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Rozdział 1 Język specjalistyczny na lektoratach języka obcego

Ewolucja podejścia do nauczania języka dla celów specjalistycznych

Teresa Siek-Piskozub
Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie

Odróżnienie nauczania języka dla celów specjalistycznych (tj. zawodowych) od ogólnych  sięga 
lat 60. poprzedniego wieku. Od tego czasu ta subdyscyplina glottodydaktyki prężnie się rozwija, 
na co wskazuje rosnąca liczba publikacji naukowych oraz podręczników do nauczania różnych 
zawodowych dyskursów. W artykule podejmiemy próby zdefiniowania czym jest owa dyscyplina 
i co odróżnia ją od nauczania dla celów ogólnych, powołując się na ekspertów tej dyscypliny. 
Następnie przyjrzymy się jak koncepcje lingwistyczne dotyczące celów nauczania języka, 
psychologiczne odnośnie do procesu uczenia się i doświadczenia specjalistów wpływały na 
ewolucje koncepcji nauczania specjalistycznego. Omówimy wyróżniane przez ekspertów pięć faz, 
wskazując jednocześnie, że jesteśmy na początku fazy szóstej, wynikającej z rosnącej świadomości 
potrzeb komunikacji międzykulturowej, z którą niewątpliwie specjaliści często mają do czynienia 
w swych kontaktach zawodowych.

Słowa klucze: nauczanie dla celów specjalistycznych, podejścia do nauczania, kompetencja 
językowa, kompetencja komunikacyjna, międzykulturowa kompetencja komunikacyjna

Changes to Teaching Language for Specific Purposes
Summary

Recognition of the difference between teaching languages for general purposes and special 
purposes dates back to the 60s of the previous century. Since that time this sub-discipline of 
language education has been developing rather rapidly, for we can note a growing number of 
publications and course-books for language teaching for specific purposes. In the article I will try 
to characterize teaching for specific purposes and emphasize its difference from general purpose 
teaching referring to experts  in the field. Next, I will describe how approaches to teaching for 
specific purposes have been changing under the influence of linguistic theories, psychological 
concepts of learning and the experience of practitioners. I will discuss five phases distinguished by 
experts and point to the beginning of the six phase under the impact of a growing awareness of 
intercultural communication needs with which undoubtedly specialist deal in their professional/
vocational contacts. 

Key words: teaching for specific purposes, approaches to teaching, language competence, 
communicative competence, intercultural communicative competence
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Nauczanie języków obcych na uczelni wyższej

Wstęp

Nauczanie języka dla celów specjalistycznych (NJDCS) jest subdyscypliną glottodydaktyki 
i ma swoją specyfikę. Zainteresowanie nauką języka specjalistycznego sięga początku  
lat 60., kiedy to zaczęto rozróżniać między nauczaniem języka dla celów ogólnych (NJDCO) 
i specjalistycznych (tj. zawodowych). Wśród glottodydaktyków stopniowo też wzrastała 
świadomość wpływu czynników indywidualnych na efektywność procesu nabywania 
kompetencji językowej. Jednym z wyodrębnionych czynników stała się motywacja 
do uczenia się i użycia języka obcego. Dostrzeżono związek motywacji z potrzebami 
jednostki, a co za tym idzie konieczność dostosowania nauczania do określonych 
potrzeb uczących się  -  trudnych do określenia w przypadku nauczania dla celów bliżej 
nieokreślonych, z jakim najczęściej mam do czynienia w nauczaniu szkolnym, a możliwych 
do sprecyzowania w nauczaniu dla celów specjalistycznych. W artykule, przywołując koncepcje 
różnych autorów, najpierw wyjaśniam na czym polega specyfika takiego nauczania, aby 
omówić jej dynamiczny rozwój i wyzwania jaki stoją przed nauczycielami-lektorami.

1. Czym jest nauczanie języka dla celów specjalistycznych

Różni specjaliści definiując czym jest NJDCS zwracali uwagę na różne cechy charakterystyczne 
takiego nauczania, czasami wręcz reprezentowali odmienne stanowiska. Na przykład 
Robinson (1991) zauważa, że NJDCS jest środkiem do celu jakim jest umiejętność korzystania 
z języka obcego w ściśle określonych sytuacjach, a nie celem samym w sobie. Hutchison 
i Walters (1998 [1987]) podkreślają, że jest to inne podejście do nauczania wynikające 
z określonych potrzeb uczniów, a nie inny produkt (inny język, materiały nauczania czy inna 
metoda). Jednakże Dudley-Evans i St. John (1998) uważają, że oprócz kryterium potrzeb 
uczących się, to co odróżnia NJDCS od nauczania dla potrzeb ogólnych to fakt, iż wykorzystane 
są metodologia i ćwiczenia charakterystyczne dla danej dyscypliny, a także, że możliwe jest 
też wykorzystanie innych metod nauczania, ponieważ uczniami są na ogół dorośli, często na 
poziomie (średnio)zaawansowanym.
 Sowa (2012) natomiast dostrzega zależności NJDCS od koncepcji w sferze zarządzania 
przedsiębiorstwami opartymi na modelu podaży i popytu oraz  produktywności. Wiąże się 
z tym potrzeba opracowania produktu dostosowanego do konkretnej grupy (np. medycznego 
czy biznesowego kursu w określonym języku  obcym), konieczność zaspokajania potrzeb 
grupy docelowej (ściśle określone potrzeby konkretnej grupy jeśli chodzi o poziom oraz 
kontekst użycia języka, np. określonych kontekstów zawodowych czy akademickich), 
i wreszcie wytworzenie właściwie oszacowanej wartości dodanej (np. przeprowadzenie 
kursu, który podniesie poziom kompetencji w zakresie rozpoznanych potrzeb).

2. Podejścia do NJDCS

W trakcie minionych lat wyróżnić można różne fazy rozwoju tej subdyscypliny 
glottodydaktyki. Podobnie jak to się działo w nauczaniu dla celów ogólnych, na przestrzeni 
lat zmianie ulegało podejście do nauczania ze względu na ewolucję koncepcji kompetencji 
językowej definiowanej w ramach różnych paradygmatów językoznawczych, a także 
pod wpływem różnego podejścia do procesu uczenia się charakteryzowanego przez 
psychologię. Nie bez znaczenia był też rozwój językoznawstwa stosowanego, a w Polsce 
glottodydaktyki, jako dyscypliny naukowej, prowadzącej badania nad efektywnością procesu 
glottodydaktyczngo.



7

Rozdział 1 Język specjalistyczny na lektoratach języka obcego

 Pierwsze trzy etapu rozwoju podejścia do NJDCS odbywały się w dużej mierze 
głównie pod wpływem koncepcji językoznawczych. Wczesne próby nauczania języka 
specjalistycznego, podobnie jak to było z nauczaniem języka dla celów ogólnych, 
oparte były na podejściu formalnym (strukturalnym). Motywowane były zawierzeniem 
lingwistycznym koncepcjom języka jako nawyków (Skinner, 1957, zob. np. Lado, 1964) 
lub później jako kompetencji językowej zdefiniowanej przez Noama Chomskyego (1965), 
jako system zinternalizowanych reguł językowych. Specjaliści od języka (niekiedy byli 
nimi sami lektorzy nauczający danego języka docelowego) dokonywali analizy rejestru 
typowego dla danej dziedziny. Analiza ta polegała na ilościowym i jakościowym opisie 
form leksykalnych i gramatycznych i często ograniczała się do analizy powierzchniowego 
poziomu tekstu (poziomu zdania). To skutkowało tworzeniem sylabusów zawierających 
tylko te struktury i słownictwo, które wykorzystywane są w tekstach typowych dla dziedziny. 
Wystarczy przyjrzeć się starym skryptom do nauki języka obcego wykorzystywanym w 
nauczaniu lektoratowym, aby się o tym przekonać. Na przykład na potrzeby nauczania 
języka angielskiego jako specjalistycznego w 1965 r. powstał pierwszy podręcznik 
zatytułowany The Structure of Technical English autorstwa A.J. Herberta, który stał się 
wzorem dla innych podręczników języka specjalistycznego (za Ewa Donesch-Jeżo, 2013, 
s. 28-29). Lektorzy, często z powodu braku dostosowanych dla danej dyscypliny materiałów 
językowych, korzystali też z materiałów dla nauczania ogólnego, urozmaicając je jedynie 
tekstami autentycznymi z danej dziedziny lub tworzyli własne skrypty. Analiza rejestru 
typowego dla specjalności prowadziła do tworzenia sylabusów zawierających tylko 
te struktury i słownictwo, które wykorzystywane są w typowych dla niej tekstach (zob. 
np. podręcznik Jędraszko, 1970). 
 Słabością takiego podejścia było nadmierne opieranie się na formie językowej 
ze szkodą dla sprawności komunikacyjnych, co w konsekwencji upodabniało nauczanie 
dla celów specjalistycznych do nauczania dla celów bliżej nie sprecyzowanych. Często 
redukowano jedynie zawartość sylabusa (por. Hutchison i Walters [1987]1998, s. czy 
Dudley-Evans i Jo St. John, 1998, s. 21). 
 Gwałtowny rozwój kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza ekspansja 
języka angielskiego w nauce, biznesie, technice i turystyce, spowodowały ogromne 
zapotrzebowanie na intensywne kursy języka obcego, o wyraźnie określonych celach 
dopasowanych do specyficznych potrzeb uczących się. Biegła znajomość języka 
o szerokim zasięgu, a takim był np. język angielski, umożliwiała komunikację ze specjalistami 
w różnych dziedzinach oraz korzystanie z literatury fachowej. Te zmiany w nastawieniu 
do uczenia się zbiegły się z rewolucją w lingwistyce. Stopniowo głównym celem badań 
lingwistycznych przestał być opis formalnych cech języka, a zaczęto też zwracać uwagę na 
retoryczną strukturę dyskursu, która jest badaniem głębszego poziomu tekstów pod kątem 
retorycznych funkcji pełnionych przez retoryczne jednostki. Jak wyjaśniają Lackstrom, 
Selinker i Trimble (1970, s.101), gramatyczno-retoryczna analiza miała na celu badanie 
zależności między funkcjami jakie pełnią określone formy leksykalno-gramatyczne, 
a przekazywaniem treści w sposób poprawny, skuteczny oraz odpowiednio dostosowany 
do tematu, odbiorców i celu komunikacyjnego. Powstała nowa dziedzina badań, tzw. analiza 
dyskursu, której dokonywali językoznawcy zainteresowani różnymi kontekstami użycia 
języka. Miało to niezaprzeczalny wpływ na zmianę paradygmatu glottodydaktycznego 
we wczesnych latach 70. (z formalnego na funkcjonalny) zarówno w nauczaniu dla celów 
ogólnych jak i specjalistycznych. 
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Również i to podejście miało swoją wadę. Analizy różnych typów dyskursu nie były na 
tyle dokładne, aby możliwe było stwierdzenie rzeczywistych różnicy między nimi, a tym 
bardziej różnic w ramach kontekstów użycia przez różnych specjalistów w danej dziedzinie. 
To w konsekwencji utrudniało tworzenie adekwatnych materiałów nauczania. Co więcej, 
kładziono nacisk na rozpoznawanie typowych wzorców tekstu i charakterystycznych dla 
niego markerów, co w konsekwencji skutkowało rozwojem sprawności receptywnych 
(rozumieniem), ale ograniczało rozwój sprawności produktywnych (wypowiedzi własnych) 
(Hutchison i Walters, [1987]1998, s.11).
 Trzecią fazę charakteryzuje analiza sytuacji docelowej, w której język ma być 
wykorzystywany (analiza kontekstu). Od połowy lat 70 w badaniach analitycznych języka 
nastąpiło przesunięcie punktu ciężkości ze struktury zdania, na strukturę tekstu, czyli całego 
dyskursu. Stało się tak pod wpływem teorii aktu mowy (np. Searle, 1969) oraz nowej koncepcji 
kompetencji językowej zaproponowanej przez badacza etnografii komunikacji Della Hymesa 
(1972), tj. kompetencji komunikacyjnej. Analiza dyskursu miała na celu określenie zależności 
między wyborem form językowych a retoryczną organizacją tekstu jako całości. John Allen 
i Henry Widdowson (1978) argumentowali, iż w nauczaniu języka obcego ważna jest nie tylko 
znajomość systemu języka (tj. gramatyki i leksyki), ale też wiedza o tym jak język funkcjonuje 
w aktach komunikacji w autentycznym kontekście. W latach 80. zaczęto też zwracać większą 
uwagę na interpretację tekstu przez odbiorcę. Zauważono, że dla osiągnięcia interakcyjnego 
sukcesu generowanego tekstu jego autor musi zakładać istnienie hipotetycznego odbiorcy, 
dla którego tekst jest generowany, a także - przewidując jego poziom wiedzy i jego reakcję 
na tekst - odpowiednio dopasować dyskurs. Nastąpiło przesunięcie akcentu - z analizy 
makrostruktury tekstu na użycie dyskursu jako środka interakcji między autorem a odbiorcą 
tekstu, oraz na jego organizację retoryczną, specyficzną dla danego gatunku dyskursu 
tj. genre (zob. np. Swales, 1986). Glottodydaktyka przyjęła nowe podejście do nauczania zwane 
podejściem komunikacyjnym, za którego prekursorską pracę można uznać Communicative 
Syllabus Design Munby’ego (1978). Wpływ na popularyzację owego podejścia miała też 
zainicjowana przez badaczy (zob. np. Richtericht, 1972, 1983) analiza potrzeb użytkowników 
języka w różnych sytuacjach i kontekstach prywatnych, akademickich i zawodowych. 
Uznano, że potrzeby językowe uczniów powinny stanowić podstawę opracowywania kursów, 
ponieważ dzięki temu możliwe będzie ustalenie spójnych celów i podjęcie decyzji odnośnie 
do treści nauczania (McDonough, 1984, s. 29).
 W NJDCS potrzeby ucznia opisywane są na ogół jako to co uczeń będzie w stanie 
zrobić pod koniec kursu (jakie umiejętności posiądzie). O ile w NJDCO cele formułowane 
są biorąc pod uwagę ocenianą egzaminami kompetencję ogólną, której poszczególne 
poziomy opisane są obecnie w europejskim systemie opisu kształcenia językowego 
(Council for Cultural Co-operation, 2001), to w nauczaniu specjalistycznym oczekuje się 
od uczących wykonania określonych zadań lub zespołów zadań typowych dla danej 
dyscypliny (Richards, 2001, s. 33). Właśnie świadomość określonych potrzeb jest tym co 
wyróżnia NJDCS od nauczania ogólnego (Hutchison i Walters, [1987]1998, s.53). Określenie 
umiejętności i wiedzy jaką posiadają uczniowie przed kursem oraz stanu docelowego, 
tj. na jakim poziomie znajdą się po jego ukończeniu (owa wartość dodana), jest sprawą 
kluczową przy definiowaniu sylabusa kursu (Frendo, 2005, s.15). W ramach NJDCS 
następowało też rozróżnianie między nauczaniem dla specyficznych celów zawodowych 
(np. język techniczny, prawny, biznesowy, medyczny) a akademickich związanych                      
z dziedzinami politechnicznymi, prawnymi, ekonomicznymi czy medycznymi (zob. np. Johns 
i Price-Machado, 2001, s. 4).
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 Jednakże, jak zauważają Hutchison i Walters ([1987]1998, s. 12), jakkolwiek 
uwzględnienie potrzeb uczących się było znaczącym krokiem do przodu w nauczaniu 
specjalistycznym, z czasem okazało się, że i to nie gwarantowało sukcesu w opanowywaniu 
języka obcego. W podejściu tym uwzględniono potrzebną kompetencję językową                                    
w docelowej sytuacji komunikacyjnej, ale nie uwzględniono potrzeb związanych 
z procesem uczenia się języka.
 W dwu kolejnych etapach na nauczanie języka obcego wpływ miały koncepcje 
psychologiczne dotyczące procesu uczenia się. W etapie czwartym Glottodydaktyka, 
pod wpływem psychologii kognitywnej, zaczęła w większym stopniu uwzględniać 
procesy poznawcze zachodzące w trakcie uczenia się i komunikacji. Skutkowało to 
intensywniejszym uwzględnieniem sprawności jakimi charakteryzować powinien się 
uczący. Położono nacisk na rozumienie tekstów autentycznych, w NJDCS o charakterze 
akademickim lub zawodowym, oraz umiejętność interpretowania procesów zachodzących 
w trakcie użycia języka. Lektorzy aspirujący do stopni naukowych prowadzili badania nad 
strategiami uczenia się języka wśród swoich studentów, niekiedy porównując je z tymi, 
które stosowali uczący się języka na innych specjalnościach (zob. np. Lesiak-Bielawska, 
2007). Badano też sprawności komunikacyjne, tj. zabiegi stosowane w przypadku luki 
w wiedzy specjalistycznej lub językowej. Słabością podejścia było nacisk na sferę 
poznawczą przy nieuwzględnianiu strony emocjonalnej uczenia się, która ma istotny 
wpływ na procesy motywacyjne niezbędne dla efektywności procesu dydaktycznego 
(Dudley-Evans i St. John, 1998, s.21).
 Piąty etap związany jest z ogólną tendencją w dydaktyce do autonomizowania 
ucznia (Holec, 1979; Wilczyńska, 1999). Uczeń z jego potrzebami poznawczymi, 
emocjonalnymi i społecznymi znalazł się w centrum zainteresowania glottodydaktyków 
nauczających na różnych etapach rozwoju językowego i w różnych kontekstach. Podkreśla 
się, że nie tylko treści, z którymi zapoznaje się uczący, są dla niego ważne, ale również 
działania, które wykonuje, aby je przyswoić. W podejściu tym integruje się wcześniejsze 
koncepcje, a zwłaszcza znajomość sytuacji docelowej, w której uczącemu przyjdzie się 
komunikować, oraz docelowych potrzeb komunikacyjnych uczącego się, ale też uzupełnia 
się program nauczania o potrzeby (zarówno poznawcze jak i emocjonalne) związane 
z procesem uczenia się. W owym autonomizującym podejściu ważne są nowe technologie 
- językowe programy komputerowe, Internet. Pozwalają one na pracę indywidualną 
w dowolnym czasie i na wybranych treściach. Biorąc pod uwagę, że proces uczenia się 
jest dynamiczny i ma niezwykle złożoną naturę, uznaje się, że również proces tworzenia 
specjalistycznego kursu językowego powinien mieć charakter dynamiczny, interaktywny 
i być wynegocjowany z uczącym się. Tworzenie sylabusa i opracowywanie lub dobór 
adekwatnych materiałów zachodzą nieomalże jednocześnie, stanowi to wyzwanie dla 
lektorów. Muszą oni odznaczać się kreatywnością w tworzeniu zadań, które z jednej 
strony umożliwią uczącym się zapoznanie z treściami i właściwym dla nich językiem, 
a jednocześnie umożliwią interakcję z innymi uczącymi się, co pozwala na automatyzowanie 
użycia języka w adekwatnych dla przyszłych potrzeb sytuacjach oraz sprawdzenie własnej 
skuteczności komunikacyjnej (Hutchison i Walters, [1987]1998, s. 14). Proces uczenia się 
języka nie może kończyć się na lekcji, gdyż niemożliwe jest, ze względów czasowych, 
uwzględnienie wszystkich sytuacji komunikacyjnych, dlatego też uczący musi wiedzieć 
jak samemu organizować proces uczenia się języka, jak oceniać jego efektywność,   a także 
jak radzić sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych (tj. jakie strategie stosować).
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 NJDCS stało się dziedziną niezwykle wymagającą, stawiającą przed lektorami 
wymagania znacznie wykraczające poza biegłość w języku oraz znajomość systemu 
językowego. Nauczyciel, który przecież kształcony był jako specjalista danego języka i jego
kultury, musi posiadać umiejętność analizy potrzeb uczących się, ponieważ jest ona 
związana z tworzeniem adekwatnego sylabusa (Dudley-Evans i St. John, 1998; Hamp-Lyons, 
2001; Finney, 2002; Bytyqi, 2015). Ponadto powinien znać specyfikę danej specjalizacji
i zdecydować o priorytetach (Shershneva i Abdygapparova, 2015). Co gorsza najnowsze 
badania (np. Byram, 1997; Aleksandrowicz-Pędich, 2007, 2009) wskazują, że i to podejście 
nie gwarantuje pełnego sukcesu, gdy dochodzi do komunikacji reprezentantów różnych 
kultur, zwłaszcza w kontekstach zawodowych. Zwrócili na to uwagę badacze nowej dziedziny 
tzw. Studiów międzykulturowych. Obserwowano, że mimo dobrej znajomości języka 
w sytuacji dyplomatycznej czy biznesowej dochodziło do nieporozumień. Powodem tego były 
różnice w strukturze mentalnej. Dla przykładu, na zamówienie jednej z międzynarodowych 
korporacji Hofstede przeanalizował cechy charakterystyczne dla 50 kultur etnicznych 
i 3 regionów i wyodrębnił najpierw cztery - a potem uzupełnił o czynnik piąty - cechy, które 
różnicują kultury i mają wpływ na wzajemne porozumienie. Czynniki te to dystans władzy/
społeczny (power distance), unikanie niepewności (uncertainty avoidance), indywidualizm 
lub kolektywizm (individualism vs. collectivism), dominacja kultury męskiej lub kobiecej 
(masculinity vs. feminity) oraz podejście do czasu (time orientation). Analizując różne kultury 
autor lokował je na wykresach, które przedstawiały kontinuum danej cechy (od niskiej do 
wysokiej wartości w ramach danego indeksu) i pozwalały dostrzec relacje pomiędzy grupami 
etnicznymi i potencjalne niebezpieczeństwa w przypadku kontaktów (Hofstede, 1987 
cytowany w Martinelli i Taylor, 2000: 20-22).1

 Identyfikowanie cech charakteryzujących reprezentantów różnych kultur było 
specyficzne dla wczesnych modeli kompetencji międzykulturowej (zob. też Hall and Reed 
Hall 1990). Późniejsze modele traktowały kompetencję międzykulturową jako złożony         
 i dynamiczny proces (np. Bennet, 1993; Deardorff, 2006). 
 Dla dydaktyki ważny jest model Byrama (1997), ponieważ nie tylko łączy on 
kompetencję komunikacyjną z kulturową, ale przewiduje też, że nauczanie jest jednym ze 
sposobów jej rozwijania, obok własnego doświadczenia, czy ukierunkowanych zainteresowań. 
Uwzględnienie tzw. międzykulturowej kompetencji komunikacyjne (MKK) (Byram, 1997) 
uznaje się obecnie za cel nauczania języka obcego w Europejskim systemie kształcenia języków 
obcych ([2001] 2003). Tym samym NJODCS wkracza w nową fazę rozwoju.
 Składnikami MKK wyróżnionymi przez Byrama, a także zawartymi w innych 
modelach interkulturowości (zob. np. Deardorff, 2006) są: wiedza o kulturze własnej 
i innych kulturach, świadomość różnic kulturowych, kompetencja socjolingwistyczna; 
sprawności językowe definiowane inaczej niż przyjęło się dotąd rozumieć pod 
wpływem psycholingwistyki i tradycji nauczania (tj. jako słuchanie, mówienie, 
czytanie i pisanie) – są nimi, oprócz owych sprawności komunikacyjnych, sprawności 
analizy, interpretowania dokumentów oraz odnoszenia się do tzw. ‘innych’ w procesie 
komunikacji w języku obcym, umiejętność dostrzegania różnic i poznawania ich 
przyczyny oraz chęć wchodzenia w interakcje z  przedstawicielami różnych kultur; 
niezbędna jest właściwa postawa do owych innych – relatywizująca kulturę własną       
i dostrzegająca wartości kultur innych, co nie oznacza fascynacji i przyjmowania wzorców 
zachowań właściwych kulturze obcej. Tak rozumiana kompetencja, która przejawiać się 
1„The Hofstede Centre” oferuje na swoich stronach internetowych możliwość porównań między krajami, w tym 
wybranych krajów z Polską, obecnie już w zakresie sześciu cech (dodatkową cechą jest pobłażanie ‘indulgence’) 
(http:geert-hofsted.com/Poland.html).
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będzie w aktach wzajemnego zrozumienia w trakcie interakcji osób pochodzących
z różnych kręgów kulturowych, w konsekwencji prowadzić będzie do zmiany sposobu 
myślenia, z etnocentrycznego na etnorelatywistyczny stosunek do naszych rozmówców, 
wzajemnego poszanowania własnej różnorodności.
 Są już próby budowania autorskich kursów specjalistycznych podnoszących 
świadomość kulturową jej uczestników, np. poprzez dodawanie modułów kulturowych do 
programu NJDCS (Bakić-Mitrić, 2015) lub przy wykorzystywaniu materiałów autentycznych, 
które pozwalają na zwrócenie większej uwagi na specyficzny, kulturowo nacechowany, 
kontekst komunikacji (Dimitrova Georgieva, 2015). Propaguje się też integrację treści 
specjalistycznych z nauką języka (ang. Content and Language Integrated Learning, 
zob. np. Laanema, 2015; Prnjat 2015), a także uwrażliwienie studentów na różnice formalne 
dyskursów danego typu tworzonych w języku ojczystym i obcym. Lektorzy aspirujący 
do tytułów naukowych analizują właściwe dla nauczanego przez siebie języka teksty 
specjalistyczne tworzone przez rodzimych i nierodzimych użytkowników, aby wyodrębnić 
istotne dla nich różnice. Wykorzystują następnie tę wiedzę we własnej praktyce lektorskiej 
(zob. np. Donesch-Jeżo, 2013).

