzy językowej 

 Efektywność incydentalnego i intencjonalnego uczenia się słownictwa 

 Reakcje studentów na korektę językową 

 Efektywność pracy w grupie w zależności od wielkości i składu 

 Innowacyjne techniki w nauczaniu gramatyki 

 

Long, M. (2017). Instructed second language acquisition (ISLA): geopolitics, methodological issues, and 

some major research questions. ISLA, 1(1), 7-44. 

 

 

 