3. Wnioski

Nauczanie języka dla celów specjalistycznych ewoluowało na przestrzeni lat ze względu 
na ewolucję koncepcji kompetencji językowej w naukach językoznawczych oraz rosnącą 
wśród dydaktyków świadomość procesu uczenia się. Powszechnie uznaje się, że język 
obcy musi być nauczany jako umiejętność komunikacji w określonych sytuacjach 
komunikacyjnych, które uwarunkowane są kulturowo, a nie jako wyabstrahowany system 
czy tylko zbiór tekstów specjalistycznych. 
 Postępująca globalizacja spowodowała, że języka obcego używamy                                                    
w kontekstach międzynarodowych - i nie tylko z jego rodzimymi użytkownikami. 
Znajomość kultury danego języka może nie wystarczyć dla skutecznej komunikacji                                                     
w języku obcym z przedstawicielami różnych kultur - stąd rozwój MKK, również                                       
w trakcie nauczania na lektoracie, jest koniecznością. W nauczaniu specjalistycznym 
ważne jest wprowadzenie języka charakterystycznego dla dyscypliny w działaniu
i analizy wszystkich jego specyficznych cech (np. terminologii, stopnia formalności 
komunikacji, funkcji komunikatu, werbalnych i pozawerbalnych nośników komunikacji, 
strategii komunikacyjnych, itp.) a także sytuacji/kontekstów, w których zachodzić będzie 
proces komunikacji (np. z rodzimym czy nierodzimym użytkownikiem danego języka, 
w sytuacji formalnej lub nie). Ponieważ kompetencja językowa i kulturowa w odniesieniu 
do nierodzimych użytkowników języka rozwija się z każdym doświadczeniem interakcji 
w języku obcym, niezwykle istotne jest wspomaganie uczących się języka w rozwoju 
osobistych strategii uczenia się i komunikowania, również z przedstawicielami innymi niż 
rodzimi użytkownicy języka. Znajomość owych strategii przyda się również po zakończeniu 
formalnego procesu kształcenia. 
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Podejście działaniowe w dydaktyce tłumaczenia specjalistycznego

Marta Kaliska
Wydział Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

Streszczenie

W niniejszym artykule zostały przedstawione propozycje dydaktyczne ukierunkowane na rozwój 
umiejętności językowych w zakresie tłumaczenia specjalistycznego u studentów kierunków 
humanistycznych. Pod względem metodologicznym nawiązują one do podejścia działaniowego 
wskazanego w Europejskim Systemie Opisu Kztałcenia Językowego (ESOKJ 2003: 20). Podejście 
to czerpie z dorobku Lwa Wygotskiego i Johna Deweya, zdaniem których uczenie się zachodzi 
wyłącznie w wyniku samodzielnych i świadomych działań wspartych przez osobę bardziej 
doświadczoną. ESOKJ podkreśla, że osoby uczące się języka obcego lub drugiego powinny być 
postrzegane jako aktywne jednostki społeczne podejmujące się działań językowych w celu 
osiągnięcia celów niejęzykowych. Dokument wskazuje na konieczność rozwijania w uczniach 
autonomii i postawy odpowiedzialnej za własny proces uczenia się. Współpraca między studentami 
stanowi jeden z kluczowych elementów podejścia działaniowego. W rzeczywistości klasy założenia 
tego podejścia stosowane są w postaci nauczania zadaniowego, które pozwala na skonstruowanie 
mniej lub bardziej złożonych zadań traktujących język holistycznie. 
 Zaproponowane poniżej zadania mają na celu wprowadzić studentów w specyfikę 
tłumaczenia specjalistycznego, ukazując im konieczność nieprzerwanego kształcenia umiejętności 
językowych w obrębie stylistyki języków specjalistycznych, jak i dążenia do automatyzacji 
określonych zachowań językowych. Propozycje te stanowią kompleksowy cykl dydaktyczny od 
zadań wprowadzających do zadań tłumaczeniowych. Zastosowane tu podejście działaniowe 
wspiera współpracę między studentami, uczy niezależnego myślenia i uwidacznia różne możliwości 
działania w kontekście języka obcego i własnego. 
Słowa klucze: tłumaczenie specjalistyczne, nauczanie języków obcych, język włoski, języki 
specjalistyczne

Action-Oriented Approach in Specialized Translation
Summary

The present paper describes the teaching activities which aim at developing humanities students’ 
language skills within specialized translation. From the methodological point of view these 
activities are based on the action-oriented approach recommended in the Common European 
Framework of Reference for Languages (ESOKJ 2003: 20; CEFR 2001: 9). This approach draws on 
the Vygotsky’s and Dewey’s works, according to whom the learning process results from learner’s 
independent and conscious actions supported by a more experienced person. The CEFR underlines, 
that learners should be viewed as ‘social agents’, i.e. members of society who carry out language 
tasks to accomplish non language-related objectives. It indicates the need to develop learners’ 
autonomy and responsibility for their own learning process. The cooperation between students 
constitutes one of the most important component of the action-oriented approach. Its theoretical 
assumptions are implemented in the classroom through task-based teaching solutions, which 
allow teachers to create more or less complex tasks that treat language holistically. 
 The proposed tasks aim to introduce students to the particular field of specialized 
translation, by showing them the necessity of incessant enhancing language skills within the LSP 
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Wprowadzenie

Kształcenie przyszłych tłumaczy na studiach wyższych o profilu humanistycznym to 
zadanie niezwykle trudne z dwóch powodów: po pierwsze studenci muszą przyswoić 
określone umiejętności językowe, które rozwijają się dość powoli, jak i pewną wiedzę 
ogólną z dziedziny. Studenci uczestniczący w zajęciach tłumaczeniowych, szczególnie 
w przypadku języków mniej popularnych jak język włoski, jednocześnie pracują nad 
ogólną znajomością języka i rozbudowują swój warsztat tłumaczeniowy. Wymogi 
programowe studiów powodują, że ciągle brakuje czasu na rozwój umiejętności 
językowych, nacisk kładzie się na konkretne zadania tłumaczeniowe kosztem aktywności 
ogólnorozwojowych. W rzeczywistości tylko nauczanie zintegrowane może przynieść 
pożądane efekty kształcenia, ponieważ umiejętności tłumaczeniowe zależą przede 
wszystkim od poziomu znajomości języka a dopiero później od sprawnego posługiwania 
się własnym warsztatem tłumaczeniowym, czyli odpowiednimi strategiami i wiedzą. 
Zajęcia tłumaczeniowe nie powinny opierać się wyłącznie na prezentacji słownictwa 
z dziedziny i tłumaczeniach tekstów specjalistycznych, co nierzadko ma miejsce 
właśnie na kierunkach humanistycznych (Płużyczka 2009: 99). Wskazane byłoby raczej 
przeplatanie różnego rodzaju aktywności, także tych niezwiązanych z językiem, jak na 
przykład ćwiczenia pamięciowe przy tłumaczeniach ustnych, zastosowanie nowych 
technologii, programów, których celem byłoby ukazanie studentom całej złożoności 
zjawisk wpływających na jakość pracy tłumacza.
 W kontekście tych założeń powstał schemat zajęć tłumaczeniowych                                                     
z języka włoskiego prowadzonych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zgodnie z wymogami programowymi studiów II stopnia, ich tematyka 
musiała dotyczyć języka ekonomii i języka prawno-handlowego, a materiały dydaktyczne 
opierać się na dokumentach autentycznych. Podstawy teoretyczne do opracowania 
zadań i innych aktywności językowo-tłumaczeniowych stanowiła dydaktyka działaniowa, 
która, naszym zdaniem, najlepiej zachęca studentów do autonomicznej pracy nad 
rozwojem umiejętności językowych i tłumaczeniowych, uświadamiając im konieczność 
nieustannego rozwijania własnego warsztatu w przyszłej pracy zawodowej. W niniejszym 
artykule zostaną przedstawione propozycje rozwiązań dydaktycznych, które mogą być 
wprowadzone na kursach tłumaczenia specjalistycznego dotyczących różnych dziedzin 
nauki i języków. Ich przygotowanie nie wymaga zbyt dużego nakładu pracy nauczyciela, 
co jest niezwykle ważne w dzisiejszej rzeczywistości uniwersyteckiej. Główny ciężar pracy 
spoczywa na studentach, ponieważ to właśnie oni muszą rozwijać swoje umiejętności,        
a rola nauczyciela ogranicza się do zarysowania problemu i wyznaczenia kierunku pracy. 
Propozycje te pod względem teoretycznym odwołują się do podejścia działaniowego 
action-oriented approach, czerpiąc też z osiągnięć i wyników badań w zakresie 
nauczania języków obcych z ostatnich dziesięcioleci oraz z koncepcji post-metodycznej 

stylistics and the necessity of automatizing language behaviors. The activities represent a complete 
didactic cycle: from introduction tasks to the translation ones. The applied action-oriented approach 
supports the cooperation between students, it teaches them independent thinking and indicates 
different possibilities of acting in the target and first language context.

Key words: specialized translation, foreign language teaching, the Italian language, language for 
specific purposes



16

Nauczanie języków obcych na uczelni wyższej

Kumaravadivelu (1993, 2006). W pierwszej części artykułu zostaną zilustrowane pokrótce 
najważniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące tematu, takie jak: podejście działaniowe 
i nauczania w epoce post-metodycznej oraz zakres pojęcia tłumaczenia specjalistycznego, 
następnie w drugiej części znajdą się przykłady konkretnych rozwiązań dydaktycznych 
wraz z krótkim omówieniem i podsumowaniem. Należy dodać, że zadania i ćwiczenia około 
tłumaczeniowe, realizowane także na zajęciach praktycznych z języka, cieszą się dużym 
powodzenie wśród studentów i są przez nich wysoko oceniane w ankietach ewaluacyjnych 
kończących kurs. Studenci podkreślają, że dzięki uczeniu się strategii tłumaczeniowych         
i pracy z różnego rodzaju tekstami mają możliwość polepszać swoje ogólne umiejętności 
językowe. Ważne wydaje się zatem, aby kursy o tego rodzaju profilu uwzględniały 
konieczność nieustannej pracy nad językiem nie tylko w obrębie języka specjalistycznego, 
ale również kompetencji komunikacyjnej zdefiniowanej w Europejskim Systemie Opisu 
Kształcenia Językowego (2003: 99). Szczególnie, że nie istnieje żadna konkretna metodyka 
nauczania języków specjalistycznych, a co więcej tłumaczenia specjalistycznego. Według 
Hutchinsona i Watersa fakt, iż język jest używany w celach zawodowych nie oznacza, że 
wymaga on jakiegoś specyficznego rodzaju nauczania, cały czas mówimy tu o języku 
ogólnym, który oczywiście wyróżnia się pewnymi charakterystycznymi strukturami,            
ale opiera się na powszechnie znanych zasadach użycia języka:

„The fact that language is used for a specific purpose does not imply that it is a special form 
of the language, different in kind from other forms. Certainly there are some features which 
can be identified as ‘typical’ of a particular context of use and which, therefore, the learner 
is more likely to meet in the target situation. But these differences should not be allowed to 
obscure the far larger area of common ground that underlies all language use” (Hutchinson, 
Waters 1986: 18).

 Nauczanie tłumaczenia specjalistycznego powinno realizować się w oparciu 
o wiedzę i badania z dziedziny nauczania i akwizycji języka drugiego lub obcego 
i z dziedzin pokrewnych, a ograniczenie się lektora do przedstawienia słownictwa                                    
i tłumaczenia całych tekstów specjalistycznych może nie przynieść zakładanych rezultatów. 
Z pewnością korzystne dla studentów będzie rozwijanie ich umiejętności w ramach 
kompetencji komunikacyjnej poprzez wprowadzanie dodatkowych technik nauczania 
ukierunkowanych na język ogólny, tzw. common ground.

1. Podejście działaniowe w nauczaniu języków obcych

W polskiej terminologii dydaktycznej obserwuje się zamieszania odnośnie do dwóch pojęć: 
podejścia działaniowego action-oriented approach i nauczania zadaniowego task-based 
language teaching. Biorąc do ręki Europejski Opis Kształcenia Językowego opublikowany 
w wersji angielskiej czytamy:

„The approach adopted here, generally speaking, is an action-oriented one in so far as it views 
users and learners of a language primarily as ‘social agents’, i.e. members of society who have 
tasks (not exclusively language-related) to accomplish in a given set of circumstances, in          
a specific environment and within a particular field of action (…)” (CEFR 2001: 9).

natomiast w wersji polskiej widnieje następujący zapis:
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„Zastosowane do niniejszego opisu podejście jest, najogólniej mówiąc, zadaniowe. Zarówno 
uczących się, jak i użytkowników języka postrzega się przede wszystkim jako aktywne 
‚jednostki społeczne’, czyli członków określonego społeczeństwa, mających do wykonania 
pewne zadania (nie tylko językowe), uwarunkowane kontekstem środowiskowym                                   
i sytuacyjnym” (ESOKJ 2003: 20).

 Jak widać w tłumaczeniu polskim wykorzystano pojęcie podejścia zadaniowego, 
którego korzenie, oczywiście, sięgają podstaw dydaktyki działaniowej. Nie ma tu zatem 
sprzeczności na gruncie teoretycznym, ale zastosowano skrót myślowy, który spowodował 
nierozpowszechnienie się pojęcia podejścia działaniowego w polskiej literaturze 
dydaktyczno-pedagogicznej. Rozbieżność terminologiczną zauważa Janowska w swojej 
monografii, pisząc:

„polska wersja językowa w formie ‘podejście zadaniowe’ nie oddaje dokładnie treści 
zawartych w nazewnictwie angielskim, niemieckim i francuskim, brak niej odpowiednika 
wyrażeń an action-oriented approach, approach actionnelle, handlungsorientierter Ansatz” 
(Janowska 2011: 80).

 Do listy można dodać też wersję włoską: approccio orientato all’azione, które 
stosowane jest w dokumencie europejskim (Spinelli, Parizzi 2010) w odróżnieniu od 
nauczania zadaniowego: approccio basato sui compiti. Idąc za wyjaśnieniem Janowskiej, 
nauczanie zadaniowe to przykład pewnych konkretnych rozwiązań dydaktycznych, które 
stosuje się w nauczaniu języków obcych głównie jako uzupełnienie procesu nauczania 
o ciekawe, wymagające pracy własnej uczniów zadania. Nie mówimy tu o podejściu, 
rozbudowanej metodologii, czy też filozofii nauczania, ale o sposobie nauczania opartym 
o mniej lub bardziej rozbudowane zadania dydaktyczne, które ułatwiają naukę języka 
w ujęciu holistycznym i rozwijają autonomię uczniów. Zadanie pojmowane jest jako 
„każde celowe działanie, uważane za konieczne, by rozwiązać jakiś problem, wypełnić 
zobowiązanie lub zrealizować dążenie” (ESOKJ 2003: 21).
 Podejście działaniowe w rozumieniu CEFR stanowi pojęcie nadrzędne 
wyznaczające ogólny kierunek w nauczaniu. Aby je lepiej zrozumieć należy pokrótce 
przyjrzeć się poszczególnym punktom definicji, zaczynając od hasła podejścia, które 
oznacza właśnie filozofię leżącą u podstaw metodyki nauczania, koncepcje i idee 
określające język, kulturę, komunikację językową, rolę ucznia, nauczyciela i samego 
procesu nauczania (Balboni 2012: 6-7). Wybrane podejście kształtuje praktyczną stronę 
nauczania poprzez zastosowanie zgodnych z danym podejściem poszczególnych metod i 
technik. Nauczanie zadaniowe to zatem sposób realizacji założeń podejścia działaniowego 
w danym kontekście dydaktycznym. 
 W dalszej części definicji czytamy, że podejście działaniowe postrzega osoby 
uczące się języka jako ‘aktywne jednostki społeczne mające do wykonania pewne 
zadania’ nie tylko językowe. Autorzy uwypuklają aspekt społeczny komunikacji językowej 
czerpiąc z dorobku psychologii rozwojowo-poznawczej Lwa Wygotskiego (1971), która 
zakłada, że rozwój językowy osoby uczącej się może zachodzić w strefie najbliższego 
rozwoju tylko poprzez interakcje z innym użytkownikiem języka, a w szczególności kiedy 
wykazuje on wyższy poziom umiejętności językowych. Osoba ucząca się jest prowadzona 
stopniowo przez osobę bardziej doświadczoną i biegłą, mogąc coraz lepiej rozwijać 
swoje umiejętności i poszerzając własną strefę rozwoju. W układzie dydaktycznym 
osobą doświadczoną, przewodnikiem w procesie uczenia się jest nauczyciel. Zgodnie 
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z teorią, chcąc osiągnąć zakładane rezultaty, musi on cały czas pamiętać o możliwościach 
i ograniczeniach uczniach, czyli o jego strefie najbliższego rozwoju (Lightbown, Spada 
2006: 43-47; Janowska 2011: 100).
 Koncepcja Wygotskiego odnosząca się do psychologii rozwojowej dziecka 
pozostaje zbieżna z teorią nauczania interakcyjnego stosowanego w nauczaniu języków 
obcych, zakładającą, że rozwój umiejętności językowych staje się możliwy dzięki wchodzeniu 
w interakcję z innymi osobami (Long 1983, 1996, Pica 1994, Lightbown, N. Spada 2006). Long 
potwierdza krashenowską hipotezę na temat konieczności rozumienia wypowiedzi ustnej 
lub pisemnej w języku docelowym jako warunku niezbędnego dla procesu przyswajania 
języka, dodając do niej właśnie konieczność tworzenia takich sytuacji nauczania, w których 
pomiędzy osobami uczącymi się i/lub nauczycielem zachodzi interakcja o charakterze 
dydaktycznym. To mechanizm pozwalający na rozwijanie umiejętności komunikacji 
w języku docelowym, działający globalnie w sposób zintegrowany (Long 1983).
 Ponadto, podejście działaniowe wyraźnie wskazuje na funkcjonalny charakter 
nauczania, mówiąc, że jednostki społeczne mają do wykonania pewne zadania 
w określonym kontekście sytuacyjnym. W ESOKJ uwypukla się również potrzebę 
samodzielnego działania osób uczących się, nauczanie/uczenie się polega na budowaniu 
własnych doświadczeń i przeprowadzaniu działań językowych i niejęzykowych w celu 
osiągnięcia zamierzonych celów. Jeden z postulatów dokumentu zakłada:

„propagowanie takich metod nauczania języków nowożytnych, które kształcą niezależność   w 
myśleniu, ocenie i działaniu, w połączeniu z umiejętnościami sprawnego i odpowiedzialnego 
funkcjonowania w życiu społecznym” (ESOKJ 2001: 15).

 Samodzielność, zdobywanie własnych doświadczeń przez ucznia, to hasła 
sięgające do pedagogiki aktywistycznej Johna Deweya, który przyjął, że proces uczenia 
się możliwy jest tylko wtedy, kiedy uczeń przyjmuje aktywną postawę, wykonując 
działania zgodnie z zasadą tell me, show me, let me do it by myself (Dewey 1938, Balboni 
2012). Uczniowie angażując się w aktywności dydaktyczne, które wymagają od nich 
wewnętrznego zaangażowania, skupienia, jak i krytycznego myślenia oraz współpracując 
z innymi uczniami i nauczycielem nie tylko rozwijają swoje umiejętności praktyczne, lecz 
również poszerzają wiedzę teoretyczną. Uczenie się rozumiane jest jako konstruktywny 
proces, w którym osoby uczące się uczestniczą w sposób świadomy i aktywny; postawa 
bierna i niezaangażowana nie przysługuje się efektywności tego procesu. Stąd też 
można wnioskować, że zrozumiały językowy ‘input’ nie jest wystarczający, dopiero 
tworzenie własnych wypowiedzi przez ucznia, – linguistic output – przyczynia się do jego 
wewnętrznego rozwoju w sferze językowej (Swain 2011).
 Koncepcje te potwierdzają również badania z zakresu neuro nauk: uczniowie nie 
mogą być widziani jako bierni odbiorcy działań nauczyciela, muszą być oni aktywnymi 
uczestnikami procesu nauczania, świadomie podejmując wyzwania, wykazując się 
zaangażowaniem, motywacją i samodzielnością w myśleniu. Jednocześnie muszą zdawać 
sobie sprawę z konieczności regularnej pracy oraz ciągłego powracania do zrealizowanego 
materiału, ponieważ, niezależnie od stosowanego podejścia w nauczaniu, to trening czyni 
mistrza (Żylińska 2013: 38–39, Spitzer 2007: 21). Według badań przytoczonych przez 
Spitzera, proces uczenia się zachodzi wyłącznie poprzez ćwiczenia i praktykę, nie istnieją 
żadne tajemne metody dydaktyczne umożliwiające szybką naukę języka nawet podczas 
snu. Powtarzanie stanowi jeden z nieodłącznych elementów tego złożonego procesu, 
który przecież polega na nieustannym utrwalaniu tego, co zostało już przedstawione           
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w postaci inputu i stopniowym dodawaniu kolejnych elementów. Tempo nauki zależy od 
czasu, który możemy poświęcić właśnie na szlifowanie umiejętności językowych poprzez 
powtórki i wprowadzanie nowości (Spitzer 2007: 59).
 Rola nauczyciela polega na zaplanowaniu strategii nauczania, czyli wyborze 
podejścia, odpowiednich metod i technik, a następnie pozostawieniu przestrzeni uczniom 
na wykonanie zaproponowanych zadań i aktywności. Zaleca się, aby uczniowie pracowali 
w parach lub małych grupach, aby mogli uczyć się jeden od drugiego, co sprawdza się 
również w przypadku dydaktyki tłumaczenia specjalistycznego.

2. Tłumaczenia specjalistyczne

Definicję tłumaczenia specjalistycznego należy zacząć od definicji języków 
specjalistycznych, ponieważ one stanowią tu punkt odniesienia, znajdując się w centrum 
tego zagadnienia. Języki specjalistyczne należą do różnych działów wiedzy i nauki, 
charakteryzują się zmiennym stopniem specjalizacji zależnym od wielu czynników,                
a ich zastosowanie dotyczy przede wszystkim obszarów zawodowych. Berruto nazywa 
je językami specjalnymi zależnymi od sytuacji komunikacyjnej charakteryzującymi 
się występowaniem słownictwa specjalistycznego specyficznego dla dziedzin wiedzy 
(Berruto 1993: 70). Sobrero określa lingue speciali, czy też sottocodici mianem wariantów 
sytuacyjnych języka ogólnego (Sobrero 1983: 237-240) służących do komunikacji 
interpersonalnej przede wszystkim w kontekście działalności zawodowej lub naukowej. 
Stopień specjalizacji języków specjalistycznych może być określony przy pomocy dwóch 
osi stanowiących continuum językowe: osi poziomej wskazującej na dominium użycia, 
czyli dziedzinę wiedzy, jak np.: matematyka, biologia, ekonomia, fizyka, językoznawstwo; 
i osi pionowej odnoszącej się do zróżnicowania społeczno-pragmatycznego, czyli kto jest 
odbiorcą tekstu, jaki jest jego temat i funkcja komunikacyjna. Podział pionowy przebiega 
od najwyższego stopnia specjalizacji tekstu, napisanego przez specjalistę i przeznaczonego 
dla odbiorcy również specjalisty w danej dziedzinie do najniższego stopnia popularno-
naukowego przeznaczonego dla odbiorców niespecjalistów. Pomiędzy tymi dwoma 
punktami biegunowymi można umieścić każdy tekst specjalistyczny, którego położenie 
określa się przy pomocy powyższych kryteriów decydujących o stopniu nasycenia 
terminologią i strukturami specyficznymi dla tych odmian języka (Sobrero 1993: 241).
 Według Hoffmana (1984) tekst specjalistyczny charakteryzuje się następującymi 
cechami: 1) precyzją, 2) obiektywizmem, 3) abstrakcyjnością, 4) uogólnieniem, 5) dużym 
stopniem nasycenia informacyjnego, 6) zwięzłością, 7) neutralnością emocjonalną, 
8) jednoznacznością, 9) nieokreśloną formą osobową, 10) spójnością logiczną, 
11) obecnością terminologii, symboli, wykresów i figur. Wskazane kategorie mają 
bardzo ogólny charakter, a określenie poziomu nasycenia tekstu każdą z tych cech 
wydaje się dość subiektywne. Wskazują one jednak naturę języków specjalistycznych 
i ich specyficzny, ale uniwersalny charakter. W zależności, czy jest to tekst naukowy, 
czy popularno-naukowy lub prasowy natężenie każdej cechy będzie się zmieniało 
odpowiednio do zmiennych pionowych, czyli adresata, celu i poruszanego argumentu. 
Sobrero podkreśla, że do najważniejszych właściwości tekstów specjalistycznych należy 
zaliczyć precyzję i neutralność emocjonalną, z których pierwsza oznacza jednoznaczność 
terminologii, czyli odnoszenie się każdego użytego słowa do jednego pojęcia i braku 
jakiejkolwiek dwuznaczności semantycznej; druga natomiast oznacza brak konotacji i użyć 
nasyconych emocjonalnie z czego ma wynikać obiektywizm i dany stopień uogólnienia 
(Sobrero 1993: 243).
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 Ze względu na pionowe kryteria podziału Berruto dzieli lingue speciali na (1) te                 
w dosłownym tego słowa znaczeniu, tzw. Fachsprachen wyróżniające się obecnością 
terminologii i specyficznych struktur językowych, służących do komunikacji przede 
wszystkim między przedstawicielami danych zawodów, i (2) języki sektorowe lingue 
settoriali, używane w danym środowisku zawodowym, ale w sposób mniej sformalizowany, 
czerpiąc z różnych źródeł językowych. Do tych ostatnich Berruto kwalifikuje np.: język 
używany w środkach masowego przekazu, szczególnie w prasie i wiadomościach, język 
różnych dyscyplin sportowych oraz żargony zawodowe (Berruto 1993: 80). Ich cechą 
wspólną jest ograniczona obecność terminologii, mniejsze natężenie cech wskazanych 
przez Hoffmana, jak i występowanie pseudo technicyzmów, wyrażeń metaforycznych 
lub tych nacechowanych emocjonalnie oraz elementów języka potocznego, szczególnie 
na poziomie struktury składniowej.
 Scarpa kładzie nacisk na zależność istniejącą pomiędzy językiem a sytuacją 
komunikacyjną, która determinuje właściwości wewnętrzne tekstów specjalistycznych, 
których każdy poziom specjalizacji charakteryzuje się określoną konwencją użyć 
językowych (Scarpa 2010: 14). Podkreśla też bardzo ważną kwestię dotyczącą tzw. 
common core, czyli trzonu wspólnego dla wszystkich wariantów zawodowo-naukowych 
języka. Przez co w każdym języku specjalistycznym można wyodrębnić te cechy językowe, 
które stanowią właśnie tę wspólną płaszczyznę zbudowaną w oparciu o formalny rejestr 
języka ogólnego. Dopiero kolejne warstwy stanowią cechy językowe wspólne dla danej 
dziedziny i dziedzin jej pokrewnych oraz cechy specyficzne wyłącznie dla danego języka 
specjalistycznego (Scarpa 2010: 3).
 Opracowując kursy tłumaczenia specjalistycznego należałoby wyjść właśnie od 
zaprezentowania wewnętrznego zróżnicowania języków specjalistycznych, ich poziomu 
specjalizacji, wspólnego trzonu cech językowych, rejestru formalnego. Pozwoli to na 
odpowiednią gradację tekstów specjalistycznych według osi poziomej wskazującej 
dyscypliny naukowe i poszczególne domeny zawodowe oraz według osi pionowej, czyli 
docelowego odbiorcy tekstu, jego celu i poruszanej tematyki. Wskazane jest, aby studenci 
zaczynali pracę od tekstów o niższym stopniu specjalizacji i stopniowo przechodzili 
do tych trudniejszych, bardziej wyspecjalizowanych. Jak wynika z odpowiedzi udzielonych 
w ankietach, zadania dydaktyczne ukierunkowane na wspólne cechy językowe dotyczące 
słownictwa formalnego, typowych struktur, wyrażeń i konstrukcji składniowych 
przyczyniają się do poprawy jakości wykonywanych w późniejszym czasie tłumaczeń. 
Dzięki takiej hierarchizacji pracy, studenci mogą rozwijać nie tylko własny warsztat 
tłumaczeniowy, ale również ogólne umiejętności językowe, szczególnie te w zakresie 
formalnego rejestru języka.
 Biorąc pod uwagę zilustrowane powyżej właściwości języków specjalistycznych, 
możliwe jest sformułowanie definicji tłumaczenia specjalistycznego, którego stopień 
specjalizacji i metodologia tłumaczenia zależy właśnie od cech determinujących tekst 
wyjściowy. Istotne są tu kryteria osi pionowej, czyli to kto jest odbiorcą tekstu, jaki jest 
jego temat i jaka ma być jego funkcja. Wedle definicji zaproponowanej przez Scarpę,                                 
z punktu widzenia tłumacza, tłumaczenie polega na przełożeniu, czy też przeformułowaniu 
tekstu w języku A na inny tekst w języku B po ustaleniu hierarchii możliwych rozwiązań 
tłumaczeniowych i wyborze tych optymalnych, najbardziej pasujących do sytuacji 
komunikacyjnej, w którym zachodzi tłumaczenie:

„La traduzione è in definitiva un’operazione di riformulazione di un testo in una lingua A 
in un altro testo in una lingua B dopo aver stabilito una gerarchia tra le diverse soluzioni 
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traduttive possibili e aver scelto quella più adatta alla specifica situazione comunicativa in 
cui avviene la traduzione” (Scarpa 2010: 79).

 Język stanowi zatem narzędzie służące do osiągnięcia danego celu, a nie cel sam   
w sobie, jak widzą to ze swej strony językoznawcy, dla których teoria tłumaczenia 
reprezentuje dziedzinę językoznawstwa zmierzającą do wyodrębnienia w języku 
wyjściowymi docelowym ekwiwalentnych struktur językowych (Pierini 2001: 21-23). 
Podejście do tłumaczenia może mieć charakter kontrastywny, jeśli zamierza się wskazać 
podobieństwa i różnice wynikające z formalnej i kulturowej odrębności obu języków 
lub funkcjonalny, jeśli kładzie się nacisk na sferę znaczeniową tekstu i jego funkcje. 
Ponadto, należy dodać, że tłumaczenie specjalistyczne stoi w opozycji do tłumaczenia 
literackiego, ponieważ wchodzi w zakres komunikacji zawodowo-naukowej, przez co 
jego twórczy charakter wydaje się mocno ograniczony. Obserwuje się tu dominację 
specyficznych i stałych norm kontekstualnych. Oczywiście, jak już zostało to wspomniane 
w poprzednich paragrafach, teksty, które można potraktować jako specjalistyczne, 
stanowią pewne continuum, zaczynając od tych najmniej wyspecjalizowanych, jak na 
przykład artykuły popularno-naukowe, a kończąc na tych wysoce wyspecjalizowanych 
stosowanych w komunikacji między biegłymi z danej dziedziny. Według Gruczy „teksty 
są tekstami specjalistycznymi”, jeśli służą do przedstawienia i przekazania jakiejś wiedzy 
specjalistycznej (Grucza 2009: 27).
 Teksty literackie wymagają od tłumacza zupełnie innego podejścia opartego 
na kreatywności i nieustannym poszukiwaniu w języku docelowym odpowiednich 
odnośników nie tylko językowych, lecz także kulturowych, zrozumiałych dla użytkowników 
tego języka. Tłumacz specjalistyczny musi posiadać inne umiejętności niż tłumacz 
literatury, aczkolwiek jedno nie wyklucza drugiego. Wskazane jest aby ten pierwszy dobrze 
orientował się w dziedzinie tekstów specjalistycznych, ich najważniejszych właściwościach 
i kryteriach podziałów, znał w pewnym zakresie słownictwo specjalistyczne, potrafił 
rozróżniać informacje relewantne od tych redundantnych oraz dobrze posługiwał się 
językiem formalnym i urzędowym stanowiącym common core. Te właśnie umiejętności 
powinni zdobywać w pierwszym rzędzie studenci uczestniczący w kursach tłumaczenia 
specjalistycznego poprzez zapoznanie się z charakterystyką tego rodzaju tekstów, pracę 
z korpusami równoległymi i porównawczymi, ćwiczenia i zadania ukierunkowane 
na aspekt formalny języka wyjściowego i docelowego, tworzenie słowniczków 
terminologicznych, przygotowywanie ustnych wypowiedzi i tekstów na temat 
omawianych zagadnień naukowo-zawodowych. Jednocześnie tłumacz specjalistyczny 
o wykształceniu humanistycznym nigdy nie stanie się specjalistą w danej dziedzinie, 
można go porównać do obserwatora, osoby zgłębiającej zagadnienia merytoryczne 
poprzez rozwiązywanie problemów związanych z procesem tłumaczeniowym (Cortese 
1996). Jest on wyłącznie częściowym uczestnikiem komunikacji naukowo-zawodowej:

„(…) nella realtà professionale il traduttore specializzato non va visto come lo specialista 
di un particolare ambito tecnico-scientifico ma, come ‘l’osservatore partecipante’ delle 
modalità di comunicazione interne alla comunità specialista” (Scarpa 2010: 268).

 Opracowując program kursu tłumaczenia specjalistycznego dla studentów 
kierunków humanistycznych wskazane byłoby wziąć pod uwagę nie tylko określony zakres 
słownictwa i materiałów tłumaczeniowych, lecz przede wszystkim opracować hierarchię 
zagadnień w oparciu o pionowy podział tekstów specjalistycznych oraz przygotować 
zestaw ćwiczeń stymulujących rozwój umiejętności w zakresie formalnego wariantu 
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języka docelowego i języka rodzimego. Błędem jest położenie nacisku wyłącznie na naukę 
terminologii, typowych struktur, jak i wykonywanie tłumaczeń długich skomplikowanych 
tekstów powodujących u studentów poczucie zagubienia i braku stosownych kompetencji. 
Natomiast, uwzględnienie ich potrzeb językowych, również dotyczących zagadnień 
gramatycznych, z pewnością przyczyni się do większej efektywności procesu nauczania         
i zadowolenia studentów. 
 W kolejnym rozdziale zostaną przedstawione wybrane zadania i rozwiązania 
dydaktyczne zastosowane w kursie tłumaczenia specjalistycznego języka ekonomii                  
i prawno-handlowego w obrębie języka włoskiego. Uczestnikami zajęć są studenci I roku 
studiów II stopnia kierunku lingwistyka stosowana, których przed zakończeniem kursu 
i po jego zakończeniu prosi się o ewaluację proponowanych materiałów językowych, 
zagadnień i strategii dydaktycznych, na podstawie której wprowadza się zmiany                                 
i ulepszenia w materiałach ćwiczeniowych, zmierzając do nieustannej poprawy jakości 
kształcenia. Poniższe propozycje, odwołujące się do założeń podejścia działaniowego, 
mogą być potraktowane jako punkt wyjścia do refleksji nad przygotowaniem i realizacją 
kursów tłumaczenia specjalistycznego. 

3. Propozycje rozwiązań dydaktycznych

W podejściu działaniowym zmierza się głównie do rozwoju autonomii ucznia poprzez 
stymulowanie go do pracy własnej i wykonywanie określonych działań językowych                     
w celu osiągnięcia celów niejęzykowych. Przytoczone propozycje wpisują się w tę strategię 
poprzez stopniowe przygotowywanie studentów do podejmowania niezależnych decyzji 
i działań w procesie tłumaczeniowym, do samodzielnego rozwiązywania problemów i do 
przyjmowania postawy odpowiedzialnej za własną pracę.
 Poniższe propozycje tworzą jeden cykl dydaktyczny wprowadzający studentów 
w tematykę języków specjalistycznych i tłumaczenia specjalistycznego na przykładzie 
danego zagadnienia merytorycznego. Ich nadrzędnym celem jest przedstawienie 
cech i struktur językowych stanowiących common core tych odmian języka tak, aby 
uczestnicy kursów przed przystąpieniem do wykonywania zadań tłumaczeniowych mogli 
odpowiednio zapoznać się ze stylistyką tekstu specjalistycznego i ogólnie rozumianym 
językiem formalnym. Tego rodzaju nauczanie zmierza do rozwijania samodzielności 
studentów, zapraszając ich do zastanowienia się nad omawianymi zagadnieniami                        
i krytycznego myślenia. Zadanie nauczyciela polega na przybliżeniu tematu oraz na 
towarzyszeniu w rozwiązywaniu problemów, a nie na podawaniu gotowych rozwiązań.            
W podejściu działaniowym osoby uczące się widziane są jako aktywne jednostki społeczne, 
dlatego też należy stymulować pracę zespołową lub w parach, która przyczynia się do 
rozwoju umiejętności społecznych tak ważnych w naturalnym środowisku pracy. Kolejną 
korzyścią współpracy jest to, że osoby lepsze pomagają tym gorszym, wolniej uczącym się, 
ograniczając tym samym interwencję nauczyciela do niezbędnego minimum. Istotnym 
elementem jest też czas, który należy przydzielić na wykonanie zadań, co oznacza, że 
pośpiech nie jest wskazany, a studenci powinni mieć możliwość zastanowić się, wyszukać 
odpowiednie informacje, rozważyć różne rozwiązania. Wskazane byłoby aby lekcja 
przypominała nie typową lekcję frontalną, gdzie główny nakład pracy leży po stronie 
nauczyciela, ale lekcję opartą na pracy zespołowej przypominającą rozmowę, gdzie 
nauczyciel będzie jedynie wskazywał kierunek pracy, wspierając swoich uczniów 
w ich procesie uczenia się.
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 Niniejszy cykl dydaktyczny został opracowany dla kursu tłumaczenia 
specjalistycznego z dziedziny ekonomii i języka prawno-handlowego. Poziom trudności 
zadań wzrasta stopniowo, zaczynając od tych najprostszych wymagających jedynie 
zaobserwowania pewnych cech, a kończąc na tych bardziej kompleksowych, w których 
studenci muszą posłużyć się nowymi umiejętnościami w zakresie języka specjalistycznego. 
Zadania tłumaczeniowe pojawiają się dopiero na końcu cyklu, jako te najtrudniejsze, 
kondensujące zebrane informacje. Wszystkie zadania zostały przedstawione w formie 
skróconej z powodu ograniczeń przestrzennych tekstu, ale w sposób wystarczający aby 
zakreślić ich problematykę i najważniejsze cele dydaktyczne.
 Pierwsze zadanie polega na wyszukaniu w tekstach cech i struktur typowych dla 
zawodowo-naukowej odmiany języka oraz uporządkowaniu według stopnia ich natężenia 
od tych najbardziej do tych najmniej wyspecjalizowanych, dzięki czemu studenci 
zapoznają się ze specyfiką tekstu specjalistycznego w języku włoskim i stylistyką języka 
formalnego.

Compito no 1. Trova nei seguenti testi i seguenti tratti della lingua specialistica e 
indica il loro grado di specializzazione:

•	 lo	stile	nominale/nominalizzazione
•	 un	frequente	uso	dei	verbi	copulativi
•	 l’uso	della	forma	passiva/del	si	passivante
•	 l’uso	della	forma	impersonale
•	 la	presenza	di	tecnicismi
•	 un	frequente	utilizzo	di	connettivi	testuali

a) La Banca centrale europea è tornata a ridurre i tassi di interesse, spingendosi                    
a livelli mai visti prima, mentre il deterioramento dell’economia nell’area euro non 
sembra	 arrestarsi.	 Un	 nuovo	 taglio	 da	 mezzo	 punto	 percentuale,	 secondo	 quanto	
deciso dal Consiglio direttivo di Francoforte, con cui il principale riferimento sul costo 
del danaro nell’Unione monetaria scende all’1,5 per cento, nuovo minimo nei 10 anni di 
storia della Bce. 
b)	 Il	 finalismo	 aziendale	 nel	 quale	 si	 può	 riconoscere	 l’economicità	 dell’azienda	
considerata	 come	 strumento	 della	 società	 civile,	 si	 realizza	 in	 un	 efficiente	 impiego	
delle	scarse	risorse	disponibili,	utilizzate	nello	svolgimento	di	un’attività	che	è	sempre	
di	 produzione	 /	 distribuzione,	 pervenendo	 a	 risultati	 che	 debbono	 esprimere	 la	 loro	
efficacia	nel	soddisfare	i	bisogni,	le	esigenze	degli	individui	che	costituiscono	i	destinatari	
della produzione aziendale. 
c) Domanda secondo l’avviso di molti economisti la crisi attuale sarebbe una crisi 
da carenza di domanda di beni e servizi sul mercato, crisi originata a sua volta dal 
fenomeno della crescita delle diseguaglianze a livello di reddito e di ricchezza negli 
ultimi	decenni	in	Occidente,	con	il	forte	aumento	della	quota	del	pil	dei	principali	paesi	
che	va	al	capitale	e	la	diminuzione	di	quella	che	va	al	lavoro,	ciò	che	avrebbe	appunto	
provocato	 l’impossibilità	per	 le	classi	medie	e	popolari	di	accrescere	 i	propri	consumi	
(…);
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 Drugie zadanie ma na celu zapoznanie studentów z tekstami o różnym stopniu 
specjalizacji w danej dziedzinie zależnie od pionowych kryteriów podziału. Studenci 
potrafią już wyodrębnić w tekście specjalistycznym jego nieodłączne cechy stylistyczne 
determinujące stopień specjalizacji, tym razem na podstawie tychże cech przypisują 
tekst do jednej z następujących kategorii: (1) artykuł publicystyczny, (2) tekst popularno-
naukowy, podręcznik, (3) tekst naukowy, (4) tekst specjalistyczny. Dodatkową trudność 
stanowi wprowadzenie elementów tłumaczenia wyłącznie w obrębie wyrażeń 
czasownikowych należących do tzw. wspólnego trzonu common core, który kształtuje 
ogólny charakter tekstów specjalistycznych. W zadaniu trzecim studenci poproszeni są      
o podanie co najmniej trzech możliwości tłumaczeniowych odpowiednich do kontekstu, 
szlifując swój warsztat pracy w zakresie stylu formalnego języka.

Compito no 2. Classifica ogni testo secondo il suo carattere testuale. Compila i testi 
con i verbi adatti al contesto: 1. pubblicistico 2. scientifico – divulgativo, manualistica 
3. scientifico 4. specialistico:

a) Nuove misure contro la crisi non ce ne sono, ma almeno sappiamo che l’epoca 
della finanza sregolata (zakończyła się) ____________. «C’è un forte consenso sul 
bisogno	di	riforme	perché	una	crisi	come	questa	non	accada	mai	più»	(podsumowuje)	
____________al	termine	del	G-20	il	ministro	del	Tesoro	Usa	Tim	Geithner,	e	quello	che	
si	 farà	 (wywołuje)	__________	un’ampia	autocritica	da	parte	del	 suo	paese.	A	Giulio	
Tremonti pare emblematica la frase che ha trovato in un documento portato dalla Cina: 
«Finora (uważano) __________ che il miglior modo di fare regole (byłoby) __________ 
di	farne	poche;	adesso	è	l’opposto».	

b)	 Hedge	 funds	 fondi	 di	 investimento	 non	 quotati	 in	 borsa,	 a	 vocazione	 altamente	
speculativa.	 Un	 hedge	 fund	 (posługuje	 się)	 ________di	 solito	 meccanismi	 quali	 un	
leverage (v.) elevato, per (uruchomić) ___________ un volume di capitali molto 
maggiore	 di	 quelli	 messi	 in	 gioco	 dagli	 investitori	 del	 fondo,	 nonché	 il	 mercato	 dei	
derivati.	I	suoi	risultati	sono,	almeno	in	teoria,	scollegati	da	quelli	dei	mercati	delle	azioni	
e	delle	obbligazioni	e	le	società	di	hedge	fund	(rozpowszechniają)	____________	l’idea	
che	attraverso	le	loro	attività	(można)	_________	guadagnare	molto	di	più	che	con	i	
normali fondi di investimento. 

c)	 Lo	scopo	della	presente	monografia	è	quello	di	 (dostarczyć)	___________	dei	dati	
precisi,	che	(pozwalają)	____________	di	verificare	quale	sia	il	genere	più	diffuso,	come	
pure	 le	 ragioni,	 solo	 apparentemente	 oscure,	 della	 mascolinità	 o	 della	 femminilità	
dei	 singoli	 nomi.	 Se	 (zostaną	 wzięte	 pod	 uwagę)	 ________________	 i	 nomi	 dei	
sessantaquattro	club	che	hanno	finora	preso	parte	ad	almeno	un’edizione	del	massimo	
campionato ellenico (...)

Compito no 3. Traduci i verbi tra parentesi in italiano. Per ogni elemento proponi tre 
soluzioni adeguate al contesto.

Hedge	 funds,	 fondi	 di	 investimento	 non	 quotati	 in	 borsa,	 a	 vocazione	 altamente	
speculativa.	 Un	 hedge	 fund	 (posługuje	 się)	 ________di	 solito	 meccanismi	 quali	 un	
leverage (v.) elevato, per (uruchomić) ___________ un volume di capitali molto 
maggiore	 di	 quelli	 messi	 in	 gioco	 dagli	 investitori	 del	 fondo,	 nonché	 il	 mercato	 dei	



25

Rozdział 1 Język specjalistyczny na lektoratach języka obcego

derivati.	I	suoi	risultati	sono,	almeno	in	teoria,	scollegati	da	quelli	dei	mercati	delle	azioni	
e	delle	obbligazioni	e	le	società	di	hedge	fund	(rozpowszechniają)	____________	l’idea	
che	attraverso	le	loro	attività	(można)	_________	guadagnare	molto	di	più	che	con	i	
normali fondi di investimento.

 Kolejne zadanie służy wyrabianiu umiejętności przeformułowania fragmentów 
tekstów z języka nieformalnego lub zbyt potocznego na język formalny odpowiednio do 
charakteru danego tekstu. Tak jak w przypadku poprzednich czynności, studenci ćwiczą 
się w rozpoznawaniu oraz w stosowaniu struktur językowych specyficznych dla naukowo-
zawodowej odmiany języka. Umiejętność parafrazowania, wyrażania tej samej myśli             
w różnej formie językowej to istotny atrybut pracy tłumacza, dlatego nauczyciel powinien 
dostarczać przy każdym temacie odpowiedni zestaw zadań i ćwiczeń ukierunkowanych 
właśnie na stylistykę tekstu, a nie na samą terminologię.

Compito no 4. Sostituisci le parti sottolineate del testo con espressioni più adatte al 
contesto:

Per molti economisti la crisi attuale sarebbe una crisi da mancanza di domanda di 
beni e servizi sul mercato, crisi cominciata a sua volta dal fenomeno della crescita delle 
diseguaglianze a livello di reddito e di ricchezza negli ultimi decenni in Occidente, con il 
forte aumento di una parte del pil dei principali paesi che va al capitale e la diminuzione 
di	quella	che	va	al	lavoro,	ciò	che	avrebbe	appunto	provocato	l’impossibilità	per	le	classi	
medie e popolari di ingrandire i propri consumi (…).

 Zadanie piąte ma ten sam cel. Składa się ono ze zdań wybranych z różnych 
tekstów o tym samym stopniu specjalizacji, w których niektóre fragmenty lub pojedyncze 
słowa zastąpiono sformułowaniami zbyt potocznymi, niepasującymi do charakteru 
komunikacyjnego tekstu. Studenci starają się przywrócić zdaniom ich pierwotną poprawną 
formę, podając dla każdego przykładu trzy możliwe rozwiązania; następnie, pracując 
razem w grupie wybierają te najlepsze i analizują różnice znaczeniowe poszczególnych 
wyrażeń lub struktur. Ich praca polega niezmiennie na kształceniu umiejętności sprawnego 
posługiwania się językiem formalnym poprzez parafrazowanie i podawanie różnych 
propozycji tłumaczeniowych dla tego samego elementu w obrębie common core.

Compito no 5. Trasforma le parti sottolineate delle frasi al registro più formale, 
proponendo tre soluzioni per ciascuna frase. In seguito, lavorando in gruppo 
scegliete le migliori soluzioni, analizzando le differenze semantiche delle vostre 
proposte. 

•	Il	presente	documento	deve essere firmato e timbrato dal coordinatore del programma. 
•	È	necessario	inserire nel documento tutti i cambiamenti della nuova legge.
•	Il	presidente	della	società	ha rifiutato di aumentare il capitale sociale. 
•	Il	gruppo	di	scienziati	ha finito la ricerca entro il termine previsto.
•	Il	socio	non ha rispettato le regole stabilite in precedenza.
•	Bisogna	annullare	la	prenotazione	al	più	presto	(…).
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 Dopiero w kolejnym etapie działań dydaktycznych należy zająć się pracą nad 
rozwojem umiejętności tłumaczeniowych w zakresie fachowego słownictwa z omawianej 
dziedziny. Studenci zapoznają się początkowo z terminologią używaną w odmianie 
popularno-naukowej, a następnie przechodzą do coraz bardziej złożonych zagadnień 
zgodnie z zasadą stopniowania poziomu trudności. W podanym poniżej ćwiczeniu ich 
zadanie polega na dopasowaniu brakujących haseł do odpowiednich fragmentów na 
podstawie kontekstu całego tekstu. Studenci pracują w parach bez słowników, po czym 
sprawdzają poprawność odpowiedzi na forum klasy. Tekst może zostać podzielony na 
mniejsze jednostki, tak że każda para zastanawia się nad inną jego częścią, co pozwala na 
lepszą organizację czasu podczas zajęć.

Compito no 6. Completa il testo con i termini mancanti, scegliendo la risposta giusta 
tra quelle proposte:

entità	/	gerarchia	/	autonomia	/	livelli	/	portfolio	/	marca	/	marchio	/	sinergie	/	brand	/	
variante 
L’organizzazione strategica del (1)______________si identifica con la cosiddetta brand 
architecture,	efficacemente	definita	da	Aaker	come	“lo	strumento	attraverso	il	quale	la	
squadra	composta	da	più	marche	può	funzionare	come	se	si	trattasse	di	una	sola	(2)	
__________	in	modo	da	creare	(3)	_____________,	chiarezza	ed	efficacia	ottimale”.
L’architettura della (4) __________ definisce i ruoli dei singoli (5)__________ e stabilisce 
i	rapporti	di	(6)_____________	tra	di	essi,	col	fine	ultimo	di	creare	complementarietà.	
Possiamo distinguere vari (7) ____________ di marca:
•	Corporate	brand,	la	cosiddetta	“marca-ombrello”
•	Brand	di	linea	di	prodotto
•	Brand	di	prodotto
•	Modificatore,	cioè	una	(8)______________	del	prodotto	(…)

 Poszerzaniu zasobów słownictwa u studentów służą również zadania językowe 
polegające na poszukiwaniu odpowiednich synonimów w obrębie języka formalnego. 
Nauczyciel może albo podać listę wyrażeń synonimicznych i poprosić o zastąpienie 
nimi wskazanych w tekście sformułowań albo poprosić studentów o ich wyszukanie                          
w słownikach lub w korpusach. Również tutaj zaleca się pracę w parach lub w małych 
grupach, tak aby czas pracy został odpowiednio wykorzystany i aby studenci nie 
wykonywali tych samych przykładów. Ułatwia to sprawdzenie zadania, ponieważ studenci 
muszą z jednej strony wysłuchać odpowiedzi pozostałych osób, koncentrując swoją uwagę 
na sprawdzeniu udzielonych odpowiedzi. Podział pracy i działania zespołowe przyczyniają 
się do zwiększenia efektywności nauczania i lepszego zapamiętywania informacji. 
Zadanie nr 7 zawiera przykłady zdań zaczerpniętych z tekstów specjalistycznych o różnym 
stopniu specjalizacji. Studenci na początku określają charakter tekstu, a w kolejnym etapie 
zastępują podkreślone elementy wyrażeniami synonimicznymi o tej samej wartości 
semantycznej. Tego typu zadania powinny raczej dotyczyć tzw. wspólnego trzonu języków 
specjalistycznych, obejmując często stosowane w danym gatunku tekstów struktury 
językowe bardziej niż samą terminologię, która ma charakter monoreferencyjny.
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Compito no 7. Specifica il carattere dei seguenti frammenti. Trova i sinonimi adatti 
al contesto:

•	 La	Società	può	 istituire e sopprimere sedi nello stato ed all’estero nonché assumere 
partecipazioni	 in	 altre	 società	 nello	 stato	 ed	 all’estero,	 nonché	partecipare	 a	 tutte	 le	
connessioni organizzativo – giuridiche con altri soggetti, conformemente alle regole e 
condizioni previste dalla legge.
•	Il	capitale	sociale	della	Società	può	essere aumentato con una delibera dell’Assemblea 
dei Soci, sia mediante	aumento	del	valore	nominale	delle	quote	esistenti,	che	mediante	
istituzione	di	nuove	quote.	
•	Vista la mancanza di una diversa delibera dell’Assemblea dei Soci i soci esistenti finora 
hanno il diritto di prelazione per	 quanto	 riguarda	 la	 sottoscrizione	 delle	 quote	 del	
capitale.

 Niezwykle przydatne okazują się również ćwiczenia i zadania językowe 
zorientowane na umiejętność stosowania wyrażeń przyimkowych. Przy całej złożoności 
zagadnień odnoszących się do tłumaczenia specjalistycznego, konieczności sprawnego 
posługiwania się językiem formalnym, tłumacz nie powinien koncentrować uwagi na 
dopasowaniu odpowiedniego przyimka lub wyrażenia przyimkowego. Użycie tych 
elementów powinno być zautomatyzowane, dlatego też studenci podczas zajęć zapoznają 
się z ich formą i kontekstem użycia. Chociaż podczas kursu brakuje czasu na rozwijanie 
umiejętności gramatycznych, wskazane jest aby wykładowca poświęcił odpowiednią 
ilość czasu na analizę połączeń międzywyrazowych, rekcję czasowników i tym samym 
syntagm przyimkowych. Studenci doceniają tego rodzaju działania, wykazując duże 
zainteresowanie tematyką. Wyrabianie umiejętności automatycznego tłumaczenia 
pewnych stałych sformułowań wydaje się im niezwykle przydatny w przyszłej pracy.

Compito no 8. Analizza le seguenti frasi e traduci le espressioni preposizionali.

1) La Signora___________, figlia di________, residente a Varsavia in via _____________
int.	 ___,	 PESEL________,	 carta	 d’identità__________-agente	 in nome della Società	
denominata:”_______	 (Società	 a	 responsabilità	 limitata)”	 con	 sede	 a	 Varsavia	
(indirizzo), iscritta al registro degli imprenditori del Registro Giudiziale Nazionale sotto 
il numero KRS,
2) in base all’esibito atto notarile– procura speciale redatta presso lo Studio del 
Signor____________– Notaio di Milano del....
3) la delega, conformemente alla dichiarazione della comparente – fino ad oggi non è 
scaduta né è stata revocata.
4)	 Qualora	 conformemente	 alle	 disposizioni	 della	 legge	 polacca	 qualsiasi	 dei	 tipi	 di	
attività	indicati	nel	precedente	comma	1	richieda	conseguimento	di	una	concessione,	
licenza	oppure	autorizzazione,	la	Società	avvierà	tale	attività	previo conseguimento di 
esse (…).

 Po zapoznaniu uczestników kursu ze specyfiką języków specjalistycznych, kolejny 
etap stanowią zadania i ćwiczenia tłumaczeniowe. Nie należy wprowadzać zbyt szybko 
obszernych fragmentów tekstów, ponieważ może to spowodować jedynie zniechęcenie 
studentów do wykonania zadania, uświadamiając im jak trudna i monotonna może być 
praca tłumacza. Lepsza wydaje się metoda małych kroczków, która pozwala stopniowo 
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osiągać coraz to lepsze umiejętności. W podejściu działaniowym, stawiającym na 
samodzielność uczniów, ważne jest aby mogli oni odczuwać satysfakcję z poprawnie 
wykonanego zadania. Tłumaczenia zbyt trudne, gdzie pojawia się dużo informacji 
językowych i merytorycznych nie spełniają swojej roli, a wręcz mogą spowodować 
wrażenie chaosu i wywołać poczucie porażki również u nauczyciela. W sytuacji, kiedy 
praca rozpoczyna się od tłumaczenia wyrażeń lub krótkich zdań, studenci obserwują                                
u siebie rzeczywisty postęp w obszarze umiejętności tłumaczeniowych i lepiej zapamiętują 
materiał językowy. Zadanie nr 9 nawet im wydaje się początkowo proste, dzięki czemu 
chętnie przystępują do jego realizacji. Co ważne, przedstawione w nim wyrażenia zostały 
zaczerpnięte z tekstu, który będzie stanowił właściwe zadanie tłumaczeniowe w kolejnym 
etapie pracy.

Compito no 9. Traduci le seguenti espressioni.

 Powyższy fragment tabelki, którą studenci uzupełniają w parach, a następnie 
porównują udzielone przez siebie odpowiedzi, służy do wprowadzenia wyrażeń 
potrzebnych do wykonania tłumaczenia tekstu zaproponowanego w kolejnym zadaniu. 
To zadanie wstępne ułatwia proces tłumaczeniowy, dzięki niemu studenci mogą 
skoncentrować uwagę na innych zagadnieniach a nie słownictwie z zakresu common core.
 Proponując teksty do zadań tłumaczeniowych, wykładowca powinien podzielić 
je na fragmenty, i przydzielić każdy z nich innej parze lub grupie uczestników kursu, aby 
lepiej wykorzystać ich czas pracy. Pozwala to również na bardziej efektywne sprawdzanie 
tłumaczenia, ponieważ wszyscy muszą być cały czas tak samo skupieni, aby móc 
skompletować dane fragmenty tłumaczeń wykonane przez inne osoby i zweryfikować 
poprawność własnego tłumaczenia. W zadaniu nr 10 przedstawiony został fragment 
tekstu, rozdziału z podręcznika o przedsiębiorczości, przydzielony małej grupie studentów.              
W tekście wyodrębniono terminy, o których zdefiniowanie zostali poproszeni poszczególni 
członkowie grupy.
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Compito no 10. Traduci il seguente brano. Scrivi le definizioni dei termini individuati 
e i loro equivalenti polacchi: 

pianificazione / gestione / stock prodotti / oneri finanziari / preventivo

LA PIANIFICAZIONE D’AZIENDA

Il sommelier o il generico ristoratore lavorano in un’azienda che, in quanto centro di 
profitti, deve organizzare la propria azione secondo due direttrici fondamentali: 

- il contenimento dei costi
- il miglioramento dei ricavi.

Tali obiettivi fondamentali sono perseguibili con due strumenti: il controllo di gestione 
e il marketing. Controllo di gestione e marketing dovranno essere impostati alla luce di 
una strategia aziendale che rientra nel piano dell’azienda e si avvale del budget annuale. 
Quest’ultimo, insieme a ulteriori strumenti quali la contabilità analitica e il sistema di 
reporting, consentirà il vero e proprio controllo di gestione. 

Lasciando a testi specifici una descrizione in dettaglio di tali fasi del processo aziendale, 
occorre aggiungere che controllo di gestione e marketing sono strumenti della 
pianificazione complessiva d’azienda. 

 W ramach jednego zagadnienia merytorycznego, czyli danego cyklu 
dydaktycznego, studenci wykonują tłumaczenia innych fragmentów tekstów, stopniowo 
przechodząc do tych o najwyższym stopniu specjalizacji. Powyższy tekst został 
zaczerpnięty z podręcznika akademickiego, reprezentując stylistykę języka popularno-
naukowego, będąc właściwym punktem wyjścia do tekstów trudniejszych. Cykl kończy się 
swego rodzaju podsumowaniem, czyli zadaniem zamykającym, jakim jest opracowanie 
glosariusza z danej dziedziny. Studenci przystępują do pracy w niewielkich zespołach, 
przygotowując w wyznaczonym czasie słownik terminów, które pojawiły się podczas zajęć. 
Terminy dzielone są alfabetycznie lub merytorycznie, a każda z grup wykonuje określony 
zakres pracy. Po realizacji zadania, wykładowca sprawdza zebrany materiał pod kątem 
poprawności językowej i strukturalnej. Zadanie to wydaje się dość przydatne, a opracowane 
glosariusze mogą być wykorzystane przez nauczyciela również do pracy z innymi grupami. 
Dodatkową korzyścią jest przybliżenie studentom zasad pracy terminograficznej, co 
ułatwia im przygotowanie ewentualnej pracy magisterskiej poświęconej słownikom 
terminologicznym. Poniżej przedstawiamy fragment słowniczka sporządzonego przez 
jedną z grup zajęciowych dotyczącego zagadnienia przedsiębiorczości:

Simboli: 
n nome
f femminile
m  maschile 
pl plurale
s singolare
v verbo
agg. aggettivo
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avv. avverbio
prep.  preposizione
loc. locuzione 

Azienda – n f przedsiębiorstwo
A. a partecipazione statale – n f przedsiębiorstwo z udziałem Skarbu Państwa
A. alberghiera – n f przedsiębiorstwo hotelarskie
A. alimentare – n f przedsiębiorstwo spożywcze
A. artigiana – n f przedsiębiorstwo rzemieślnicze
A. associata – n f przedsiębiorstwo stowarzyszone 
A. di trasporti – n f firma logistyczna 
A. farmaceutica – n f przedsiębiorstwo farmaceutyczne
A. ONLUS /Organizzazione non lucrativa di utilità sociale/ – n f przedsiębiorstwo 
pożytku publicznego

4. Podsumowanie

Opracowując program kursu tłumaczenia specjalistycznego, należy mieć na uwadze 
przede wszystkim rozwój ogólnych umiejętności studentów w ramach kompetencji 
komunikacyjnej według definicji ESOKJ (2003: 23-24). Podejście działaniowe ułatwia 
realizację tego celu, ponieważ z jednej strony pozwala rozwijać autonomię studentów, 
z drugiej strony zachęcając ich do podejmowania działań językowych i rozwiązywania 
problemów pod kierunkiem, czy też „opieką” wykładowcy. Oparcie dydaktyki tłumaczenia 
lub języka specjalistycznego na konkretnym podejściu stosowanym w nauczaniu języków 
obcych wydaje się dość ważne, ponieważ nie istnieje konkretna metodologia nauczania 
tłumaczenia, które ze swej strony wpisuje się przecież w ogólnie rozumiane nauczanie 
języka obcego lub drugiego, czyli tzw. glottodydaktykę. Podejście działaniowe prezentuje 
dość otwarty charakter, promując nie tylko nauczanie oparte na zadaniach, ale również 
umiejscawiając nauczanie języków w szerszym wymiarze społecznym, czyli przygotowując 
pod względem praktycznym studentów do funkcjonowania wśród użytkowników języka 
docelowego. Praca tłumacza wymaga właśnie takiego szerszego podejścia, rozumienia 
różnych kontekstów sytuacyjnych, rozróżniania rejestrów języka, i co za tym idzie, 
umiejętności formułowania wypowiedzi adekwatnej do danej sytuacji komunikacyjnej. 
 Przedstawione w niniejszym artykule zadania i ćwiczenia skonstruowane 
na podstawie założeń podejścia działaniowego stanowią pełny cykl dydaktyczny 
dotyczący danego zagadnienia merytorycznego, który rozpoczyna się od wprowadzenia, 
przechodzi do fazy analizy, a kończy na podsumowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności 
(Balboni 2012: 161-163). Te propozycje mogą zostać zaadaptowane do innych tematów                                                         
i przedmiotów. Studenci uczestniczący w tak zaprojektowanym kursie pozytywnie ocenili 
w ankietach ewaluacyjnych zaproponowane działania dydaktyczne, podkreślając, że 
zadania wstępne pozwoliły im się przygotować pod kątem językowym do wykonywania 
właściwych tłumaczeń. Samo tłumaczenie nie wydawało już się takie skomplikowane, 
a wręcz przeciwnie, ich nabyty warsztat językowy pozwolił na sprawniejszą pracę nad 
tłumaczeniem tekstów wysoce wyspecjalizowanych. 
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Streszczenie

Studenci kierunków medycznych i pokrewnych są przepracowani i przemęczeni. Często 
zajęcia językowe traktują jak przykrą konieczność i stratę czasu. Wyzwaniem dla lektora jest 
zaprojektowanie i poprowadzenie zajęć w taki sposób, żeby umilić i ułatwić słuchaczom naukę 
specjalistycznego języka obcego i tym samym zwiększyć ich motywację i zaangażowanie                                                                        
w proces uczenia się. Niektórzy edukatorzy proponują adaptację koncepcji, która wywodzi się 
z biznesu i marketingu. Jest to grywalizacja, czyli zastosowanie elementów gier i ich budowy 
w sytuacjach niebędących grami, w tym przypadku na lekcji specjalistycznego języka obcego. Pomysł 
przeniesienia idei sprawdzającej się w innej dziedzinie życia do edukacji budzi pewne kontrowersje 
i skłania do zastanowienia, czy jej zastosowanie w pracy dydaktycznej rzeczywiście jest właściwą 
decyzją. Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji grywalizacji i przedstawienie elementów gier, 
które sprawdzają się przy wprowadzaniu i utrwalaniu słownictwa specjalistycznego na zajęciach 
ze studentami Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, wraz z praktycznymi ćwiczeniami do 
wykorzystania na lektoracie. Ze wstępnych obserwacji autorki wynika, że grywalizacja pobudza 
motywację i zwiększa zaangażowanie większości studentów w proces uczenia się i z tego względu 
warto zaproponować słuchaczom taką formę pracy nad rozwijaniem specjalistycznego języka 
angielskiego. 

Słowa klucze: grywalizacja, specjalistyczny język obcy, studenci szkół wyższych, język angielski 
medyczny, edukacja, praktyczne zastosowanie grywalizacji

Gamification at English for Specific Purposes Class at Medical Schools
Summary

Students of medicine and medicine related fields are overworked. Therefore, language for specific 
purpose (LSP) course (in this case medical English course) is not their priority. Anatomy, physiology 
and other major courses are so overwhelming that students are often too tired to study foreign 
words and structures, and they attend an LSP course simply because they have to. The article 
focuses on a new way of teaching LSP, which aims at increasing students’ curiosity and boosting 
their motivation. It is called ‘gamification’, i.e. applying game elements in non-game context, such 
as an LSP course. Like many novelties, gamification has its critics and teachers should consider 
whether this teaching method is best for them and their students. The aim of the article is to present 
the principles of gamification along with selected game elements that might be incorporated into 
each LSP course. Additionally, it gives some examples of gamified exercises designed for students 
of Medical University (Collegium Medicum) in Bydgoszcz, which might be used by other teachers. 
Based on preliminary observations of the author, most students are engaged in classroom activities 
and learning process.

Key words: gamification, language for special purposes (LSP), medical English, higher education 
students, practical tips
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Wstęp

Nauczanie języka obcego specjalistycznego na uczelni medycznej wiąże się z wieloma 
wyzwaniami dla lektora. Studenci kierunków medycznych i pokrewnych, takich jak 
farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo czy kosmetologia są 
często przepracowani i zmęczeni ogromem materiału, który muszą przyswoić na zajęciach 
kierunkowych. Język obcy specjalistyczny nie jest ich priorytetem, znajduje się jednak 
na liście przedmiotów koniecznych do zaliczenia. Rolą lektora jest zaprojektowanie 
i poprowadzenie zajęć w taki sposób, żeby umilić i ułatwić słuchaczom naukę 
specjalistycznego języka obcego i tym samym zwiększyć ich motywację i zaangażowanie 
w proces uczenia się. Jednym z rozwiązań może być grywalizacja kursu, gdzie z założenia 
nauka nie ma być obowiązkiem, ale przyjemnością. Graj, ucz się i dobrze się baw to motto 
Karla Kappa, który przygotował szkolenie na temat zastosowania grywalizacji w edukacji 
(Kapp, 2012).

1. Definicja grywalizacji

Czym zatem jest grywalizacja? Najprostsza definicja to zastosowanie mechanizmów                
i elementów gier w sytuacjach niebędących grami w świecie rzeczywistym (Zichermann 
and Cunningham, 2011) w celu modyfikacji zachowań (Deterding, et al. 2011).                               
W Polsce funkcjonują trzy określenia tego zjawiska: ‘gamifikacja’, pochodząca od terminu 
angielskiego, ‘grywalizacja’ autorstwa Pawła Tkaczyka (Tkaczyk, 2012) oraz gryfikacja 
zaproponowana przez Sebastiana Stażyńskiego. Trudno jest znaleźć publikacje w języku 
polskim na temat wykorzystania grywalizacji na zajęciach języka obcego. Godna polecenia 
jest pozycja Pawła Tkaczyka, który przybliża ogólną koncepcję zastosowania mechanizmów 
gier w różnych dziedzinach życia, w tym w edukacji. Sama idea grywalizacji bez bliższego 
określania jej istoty pojawiała się w różnych aspektach życia, natomiast termin ‘gamification’ 
został użyty po raz pierwszy w 2002 roku przez brytyjskiego programistę komputerowego 
Nicka Pellinga. Z fragmentu jego bloga dotyczącego prehistorii gamifikacji dowiadujemy 
się, że Pellinga pierwotnie interesowało zastosowanie idei grywalizacji w urządzeniach 
elektronicznych. Jego zamiarem było stworzyć urządzenia, których używanie byłoby 
zarazem efektywne i przyjemne (Pelling, 2011). Niestety, jego pomysł nie spotkał się                
z zainteresowaniem potencjalnych klientów czy inwestorów. Upłynęło aż osiem lat, zanim 
inni dostrzegli potencjał grywalizacji i zaczęli go z powodzeniem rozwijać. Początkowo 
tylko w biznesie i działaniach marketingowych, na przykład przy wdrażaniu programów 
lojalnościowych. Klient otrzymuje kartę, na której zbiera punkty za dokonane zakupy. 
Zebrane punkty można po określonym czasie wymienić na nagrody. Klient ma poczucie 
sprawstwa, od niego zależy, czy i ile wyda w danej firmie i kiedy oraz ile punktów zdecyduje 
się wymienić na nagrodę. Ta metoda pozwala firmom na zdobywanie i utrzymywanie 
lojalności klientów, którzy dzięki nagrodom są zmotywowani do pozostania wiernym 
danej marce. Dużą rolę w propagowaniu grywalizacji pełni Gabe Zichermann, autor wielu 
publikacji na ten temat i właściciel agencji grywalizacyjnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty, 
na których uczy, jak podnieść zaangażowanie pracowników w firmie oraz zyskać lojalność 
klientów w biznesie (Zichermann and Cunningham, 2011).
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2. Grywalizacja w edukacji

Powodzenie grywalizacji w biznesie i marketingu zachęciło edukatorów do przeniesienia 
jej założeń do edukacji. Rozbudzenie ciekawości, podniesienie motywacji i zwiększenie 
zaangażowania uczniów w proces uczenia się są głównym celem grywalizacji w edukacji 
(Nevin, et al. 2014, Lee & Hammer, 2011, Lister, 2015, Sheldon, 2011). W nauczaniu 
specjalistycznego języka obcego na uczelni medycznej te trzy elementy mają kluczowe 
znaczenie. Zamierzeniem ‘zgrywalizowanego’ kursu, czyli takiego, w którym wykorzystane 
są elementy gier, jest podniesienie efektywności nauczania poprzez stworzenie 
przyjaznych i kojarzących się z przyjemnością warunków do pracy. Obecnie dostęp do 
Internetu jest coraz łatwiejszy. Liczba użytkowników mediów społecznościowych na całym 
świecie przekroczyła w sierpniu 2014 r. 2 miliardy. Z badań opublikowanych w czerwcu 
2015 r. wynika, że tylko w Polsce w różnego rodzaju gry grało aż 92% użytkowników 
Internetu (Majchrzyk, 2015, Polskie Badania Internetu, 2015). W dobie tak powszechnego 
dostępu do gier komputerowych i mediów społecznościowych pomysł kursu-gry okazuje 
się strzałem w dziesiątkę. Pierwszą osobą, która dostrzegła ten potencjał był Lee Sheldon, 
kreator gier komputerowych i profesor na uniwersytecie w Bloomington, USA, który                 
w pełni zastosował mechanizmy gier w procesie nauczania i zaprojektował swój kurs jako 
grę. Oznacza to, że wszyscy studenci-gracze rozpoczynali kurs-grę w tym samym miejscu 
i przechodzili kolejne etapy, jednak to od nich zależało, jakie wyzwania podejmą i w jaki 
sposób ‘przejdą’ grę do końca. Na pierwszych zajęciach Sheldon informował studentów, 
że wszyscy mają ocenę niedostateczną, ale mogą się piąć na kolejne poziomy, za każdym 
razem podwyższając swój stopień. Każdy został poproszony o wybór awatara, a następnie 
o dobranie się w grupy (gildie), które między sobą rywalizują. Gildie pochodzą z popularnej 
na całym świecie gry online, ‘World of Warcraft’, gdzie nieznający się gracze zrzeszają się        
w grupy w celu wspólnego wykonania trudnego zadania (Sheldon, 2011).  W kursie 
Sheldona, by przejść na wyższy poziom, należało brać udział w misjach (poszukiwać 
informacji w celu przygotowywania prezentacji i projektów), stawiać czoła potworom 
(kolokwia i testy) czy zmierzyć się z przeciwnościami (zadania dodatkowe, domowe, 
itp.). Kurs składał się z 12 poziomów i by wejść na wyższy, należało uzbierać określoną 
liczbę punktów. Punktowana była obecność, zadania domowe, prezentacje, testy, zadania 
grupowe oraz osiągnięcia specjalne. Poziom osiągnięty przez każdego studenta przekładał 
się na ocenę końcową z kursu. Pojawiły się głosy krytyki, że to nic innego jak tylko 
terminologia zaczerpnięta z gier, a w tle pozostaje stary system oceniania. Jednak Sheldon 
uważa, że sama forma zajęć daje studentom wolny wybór drogi i tempa, w jakim osiągną 
dany cel. Czują się odpowiedzialni za siebie i za grupę, a element rywalizacji motywuje 
ich do większego zaangażowania. Sheldon zaobserwował także, że studenci, którzy 
uczęszczali na zajęcia-grę kończyli kurs z oceną o cały stopień wyższą, niż osoby, które 
brały udział w tradycyjnie przeprowadzonym kursie. Pomysł wzbogacenia tradycyjnego 
kursu o elementy gier wzbudził ogromne zainteresowanie wśród innych nauczycieli 
akademickich, więc Sheldon podzielił się swoim pomysłem i spostrzeżeniami na blogu 
oraz w książce.
 Ideę grywalizacji w celach edukacyjnych rozwinął Karl Kapp, profesor na 
uniwersytecie Bloomsburg, USA, który opracował kurs dla nauczycieli, gdzie tłumaczy, 
na czym polega grywalizacja. Nauczyciele języków obcych od dawna wykorzystują gry 
na lekcjach. Jednak istnieje różnica pomiędzy przeprowadzeniem gry na lekcji (uczenie 
się przez gry) a zastosowaniem wybranych mechanizmów gier w określonym celu. W obu
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przypadkach edukatorzy opierają są na przekonaniu, że zabawa pomaga przyswajać 
nowe treści. W uczeniu się przez gry stosowane są całe gry, od początku do końca, jako 
odrębne ćwiczenia użyte w celu urozmaicenia realizowanego materiału. Według Kappa, 
by zrozumieć różnicę między uczeniem się przez gry a grywalizacją, należy rozbić 
poszczególne gry na elementy i spróbować je zastosować w procesie nauczania (Kapp, 2012). 
W Polsce grywalizację w celach edukacyjnych zastosował między innymi Michał Mochocki 
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W roku akademickim 2012/13 
eksperymentował z grywalizacją zarówno na zajęciach praktycznych (obowiązkowych 
ćwiczeniach) dla studentów filologii angielskiej jak i na nieobowiązkowym wykładzie. 
Doświadczenie z ‘gamifikowanym’ wykładem trwało jeden semestr i zostało zawieszone.  
Z obserwacji Mochockiego wynika, że z punktu widzenia edukacyjnego i walki z lenistwem 
studentów takie podejście do nauczania okazało się sukcesem, jednak jego samego jako 
wykładowcę i pracownika naukowego kosztowało zbyt wiele czasu (Mochocki, 2013).

3. Elementy gry na lektoracie specjalistycznego języka obcego

Wybór mechanizmów i elementów gier zależy od celu, który chcemy osiągnąć oraz od 
warunków, w których pracujemy: dostępności nowoczesnych technologii, liczebności 
grupy, a także wyposażenia sali wykładowej. Spośród licznych części składowych 
pojawiających się w grach, można wyodrębnić te, które mogą sprawdzić się na zajęciach 
specjalistycznego języka obcego. Są wyszczególnione poniżej, wraz z autorskimi 
przykładami ćwiczeń opartych na tych elementach.

Przejrzyste zasady i cele

Zasady i cele to podstawowe dwa elementy każdej gry. W przypadku lektoratu 
specjalistycznego języka obcego najważniejsze są dwa cele: zdobycie wiedzy                                                       
i kompetencji językowych potrzebnych do porozumiewania się w środowisku zawodowym 
oraz uzyskanie satysfakcjonującej oceny końcowej. Do lektora należy decyzja odnośnie 
ram czasowych. Można zaprojektować grę trwającą jeden semestr albo dłużej. Warto jest 
spisać zasady gry-kursu i udostępnić je studentom, aby mogli w każdej chwili do nich 
wrócić. Z założeń grywalizacji wynika, że zasady te nie mogą być zbyt skomplikowane, 
by nie przesłonić studentom rzeczywistego celu uczestnictwa w kursie-grze, czyli 
przyswojenia określonych treści (Stott and Neustaedter, 2013, Marquis, 2013). Celem zasad 
jest wskazanie kierunku działań słuchaczy bez określania szczegółowych kroków, tak by 
każdy mógł zdecydować, w jakim tempie i jaką ścieżką ‘przejdzie’ grę do końca. Słuchacze 
mają więc wybór, czy będą bardziej aktywni na zajęciach, czy przygotują prezentację, czy 
będą odrabiać zadania domowe lub przygotują się do kolokwium, itd. Możliwość wyboru 
rodzaju i liczby zadań sprawia, że studenci mają wpływ na proces uczenia się (przebieg 
gry). Dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej widzą, że ich decyzje mają znaczenie 
i od nich zależy, ile osiągną. Poniżej przedstawione są przykładowe zasady ogólne 
dla studentów kierunków medycznych i pokrewnych, do których słuchacze mogą na 
pierwszych zajęciach zgłaszać zastrzeżenia i propozycje poprawek.

1. Gra trwa 14 tygodni.
2. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów za wiedzę i umiejętności, 
przeliczonych na ocenę na koniec semestru.
3. Gracze dzieleni są na zespoły, które rywalizują między sobą w grze.
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4. W trakcie gry, oprócz zadań grupowych, każdy gracz jest zobowiązany do 
wykonywania zadań indywidualnych.
5. W każdym zespole jest przywódca, asystent i pionki. 
6. Gra składa się z 9 poziomów (0-8). Z już zdobytego poziomu można spaść na 
niższy, z wyłączeniem poziomu 0, jeśli gracz nie stosuje się do zasad, oszukuje, unika 
wykonywania zadań i naraża swój zespół na straty. 
Poziomy i oceny:
poziom 0: od 10 do 49 punktów (ndst), 
poziom 1: od 50 do 99 punktów (dst-), 
poziom 2: od 100 do 149 punktów (dst), 
poziom 3: od 150 do 179 punktów (dst+), 
poziom 4: od 180 do 209 punktów (db-), 
poziom 5: od 210 do 239 punktów (db), 
poziom 6: od 240 do 259 punktów (db+), 
poziom 7: od 260 do 279 punktów (bdb-), 
poziom 8: powyżej 280 punktów (bdb).
7. W trakcie gry uczestnicy mają szansę na zdobywanie punktów. Istnieje też 
możliwość otrzymania punktów karnych.
Punkty do zdobycia:
- punkty na start – 10 punktów, obecność na zajęciach – 2 punkty za każde zajęcia, 
oprócz pierwszych
- funkcja przywódcy – 3 punkty, funkcja asystenta – 2 punkty, funkcja pionka – 1 punkt
- zadanie domowe (ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, tłumaczenia, przygotowanie 
informacji) – 10 punktów (3 szanse w ciągu gry)
- poprawna odpowiedź na pytanie powtórkowe na początku zajęć – 2 punkty za każde 
pytanie (szansa co tydzień)
- prezentacja w Power Point, odczytana – 10 punktów, prezentacja w Power Point, 
przedstawiona – 16 punktów, prezentacja w Prezi, odczytana – 12 punktów, prezentacja 
w Prezi, przedstawiona – 20 punktów (jedna szansa w ciągu gry)
- pomoc innym osobom w zespole – 3 punkty (co najmniej 5 szans))
- wygrana rywalizacja zespołowa – 10 punktów (co najmniej 5 szans), II miejsce                             
w rywalizacji zespołowej – 6 punktów, III miejsce w rywalizacji zespołowej – 3 punkty
- wygrana rywalizacja indywidualna – 10 punktów (co najmniej 5) szans, II miejsce 
rywalizacja indywidualna – 6 punktów, III miejsce rywalizacja indywidualna – 3 punkty
- aplikacje on-line –10 punktów każda (5 szans), najszybszy czas danego zadania on-line 
– 10 punktów, pierwsza osoba, która rozwiązała dane zadanie do końca – 10 punktów, 
pierwszy zespół, który rozwiąże wszystkie zadania on-line – 1 punkt
- kolokwium: od 60% do 70% - 10 punktów, od 71% do 80% - 20 punktów, od 81% do 
90% - 30 punktów, od 91% do 100% - 40 punktów (2 szanse w trakcie gry).
Bonusy (punkty dodatkowe): 
- 100% obecności – 20 punktów
- quiz dla grupy na zakończenie prezentacji – 5 punktów (jedna prezentacja w ciągu 
gry)
- wszystkie rozwiązane aplikacje – 10 punktów, rozwiązane wszystkie aplikacje przez 
całą grupę (wszystkich graczy) w wyznaczonym czasie – 15 punktów, za aktywność        
w trakcie zajęć – 10 punktów, za zadanie specjalne (jedna szansa) – 40 punktów.
Punkty karne:  
- za brak aktywności przez kolejne 3 zajęcia – minus 10 punktów, oszustwo – minus 20 
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punktów, brak współpracy z zespołem – minus 10 punktów za zadanie, nieobecność 
nieusprawiedliwiona – minus 2 punkty, nieobecność na więcej niż trzech zajęciach – 
minus 20 punktów, za używanie języka polskiego – minus 8 punktów za każde użycie.

Przynależność do zespołu

Ten element otwiera lektorowi drogę do opracowania szerokiej gamy zadań grupowych. 
Podziału na zespoły można dokonać losowo, co rozbudza ciekawość studentów, ponieważ 
chcą się dowiedzieć, z kim przyjdzie im współpracować w trakcie całej gry. Rozwijane są 
również ich kompetencje społeczne, takie jak integracja z nowymi osobami i umiejętność 
współdziałania. Na lektoracie medycznego języka angielskiego podziału losowego można 
dokonać wykorzystując kolorowe jajka zawierające kartki z nazwą układu ciała. W ten 
sposób powstaje cały organizm (grupa), w skład którego wchodzą 4- lub 5-osobowe 
zespoły-układy. Może się zdarzyć, że osoby w grupie są nieśmiałe i czują się niekomfortowo 
z losowym podziałem. W takiej sytuacji, pamiętając, że nauka ma być przyjemnością, należy 
pozwolić studentom dobrać się w zespoły według uznania. W każdym zespole wybierany 
jest przywódca-koordynator i jego asystent. Pozostali członkowie to pionki.

Współzawodnictwo zespołowe, wyścig z czasem, wybór strategii

Wiele gier opiera się na rywalizacji zespołowej: od gier sportowych przez planszowe, 
aż po gry on-line. Na zajęciach specjalistycznego języka obcego współzawodnictwo 
zespołowe można wykorzystać do realizacji wielu celów edukacyjnych w zależności od 
omawianego zagadnienia. Przykładem może być ćwiczenie na wprowadzanie nowego 
słownictwa z zakresu układu kostnego: zespoły otrzymują listę z nazwami kości, muszą 
je jak najszybciej przetłumaczyć na język polski (do nich należy decyzja, czy skorzystają 
ze słowników, ‘burzy mózgów’ czy innej strategii), następnie podchodzą do tekturowego 
szkieletu zawieszonego na ścianie i odwracają kości, których nazwy mają na liście. Na 
odwrocie każdej kości znajduje się słowo w kolorze przypisanym do danego zespołu-
układu. Członkowie grupy zapisują te słowa. Tworzą one dwuzdaniowe żarty, które po 
zakończeniu zadania odczytywane są przez zespoły w kolejności ukończenia zadania przez 
zespoły. Ćwiczenie angażuje wszystkich studentów, wiąże się z aktywnością umysłową 
(tłumaczenie, zapamiętywanie, układanie zadań z rozsypanki) i fizyczną (trzeba wstać           
z krzesła, żeby odczytać słowa z kości). Dodatkowo działa relaksująco, ponieważ słuchacze 
dobrze się bawią słuchając żartów innych zespołów.

Tajemnica

Tajemniczość rozbudza ciekawość i chęć dotarcia do prawdy. Można ten element 
zastosować do wprowadzenia tematu zamiast ‘burzy mózgów’, której celem jest zebranie 
pomysłów na konkretny temat. Przykładem może być tajemnica długowieczności i jej 
możliwych przyczyn. Przed rozpoczęciem ćwiczenia lektor zapisuje na tablicy kategorie 
do uzupełnienia przez słuchaczy w trakcie zadania. Studenci pracują w swoich zespołach: 
odbierają od lektora karteczki ze swoją rolą. Tylko jeden z członków każdego zespołu ma 
zapisane wszystkie odpowiedzi, inne karteczki są puste. Osoby z pustymi kartkami muszą 
zadawać pytania tak/nie, żeby te odpowiedzi (korespondujące z kategoriami na tablicy) 
uzyskać. Rozpoczynając zadanie, słuchacze nie wiedzą, kim jest szukana osoba, ile ma lat 
i dlaczego tak długo żyje. Zespół, który jako pierwszy skompletuje wszystkie odpowiedzi, 
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wygrywa. Ćwiczenie rozwija u słuchaczy umiejętność mówienia, formułowania pytań oraz 
słownictwo z zakresu danego tematu. Kontynuacją tego ćwiczenia jest dyskusja na temat 
możliwych przyczyn długowieczności.

Element poszukiwania

Elementy tajemnicy i poszukiwania stanowią idealne połączenie w grach typu ‘escape 
room’, gdzie gracz zmuszony jest do rozwiązywania zagadek i odnajdywania przedmiotów, 
by w określonym czasie wydostać się z zamkniętego pokoju. Element poszukiwania 
na zajęciach ze studentami może być wykorzystany do przygotowywania prezentacji 
przez słuchaczy, gdyż treści, do których dotrą samodzielnie, zapadną im w pamięć 
głębiej niż gotowe informacje uzyskane od lektora na zajęciach. Ma także zastosowanie 
do sprawdzenia rozumienia ze słuchu i ćwiczenia mówienia. Przykładem może być 
ćwiczenie ‘znajdź Johna’. Studenci słuchają dialogu, a następnie losują role. Kilka osób jest 
potencjalnym Johnem, ale tylko jedna ma kartkę ze wszystkimi informacjami z dialogu. 
Pozostałe osoby chodzą po sali (lub korytarzu, w zależności od warunków) i starają się jak 
najszybciej zidentyfikować Johna, czyli studenta, który ma wszystkie informacje. Trudność 
polega na tym, że podchodząc do pytanego, można zadać mu tylko jedno pytanie, po czym 
przejść do kolejnej osoby. Kto pierwszy znajdzie Johna, wygrywa. Forma ćwiczenia zachęca 
do uważnego słuchania dialogu i pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikowania 
się  z innymi w specjalistycznym języku obcym, ponieważ takie słownictwo zawarte jest            
w dialogu. 

Element ślepego szczęścia, np. rzut kostką, losowanie 

Element ślepego szczęścia jest składnikiem wielu gier planszowych oraz karcianych. Nie 
wymaga od graczy rozumowania, wyboru strategii ani refleksu. W procesie nauczania 
wzbudza ciekawość i ekscytację. Na kursie specjalistycznego języka obcego może być 
wykorzystywany wielokrotnie np. do sprawdzenia rozumienia tekstu, powtórki słownictwa 
lub większej części materiału. Przykładowo, rzut kostką decyduje o tym, czy student 
musi odpowiedzieć na pytanie lektora (parzysta liczba oczek), czy nie (nieparzysta). 
Po przeczytaniu tekstu, zamiast tradycyjnego ćwiczenia prawda-fałsz w podręczniku, 
studenci losują przygotowane przez lektora karteczki ze zdaniami dotyczącymi 
przeczytanego tekstu. Otwiera się przed nimi szansa uniknięcia odpowiedzi, ponieważ 
niektóre karteczki są puste. Lektor może też przygotować zdania do tłumaczenia lub 
zagadnienia do omówienia i przed zajęciami przykleić je do krzeseł. Studenci, którzy 
znajdą taką niespodziankę, muszą udzielić odpowiedzi. Jeśli będzie poprawna, mają 
szansę na zdobycie punktów, o których będzie mowa później.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

Idea grywalizacji mocno wiąże się z popularnością gier komputerowych i rywalizacją      
on-line oraz powszechnym dostępem do urządzeń elektronicznych. Coraz popularniejsze 
stają się platformy e-learningowe, dzięki którym można realizować całość bądź część 
materiału. W nauczaniu języka specjalistycznego platforma edukacyjna może być 
wykorzystana do ćwiczenia różnych kompetencji językowych w zadaniach indywidualnych, 
grupowych, domowych oraz w trakcie trwania samych zajęć. Atrakcją dla studentów jest 
zalogowanie się na konto podczas zajęć ze swoich telefonów, które zwykle na lekcji są 
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zabronione. Zadania na czas sprawiają, że słuchacze są całkowicie skupieni na aplikacji. 
Telefony doskonale sprawdzają się do ćwiczeń w mówieniu. Zamiast przygotowywać dialogi            
w parach i przedstawiać je na forum klasy, słuchacze dzieleni są na grupy A i B, w których 
zapoznają się z materiałem potrzebnym do konwersacji. Następnie wybrana osoba 
z A bierze numer od wybranej osoby z B, wychodzi na zewnątrz i dzwoni. Ćwiczenie 
pozwala na praktyczne wykorzystanie wcześniej poznanych wyrażeń i konstrukcji 
w rozmowie telefonicznej.

Punkty

Punkty otwierają drogę do osiągnięcia wyższego poziomu w grze. Są częstym elementem 
w grach on-line. Podczas gry-nauki języka obcego stanowią dla studentów informację 
zwrotną odnośnie ich postępów. Punkty zbierane są przez cały semestr za rozmaite zadania 
na każdych zajęciach. Pozwala to studentom zdecydować, w których zadaniach chcą 
wziąć bardziej aktywny udział, a w których mniej. W zasadach gry można zaproponować 
punkty bonusowe oraz punkty karne. Całkowita liczba punktów zebranych przez studenta 
w trakcie trwania gry przekłada się na ocenę końcową. Przykładowa punktacja znajduje 
się powyżej, w sekcji ‘Przejrzyste zasady i cele’.

Zbieranie przedmiotów 

Ten element stanowi część gier planszowych, np. grzybobranie oraz komputerowych, 
zwłaszcza przygodowych. Na lektoracie ze specjalistycznego języka obcego może 
służyć do utrwalania słownictwa. Przed zajęciami lektor przecina karteczki ze słowami 
na pół i umieszcza początki słów w pudełku A, a końcówki w pudełku B. Studenci przed 
wejściem do sali losują po jednej kartce z pudełka A i B. Każdy zachowuje dla siebie kartkę 
z początkiem słowa, a kartką z końcówką wymienia się z innymi osobami tak długo, 
aż odnajdzie brakujący człon potrzebny do stworzenia całego wyrazu. Gdy wszyscy odnajdą 
końcówkę pasującą do początku ich słowa, wchodzą do klasy i podają definicję słowa, 
które utworzyli. Jeśli tego nie potrafią, muszą oddać swój wyraz osobie, która tę definicję 
zna. Właściciel największej liczby słów wygrywa, otrzymując punkty i nagrodę. Podobnie 
można wykorzystać pierwszy etap gry towarzyskiej ‘koszyczek’. Ćwiczenie polega na tym, 
że jedna osoba z zespołu losuje słowo z koszyczka i podaje definicję pozostałym członkom 
zespołu. Powtarza tę czynność przez minutę, odkładając na bok odgadnięte słowa. 
Nieodgadnięte wracają do koszyczka. Można rozegrać kilka rund, a zespół, który uzbiera 
najwięcej słów, wygrywa. Element zbierania przedmiotów ma również zastosowanie 
w przygotowaniu prezentacji, w której można ukryć obrazy bądź słowa i na koniec zadać 
związane z nimi pytanie. Zwiększa to czujność i skupienie studentów podczas prezentacji.

Podejmowanie ryzyka, wybór karty szansy, samodzielna decyzja

Ryzyko i karty szansy to elementy gier karcianych, strategicznych i planszowych. Gracz 
ma świadomość, że podejmuje ryzyko, które może, ale nie musi się opłacać. Można to 
wykorzystać w ćwiczeniu na tłumaczenie tekstu na czas. Studenci pracują w zespołach 
nad tekstem, ścigając się z innymi zespołami i z czasem wyznaczonym przez lektora. Do 
nich należy wybór strategii: mogą korzystać ze słowników papierowych (w tym ćwiczeniu 
używanie urządzeń elektronicznych jest zabronione) oraz z własnej wiedzy i intuicji. Mają 
też dostęp do trzech kół ratunkowych w postaci gotowego tłumaczenia słowa, frazy 
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i zdania, każde warte odpowiednio 30, 60 i 90 sekund. Inne wykorzystanie elementu ryzyka 
i wyboru strategii obejmuje ćwiczenie powtórkowe większej partii materiału oparte na 
pomyśle gry ‘Postaw na milion’, gdzie studenci samodzielnie podejmują decyzję, które 
odpowiedzi warto typować, żeby wygrać. Ćwiczenie to wzbudza wiele emocji i dodatkowo 
promuje uczciwość wobec innych i prowadzącego zajęcia, ponieważ biorą w nim udział 
wszyscy studenci jednocześnie, i pozostaje wierzyć, że nie oszukują.

Poziomy, tabele wyników 

Te dwa elementy z pewnością mogą znaleźć zastosowanie na zajęciach językowych. 
W przypadku poziomów (przedstawionych w sekcji ‘Przejrzyste zasady i cele’), należy 
zastanowić się, jak postąpić w przypadku, gdy student zdecyduje, że niski poziom go 
zadowala. Rozwiązaniem mogą być punkty karne i zapis w zasadach gry, że z raz zdobytego 
poziomu można spaść na niższy. Tabela wyników i ranking zawierające informacje                  
o liczbie zgromadzonych punktów mogą być udostępnione w formie elektronicznej 
bądź przekazywane bezpośrednio po zajęciach. Cotygodniowe uaktualnianie wyników 
motywuje studentów do wielokrotnego podejścia do danej aplikacji, aby uzyskać 
najlepszy czas, punkty, dobrą pozycję w rankingu i nagrodę. 

Nagrody

Nagrody w grywalizacji mają za zadanie zwiększenie motywacji i zaangażowania. 
Podobnie jak w programach lojalnościowych dla klientów, tak i w procesie nauczania, 
możliwość zdobycia nagrody skłania do podjęcia określonych działań. W kursie-grze 
zawsze istnieje szansa na nagrodę, która może mieć różne formy: braw, uścisku ręki lektora, 
jabłek, mandarynek czy cukierków. Każdy drobiazg ma znaczenie i jest doceniany przez 
studentów. Nagrodą dla całej grupy za wykonanie zadania na czas w domu może być film, 
który obejrzą na zajęciach.

4. Podsumowanie

Opracowanie i przeprowadzenie ‘zgrywalizowanego’ kursu wymaga od lektora dużego 
nakładu pracy i czasu, potrzebnego na projektowanie zajęć i zadań z wykorzystaniem 
elementów gier i monitorowanie działań studentów na platformie edukacyjnej. Większość 
studentów chętnie angażuje się w zadania na zajęciach oraz platformie e-learningowej. 
Grywalizacja poprzez elementy takie jak możliwość samodzielnego podejmowania 
decyzji, współpraca, rankingi i nagrody może pomóc wzbudzić motywację wewnętrzną, 
która daje chęć do działania, odkrywania i lepszego zapamiętywania.
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Rozwijanie sprawności mówienia i pisania na zajęciach języka angielskiego 
specjalistycznego przy wykorzystaniu metodyki nurtu zwinnego Agile w 

zarządzaniu projektem informatycznym na przykładzie Scrum
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Streszczenie

Artykuł przedstawia model Scrum należący do grupy metodyk Agile oraz prezentuje jego praktyczne 
zastosowanie w nauczaniu języka obcego. Agile, czyli grupa metodyk zwinnych tworzenia                       
i rozwoju produktu opartych na modelu przyrostowym, jest obecnie szeroko wykorzystywana            
w branży informatycznej. Sukces grupy projektowej opiera się na ciągłym przepływie informacji 
oraz weryfikacji założeń i ustalaniu priorytetów tak, aby dostarczyć klientowi gotowy produkt na 
każdym etapie pracy (Werewka i inni, 2013: 49-59). Umiejętne wykorzystanie modelu Scrum oferuje 
nauczycielowi języka obcego możliwość połączenia fachowej wiedzy technicznej studentów 
z praktycznym użyciem języka obcego. Zarządzanie projektem informatycznym jest procesem 
złożonym i wymaga kompleksowego działania. W toku prac nad projektem studenci rozwijają 
sprawności produktywne oraz receptywne wykorzystując poznane słownictwo techniczne            
w mowie i w piśmie. Pomysł tworzenia projektu informatycznego na zajęciach zachęca studentów 
do działania poprzez symulowanie autentycznych warunków pracy. Artykuł porusza również 
kwestię roli uczącego w procesie tworzenia projektu. Poszczególne etapy projektu są na bieżąco 
monitorowane przez lektora moderatora, co daje bezpośrednią możliwość korekty językowej               
i ewaluacji postępów. 
 Metoda projektu informatycznego wykorzystująca elementy nurtu zwinnego Agile została 
zaadoptowana na potrzeby zajęć specjalistycznych z języka angielskiego dla kierunku Informatyka 
na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. 

Słowa klucze: metodyki zwinne (Agile), Scrum, język specjalistyczny, ESP 

Developing Speaking and Writing Skills in ESP Courses by Implementing Scrum, 
an Agile Software Development Framework

Summary

The present paper presents Scrum, an Agile software development framework, and its practical 
applications in foreign language teaching. Agile methodology, based on an incremental model, 
is nowadays widely applicable in the IT industry. A successful completion of a project is based on 
a continuous exchange of information, verification of assumptions and prioritization, so that the 
customer is presented with a potentially shippable product at every stage of the project (Werewka 
et al. 2013: 49-59). Skillful implementation of the Scrum framework offers English teachers an 
opportunity to combine students’ expertise and experience with real-life language use. Being so 
complex an undertaking as such, Agile project management enables learners to expand technical 
vocabulary and develop both productive and receptive skills. It also encourages students to 
offer factual feedback in the form of peer assessment.  The idea of developing IT projects in class 
stimulates students by simulating a real working environment. The paper touches upon multiple 
roles of the teacher. Every stage of the project is supervised by the lecturer whose contribution and 
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Wstęp

Nauczanie języka obcego na kursach specjalistycznych jest niewątpliwie trudnym zadaniem 
dla nauczycieli akademickich. Pomimo coraz bogatszej fachowej literatury i licznych 
publikacji dostępnych na rynku wydawniczym, istnieje potrzeba ciągłego poszukiwania 
nowych i jednocześnie praktycznych pomysłów na to, jak pracować z młodymi inżynierami, 
którzy kontynuują naukę języka angielskiego na studiach drugiego stopnia. Na tym etapie 
edukacji spora część studentów posiada fachową wiedzę techniczną, doświadczenie 
zawodowe, a przy tym sprawnie posługuje się językiem angielskim ogólnym, biznesowym 
i technicznym. W związku z tym, sensowym rozwiązaniem wydaje się sięganie po takie 
metody nauczania, które połączą pasje zawodowe młodych ludzi z wiedzą zdobytą na 
uczelni i umożliwią im dalszy, kompleksowy rozwój kompetencji językowych. Jednym 
z rozwiązań może być przeniesienie autentycznych projektów (np. informatycznych) na 
grunt akademicki, czyli na lektorat języka obcego. 
 Celem artykułu jest zaprezentowanie narzędzia dydaktycznego jakim jest 
projekt informatyczny oparty na modelu Scrum, należącego do metodyk zwinnych 
Agile. Omówiona w zarysie koncepcja zespołu projektowego tłumaczy zasadność 
zaadaptowania metodyki Agile i modelu Srum na potrzeby lektoratu. Artykuł przedstawia 
również liczne korzyści dla studenta i lektora płynące z zastosowania projektu jako 
narzędzia dydaktycznego. 
 Projekt zaprezentowany w dalszej części opiera się na zagadnieniach realizowanych 
na kursach ESP dla studentów informatyki. 

1. Koncepcja zespołu projektowego i projektu informatycznego 

Na wstępie warto zauważyć, że metodologia Agile i model Scrum nie są narzędziami 
dydaktycznymi. Nie zostały stworzone z myślą o edukacji, a tym bardziej o nauczaniu 
języka obcego. 
 Agile, czyli grupa metodyk zwinnych tworzenia i rozwoju produktu oparta 
na modelu przyrostowym,  jest obecnie szeroko wykorzystywana w firmach z branży 
usług IT. W latach 90-tych metodologia Agile zaczęła funkcjonować jako alternatywa 
dla tradycyjnego modelu kaskadowego (ang. waterfall), który był wykorzystywany 
w zaradzaniu projektami.  Model ten nie pozwalał na elastyczne wprowadzanie zmian 
w projekcie i nie uwzględniał zmieniających się potrzeb klienta. Wszelkie modyfikacje 
wprowadzone w projekcie były bardzo czasochłonne i kosztowne ze względu na sztywne  
wyodrębnienie faz projektowych w ściśle ustalonej sekwencji. Każdy etap może być 
realizowany dopiero po zakończeniu poprzedniego kroku. W przypadku wykrycia błędów 
w projekcie lub zmiany koncepcji projektu, produkt każdorazowo powraca do fazy 
poprzedniej w celu naprawienia problemu lub zmodyfikowania go (Chrapko 2013, 18-26  
i 31-33).

commitment evolves flexibly throughout the project. 
 The concept of the IT project based on Agile methodology has been adapted to meet 
the challenges of ESP courses for students of Computer Science at the Faculty of Electronics, 
Automation, Computer Science and Biomedical Engineering at the AGH University of Science and 
Technology in Kraków. 

Key words: Agile methodology, software development framework, Scrum, ESP
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Rys. 1. Tradycyjny model kaskadowy. 1 

 Na przestrzeni ostatnich 15 lat Scrum stał się jedną z najpopularniejszych metod 
wytwarzania oprogramowania wypierając powoli model kaskadowy. Scrum można 
najprościej zdefiniować jako metodykę przyrostową, według której zespół pracuje 
nad procesem rozwoju produktu (oprogramowania). Etapy tworzenia produktu są 
podzielone na mniejsze części, czyli „iteracje” zwane również „sprintami”. W toku prac 
nad poszczególnymi etapami dodawany jest tzw. przyrost, czyli kolejne funkcje. Efektem 
końcowym każdego sprintu jest gotowa część produktu (Stellman i inni, 2015: 65-66). 

Rys. 2. Model Scrum i koncepcja „zespołu scrumowego”. 2 

 Aby lepiej zrozumieć działanie modelu Scrum należy zwrócić uwagę na kluczową 
rolę zespołu i sposób organizacji pracy. W skład typowego „zespołu scrumowego” wchodzą: 
właściciel produktu (ang. product owner), zespół deweloperski (ang. team members) 
oraz mistrz Scruma (ang. Scrum Master). Zespoły scrumowe są  samoorganizujące się     
i wielofunkcyjne (ang. cross-functional). Oznacza to, że zespoły samodzielnie decydują w 
jaki sposób najlepiej wykonywać pracę oraz posiadają wszelkie kompetencje niezbędne 
do wykonania projektu. Model zespołu scrumowego został zaprojektowany tak, aby 
zoptymalizować elastyczność, kreatywność i produktywność. W zespole nie ma formalnej 
1 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_kaskadowy  z dnia 06.08.2016.
2 Źródło: http://neurontesting.blogspot.com/2012/06/overview-of-scrum-for-agile-software.html  z dnia 
06.08.2016.
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hierarchii, nie istnieją podziały funkcjonalne. Właściciel produktu jest osobą określającą 
wizję produktu i nadzór nad jego rozwojem oraz odpowiada za komunikację z klientem 
(Stellman i inni, 2015: 35-47). „Scrum Master” jest trenerem, osobą czuwającą nad sposobem 
wykorzystania metodyki, również dbającą o sprawny przepływ informacji (Werewka, 2013: 
184-185). Zespół deweloperski składający się m.in. z programistów, analityków, testerów 
oraz grafików ściśle współpracuje z właścicielem produktu, Scrum Masterem, a tym samym 
z klientem (Werewka, 2013: 173-179).
 Prace nad projektem rozpoczynają się, od momentu gdy zespół otrzymuje zlecenie 
na wykonanie aplikacji lub oprogramowania. Klient określa swoje oczekiwania oraz 
przedstawia wstępną wizję produktu.  Na podstawie informacji zebranych od klienta, cały 
zespół scrumowy tworzy tzw. „backlog produktu” (ang. Product Backlog). Są to wytyczne 
w formie uporządkowanej listy cech i funkcji produktu. Zawartość backlogu ewoluuje wraz 
z postępem prac. Zespół pracuje nad określeniem ogólnych funkcjonalności produktu, 
które następnie zostaną podzielone na konkretne zadania przekładające się na czynności 
programistyczne. Na etapie „planowania sprintu” (ang. sprint planning) zespół deweloperski 
spotyka się z właścicielem produktu  i Scrum Masterem oraz  ustala, co będzie zrobione  
w danym sprincie (czyli na danym etapie) oraz jak praca będzie wykonana. Następnie 
zespół tworzy „backlog sprintu”, czyli zbiór elementów backlogu produktu wybranych 
do realizacji jednego cyklu. Każdy element jest dzielony na zadania programistyczne 
i ma przypisane priorytety oraz czas. Centralną częścią prac nad projektem jest „sprint”, 
czyli okres trwający od tygodnia do czterech tygodni, w czasie którego zespół dodaje 
do produktu kolejne funkcje czyli tzw. przyrost. Efektem każdego sprintu powinien być 
działający fragment produktu. Po każdym sprincie następuje tzw. „przegląd sprintu” 
(ang. sprint review). W czasie jego trwania spotykają się wszyscy członkowie zespołu 
deweloperskiego oraz klient. Przegląd obejmuje omówienie sprintu oraz sposobów 
rozwiązania problemów, prezentację przyrostu, prognozę tempa zakończenia całego 
projektu i ustalenie dalszych kroków (Werewka, 2013: 312-316). 
 Stałą kontrolę nad pracą w zespole umożliwiają codzienne konsultacje 
(ang. daily scrum), czyli kilkunastominutowe spotkanie członków zespołu, będące okazją 
do aktualizacji wiedzy i dokonań całego teamu. W dowolnym momencie prac nad 
tworzeniem oprogramowania można podsumować całą pozostającą do wykonania pracę. 
Do prognozowania postępów prac stosowane są m.in. wykres i tablica zadań. Wykres (ang. 
burndown chart) graficznie prezentuje pozostałe do wykonania zadania oraz szacowany 
czas pracy do zakończenia całego projektu. Tablica zadań (ang. task board) pokazuje pracę 
wykonywaną przez zespół podczas jednego sprintu (Stellman i inni, 2015: 35, 47, 83). 

2. Zaadaptowanie modelu Scrum na potrzeby lektoratu

Zaadoptowanie modelu Scrum i wykorzystanie go na zajęciach wymaga odpowiedniego 
przygotowania. Zaprezentowany w artykule projekt łączy dwa tematy realizowane 
na zajęciach ESP: tworzenie aplikacji mobilnych i zastosowanie metodyk zwinnych                            
w zarządzaniu projektem informatycznym. Rozpoczynając prace nad projektem, grupa 
studentów uczestniczących w lektoracie powinna wykazać się podstawową wiedzą 
techniczną, ale również znajomością języka angielskiego na poziomie B2.  
 W przypadku projektu zaprezentowanego w niniejszym artykule wszystkie 
odniesienia będą opierać się na tematyce realizowanej na kursie ESP dla informatyków. 
Studenci pracują nad projektem zatytułowanym „Aplikacja mobilna dla turystów”. 
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Głównym celem projektu jest rozwijanie sprawności mówienia i pisania przy wykorzystaniu 
terminologii technicznej z zakresu tworzenia aplikacji mobilnych. 
 Pracę nad projektem można podzielić na 7 etapów. Sześć pierwszych kroków trwa 
90 minut i obejmuje szereg prac nad projektem. Ostatni etap „Korekta i ewaluacja” ma 
miejsce na kolejnych zajęciach i trwa około 45 minut. 

Rys. 3. Etapy pracy nad projektem. Źródło: opracowanie własne.

 Studenci dobierają się w grupy 6-cio osobowe, które pracują niezależnie od 
siebie nad tym samym projektem. Lektor rozdaje studentom przygotowane karty pracy 
z załącznikami: wykresem realizacji projektu burndown chart, makietą do projektowania 
interfejsu oraz tabelą zadań. Uczący informuje o czasie rozpoczęcia i zakończenia 
wszystkich prac (90 minut).

Rys. 4. Materiały dla studentów. Źródło: opracowanie własne.

Etap 1 Stworzenie kontekstu (czas ok. 5 min)

W pierwszym etapie każda grupa zapoznaje się z opisem działalności swojej firmy. 
Następnie studenci omawiają kluczowe role istotne w pracy zespołu scrumowego                  
np. Scrum Master, software developer, graphic designer.

1. Stworzenie Kontekstu 

2. Zlecenie Projektu  

3. Wstępne Spotkanie z Klientem      Lekcja 1  

4. Backlog Produktu                             (90 min)  

5. Sprint 

6. Przegląd Sprintu 

7. Korekta i Ewaluacja            Lekcja 2 (45 min) 

	

Wytyczne 

 

Wykres realizacji 

Tabela zadań 

 

Makieta 
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Rys. 5. Opis działalności firmy.  Źródło: opracowanie własne.

 Według założeń metodologii projektu wszyscy studenci współpracują w zespole 
wielofunkcyjnym i samoorganizującym się. Role w zespole zmieniają się elastycznie                                       
w zależności od tego na jakim etapie tworzenia produktu zespół jest i jaka pomoc jest 
potrzebna.

Etap 2 Zlecenie projektu (czas ok. 20 min)

W projekcie informatycznym lektor pełni rolę klienta, który zleca grupom projekt 
do wykonania. Każda grupa projektowa otrzymuje e-mail od klienta ze zleceniem. 
Na podstawie wiadomości i złącznika grupa omawia wstępny zarys projektu m.in. 
specyfikację produktu, wymagania techniczne, ograniczenia, ramy czasowe oraz ustala 
termin pierwszego spotkania z klientem. 

 
   

Rys. 6. Wiadomość od klienta.  Źródło: opracowanie własne.

 Z wiadomości dowiadujemy się kim jest klient (w naszym przypadku jest to 
regionalna organizacja turystyczna, która chce wypromować pewien region turystyczny), 
jaką aplikacją klient jest zainteresowany (aplikacja mobilna dla turystów użytkowników 
urządzeń działających w systemie Android), jakie mają być podstawowe funkcje aplikacji 

	

Otrzymujesz e-mail od klienta. Przeczytaj i przeanalizuj wiadomość wraz z 

załącznikiem. Zredaguj odpowiedź uwzględniając wszystkie kwestie w nim zawarte.  
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(informacja m.in. o atrakcjach turystycznych regionu, wydarzeniach kulturalnych, 
obiektach i udogodnieniach), jaki jest planowany termin realizacji całego projektu (klient 
jest ograniczony czasowo kampanią promującą region). Klient może również zadać 
dodatkowe pytania firmie (np. dot. rozbudowania aplikacji, dodania nowych modułów). 
Następnie prosi o przesłanie kosztorysu i o kontakt. 
 Zespół wspólnie redaguje treść maila z zaproszeniem dla klienta. Wiadomość 
zostanie doręczona lektorowi, który jako klient będzie omawiać z grupą szczegóły 
dotyczące projektu. Studenci w mailu podają proponowaną godzinę spotkania w czasie 
rzeczywistym, czyli jest to zwykle około 15 min od momentu doręczenia wiadomości 
lektorowi. Następnie grupa przygotowuje się do spotkania uzgadniając dalsze szczegóły 
i zbierając pomysły do negocjacji z klientem. Zespół w dużym przybliżeniu powinien 
skalkulować przybliżony koszt projektu, a w przypadku wątpliwości zobowiązać się do 
przesłania kosztorysu kolejnym mailem.  Studenci robią notatkę (na podstawie maila 
i załącznika), którą potem wykorzystają w trakcie spotkania z klientem oraz projektują 
interfejs dla głównych ekranów aplikacji. Projekt wykonują na załączonej matrycy. Rysunki 
będą przedstawione klientowi na spotkaniu.

Rys. 7. Matryca aplikacji mobilnej.  Źródło: opracowanie własne.

 Następnie grupa przygotowuje się do spotkania zbierając pomysły do rozmowy         
z klientem i wymyślając pytania. Pomysł grupy może dotyczyć bezpieczeństwa, 
np. aplikacja nie powinna mieć bezpośredniego dostępu do bazy serwera danych.
 Jedno z pytań, które przygotował team dla klienta może dotyczyć ilości wersji 
językowych, w których aplikacja będzie dostępna. 

   

Rys. 8. Przykładowa realizacja.  Źródło: opracowanie własne.

Etap 3. Wstępne spotkanie z klientem (czas ok. 10 min)
Na tym etapie lektor pełni rolę klienta. Spotkanie z klientem trwa ok. 10 minut. Klient 

Wykorzystaj matrycę makiety i zaprojektuj interfejs aplikacji. 

 

	

Przygotuj się do spotkania z klientem.  Zaproponuj ciekawe rozwiązania techniczne. 

Przemyśl jakie pytania możesz zadać klientowi.  

Przykładowe pomysły studentów 

Rozwiązania techniczne: 

1. Ograniczenie dostępu do bazy serwera danych ze względów bezpieczeństwa 

Pytania: 

2. W ilu wersjach językowych  aplikacja będzie dostępna? 
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z założenia nie jest ekspertem, więc może też przyjąć „postawę oczekującą” (tzn. czeka 
na konkretne propozycje zespołu). Klient może również fachowo doprecyzować swoje 
oczekiwania i dane techniczne. Studenci wykorzystują przygotowane pomysły oraz 
makiety interfejsu i sporządzają notatkę ze spotkania. Na karcie pracy dopisują elementy 
nowe pojawiające się w trakcie dyskusji. Zespół proponuje też swoje rozwiązania 
opracowane wcześniej w etapie 2 oraz zadaje pytania. Co ważne, w trakcie spotkania 
lektor nie pełni roli nauczyciela. 

Etap 4. Backlog Produktu (czas ok. 20 min)
Na podstawie listy wymagań klienta zespół tworzy backlog produktu, czyli listę 
funkcjonalności aplikacji. 

 

 

Rys. 9. Przykładowy backlog stworzony przez studentów. Źródło: opracowanie własne.

 Następnie zespół dzieli się na podgrupy 2-osobowe, które zajmą się przypisanym 
elementem backlogu. W podzespołach backlog produktu jest dzielony na poszczególne 
zadania do realizacji.  Przykładowo podzespół zajmujący się elementem backlogu                           
o nazwie „Użytkownik może znaleźć drogę do szukanego obiektu turystycznego” dzieli 
go na zadania, ustala priorytety i szacuje czas wykonania. W podanym przykładzie mamy          
5 zadań o przypisanym priorytecie: wysokim, średnim lub niskim. Dla uproszenia czas 
został oszacowany w przykładowych jednostkach (t).
  

Rys. 10. Przykładowa realizacja zadania. Backlog produktu stworzony przez studentów.  
Źródło: opracowanie własne.

BACKLOG PRODUCTU: 

1. Użytkownik może znaleźć drogę  

do szukanego obiektu turystycznego 

2. Użytkownik może wysłać wiadomość do hotelu  

z zapytaniem o ofertę 

3. Administrator systemu może uaktualnić dane  

w bazie danych 

	

TREŚĆ 

Przydziel 1 element backlogu produktu dla każdego podzespołu.  Podziel otrzymany element na 

zadania,  przypisz mu priorytety  i czas. 

 

PRZYKŁADOWA  REALIZACJA 

Użytkownik może znaleźć drogę do szukanego obiektu turystycznego 

Z 1: stworzenie modułu OBIEKTY i zakładki BAZA NOCLEGOWA  (priorytet WYS. Czas: 1,0 t) 

Z 2: zaprogramowanie interfejsu dla modułu (priorytet WYS. Czas: 1,5 t) 

Z 3: połączenie modułu z bazą danych (priorytet ŚRED. Czas: 0,5 t) 

Z 4: automatyczne aktualizowanie danych (priorytet NIS. Czas: 0,5 t) 

Z 5: zagnieżdżenie funkcji GPS (priorytet WYS. Czas: 1,5 t) 
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Etap 5. Sprint  (czas ok. 20 min)
Studenci pracują jako cały zespół. Przedstawiają ustalenia z podgrup projektowych na 
forum całego teamu. Wykorzystają do tego „tabelę scrumową”. 

  

Rys. 11. Tabela scrumowa.  Źródło: opracowanie własne.

 Na tablicy scrumowej zespół umieszcza karty z zadaniami do wykonania                          
w kolumnie „TO DO” i omawia wspólnie jak technicznie zrealizować dane zadanie. 
Po omówieniu karty są przesuwane do poszczególnych kolumn tabeli. Niektóre zadania 
muszą być wykonywane równolegle, stąd w kolumnie środkowej mamy dwa elementy. 
 Następnie na wykresie realizacji zespół graficznie przedstawia postępy pracy. 
Na tej podstawie studenci dokonają analizy i napiszą krótką notatkę.  

Rys. 12. Wykres realizacji.  Źródło: opracowanie własne.

 Na wykresie widzimy, że zespół miał pewne problemy z realizacją zadań.
 W 2 i 3 jednostce czasu postęp prac był niewielki. Może to być spowodowane problem 
technicznym lub wynikać z dłuższej realizacji podprocesów bardziej złożonych. Widzimy 
jednak, że nie przeszkodziło to w terminowym ukończeniu wszystkich prac.
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Etap 6. Przegląd Sprintu  (Czas ok. 10 min.)
W tym etapie studenci wybierają jeden przykładowy sprint, którego realizację omówią                 
z klientem. Zespół  zaprasza klienta na spotkanie i relacjonuje przebieg prac oraz prezentuje 
gotową cześć projektu. Klient dopytuje o szczegóły. Wersja zostaje zaakceptowana lub 
odrzucona, jeśli nie spełnia oczekiwań potencjalnych użytkowników. 

Podsumowanie etapów 1-6
W trakcie pracy nad projektem studenci nie wykonują czynności typowo 
programistycznych. Jest to związane z naturalnymi ograniczeniami: stosukowo krótkim 
czasem na wykonanie projektu i brakiem dostępu do specjalistycznego sprzętu dostępnego           
w laboratoriach informatycznych. Niemiej jednak pozostałe elementy projektu nie 
wymagające zaawansowanych technologii zostały zachowane. Terminologia związana         
z programowaniem jest wykorzystywana w trakcie tworzenia backlogu produktu i samego 
sprintu. 
 Etap 6 kończy pracę zespołową. Studenci, którzy pierwszy raz pracują nad 
projektem najprawdopodobniej zdążą zaprezentować jeden sprint. Przy kolejnej realizacji 
projektu zespoły robią co najmniej dwa sprinty. Nauczyciel na zakończenie zajęć zbiera 
od wszystkich grup notatki, maile i opisy procesów. Zebrane formy pisemne dostarczają 
niezbędnego materiału językowego do analizy i korekty.

Etap 7. Korekta i Ewaluacja 
Etap ostatni, czyli ewaluacja i korekta odbywa się na kolejnych zajęciach. Istotnym 
elementem projektu jest przedstawienie pracy zespołów na forum grupy i ich ewaluacja 
przez samych studentów. Aby ułatwić studentom ocenę pracy innych grup, zespoły 
otrzymują przygotowane przez nauczyciela krótkie formularze, na których przyznają 
punkty za poszczególne komponenty: realizacja założeń, wykonalność i realność projektu, 
wycena itp. Studenci oceniają wiedzę techniczną i błędy rzeczowe. Ponieważ wszystkie 
grupy pracowały nad stworzeniem jednej aplikacji, na podstawie prezentacji można 
wybrać najlepszy zespół projektowy. Po każdej prezentacji, grupy mają czas na zadanie 
pytań dot. szczegółów technicznych. 

   

Rys. 13. Korekta i ewaluacja.  Źródło: opracowanie własne.
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 W trakcie zajęć projektowych oraz w trakcie prezentacji ustnych, lektor cały czas 
monitoruje etapy pracy. Na postawie wypowiedzi pisemnych zebranych na poprzednich 
zajęciach i ustnych wypowiedzi, lektor oceni zespoły pod kątem wykonania zadania (treść) 
i pod względem językowym (gramatyka, słownictwo, wymowa, ortografia, interpunkcja). 
Lektor powinien omówić niedociągnięcia i problemy językowe pojawiające się w pracy 
nad projektem, ale również wskazać mocne strony i obszary, które nie wymagały poprawy.

Najczęściej pojawiające się problemy to m.in. błędy gramatyczne wynikające z:
- błędnego użycia rzeczowników niepoliczalnych (a software, a research)
- niewłaściwego szyku w pytaniach pośrednich (can you tell us what are your 
expectations?)
- błędnego zastosowania przedimków i określników ilości (a little/a few, much/
many)
Najczęstsze błędy leksykalne to m.in.:
- niewłaściwe kolokacje (graphical design zamiast graphic design)
- homonimy mylenie podobnych słów (complementary tools vs. complimentary tools) 
- false friends (a term w znaczeniu termin)
- kalki językowe (have sth to disposition - mieć coś do dyspozycji) 

3. Rola lektora w projekcie

Warto również podkreślić fakt, że sam nauczyciel pełni ważne role na każdym etapie 
pracy przy projekcie. Przed zajęciami lektor tworzy materiały dla studentów (ang. creator)                 
i w ten sposób organizuje pracę grup projektowych (ang. organiser). Na zajęciach lektor 
pełni szereg innych, ważnych ról. Po pierwsze, pomaga studentom w procesie uczenia 
się poprzez tworzenie odpowiednich warunków do pracy (ang. facilitator). Prezentuje 
pomysły i organizuje pracę zespołów (ang. organizer). Monitoruje etapy projektu, 
kontroluje poprawność językową przy wykonaniu zadania (ang. controller). Uczący 
jest obserwatorem (ang. observer), ale i aktywnym uczestnikiem pełniącym rolę klienta         
(ang. participant). Ponadto udziela pomocy, podpowiada, naprowadzenia na właściwy tor 
(ang. prompter) oraz jest źródłem informacji i dzieli się zasobami wiedzy (ang. resource).  
Po zajęciach uczący ocenia postępy językowe (ang. assessor) i na podstawie zebranej 
informacji zwrotnej tworzy dalszy plan pracy z grupą. 

4. Zakończenie

Projekt informatyczny realizowany przy użyciu metodyki nurtu zwinnego Agile daje liczne 
korzyści studentom. Przede wszystkim umożliwia kompleksowe ćwiczenie wszystkich 
sprawności językowych (mówienia, pisania, czytania i słuchania). Wykorzystanie Scrum 
przyczynia się do zaangażowania i motywowania do pracy wszystkich studentów. 
Koncepcja zespołu scrumowego eliminuje kwestię nierównego podziału obowiązków            
i niewłaściwej dystrybucji zadań wynikającej z dominacji jednego lub dwóch studentów. 
Projekt aktywizuje do działania osoby nieśmiałe lub o niższych kompetencjach językowych, 
jednocześnie tonując, ale nie hamując aktywności wybitnych jednostek. Dzięki swojej 
autentyczności projekt z powodzeniem łączy i wykorzystuje wiedzę fachową z praktycznym 
użyciem języka. Wydajność pracy w zespole jest bardzo wysoka.  Studenci słabsi otrzymują 
pomoc od lektora, ale również od innych członków zespołu. Zarówno grupa, jak i uczący 
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szybko reagują na ewentualne problemy i szukają optymalnych rozwiązań. Projekt oferuje 
studentowi możliwość samooceny własnych postępów językowych oraz uświadamia, 
które obszary i sprawności językowe wymagają dalszego doskonalenia. 
 Niewątpliwie projekt informatyczny wykonany według koncepcji Scrum przynosi 
również liczne korzyści lektorowi. Przede wszystkim,  lektor ma stałą kontrolę nad 
pracą grupy i sprawniej weryfikuje postępy studentów. Prace pisemne (maile, notatki, 
specyfikacje produktu) służą jako doskonały materiał do analizy językowej i korekty.  
 Projekt wykonany przy użyciu modelu Scrum może być z powodzeniem 
wykorzystany na w ramach zajęć ze studentami różnych kierunków technicznych 
i ekonomicznych.  Projekt może nawiązywać do dowolnej tematyki z zakresu informatyki     
(np. projektowanie stron www, tworzenie oprogramowania), ale również, przy odpowiednim 
dostosowaniu, może urozmaicić zajęcia ESP z marketingu i reklamy, turystyki, architektury 
czy budownictwa, stając się uniwersalnym narzędziem dydaktycznym.  
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Nauczanie kreatywności podczas lektoratów języka obcego ekonomicznego
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Streszczenie

W artykule przedstawione są zagadnienia związane z nauczaniem kreatywności podczas lektoratu 
języka ekonomicznego, na przykładzie języka włoskiego. Lektoraty na wyższych uczelniach powinny 
rozwijać nie tylko znajomość języka obcego, ale przy zastosowaniu technik kreatywnego myślenia 
wpływać na zdobycie umiejętności twórczych, tak ważnych w życiu społecznym i zawodowym. 
 Osoby o dywergencyjnymi i heurystycznym sposobie myślenia stają się bardziej twórcze 
we wszystkich aspektach swojego życia. Poprzez wprowadzenie technik myślenia kreatywnego, 
studenci rozwijają zasób słownictwa oraz giętkość i płynność słowną, co odnajduje swój wyraz         
w jakości komunikacji interpersonalnej i zawodowej. 
 W pierwszej części przybliżone jest pojęcie kreatywności w sferze teoretycznej. Ukazano, 
jak temat jest rozumiany i realizowany w dydaktyce.
 Teoria zobrazowana jest propozycją ćwiczeń oraz ukazaniem ich wpływu na rozwój 
umiejętności lingwistycznych. Ćwiczenia ujęte zostały wspólnym tytułem - „Bądź kreatywny 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej”. 
 Przykłady są przedstawione w języku polskim i włoskim, ale można je dostosować do 
lektoratów prowadzonych także w innych językach.
 Niniejszy referat reprezentuje podejście innowacyjne w nauczaniu języka ekonomicznego. 
Ma na celu przyczynienie się nie tylko do uatrakcyjnienia zajęć z lektoratu języka obcego 
ekonomicznego, ale jako główny cel obiera rozwijanie kompetencji lingwistycznych i nauczenie 
kreatywnego myślenia, które znajdzie z pewnością zastosowanie w przyszłym życiu zawodowym 
studentów.

Słowa klucze: rozmowa kwalifikacyjna o pracę, kreatywność, komunikacja, umiejętności

Teaching of Creativity at the Foreign Business Language Classes
Summary

The paper discusses the issues related to teaching of the creativity at the business language on 
an Italian language course. Foreign language classes at universities should develop not only 
knowledge of a foreign language, but with the use of techniques of creative thinking they should 
affect creative skills which are so important in social and professional life.
 People with divergentive and heuristic thinking are becoming more creative in all aspects of 
their lives. By introducing creative thinking techniques, students develop not only their vocabulary 
range, but also flexibility and verbal fluency, which is reflected in the quality of interpersonal and 
professional communication.
 In the first part the concept of creativity is discussed in the theoretical realm. It is presented 
how the subject is understood and applied in glottodidactics. The theory is illustrated by the 
proposed exercises and shows their impact on the development of linguistic skills. The exercises 
are entitled „Be creative during a job interview”. The examples are presented in Polish and Italian, 
but they can also be adapted to other foreign language courses.
 This paper presents an innovative approach in teaching of business language. Not only 
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Wstęp

We współczesnym szkolnictwie kładzie się nacisk na istotę kształcenia w zakresie 
języków obcych. Nauka języka obcego nie jest celem samym w sobie, ale powinna 
rozwijać kompetencje komunikacyjne, na które składają się między innymi trzy składniki: 
lingwistyczny, socjolingwistyczny i pragmatyczny. 
 Lektoraty języka obcego, poza samą nauką języka, powinny, zatem wpływać na 
rozwój różnorakich umiejętności, które będą przydatne w życiu społecznym i zawodowym. 
Zastosowanie odpowiednio dobranych technik kreatywnych w procesie nauczania służy 
rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, społeczno-afektywnych i strategicznych, tak 
bardzo pożądanych przez pracodawców.

1. Wymagania zawodowe we współczesnym świecie

Współczesny świat w dobie globalizacji i rozwoju nowoczesnych technologii wykreował 
nowy układ społeczny - społeczeństwa postindustrialne. Wymaga to odmiennego 
podejścia do rzeczywistości pod względem gospodarczym, społecznym i profesjonalnym. 
Warto wspomnieć tu o pracy Richarda Floridy (2010) - „Narodziny klasy kreatywnej” 
- (Szmidt, 2013: 212–218), w której stawiana jest teza, że jesteśmy świadkami narodzin 
nowej klasy społecznej: klasy twórczej. Klasa ta nie produkuje dóbr trwałych w sensie 
materialnym, ale jest aktywna w sferze usług dostarczających nowe pomysły.
 W związku z zachodzącymi dynamicznie zmianami, pracodawcy poszukują 
kandydatów zarówno przygotowanych merytorycznie, jak i wykazujących się oryginalnym 
myśleniem, wyobraźnią, kreatywnością, szybką reakcją i umiejętnością pracy w zespole. 
Często, podczas rozmów kwalifikacyjnych, właśnie te umiejętności decydują o jej 
pozytywnym wyniku. 
 Zatem uczelnie wyższe powinny dostarczać studentom nie tylko wiedzy 
faktograficznej, ale w miarę możliwości rozwijać także umiejętności miękkie. Lektoraty 
języków obcych mogą służyć nie tylko nauce języka i rozwijaniu kompetencji 
lingwistycznych w dziedzinie takich sprawności jak rozumienie ze słuchu, rozumienie 
słowa pisanego, mówienie, interakcja, czy pisanie. Poprzez odpowiednio dobrane techniki 
lektor może wpłynąć także na rozwój myślenia kreatywnego młodych ludzi.

2. Pojęcie kreatywności

Kreatywność, to postawa cechująca się umiejętnością podchodzenia do problemów                
i rozwiązywania ich w sposób twórczy. Nęcka (2012: 13) przytacza teorię Mooneya (1963), 
według którego wynikiem działania twórczego może być zewnętrzny produkt materialny, 
lecz również wytwór aktywności ludzkiej (np. pomysł, idea) oraz czynne, samodzielne, 
świadome kształtowanie własnego „ja”. 

does it aim at enhancing the attractiveness of the foreign language classes, but its main aim is           
to develop linguistic competence and to teach creative thinking, which can certainly be applied in 
the future professional career of students.

Key words: job interview, creativity, communication, skills
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 De Bono zadaje pytanie, (1996: 142-144) czy kreatywność jest kwestią zdolności, 
talentu, czy osobowości. Stwierdza, że owszem wszystkie te czynniki są istotne, jednakże 
moc twórcza nie jest szczególnym, unikalnym darem, ale są to zdolności osiągalne dla 
każdego człowieka. Wystarczy pokazać „logikę” tworzenia i każdy może zmienić swoje 
nastawienie i rozwijać się twórczo. Ważne, zatem, żeby wyrobić w studentach potrzebę 
twórczej samorealizacji. 
 Nie należy mylić ćwiczeń wpływających na rozwijanie kreatywności z ćwiczeniami 
wykorzystującymi element ludyczny, który ma na celu wyłącznie uatrakcyjnienie przebiegu 
lekcji. Nie chodzi też o to, żeby jedynie nauczyciel języka wykazywał się kreatywnością           
i stosował różnorodne zadania urozmaicające naukę i podnoszące motywację studentów. 
Nauczyciel powinien zaprezentować studentom techniki rozwijające wyobraźnię, 
kreatywność i autonomię, następnie tak poprowadzić zajęcia, żeby to właśnie uczestnicy 
zajęć nabyli i systematycznie doskonalili te umiejętności. U podstaw autonomizacji leży 
ukierunkowanie na uczącego się, przeświadczenie, że student jest centralnym ogniwem 
kształcenia, czyli podmiotem zdolnym do aktywnego i świadomego kierowania własnym 
rozwojem. Punkt ciężkości jest tu przesunięty z przedmiotu „język obcy” na osobę uczącą 
się (Wilczyńska, 1999: 13-14). Lekcje języka obcego wykorzystujące techniki kreatywnego 
myślenia powinny być zorientowane na proces twórczy, a nie na wytwór. Wynikiem 
twórczości powinien być nie zewnętrzny produkt, lecz kształtowanie własnego „ja”, 
autokreacja lub samorealizacja.
 Kreatywne podejście, zarówno do języka, jak i do rozwiązywania problemów 
nie jest czymś naturalnym, nie przychodzi bez wysiłku, żeby posiąść taką umiejętność 
trzeba nauczyć się myśleć kreatywnie, następnie wyćwiczyć ją poprzez konsekwentnie 
stosowane, regularne praktyki. (Tomczak, 2016). 
 U źródeł podejścia kreatywnego leży giętki umysł, otwartość na nowości                                  
i umiejętność łączenia odległych dziedzin życia i nauki. W celu wyćwiczenia kreatywności 
należy zaproponować techniki wykorzystujące metodologię twórczego działania opartą 
na heurystyce i dywergencji. 
 Heurystyka to rozwiązywanie problemów wymagające wykorzystania informacji 
z różnych dziedzin wiedzy, co pociąga za sobą potrzebę myślenia analitycznego                                      
i syntetycznego zarazem (Szmidt, 2010: 75-85). Lektor powinien pomagać w rozwijaniu 
takiej postawy, która angażuje wielopłaszczyznowo zdolności postrzegania, analizowania 
i asocjacji odległych skojarzeń. Skojarzenie to łączenie, tworzenie nowych związków, które 
stają się źródłem nowych pomysłów ( Szmidt, 2010: 10).
 Technikom nauczania kreatywności zawsze powinna przyświecać zasada związana 
z dywergencyjnym podejściem do zadania. Należy rozwiązywać problemy otwarte, gdzie 
nie ma jedynej dobrej odpowiedzi, lecz możliwe są liczne, różnorodne interpretacje. 
Joy Paul Guilford (1978), cytowany przez Szmidta, (2013: 158-159) podzielił procesy 
myślenia na konwergencyjne (zbieżne) polegające na znalezieniu jednego, poprawnego 
rozwiązania oraz dywergencyjne (rozbieżne), gdzie istnieje wiele poprawnych odpowiedzi. 
Techniki dydaktyki twórczości o charakterze dywergencyjnym uzdalniają uczącego się do 
generowania wielu pomysłów (płynność myślenia), różnorodnych pomysłów (giętkość 
myślenia), niespotykanych pomysłów (oryginalność myślenia), dopracowania i ulepszania 
pomysłów (elaboracja) (Szmidt, 2013: 159). 
 Von Oech (2009: 133) przestrzega, że specjalizacja nie sprzyja kreatywnemu 
myśleniu, ponieważ może wywołać postawę ”to	 nie	moja	 dziedzina”. Takie nastawienie 
bardzo ogranicza pole zainteresowań i nie pozwala szukać w innych dyscyplinach aspiracji 
i odmiennej optyki spoglądania na problem.
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 Twórca koncepcji myślenia lateralnego - „myślenia w bok” (ang. lateral thinking), 
Edward De Bono, twierdzi, że mechanizmy myślenia lateralnego uruchamiają nagłe 
olśnienia, gdzie przełamane zostają stereotypy i skostniałe schematy (De Bono, 1996: 124-
149).
 Uczestniczenie w ćwiczeniach wykorzystujących techniki kreatywnego myślenia 
przygotowuje młodych ludzi do szybkiej reakcji, myślenia asocjacyjnego, oryginalności 
a także rozwija giętkość, płynność, oryginalność myślenia oraz języka. Studenci 
przyzwyczajeni do odgrywania symulacji, gdzie istnieje potrzeba zastosowania tego 
rodzaju myślenia, nie będą zaskoczeni sytuacją, kiedy naprawdę będzie wymagana od 
nich myśl twórcza.
 Uczestnicy lektoratu muszą być aktywnymi i świadomymi uczestnikami procesu 
kształcenia, dlatego na jednych z początkowych zajęć proponuje się omówienie celowości 
stosowanych technik. Niezależnie od liczebności grupy zaleca się pracę w grupkach 
kilkuosobowych, w celu zaangażowania wszystkich, stworzenia atmosfery swobodnej 
wymiany myśli i nieskrępowania. Praca zespołowa nauczy studentów współpracy. 
Nie należy krytykować pomysłów, gdyż są różne sposoby widzenia świata i z różnorodnych 
propozycji może narodzić się nowa jakość. Wola patrzenia obejmuje akceptację każdego 
punktu widzenia, jako jednego z możliwych. Pozwala zrozumieć, że trzeba oderwać się 
od ustalonego wzorca, żeby móc przełączyć się na inny, innowacyjny (De Bono, 1998: 55-
58). W metodologii kreatywnego nauczania każdy pomysł należy przedstawić, omówić, 
rozważyć i dopracować. Kiedy uczestnikom grupy przychodzą do głowy różne pomysły, 
nawet szalone i nierealne zawsze należy je traktować, jako punkt wyjścia do inspiracji. 
Ostatecznie dzięki twórczej postawie grupa dojdzie do zupełnie nowych rozwiązań.
 Nauczanie twórczości może odbywać się w dwojaki sposób: poprzez specjalnie 
wyodrębnione w tym celu zajęcia lub poprzez wzbogacenie oferty programowej 
istniejących już przedmiotów i przepojenie ich tematyką kreatywności z danej dziedziny 
wiedzy. W przypadku lektoratu języka obcego trzeba tak skonstruować ćwiczenia, żeby, 
jako cel główny zakładały rozwijanie kreatywności słownej (Załęska, 2015b: 39). Należy 
położyć nacisk na glottodydaktykę kreatywności, a więc rozwijanie jej w sposobie 
wypowiedzi w języku obcym.

3. Bądź kreatywny podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę

Przy nauczaniu języka ekonomicznego omawiane są sukcesywnie pola semantyczne 
dotyczące różnych działów ekonomii. Ćwiczenia należy opracować w taki sposób, żeby 
łączyły podejście strukturalno – leksykalne z komunikacyjnym.
 Serię zaprezentowanych tu ćwiczeń można zatytułować: „Bądź kreatywny podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej o pracę”. Ćwiczone są pytania, z jakimi może spotkać się kandydat 
podczas tego typu kwalifikacji. Rozwijają one znajomość słownictwa związanego                             
z rynkiem pracy oraz służą, jako punkt wyjścia do podjęcia dyskusji o etyce zawodowej. 
 Opisane ćwiczenia zostały przeprowadzone na uczelni o charakterze 
ekonomicznym, wśród studentów studium licencjackiego ze znajomością języka 
włoskiego na poziomie B1 / B2. W ćwiczeniach podane zostały przykłady w języku włoskim, 
przytoczono przykłady odpowiedzi udzielanych przez studentów. Dodatkowo ćwiczenia 
zilustrowano słownictwem polskim, gdyż posiadają one charakter uniwersalny i stanowią 
propozycję dla lektorów różnych języków.
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Propozycje ćwiczeń

Ćwiczenie 1. Satysfakcja (Soddisfazione)

Polecenie: Praca powinna dawać satysfakcję, proszę przeliterować wyraz i w postaci 
różnych części mowy dopasować słowa określające, co to dla Ciebie znaczy.
SATYSFAKCJA = S - stała, A – ambitna, TY – (nie) tyrać, S - samodzielna, FA - finansowo 
atrakcyjna, K - kooperacja, CJ – ceniona jednostka, A – angażująca.
SODDISFAZIONE = S – stabile, O – originale, DD - doppio dinamismo, IS - istruzione, 
F	 -	 fantasia,	A	 –	ambizioso,	 Z	 –	 zelo,	 I-	 importante,	O	–	onestà,	 	N-	non	nervoso,	 E	 -	
entusiasmo.

Ćwiczenie „Satysfakcja” rozwija płynność myślenia.
 Płynność myślenia, to umiejętność przywołania z pamięci wielu słów, stworzenia 
sentencji, idei, pomysłów. Wskaźnikiem poziomu płynności jest liczba wytworzonych 
w określonym czasie pomysłów. Wyróżnia się płynność słowną, ekspresyjną, skojarzeniową, 
ideacyjną (Szmidt, 2013:160). W ćwiczeniu „Satysfakcja” proponuje się ćwiczenie płynności 
słownej, która polega na zdolności podania wielu słów spełniających określone warunki 
formalne, na przykład rozpoczynających się na daną literę (Szmidt, 2010: 152). W poleceniu 
można poprosić studentów, żeby przytoczyli jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się 
od podanych liter występujących w słowie „Satysfakcja”. 

Ćwiczenie 2. Warzywo (La verdura)

Polecenie: Proszę określić się, jakim warzywem jesteś i dlaczego powinieneś 
pracować w tej firmie.
Jestem jak brokuł - potrafię pracować zespołowo i samodzielnie. (Sono come broccoli, 
posso	lavorare	in	squadra	e	individualmente).
Jestem marchewką – kolor pomarańczowy jest pełen energii, entuzjazmu                                  
i optymizmu, jak idealny pracownik na tym stanowisku. (Sono una carota, il colore 
arancione	è	pieno	di	energia,	entusiasmo	e	ottimismo,	come	 il	 lavoratore	con	queste	
mansioni).

 Ćwiczenie „Warzywo” rozwija oryginalność, giętkość oraz myślenie lateralne. 
W ćwiczeniu „Warzywo” studenci muszą podać przykłady warzyw i w sposób logiczny 
powiązać ich charakterystykę z cechami wyróżniającymi idealnego pracownika, znaleźć 
punkt styczny. Skojarzenie jest punktem do myślenia metaforycznego. Nowa koncepcja 
jest pojmowana dzięki skojarzeniom z czymś, co jest nam doskonale znane. Metafory 
ułatwiają zrozumienie złożonych pojęć (von Oech, 2009: 104). 
 Język codzienny jest pełen metafor strukturalnych, czego użytkownicy nie 
dostrzegają. Nie zawsze zdają sobie sprawę, że metafory kształtują nasze postrzeganie, 
myślenie i działanie (Lakoff, Johnson, 2010: 31). Wymyślenie przykładu oryginalnego,            
a więc zaskakującego, niebanalnego, unikatowego, a zarazem sensownego, nie jest rzeczą 
łatwą. Umiejętność tę można wyćwiczyć, poprzez systematyczne ćwiczenia.
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Ćwiczenie 3. Kto to jest? (Chi è questo?)

Polecenie: Podaj ogólną, niebanalną kategorię, do której można zaliczyć różne 
zawody. Zaprezentuj ją przed grupą.
„Rozmawia z chmurami”: pilot, skoczek spadochronowy, budowniczy wieżowców, 
filozof, poeta… - („Parla	con	le	nuvole”:	pilota,	paracadutista,	costruttore	dei	gratacieli,	
filosofo, poeta…).
„Znawca duszy”: pisarz, ksiądz, aktor, psycholog… - („Intenditore	 dell’anima”:	
scrittore, prete, attore, psicologo…).

 W ćwiczeniu, „Kto to jest” zgodnie z zasadą dywergencyjności, padają różne 
propozycje, nie ma jednej, słusznej odpowiedzi. Dzięki tak skonstruowanemu zadaniu 
studenci poszerzają słownictwo związane z profesjami. Natomiast definiując kategorię 
określającą zawody trenują oryginalność myślenia. 
 Podając wiele pomysłów, studenci ćwiczą także płynność i giętkość myślenia oraz 
odległe skojarzenia. Giętkość jest przeciwstawieniem fiksacji, rozumianej, jako sztywne 
trzymanie się schematycznych, rutynowych sposobów myślenia. Jest to umiejętność 
tworzenia nowych pomysłów, dostosowanie różnorodnych metod, w celu rozwiązywania 
problemów w zmieniających się okolicznościach (Szmidt, 2013: 161).

Ćwiczenie 4. Zawody przeszłości (Professioni del passato)

Polecenie: Proszę podać przykłady zawodów, które wyginęły lub wkrótce wyginą ze 
względu na zmieniający się świat, rozwój technologii i komputeryzację. 
Mamka - niemowlęta piją dziś mleko modyfikowane; (la balia, la nutrice)
Telefonistka - są automatyczne centrale; (la centralinista)

 Podając zawody przeszłości, studenci zazwyczaj muszą skorzystać ze słownika, 
bo przywoływane przez nich profesje już nie istnieją lub należą do rzadkości, ale w ten 
sposób rozwijają zasób słownictwa. Pod względem technik kreatywnych ćwiczenie to ma 
na celu rozwijanie wrażliwości na problemy, stanowią one jeden z elementów myślenia 
dywergencyjnego. 
 Druga faza zaproponowanego ćwiczenia, polega na wybieganiu myślą                                     
w przyszłość.

Ćwiczenie 5. Zawody przyszłości (Professioni del futuro)
 
Polecenie: Proszę wskazać, jakie zauważasz niedogodności życia i podać propozycje 
zawodów, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie społeczeństwa. Uzasadnij 
potrzebę ich powstania i wymyśl dla nich nazwę.
Etatowi babcia i dziadek – ludzie mieszkają z dala od swoich rodzin; (il nonnovicino 
– sąsiad dziadek, czyli sądziadek)
Ekspert od starych technologii - technologie zbyt szybko się zmieniają; (il perito 
archivista - eksekspert). 

 W ćwiczeniu „Zawody przyszłości” poprzez tworzenie nowych wyrazów 
zastosowane techniki rozwijają oryginalność, płynność, giętkość słowną. 
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 Jedną z miar zdolności kreatywnego myślenia jest umiejętność dostrzegania 
problemów. Wrażliwość na problemy jest to zdolność wykrywania wad, trudności, 
przeciwności w różnych aspektach życia. Zaproponowane ćwiczenie służy rozwijaniu 
tej umiejętności. O jej doskonaleniu może świadczyć coraz większa liczba trafnie 
dostrzeżonych niedostatków, wad w rzeczach lub zjawiskach oraz liczba trafnych sugestii 
jak można rozwiązać tego rodzaju problemy (Szmidt, 2013: 162).

Ćwiczenie 6.  Dwa zawody (Due professioni)

Propozycja kolejnego ćwiczenia ma na celu utrwalenie leksyki związanej ze zróżnicowanymi 
obowiązkami w różnych zawodach. Lektor przygotowuje na karteczkach pary zawodów, 
które bardzo się różnią, np.: architekt i górnik, główny księgowy i reżyser, sędzia sądu 
najwyższego i sędzia sportowy. Studenci pracują w parach, losują nazwy dwóch zawodów 
i muszą przemyśleć różne kwestie dotyczące zatrudnienia i pracy w tych zawodach.

Polecenie: Wczuj się w osobę wykonującą dany zawód i porozmawiaj z kolegą, 
reprezentantem innego zawodu, o różnicach w pracy. Po omówieniu rozbieżności        
i wypełnieniu tabeli znajdźcie wspólne cechy łączące obydwie profesje.

Tabela 1. Ćwiczenie 6. „Dwa zawody”.
Architekt / Architetto Górnik / Minatore

Forma zatrudnienia
Tipo di contratto

Wolny zawód. 
Libera professione.

Umowa o pracę. 
Contratto di lavoro.

Rodzaj wynagrodzenia
Tipo di retribuzione

Zapłata za wykonane dzieło. 
Compenso.

Wypłata miesięczna. 
Salario mensile.

Godziny pracy
Orario 

Ruchomy czas pracy. 
Orario flessibile.

Praca na zmiany.
Lavoro a turni.

Wykształcenie i wymaga-
nia
Formazione	e	requisiti

Wyższe techniczne. 
Università	tecnica.
Kreatywność. 
Creatività.

Techniczne. 
Tecnico.
Odporny na stres i trudne 
warunki pracy.  
Resistente allo stress e alle 
condizioni	difficili.

Wspólne cechy
Caratteristiche comuni

W pracy noszą kask. 
Al lavoro portano il casco.
Ich praca wpływa na zmianę krajobrazu. 
Il loro lavoro influisce sui cambiamenti del paesaggio.
Muszą przestrzegać zasad ekologii. 
Devono rispettare l’ecologia.

 
 Pierwsza część, to typowe ćwiczenie służące podsumowaniu słownictwa 
związanego z różnymi formami zatrudnienia, wynagrodzenia, kwalifikacjami zawodowymi. 
Natomiast dalsza część polecenia z prośbą o znalezienie wspólnych cech wpływa na 
rozwijanie myślenia lateralnego. Myślenie lateralne to myślenie „w bok”, odbiegające od 
sztywnych schematów poznawczych. Istotą tego rodzaju myślenia jest uzyskanie nowego 
pola widzenia problemu, ujmowanie go w sposób niekonwencjonalny i odmienny w celu 
przełamania stereotypów (de Bono, 2009: 149).
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Ćwiczenie 7. Sprzęt biurowy mówi (Attrezzi d’ufficio parlano)

Polecenie: Jesteś sprzętem biurowym, (np. telefonem, biurkiem, kserokopiarką, 
ekspresem do kawy). Biorąc pod uwagę sposób, w jaki jesteś wykorzystywany 
w pracy (efektywnie? profesjonalnie? rzadko?) uzasadnij, dlaczego Marco Rossi 
powinien awansować i dlaczego Piero Bianchi powinien być zwolniony.
Telefon mówi: Marco Rossi powinien awansować, bo odbiera mnie (telefon) po 
drugim lub trzecim sygnale, przedstawia się i podaje nazwę firmy, rozmawia                     
z klientami bardzo konkretnie i uprzejmie, udziela wyczerpujących informacji, 
nie używa mnie (telefonu) do rozmów prywatnych...; (Marco Rossi dovrebbe essere 
promosso	perché	 risponde	al	 telefono	dopo	 il	 secondo	o	 il	 terzo	squillo,	 si	presenta	e	
dice il nome dell’azienda, parla con i clienti in modo concreto e risponde a tutte le loro 
domande in modo esauriente con gentilezza, non usa il telefono per le conversazioni 
private...).

 
 Tak sformułowane zadanie jest o wiele bardziej stymulujące do rozważań nad etyką 
pracy, niż polecenie typu „omów efektywne i profesjonalne użycie sprzętu biurowego”. 
Opisując pozytywne i negatywne zachowania pracowników z punktu widzenia sprzętu 
biurowego „kandydaci” ćwiczą myślenie lateralne. Istnieje bliski związek pomiędzy 
poczuciem humoru a mechanizmami myślenia lateralnego. W obydwu przypadkach 
twórca doznaje olśnienia i to go cieszy (de Bono, 1996: 124-125). Myśleniu twórczemu 
sprzyja przyjęcie „postawy	żartobliwego	dystansu”	 (von Oech, 2009: 104). Kiedy tworząc 
bawimy się pomysłem nie obawiamy się kary za przekroczenie norm i stajemy się bardziej 
kreatywni. 

4. Podsumowanie

Zaproponowane ćwiczenia mają na celu rozwijanie słownictwa ekonomicznego oraz 
umiejętności kreatywnego, niestandardowego myślenia. Tabela 2. pokazuje, z jaką 
intencją zostały opracowane i na jakie umiejętności wpływają.

Tabela 2. Rozwijanie sprawności kreatywnych w zaproponowanych ćwiczeniach.
Ćwiczenie Płynność Giętkość Oryginalność Myślenie 

lateralne

Satysfakcja v v v
Warzywo v v
Kto to jest? v v v v
Zawody przeszłości/
przyszłości v v v v
Dwa zawody v v v
Sprzęt biurowy mówi v v v

 Umiejętności kreatywnego myślenia i rozwinięta oryginalność, płynność i giętkość 
słowna rozwijają jakość komunikacji. Mogą okazać się przydatne zarówno w życiu 
społecznym, jak i w przyszłym życiu zawodowym. Uczą pracy w grupie, odpowiedzialności 
i otwartości na pomysły innych. 
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 Zaproponowane techniki mogą być zastosowane w różnych fazach lekcji. Na 
początku, jako rozgrzewka wprowadzająca w omawianą tematykę, można je wykorzystać 
w trakcie, żeby utrwalić w sposób przyjemny przerabiany materiał. Zaleca się również 
przeprowadzenie ich na koniec zajęć, jako podsumowanie tematu. Myślenia kreatywnego 
można nauczyć. Ważne, żeby ćwiczenia tego rodzaju były stosowane systematycznie 
i konsekwentnie, tylko wtedy wyrobią w uczących się wyżej omówione umiejętności 
określające kreatywność. W trakcie tak przeprowadzonego lektoratu języka obcego 
uczący się nabywają umiejętności, które mogą zadecydować o ich sukcesach w przyszłej 
komunikacji zawodowej.
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Development of Instructional Materials for ESP Course 
at the Technical University in Zvolen – a Study of Students´ Perceptions

Jaroslava Štefková
Institute of Foreign Languages 
Technical University in Zvolen

Summary

Teaching a foreign language at technical universities lays emphasis on teaching technical terms 
and content. The choice of the textbook and/or the composition of study materials are subjected 
to this aim. A number of universities including the Technical University in Zvolen offer fields 
or majors which are relatively unique. Consequently, it is necessary to compose materials to teach                           
a foreign language for these fields. Compiling study materials includes several priorities: 
coverage of scientific topics, language competencies of students, target skills and knowledge, 
as well as the topicality and attractiveness of the instruction. The paper deals with the process of 
development of instructional materials for the course of Technical Communication in Rescue Services 
in English for the Master´s degree students. We proceeded according to the procedure including 
an analysis of the study programme: selection of key topics, search of suitable texts, addition of 
exercises, implementation into the instruction evaluation. Additional multimedia learning aids were 
also included in the course instruction. The paper brings the results of the questionnaire survey 
of the students´ perceptions of the course supported by multimedia files and additional 
multimedia learning aids. The results confirmed the appropriateness of use of the multimedia file
 in the lessons and pointed at the fact that students are not eager to access additional learning 
aids if not conditioned. We suppose the new materials supported by additional multimedia 
files present a more quality way of instruction of a foreign language for specific content.

Key words: ESP, textbook, electronic teaching materials, students’ perceptions, video files 
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Introduction

Teaching foreign languages at universities follows teaching a foreign language                                   
at secondary schools continuously. Teaching the language for specific purposes 
follows teaching a general foreign language naturally. A lot of universities understand
 the importance of teaching foreign languages by supporting courses of foreign language 
in the university Bachelor´s and Master´s programme curriculums with more lessons 
a week as the foreign language knowledge in the specific field gives students better 
chances to find employment in domestic or foreign labour market. 
 We understand the process of teaching foreign languages for specific purposes 
especially as the methodology of instruction, the selection of the specific content and 
the development of instructional materials. Gatehouse mentions several aspects to 
the definition of ESP (2016: 3), as it can be divided into three types: English as restricted 
language, English for academic and occupational purposes, and English with specific 
topics. These have the following topics in common: the use of authentic materials (modified 
or unmodified), purpose – related orientation and self-direction. Gatehouse (Gatehouse, 
2016) sees the materials development as familiarizing with texts, some of which are more 
useful while others less as instructional materials, and they can be found on ESL publishers 
sites.
 The instructional aids characterized by Driensky, Hrmo (2004: 6) are a group of 
material means which is a direct carrier of information. It has the primary relationship 
to the content of the education. Printed materials, in our case the book, present visual 
aids. A computer or a projector with speakers is considered as “only“ technical aids 
providing additional audio-visual material or other visual material as instructional aids, 
while a textbook (Turek, 2010) “plays the significant role in the instruction and is the most 
important instructional aid for students and support for the teacher“. Turek also points out 
to the research which suggests that it is the textbook, not the instructional curriculum, 
which determines the quality of the instructional process. This is also clearly confirmed by 
teachers of foreign languages. 
 The area of instructional aids for teaching specific languages is relatively wide 
and inevitably confronts the content knowledge and language items. The book market 
provides a wide range of language textbooks for specific purposes, especially for 
economics and financial sciences, or possibly, hotel business and traveling. There have 
appeared some textbooks for aviation and army forces. However, universities which 
offer specialized fields with a relatively low number of students are not interesting for 
big publishers. Therefore, the teachers of languages for specific purposes need to prepare 
their own instructional materials for the instruction of language courses for a certain 
specialization. At the Technical University in Zvolen the language teachers have prepared 
textbooks for specializations mostly in English (e.g. for the programmes of Fire Protection, 
Wood Sciences, Design and Forestry). 
 Considering the structure of an ESP language textbook, the components that shall 
be taken into account are content and language. The content component is implemented 
especially by selection of texts containing terms of art with the various depth of specificity 
which represent the dominant areas of the field. The terms of art might be described as 
terms having its specific notion definition within a particular field. Their marking relates 
to the characteristic features, which are considered to be the main descriptors of these 
terms. The most important are affiliation on a particular field, technical content, exactness, 
unambiguity, neutrality (Ďuricová, 2003: 233). Next language component of a textbook uses 
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grammar structures contained in the main text while emphasizing language peculiarities 
or more often appearing grammar issues. Some grammar topics are typical for specified 
language (e.g. passive voice, participles as adjectives, compound terms, terms where 
noun works as an adjective and others). It is always necessary to consider ratio of content 
to language in the textbook. In language courses, language dominates the content part 
and during specialized courses, the content part takes over the language part. Another 
important factor influencing the ratio of language to content is the students´ language 
proficiency and understanding the field or the content (Tarnopolsky, 2013:  6). When 
the textbook is linear, it should still be interlinked regarding the content and language. 
The specifics of the field are transferred into the textbook according to the needs of 
the study programme. The language component should reflect the language needs 
of the graduates, should have sufficient lexical density and emphasize syntactic and 
stylistic features, or grammar features especially in additional apparatus (i.e. exercises) 
of the chapters, and develop language skills of the students. In some fields, there are 
preferred productive skills and in others receptive skills. It is also necessary to consider 
that some chapters need practicing special skills.
 It is obvious that the students need multi-source or multi-sensual materials. 
The classroom facilities enable using the video and picture files from the internet. Addition 
of multimedia files to the printed materials is important also for other reasons. Visual files 
supplement real instructional objects. Video and sound files present authentic language, 
which is extremely important for the study of foreign languages. The spoken discourse, 
whether we talk about video files (mainly) or audio files, comes from various language 
proveniences, and students then have the chance to hear different language specifics 
(e.g. pronunciation, stress, intonation) connected to a particular region and also 
different vocabulary, e.g. as for American and British English. The videos also show
 the virtual realia in the authentic environment.
 From the didactic point of view, the connection of sound and picture presents 
a better instructional material as it employs more senses to learn and remember  
the content. Video files are used as an additional material containing either 
the principal topic related vocabulary or additional vocabulary, or they serve to relieve 
the mental load of students after longer and more difficult work with the printed materials. 
The use of video files undoubtedly dominates over audio files. We agree with Deáková 
(2015) that pure audio files are retreating. A specific audio file is quite hard to find on 
the internet, and it is considerably difficult to produce topic-tailored files by teachers. 
Practical use of the video file has numerous variants from the listening comprehension 
tasks, listening for the terms of art to the reproduction of the heard.

1. Development of instructional materials

The process of instructional materials development starts long before the materials 
themselves are born. The materials which are described in this paper are designed for 
the students of Fire Protection and Safety for a Bachelor´s degree and a Master´s degree. 
The textbook was published in 2005. We perceived that the textbook of 2005 was 
obsolete because it did not reflect the changes in the profile of the study programme 
which went through accreditation processes in 2015, 2011, 2007. Also, the design of 
the textbook was not convenient. These were the reasons why we gradually innovated 
or/and looked up new texts, which would reflect the changes in the study programme and 
also the developments in the field better.  
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 Another aspect which influenced our efforts in the development of the materials 
was the fact that the students who came to study this programme were at lower language 
proficiency levels so that they would not be able to manage longer and more difficult 
technical texts. Therefore, we needed to prepare materials which are at a lower language 
level and contain more exercises practicing communication skills and grammar knowledge 
specific to technical and specific purpose discourse and also exercises practicing reading 
comprehension. The process of development of the instructional materials supported by 
multimedia activities is illustrated in Figure 1.

 

Fig. 1: The process of instructional materials development  
Source: the authors

 Every step illustrated in the scheme of Fig.1 can be further specified by 
partial activities. However, there are some points which should be explained in more 
detail. The analysis of the study programme or the field posed quite a significant step 
from the content point of view. Based on the set of core technical subjects or majors 
in the programme, we addressed the content teachers to state a few keywords or rules related 
to that subject which the students should be aware of. Bearing that in mind, we searched 
the internet for the texts corresponding to the target skill or knowledge. Then the laborious 
work of choosing texts suitable for the textbook followed.
 Another aspect of the instructional materials development included adding          
the multimedia files. The preparation of the exercises related to a video file was rather 
time-consuming due to the fact that not all the video files had a reliable soundtrack.
 Considering the final design of the materials, it is important to note that we used 
the materials at least two times to pick the difficulties. When we used the materials for 
the first time (without the videos), we picked any difficult items for students. The second 
time the materials were used with the videos expanding the main vocabulary or presenting 
the visual materials supporting the main content. Every next time, or better to say, when 
used with a different group, we were able to find different items that needed special 
attention either from the grammar point of view or the style, or the content which improved 
the teaching impact of the videos, visuals or exercises. There were about 17-18 videos 
used during the entire ESP language course which means 1.5 video file per a session (set 
of three 45-minute classes).

A need for new materials

Programme analysis

Adaptation of texts

Supplying vocabulary and grammar structures exercises

Graphic editing

The first use at lessons + revision

Adding multimedia support

The second use at lessons + revision

Treatment of copyright

Publishing the printed version



67

Rozdział 1 Język specjalistyczny na lektoratach języka obcego

2. Multimedia-based learning aids

For this ESP courses for fire protection students, there were also produced four supporting 
video-based aids including processed vocabulary, phrases and simple comprehension 
tasks for the Master´s study and two supporting video-based aids of the same style for 
the Bachelor´s study. All activities were accessible through the University Information 
System (UIS) opened only to the students enrolled for the particular course. Fig. 2 
shows the initial page of the multimedia learning aid for the students of Master´s study 
in the programme of Fire Protection and Safety. 
 All learning aids contained a video file with a different spoken discourse                                    
e.g. commentary on work of wildland fires firefighters in the USA or a description of 
ignition sources, classification of fire protection of steel, and the last one was an e-lecture 
on Fire Rated Walls. Every supporting aid contained vocabulary and phrases, a few 
comprehension questions and a link to the YouTube video file. All the activities were 
created as an additional material, which means that their opening and completion were 
on a voluntary basis, not subjected to any assessment or prize of a teacher.
  
   

Fig. 2: A print screen of the multimedia activity for the Master´s study of the Fire Protection 
and Safety Study called Fire Rated Walls
Source: The authors 
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3. Research

As a result of innovations made to the textbook, which include adding multimedia files 
during the lessons and creating the multimedia learning aids, we were naturally interested 
in what perceptions of the multimedia additions into the lessons the students would 
have. Therefore, we conducted a survey to find out more about the students´ opinions on          
the in-lesson multimedia files. The second part of the assessment of the innovated course 
describes students´ approach towards the multimedia learning aids. We presumed that 
the students will appreciate the multimedia files into the lessons and will be motivated 
and interested in accessing the additional multimedia learning aids.
 Regarding the methodology, both courses were taught by the same teacher, who 
is also the author of the materials, the selection and the processing of the multimedia 
materials. So we can speak about the same style of instruction. What was different was    
the awareness of the students of the content. While the students of the Master´s study had 
taken a wider range of the technical subjects, we might describe it as teaching language 
through content (CBI – content-based instruction). The Bachelor´s degree course could 
be described as CLIL (content and language integrated learning) (Mohanty at al, 2005) 
because many students had very limited knowledge of the content as there are more 
general subjects at the beginning of the study. Therefore, some of the content information 
was taught at the lessons of a foreign language for the first time.

3.1 Assessment of the use of the multimedia learning aids 

Before we describe the results of the survey, we shall describe the statistical results of 
the additional video-based learning aids. In the Master´s study, there were four learning 
aids created and stored in the UIS. The number of accesses during the semester and 
examination time per one learning aid was 3-1-0-3 from the total number of eligible 
students (38) which represents 7.8 % of the maximum of approaches. In the Bachelor´s 
study, there were 8-2 accesses per a learning aid from 37 eligible students, which is 21%. 
Electronic supporting activities were created via the UIS functionality called E-support.
 Taking into account the fact that the supporting activities were the first ones of 
their kind, though neither students nor teachers had the experience with them, we guess 
that that was the reason for such a low interest in them. The low interest in them shows 
also little motivation of the students to access something that is not obligatory. Another 
reason might be a relatively complicated access to the supporting learning aid where     
the students need to go through three or four clicks to open the supporting activity. 
Dealing with the issue of delivery, it might probably be more effective to send the group 
of students email (also via UIS function) with the link and Word format exercises. We shall 
observe and deal with this issue in the future.

3.2 Students satisfaction survey

For the purpose of this paper, we selected only the relevant results. The essential question 
regarding the use or omitting the multimedia files from the instruction confirmed                 
the strong position of multimedia files or information communication technologies 
(ICT) in the instruction when 66.7% of respondents think that ICT is an inevitable part of                           
the instruction. Roughly one-third (29.4 %) thinks that ICT will only be an addition to 
the work of a teacher. The results of the question undoubtedly show that the use of ICT 
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is and will be natural for students. Teachers have to learn to use them most effectively for              
the quality performance in their job. 
 After the term had finished, we distributed a questionnaire focusing on 
the students’ satisfaction with the course where the teacher used the instructional 
materials supported by multimedia files. 51 respondents took part in the survey. (26 of 
Bachelor´s study and 25 of Master´s study) out of 74 students (the return rate was 68 %). 
The questionnaire contained 14 questions in total which were clustered according 
to course difficulty, activities related to language skills, content topics, the amount 
of homework, the impact of the exercises on the language acquisition, the most and 
the least attractive tasks and overall assessment    of the course. We are bringing the results 
in the following part.
 With the reference to the content of the courses, the students see the range 
and the state-of-the-art of the content as adequately difficult or slightly more difficult 
than they expected. Regarding the language skills in the course the biggest lack is seen 
in grammar exercises (35.5%) (Graph 1), followed by written production and listening. 
It is necessary to say that the course of ESP language does not include dealing with 
and practicing elementary or not specifically important grammar. Despite the students’ 
awareness of this, some of them mention that although the course focuses on specific 
purposes (we should understand the language superstructure items), many of 
the students struggle with the elementary grammar issues, as it is shown in Graph 1 below.

   

Graph 1: Overview of the language skills activities representation
Source: The authors

 Now we would like to discuss another question from the survey. The question 
addresses the most influential activities on the language acquisition. We would note 
that this question presents the subjective point of view of the students. Contrary to 
the fact that these statements do not have an objective value of findings, they can serve 
as a recommendation on the understanding of instructional efficiency from the students´ 
point of view to the teacher. The students, in this case, chose reading of English texts 
as  the most influential factor, followed by translation exercises and language exercises 
related to the text. Listening and watching videos were also described as significant.                                        
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The homework impact was placed as the last one. (See Graph 2.)
 

Graph 2: The results of language acquisition activities
Source: The authors

 On the other hand, the tasks which are missed most of all are predominantly 
the conversational exercises, followed by work with audio and video materials and 
translation exercises. The last two steps are taken by individual information search 
(e.g. the information for the presentations) and individual processing of text 
(e.g. writing a summary, preparing a mind map). Surprisingly, as they are university 
students, independent work, and homework should be a natural method of their studying. 
More detailed information can be found in Graph 3 below. 

Graph 3:  The types of exercises which students would like to add 
Source: The authors
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 Overall assessment of the course contained four options, all related to                                             
the satisfaction with: 

- the level of content - an average of 3.96
- language learning difficulty - an average of 3.49
- the comprehensibility of lectures - an average of 4.18
- the attractiveness of lessons - an average of 3.82,

where (0 – the worst, 5 – the best). So we can see that the best parameter of the course 
was comprehensibility of lectures and the weakest feature of the course was language 
learning difficulty. The perception of language learning difficulty might have various 
reasons. We cannot say whether it was caused by the fact the texts were too difficult to 
comprehend or their level of the language proficiency was too low based on this survey. 
The further survey would be necessary to identify the true reason. We can see quite a high 
level of satisfaction, although there are no common criteria to compare the effectiveness 
of lessons or the course within Slovakia, neither in the V4 countries nor European countries.
 The final parts are devoted to the summary of the students’ statements regarding 
the worst and the best tasks during the lessons of the ESP course which were retrieved 
from two open questions. It was important for us to find out the attitudes of the students 
towards the foreign language classes. We present the statements of the students in              
the following part:
The worst during the course was...

-	a	quick	move	from	one	topic	to	another,
- watching less interesting videos,
- long videos where you cannot understand the words,
- oral presentation in front of the class,
-	the	length	of	3	lessons	is	too	long,	difficulty	with	the	concentration	at	the	end,	
- different language level of students in one group. Explaining the language to the 
weaker students took up the time uselessly... It might be good to divide the students into 
two groups at the beginning of the semester according to their language levels,
- we are learning advanced things and texts although few students know the elementary 
principles,
- strictness in terminology.

The best in the course was...
- presenting term assignments, mentioned 7x,
- translation of  the text, mentioned 7x,
- the conversation at the beginning of the lesson focusing on the previous topic, 
I  learned most when I was forced to speak and think independently,
- variability of the work, tasks with the text and also videos and many others,
- when we were watching videos from YouTube regarding American firefighters and so 
on, where we got new knowledge and expanded our knowledge because I would not 
have an idea to watch it by myself,
- when  we could  communicate,  
- the teacher’s approach and her effort to explain the information as well as the given 
materials.

 The above-mentioned statements show that it is better to divide the 3 lesson 
session into 2+1 lesson regime, to shorten the length of video file to max 5-6 minutes and 
prepare vocabulary for them to maximize the effect of video and to spend a short time 
of the lesson on elementary grammar revision.
 The positive feedback suggests what the students enjoyed and helped them 
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to build a positive attitude towards the language.  The authors would like to comment 
on this change in the sense that the students do not like foreign language courses as it 
is  ‘only’an additional subject to their majors. Many of the students had very poor secondary 
school foreign language education, and they have unpleasant experience associated with 
the courses of a foreign language. The survey also confirms that the use of the internet as 
the source of visual and video files is perceived by the students as a positive enrichment of 
the instruction. On the other hand, we foresee difficulties in including the video files from 
the internet into printed materials considering their copyright and stability of the access 
to the files on the internet over 5 years, which is the preliminary period of the textbook 
use. 

4. Conclusions

The development of the instructional materials is an important part of the teachers´ work, 
especially for the teachers at universities, who are responsible for teaching the content and 
the language at the same time. The teachers of foreign languages are obliged to prepare 
materials which are tailored for the specific content. To compile the suitable content, 
different approaches might be taken. Our approach was based on mapping the accredited 
programme with its majors. Having consulted the content with the content teachers we 
were able to compile the language materials structure which reflects the state-of-the-art 
of the field. Referring to the language part, we prepared exercises for individual chapters 
developing lexical and specific grammar structures, style and communication forms 
typical for the field. We supplemented the visual and video files, which extended main 
textual material. We also prepared a few instructional multimedia-based learning aids for 
each course, but the access to them was very limited. Its involvement into the syllabi of 
the course or assessment might increase the interest of students in accessing them. 
This area requires further investigation.
 After completing of the semester, we conducted a students´ satisfaction survey 
in a form of a questionnaire. The survey results explained the students’ attitudes towards          
ESP courses. The survey supported the use of visual and video files in the instruction. 
The students also see activities, such as reading comprehension, translation, and specific 
grammar and vocabulary exercises, not excluding conversational activities as the most 
influential methods of learning a foreign language. The results of the questionnaire support 
the results of other authors (Veverková, Balážová, 2014), (Luptáková, 2014) who find              
the technique of translation and reading comprehension as the key instructional methods 
for ESP course. The students also expressed the need for continuous involvement of 
grammar and conversation in ESP courses, too. Surprisingly, students do not enjoy doing 
individual work such as summaries or case studies probably because of low language 
proficiency. It is necessary to continuously monitor their satisfaction with ESP course 
regarding the effectiveness of the instruction and the materials used for studying.
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Rola języka łacińskiego i greckiego w nauczaniu 
języka specjalistycznego na lektoratach

Katarzyna Jóskowska
Collegium Medicum w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Streszczenie

Studenci na pewnym etapie nauki języka obcego stykają się ze skomplikowaną terminologią 
specjalistyczną. Jak im pomóc w jej opanowaniu? Większość terminów stosowanych w nauce 
pochodzi niemal w całości z języków klasycznych, z którymi studenci prawdopodobnie nigdy się 
nie zetknęli. Nie można tego faktu ignorować, bowiem język łaciński jest nieodzowny w nauce 
języków obcych i w porozumiewaniu się z uczonymi z różnych krajów. Poza tym ułatwia korzystanie 
z wielojęzycznej literatury specjalistycznej. Należy zatem odkryć przed uczącymi się arkana łaciny 
i greki, aby nauka języków była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Celem artykułu jest pokazanie, 
w jaki sposób można wykorzystać pewne tylko elementy języka łacińskiego i greckiego na 
lektoratach różnych języków obcych, zwłaszcza zaś języka angielskiego. W pierwszej części artykułu 
przybliżę nieco zagadnienie internacjonalizmów, dzięki którym studenci zdobywają umiejętność 
dostrzegania pokrewieństwa między różnymi językami oraz odkrywają w sobie swój potencjał 
lingwistyczny zgromadzony przy nauczaniu języka ojczystego, tak ważny w motywowaniu się do 
nauki oraz wiedzę metajęzykową, z której mogą świadomie korzystać. W drugiej zaś pokażę, w jaki 
sposób wykorzystać morfemy słowotwórcze o łacińskiej i greckiej proweniencji do wzbogacania 
leksyki, która jest podstawą w skutecznym komunikowaniu się.

The role of Latin and Greek in Specialised Language Teaching at Foreign Language Courses
Summary

At some stage of learning, foreign language students encounter complicated specialized 
terminology. How to help them understand it? Most terms used in science come almost entirely 
from the Classical languages which students hardly know know. This cannot be ignored because 
Latin is indispensable in second language acquisition. It facilitates the use of multilingual specialized 
sources and is essential in communicating with scholars from various countries. Thus, it seems 
justified to introduce Latin and Greek to learners so that the language acquisition would be more 
efficient and satisfactory. The aim of the article is to present how one can apply certain aspects of 
Latin and Greek while learning a variety of foreign languages, especially English. In the first part 
of the article I focus on the issue of internationalisms through which students can gain the ability 
to perceive the relationship between different languages i.e. students discover their linguistic 
capability which is acquired along with the mother tongue, particularly important for language 
motivation. They also make use of metalinguistic knowledge which can be applied explicitly. 
In the second part of the article, I will show  how to use word-formation morphemes of Latin and 
Greek provenance to improve effectiveness of vocabulary use, which is so important in effective 
communication.

Słowa klucze: internacjonalizm, słowotwórstwo, język specjalistyczny, łacina, greka, wielojęzyczność
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 Wstęp

Od średniowiecza języki klasyczne były podstawą nauczania i znacząco wpływały na języki 
europejskie, które z czasem zaczęły się przenikać. W przypadku terminologii naukowej 
ma to pewne dobre strony, ponieważ ułatwia lekturę prac publikowanych w obcych 
językach. Niemniej jednak studenci czytając publikacje specjalistyczne oraz obcojęzyczne 
artykuły publicystyczne często napotykają trudności spowodowane nieznajomością 
łacińskich i greckich korzeni powszechnie używanych terminów. Uczenie się fachowej, 
skomplikowanej  terminologii w ich przypadku niejednokrotnie sprowadza się do 
mechanicznego powtarzania. Taki sposób przyswajania wiedzy nie jest wystarczająco 
skuteczny ani satysfakcjonujący. Aby choć w części zaradzić niepowodzeniom 
i trudnościom, z jakimi zgłaszają się studenci podczas lektoratów, należy przede wszystkim 
zrozumieć ich potrzeby i możliwości. Efektywną naukę należy zacząć od pokazania 
tendencji do zbliżania się i upodabniania pewnych elementów języka, zwłaszcza wyrazów 
międzynarodowych, czyli inaczej mówiąc internacjonalizmów. Natomiast w dalszej 
kolejności warto położyć nacisk na kwestie etymologiczne - wyjaśnić, jak powstawały 
słowa w różnych językach, odsłonić ich strukturę oraz odcienie treści wprowadzane przez 
przedrostki i przyrostki, bowiem zrozumienie tych mechanizmów stanowi prostą drogę do 
poszerzania zasobu słownictwa, zaś nieznajomość etymologii jakiegoś terminu stanowi 
znaczną przeszkodę w jego opanowaniu. W niniejszym artykule pokażę na podstawie 
licznych przykładów z różnych dziedzin nauki, jak w łatwy sposób wzbogacać słownictwo 
dzięki znajomości łacińskich i greckich formantów. Jako jedną z metod nauczania 
słownictwa specjalistycznego zaproponuję ćwiczenia poświęcone słowotwórstwu, 
dzięki którym studenci poznają znaczenie oraz funkcje prefiksów i sufiksów oraz uczą się 
rozpoznawać wyrazy należące do jednej rodziny. Położę przy tym duży nacisk na morfemy 
grecko – łacińskie, których forma i znaczenie mają charakter internacjonalny. Warto w tym 
miejscu  zaznaczyć,  iż  omówienie powyższych zagadnień  w niniejszym opracowaniu nie 
jest całościowe i uwzględnia tylko pewne podstawowe procesy oraz charakterystyczne  
mechanizmy.

1. Wzmożona internacjonalizacja słownictwa 

Przenikanie się zasobów językowych jest zjawiskiem odwiecznym, powszechnym i - jak 
wskazują ostatnie badania – ze wszech miar pożądanym. Jednak od kilkudziesięciu lat 
trwa proces, który moglibyśmy określić mianem wzmożonej internacjonalizacji języków.1 
Analiza jednotomowych słowników języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego 
wykazała zbieżność ok. 3500 wyrazów w tych językach. 2Na skutek przemian politycznych 
i społecznych pojawiło się nowe słownictwo z takich dziedzin jak: ekonomia, polityka, 
muzyka, sport, chemia, budownictwo, moda czy kosmetologia. Przede wszystkim jednak 
pojawienie się nowych wyrazów obcego pochodzenia obserwujemy w nomenklaturze

1 Zob. np. Waszakowa, K. 2011, Polszczyzna	przełomu	XX	i	XXI	wieku:	dynamika	procesów	sprzyjających	
internacjonalizacji. Иccледoвания пo cлaвянcким языкaм (2011): 16-1; Szafraniec K. 2011, Internacjonalizmy i 
inne zapożyczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Acta Univesitatis Lodziensis, s.229-234.
2 Braun, P., 1990, Internationalismen- Gleiche Wortschätze in europäischen Sprachen, [w:] Internationalismen, 
Studien zur interlingualen Lexikologie und Lexikographie, red. P. Braun, B. Schaeder, J. Volmert, Tübingen, s. 
13–34.
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naukowo-technicznej.3 Jest to związane z szybkim rozwojem wielu dziedzin nauki, 
w których coraz częściej stosuje się terminy o zasięgu międzynarodowym. Dzięki 
zapożyczeniom i tworzonym od nich derywatom z pewnością łatwiej jest mówić o tym, 
co nowe, wcześniej nieznane. W ten sposób baza wspólnego zasobu leksykalnego języków 
europejskich znacznie się poszerza. Stopniowo postępuje proces unifikacji i upodabniania 
się do siebie języków. 
 Internacjonalizm definiuje się zazwyczaj jako wyraz o wspólnym pochodzeniu 
i występowaniu w wielu językach, o identycznej lub zbliżonej formie, wyrażający tę 
samą treść.4 Źródłem wyrazów internacjonalnych jest język silnie oddziałujący na inne 
języki.5 Dawniej były to języki klasyczne: grecki i łaciński. Wyrazy greckie przeniknęły 
do innych języków przeważnie za pośrednictwem łaciny. Do dziś pobrzmiewają one 
w nazwach nauk (geometria, gramatyka, logika, matematyka, fizyka, filozofia, fizjologia), 
terminach naukowych (atom, hipoteza, metoda, synteza, kryształ), terminach politycznych 
(demokracja, monarchia, anarchia), pojęciach z literatury i sztuki (dramat, teatr, liryka, 
melodia, poezja, retoryka). Łacińskie korzenie ma choćby cywilizacja, instytucja, intercyza, 
eksperyment, astrologia, intelekt, kremacja, kryptonim. Częstokroć jednak jednoznaczne 
ustalenie, który z języków jest bezpośrednim źródłem zapożyczenia, nie jest możliwe, 
gdyż określone wyrazy współistnieją w wielu systemach leksykalnych. Ciekawą grupę 
internacjonalizmów stanowią zapożyczenia sztuczne utworzone z obcych cząstek 
słowotwórczych. Mam tu na myśli wyrazy, które powstały na bazie współcześnie znanych 
leksemów, posiadające łacińskie lub greckie korzenie. (np. telefon – gr. tele - daleko  
i gr. phone czyli dźwięk; multimedia – łac. multus – liczny i łac. medium – środek)  oraz 
zapożyczenia zawierające cząstki różnojęzyczne, tzw. hybrydy językowe (łac. hybrida – 
mieszaniec), np. telewizja – gr. tele – daleko6 i łac. visio – widzenie; dyktafon łac. dictare 
- dyktować, ciągle mówić + gr. phone - głos. Powstają one wówczas, gdy brakuje nam słów 
na określenie novum. Rzecz bardziej szczegółowo ilustruje tabela 1 i 2.

Tabela 1. Wykorzystanie słownictwa łacińskiego i greckiego w tworzeniu nowszej leksyki

J. polski Pochodzenie słowa Znaczenie

automat gr. automatos samoczynny

komputer  łac. computare obliczyć, zrachować,

kalkulator łac. calculus kamyk do rachowania, rachunek

rekuperator łac. recuperare odzyskać

wentylator łac. ventilare przewiewać, wywiewać

depilator łac. depilare wyrywać włosy, skubać

generator łac. generare wydawać, rodzić

3 Warto tu odnotować również fakt, że internacjonalizmy i inne zapożyczenia są chętnie stosowane w 
tekstach prasowych nawet takich o nieistotnych sprawach. Zabieg ten stosowany jest dla podniesienia 
prestiżu wypowiedzi i wysłania komunikatu odbiorcy, że autor zna języki obce i otaczający nas świat. Jest 
zatem osobą kompetentną, znacznie przewyższającą powszechną normę.
4 Różnice pomiędzy różnymi definicjami proponowanymi przez językoznawców dokładnie omawia S. 
Krukowska w Internacjonalny charakter łacińskiej terminologii elektronicznej, [w:] Collectanea Philologica T. 18 
(2015), s.123-125. Zob. też Waszakowa, K. 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie języka polskiego, 
Warszawa, s. 29.
5 Zob. Polański, K. 1999, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, s.v. internacjonalizm.
6 W publikacji posiłkowano się następującymi słownikami: Michejda 1953, Abramowiczówna (red.) 1958, 
Plezia 1998, Jurewicz 2000.
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hydrofor gr. hydor woda

adapter łac. adaptare przystosować, dopasować

animacja łac. animare ożywiać

Tabela 2. Nowołacińskie internacjonalizmy 

     J. polski  J. angielski7              J. niemiecki             J. hiszpański

automat automat Automat automata

komputer computer Computer computador

kalkulator calculator Rechner calculadora

rekuperator recuperator Rekuperator recuperador

wentylator ventilator Ventilator ventilador

depilator depilator Epilierer depilatorio

generator generator Generator generador

hydrofor hydrophore Hydrophoranlage hidróforo

adapter adapter Adapter adaptador

animacja animation Animation animación

 Począwszy od XIX wieku obserwujemy nasilający się wpływ języka angielskiego, 
który po drugiej wojnie światowej stał się nowym lingua franca i ma dziś status 
porównywalny z pozycją łaciny w wiekach wcześniejszych. Dlatego też źródłem wielu 
internacjonalizmów jest obecnie język angielski, co najwyraźniej daje się zauważyć 
w nomenklaturze technicznej (np. komputer,8 dekoder, interfejs, notebook, palmtop, skaner, 
serwer, faks, modem), sportowej (mecz, hokej, set, tenis, trening, sport, start), czy też w świecie 
kulinariów (coca cola, keczup, whisky, chips, snack, hamburger, fast food, bar, kemping, 
koktajl).9 Anglicyzmy rozprzestrzeniają się głównie z powodu globalnego wpływu języka 
angielskiego na inne języki.10 Obecny rozwój technologii informacyjno - komunikacyjnych 
przyspiesza i ułatwia rozpowszechnianie nowych słów w sposób, jakiego nie można 
porównać z żadnymi procesami zachodzącymi w przeszłości.

7 Do tłumaczenia na języki nowożytne wykorzystano ogólnodostępne słowniki.
8 Leksem komputer to zapożyczenie z języka angielskiego, ma on jednak łaciński rodowód. Mianowicie 
został on utworzony na bazie łacińskiego czasownika computare, który z kolei powstał z przyimka com 
(razem, łącznie współ-) i czasownika putare (myśleć). Warto tu także odnotować, że w staropolszczyźnie 
funkcjonowała cała rodzina słów wywodzących się od wspomnianej łacińskiej nazwy, np. komput - liczba, 
rachunek, komputować - obliczać, komputacja - odliczanie.
9 Warto tutaj zasygnalizować za A. Szemberską, „że najczęściej to naród wyróżniający się wyższym poziomem 
rozwoju kultury (może dotyczyć to również rozwoju danej dziedziny lub techniki) jest tym, którego język 
„daje” większą liczbę zapożyczeń, natomiast samo zapożyczenie często wnosi do języka „otrzymującego” 
pojęcie lub przedmiot dotąd w nim nieistniejący”. Zob. Szemberska A., Wybrane nowe italianizmy we 
współczesnej polszczyźnie, Kwartalnik Językoznawczy 2011/3 (7), s. 50.
10 Trzeba przy tym pamiętać, że angielszczyzna ma w swych zasobach słownikowych ogromną liczbę 
wyrazów historycznie obcych.
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 Ocena celowości zapożyczeń nie jest jednoznaczna, co zaś się tyczy 
internacjonalizmów, badacze są zgodni, że ułatwiają one specjalistom i wszystkim 
użytkownikom języka porozumiewanie się, a więc usprawniają przepływ informacji, 
ułatwiają wymianę myśli naukowej i technicznej na skalę międzynarodową, umożliwiają 
szybkie wdrażanie nowych technologii. Zapożyczenia te można więc uznać za udane. 
Warunkiem akceptacji zapożyczeń jest jednak dobra znajomość ich znaczeń, bo jak 
przestrzega prof. Jerzy Podracki: „Chęć zaimponowania obcym, uczonym słowem 
może się skończyć kompromitacją, odsłaniającą powierzchowność naszej wiedzy. Razi 
posługiwanie się wyrazami pochodzenia obcego w błędnej formie, śmieszy pomylenie 
dwu podobnie brzmiących słów o różnych znaczeniach”.11 Pochodzące z obcych języków 
wyrazy często są stosowane w nieodpowiednim kontekście lub w zniekształconej formie 
(np. adoptować zamiast adaptować), a także mylone (np. prewencja i proweniencja). 
Dlatego zanim użyjemy wyrazu zapożyczonego, musimy być pewni, że dobrze go 
rozumiemy i posługujemy się nim właściwie. Gdy jednak używamy wyrazu obcego kierując 
się wyłącznie modą, czy też chęcią ozdobienia wypowiedzi, zaimponowania znajomością 
tego typu wyrażeń, zasługuje to jedynie na krytykę.
 Internacjonalizmy w nauczaniu języka obcego pełnią bardzo istotną rolę. Leksemy 
są zazwyczaj tak podobne, że ich identyfikacja nie nastręcza uczącym się najmniejszych 
kłopotów. Ćwiczenia aktywujące internacjonalizmy uświadamiają studentom istotę 
podobieństw między językami i „dają” nieograniczony zasób nowych słów, łatwych do 
zrozumienia i użycia, bo podobnych do słownictwa z ich języka ojczystego. Dzięki temu 
wyrazy internacjonalne spełniają istotny w nauce wymóg komunikatywności w skali 
uniwersalnej, są rozumiane przez szeroki krąg użytkowników. Natomiast osoby świadome 
podobieństw między językami są bardziej otwarte na funkcjonowanie w wielojęzycznym 
społeczeństwie. Wskazywanie podobieństw między językiem angielskim i niemieckim, 
francuskim czy hiszpańskim jest nie tylko potrzebnym, ale też stosunkowo łatwym 
zabiegiem. Ćwiczenia mogą obejmować, np. wskazywanie słów w tekstach, łączenie w 
pary słów podobnych w różnych językach, tworzenie map słów, tworzenie list, grupowanie 
słów (np. słowa nacechowane pozytywnie i negatywnie). Na niższych poziomach warto 
dodawać bardziej „wyrafinowane” słowa do prostszego słownictwa z podręcznika 
(a nonchalant gentleman, a romantic girl, an active teenager, a creative cook).12

2. Rola słowotwórstwa w nauczaniu języków obcych

Szacuje się, że ponad  50 % słownictwa w j. angielskim wywodzi się ze źródeł grecko-
łacińskich.13 Badania pokazują, że przyswojenie choć części greckiej łacińskiej leksyki 
jest jednym z najbardziej wydajnych sposobów, dzięki którym studenci mogą poszerzyć 
11 Zob. Podracki, J. (1991), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, Wydawnictwa Radia i 
Telewizji, Warszawa, s. 198.
12 Przykłady ćwiczeń podaję za: Otwinowska, A. (2015),  Na drodze ku wielojęzyczności – rozwijanie słownictwa 
uczniów na podstawie języka angielskiego, [w:] JOwS 2015/02, passim.
13 Zob. np. Rasinski, T.; Padak, N. et al. (2008), Greek and Latin Roots: Keys to Building Vocabulary, Shell 
Education, s. 16: “In fact, well over half of English words – nearly 75 percent according to some estimates – 
are derived from Greek and Latin.” Zob. także wypowiedź prof. Tomasza Pawła Krzeszowskiego w rozmowie 
ze Sławomirem Mizerskim na łamach Polityki:  „W rezultacie trwającego przez całe stulecia wpływu 
łaciny obecnie w zasobie słownikowym języka angielskiego, w końcu języka germańskiego, ok. 70 proc. 
wyrazów jest pochodzenia łacińskiego, chociaż niektóre z tych zapożyczeń weszły do angielszczyzny 
za pośrednictwem innych języków, najczęściej francuskiego”. http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
spoleczenstwo/216111,1,rozmowa-z-jezykoznawca-prof-tomaszem-pawlem-krzeszowskim.read (dostęp 
13.02.2017).
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swoje słownictwo, poprawić czytanie ze zrozumieniem, rozumienie historii oraz zyskać 
przewagę w uczeniu się różnych języków obcych, a przede wszystkim zrozumieć swój 
ojczysty język. O tym z jakim bogactwem leksyki mamy do czynienia, nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. Jako przykład niech posłuży nam grecki przymiotnik polys, który 
znaczy tyle co liczny, duży, potężny, a w złożeniach wiele. Poniżej podaję tylko kilka 
przykładów złożeń z różnych obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki: 

poliglota / polyglot (nauka języków)
poligamia /polygamy (życie społeczne)
polichromia / polychrome (malarstwo)
polimeryzacja / polymerization (chemia)
polimorfizm / polymorphism (biologia)
policentryzm / polycentrism (życie społeczne)
polifonia / polyphony (muzyka)
polisemia / polysemy (językoznawstwo)

 Wprowadzenie elementów słowotwórstwa do zajęć niewątpliwie przyczyni 
się do wzbogacenia zasobu słownictwa. Jednym ze skuteczniejszych sposobów jest 
derywacja, czyli proces tworzenia wyrazów pochodnych poprzez dodawanie do podstawy 
słowotwórczej prefiksów lub sufiksów, które modyfikują znaczenie istniejących wyrazów. 
Przedrostki mogą mieć wartość intensyfikującą wypowiedź, wzmacniającą natężenie cechy, 
np. super-, hiper-, ekstra-, maxi-, mega-, mini-, ultra-,14   mogą wyrażać znaczenie przeciwne 
lub zaprzeczenie (a-, anti-, contra- de-, dis-, mis-) albo też powtarzanie czynności (re-). 
Na podstawie znajomości funkcji formantów oraz znaczenia rdzenia wyrazu studenci 
mogą samodzielnie ustalać znaczenie derywatów. Trzeba tylko w odpowiedni sposób 
pokazać korzyści płynące ze znajomości słownictwa łacińskiego i wskazać racjonalną drogę 
w pracy nad etymologią. Studenci niejako „przy okazji” mają możliwość poznania praw 
rządzących rozwojem języka, pogłębiają kulturę językową i odkrywają w sobie ciekawość 
badawczą. Jak zatem zacząć? Na lektoratach spotykają się studenci różnych kierunków. 
Niektórzy nie mają solidnego przygotowania filologicznego. Poza nielicznymi wyjątkami 
nie znają też języków klasycznych. Należy się więc zorientować, jakie wiadomości 
w zakresie słowotwórstwa zostały przez nich przyswojone i ewentualnie przypomnieć 
podstawowe terminy: rdzeń, formant, przedrostek (prefiks), przyrostek (sufiks). Ważne, 
moim zdaniem, jest aby nie rozszerzać zbytnio materiału, nie podawać wszystkich 
szczegółów. Należy wybrać to, co najistotniejsze, aby nie zniechęcić nadmiarem wiedzy. 
Formantów pochodzenia łacińskiego i greckiego jest stosunkowo dużo. Nie należy 
w ramach lektoratu omawiać wszystkich, a wybrać jedynie te, które najczęściej występują 
zarówno w słownictwie potocznym, jak i w terminologii specjalistycznej. Wzór takich 
zestawów podaję w tabelach poniżej.

14 Obecnie bardzo często łączy się obce afiksy  (anty-, ekstra-, mega-, super-, hiper-, ultra-, -mania) z polskimi 
wyrazami. Używanie w języku potocznym derywatów typu: antymodowy,	urządzenia	antypodsłuchowe,	
supermodny kolor, ekstrajedzenie, ekstraślub, megazaszczyt, wyjazd megaudany, megaodważna kreacja, 
megaszybki, sandałki megawygodne, superoszczędnościowy, superniania, supergwiazda, ultradelikatny krem, 
ultrabieganie, ultraszybki internet, hiperkłamstwo, hiperoszustwo, spółkomania, zakupomania, małyszomania, 
kosmetykomania, urodomania, pomysłomania czy nawet superekstra impreza, superekstra oferta,  świadczy 
o zacieraniu się granic między podsystemem rodzimym i obcym, o dokonującym się na naszych oczach 
procesie unifikacji języków.
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Tabela 3. Wybrane formanty przedrostkowe pochodzenia łacińskiego

Prefiks Znaczenie Przykłady

w języku polskim w języku angielskim

a- / an- nie, bez, przeczenie, 
brak

analfabeta, anarchia, anemia, 
anoreksja, 
anestezja, amnezja

asexual, amoral, anarchy, 
anhydrous, anachronism,
asymmetry

ab- od, oddzielenie, abdukcja, aberracja
absorpcja, abdykacja, 

abnormal, abduct, 
abductor (muscle), 
abscission

co-
com-
con-

z, razem kooperacja 
koedukacja
koegzystencja
koproducent, kompresor, 
konfiguracja

copilot, cooperation. 
coeducation, coauthor, 
coworker, coagulate, 
collide, compress, 
connect, connote, contain, 
corrode

de- z góry na dół, z, od, 
roz-, przeczenie, 
odwrotność, 
pozbawienie czegoś, 
odcięcie

decentralizacja,
dekompresja, dekoder, 
deratyzacja, defetyzm,
demonopolizacja, 
dezintegracja, 
dekomercjalizacja, 
dekapitalizacja,    dewaluacja, 
dezynsekcja, dezynfekcja, 
dezaprobata

decentralization
decompression, decay, 
decline, decompose,  
deletion,  dementia, 
depress, derogatory, 
desecrate, descend, 
deforest, dethrone,
decode, decompose, 
desegregate, decamp

dis-
dys- (gr)

przeczenie, 
oddzielenie, podział, 
zaburzenie

dysonans, dysfunkcja
dysocjacja, dysleksja, 
dysgrafia, dyslokacja, 
dysproporcja, dystrybucja, 
dyshonor

dissonance
dissociation
disperse
disinherit

e- 
ex-

z czego; były, dawny, 
dymisjonowany

ekshumacja,
ekskomunika,
eksmisja, ekschłopak,
ekshibicjonizm

ex-president, ex-husband, 
exit, export, exclusive, 
exhibit

inter- między, wśród-, współ-, 
wzajemny

interferencja, interwencja, 
internet, interwał, interlinia, 
interdyscyplinarny

interact, interstellar, 
interpret, interstitial, 
Internet, intercontinental, 
international, intercity

pre- przed, wcześniejszy niż prehistoryczny,
preambuła, precedens 
prebiotyczny, prekursor, 
prenatalny

prehistoric, premature, 
preliminary, preschool, 
prewar, prepay, preoral, 
prefrontal, preclude, 
prevent

re-
red-

znów, powtórnie, 
ponownie, na nowo

reakcja, reinkarnacja, 
rewitalizacja, reelekcja, 
reanimacja, rewizyta,
reedycja, reedukacja
remilitaryzacja, respirator, 
rewers

remake, rewrite  
reread,  repaint,   
recede, redact, replay
rebuild, renew, retrace, 
reunite, recopy, remarry

sub- pod-, 
podporządkowany, 
oznacza zmniejszenie 
lub zależność

subkultura, subkonto
sublokator, subiektywizm, 
subtropikalny,
subordynacja

submarine, subcommittee
subterranean, 
subconscious,
subway, substitute
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trans- przez, poprzez, poza transatlantyk, transfuzja
transplantacja, translator
transformacja, transfer

transatlantic, transplant, 
translation, transportation, 
transpiration, transliterate

Tabela 4. Wybrane morfemy rdzeniowe pochodzenia łacińskiego15

Rdzeń 
łac.

Znaczenie Przykłady

w języku polskim w języku angielskim

-dict- to say werdykt, dyktafon, dyktat, 
dyktatura, dykcja

contradict, dictate, diction, edict, 
predict, dictionary

-duc- to lead, 
bring

akwedukt, dukt, kondukt, dedukcja, 
produkcja, redukcja

deduce, produce, reduce, 
introduce, seduce, conduce

-gress- to walk progres, regres, regresja, transgresja digress, progress, transgress

-jec(t)- to throw projekt, projekcja, objekt, iniekcja eject, inject, interject, project, 
reject, subject

-pend- to hang suspendować, pendent, dependent, 
perpendykuł15

append, depend, impend, 
pendant, pendulum

-port- to carry Portugalia, transport 
teleportacja, deportacja
import, eksport 

comport, deport, export, import, 
report, support, 
portfolio, rapport

-scrib- 
-script- 

to write skryba, transkrypcja, skrypt, 
manuskrypt, subskrypcja, 
deskrypcja

describe, description, prescribe, 
prescription, subscribe, 
subscription, transcribe, 
transcription

-trac(t)- to pull, 
drag, draw

kontrakt, trakcja, atrakcja, 
dystrakcja, ekstrakcja, traktor

attract, contract, detract, extract, 
protract, retract, traction

-ver(t)- to turn adwersarz, awersja, dywersja, 
inwersja, kontrowersja, konwersja, 
wertować malwersacja, perwersja

convert, divert, invert, revert, 
adverse, extrovert, introvert, 
perverse, verse, version, versus, 
vertex, vertical, vertigo

Tabela 5. Wybrane formanty przedrostkowe pochodzenia greckiego

Prefiks 
grecki

Znaczenie Przykłady

w języku polskim w języku angielskim

anti- 
ant-

opposite, 
opposing

antybiotyk, antyteza, 
antykoncepcja, antygeny

anticrime, antipollution, antacid, 
antiabortion

auto- self, same autobiografia, autograf, autonomia, 
autoportret,

autobiography, automatic, 
autopilot

15 Suspendować to zawieszać kogoś w jego czynnościach urzędowych; pendent to pas zakładany 
przez ramię, służący do noszenia szabli; dependent to dawniej pomocnik adwokata lub notariusza, zaś 
perpendykuł to po prosu wahadło lub pion.
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bio-
bi-

life, living 
organism

biologia, biografia, 
biosfera, biogeneza,
biopsja

biology, biophysics, 
biotechnology, biopsy

geo- Earth, 
geography

geografia, geologia, geocentryzm, 
geodezja, geometria

geography, geomagnetism, 
geophysics, geopolitics

hyper- excessive, 
excessively

hiperbola, hipermarket, hipertrofia, 
hipertonia, hipertymia

hyperactive, hypercritical, 
hypersensitive

micro-  
small 

mikroskop, mikrofon, mikrobus, 
mikroklimat mikroorganizm, 
mikrofilm, mikrokosmos

microcosm, micronucleus, 
microscope, microwave

mono- one, single, 
alone

monolog, monografia, monotonia, 
monopol, monolit

monochrome, monosyllable, 
monoxide,
monopoly

neo- new, recent neonatologia, neologism, neogotyk, 
neofita

neonatal, neophyte, 
neoconservatism, neofascism, 
neodymium

pan- all panaceum, pandemia, 
pandemonium

panorama, panchromatic, 
pandemic, pantheism

thermo- 
therm- 

heat termostat, termometr, termofor, 
termomodernizacja

thermal, thermometer, 
thermostat, thermos, 
thermotherapy

Tabela 6. Wybrane morfemy rdzeniowe pochodzenia greckiego 

Rdzeń 
grecki

Znaczenie Przykłady

w języku polskim w języku angielskim

-anthrop- human antropomorfizm, antropologia, 
filantropia

misanthrope, philanthropy, 
anthropomorphic

-chron- time chronologia, chronograf, 
anachronizm

anachronism, chronic, chronicle, 
synchronize, chronometer

-dem- people demokracja, demografia, 
demagogia, pandemia, endemia

democracy, demography, 
demagogue, endemic, 
pandemic

-morph- form metamorfoza, morfem, morfologia, 
dymorfizm antropomorfizm, 
polimorfizm

amorphous, metamorphic, 
morphology

-path- feeling, 
suffering

patologia, empatia, sympatia, 
apatia, psychopata

empathy, sympathy, apathy, 
apathetic, psychopathic

-pedo-
-ped- 

child, 
children

pediatria, pedofilia, pedagogika pediatrician, pedagogue
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-philo-
-phil-

having 
a strong 
affinity or 
love for

filozofia, filantropia, filfarmonia philanthropy, philharmonic, 
philosophy

-phon- sound telefon, fonetyka, mikrofon, 
megafon

 polyphonic, cacophony, 
phonetics

 Warto jednak, aby studenci choć w części sami przygotowali sobie taką pomoc 
naukową, np. w formie fiszek, diagramów, krzyżówek. W ten sposób mogą rozwijać 
aktywność myślową i wyrabiać samodzielność. Poniżej w tabeli 7 znajduje się przykładowa 
karta pracy.

Tabela 7. Karta pracy

Root:

                      philo-
                  -phil-

Example words:

                             philanthropy 
                  philharmonic 
                  philosophy
                  bibliophile 
                  hemophilia
                  necrophilia

Definition:

            having a strong affinity or love for
Origin:

                Greek – phílos (love)
Symbol:

 W praktyce nauczycielskiej ważne jest znalezienie atrakcyjnej formy przekazania 
treści. Takim rodzajem urozmaicenia są niewątpliwie krótkie ćwiczenia wprowadzające 
elementy rywalizacji, która pobudza do wysiłku, wyzwania oraz poszukiwania, tak 
przydatne przy przyswajaniu sobie nowych wiadomości. Poniżej znajduje się kilka 
przykładów:

Ćwiczenie 1. Znajdź i zapisz jak najwięcej wyrazów w języku polskim i angielskim z rdzeniem 
-bio- . Masz na to 5 minut. (Praca indywidualna lub w grupach).
biologia / biology
biografia / biography
biopsja / biopsy
biosfera / biosphere
antybiotyk / antibiotic
mikrobiologia / microbiology
symbioza / symbiosis
biometryczny / biometric
zagrożenie biologiczne / biohazard
bioróżnorodność / biodiversity
biotechnologia / biotechnology
biodegradacja, ulegający biodegradacji / biodegradable
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probiotyk / probiotic
biocenoza / biocoenosis
biogeneza / biogenesis
bioterapia / biotherapy
bioterroryzm / bioterrorism
biodiagnostyka / biodiagnostics
biokultura / bioculture
bioenergoterapia / bioenergy therapy
bioluminescencja / bioluminescence
biofilm / biofilm
biogaz / biogas
biogeniczny / biogenic
bioerozja / bioerosion

Ćwiczenie 2. Znajdź złożenia z rdzeniem –port- i napisz od jakiego łacińskiego czasownika 
ten rdzeń pochodzi.
Portugal / Portugalia
teleportation / teleportacja
transport, transportation / transport
import / import
export / eksport
deportation / deportacja 
airport / port lotniczy 
portfolio / portfolio
porter / tragarz 
portage / przewóz 
portal / portal (przejście do innego wymiaru)
portable / przenośny
portability / przenoszenie
gasport / gazoport
passport / paszport 
łac. porto, portare – nieść

 W ćwiczeniach można wykorzystać nie tylko związki języka łacińskiego i greckiego 
z językiem angielskim, ale także z językiem polskim. Zatem omawiając łaciński formant –tas można 
zwrócić uwagę, że w j. polskim występuje on w postaci -tet lub –tat, natomiast w języku angielskim 
– ty:
universitas / uniwersytet / university
maiestas / majestat / majesty
autoritas / autorytet / authority
Materiał słowotwórczy można wprowadzać podczas zwykłych zajęć, natomiast systematyzować 
na odrębnych jednostkach lekcyjnych. 
 Interesującym akordem końcowym zajęć z elementami słowotwórstwa mogłaby być 
piosenka z chwytliwą melodią, pt. Greek	and	Latin	Prefix	and	Suffix	Song	autorstwa Kathy Troxel, 
nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem, piosenkarki i autorki tekstów .16

 Stopień opanowania materiału leksykalnego warto kontrolować systematycznie 
za pomocą krótkich testów typu:

16 Piosenka dostępna jest w albumie Grammar songs by Kathy Troxel, który można zakupić m.in. poprzez 
stronę internetową:  http://www.cdbaby.com/cd/audiomemory3?SourceCode=widgetbaby (dostęp 1. 10. 
2016).
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Tabela 8. Przykładowy test (poziom: łatwe)

Word family: Root: Meaning:

1. ethnicity, ethnic, ethnographer ethn- A. Ocean
B. Nation
C. Earth

2. maniac, maniacal, megalomania, pyroma-
niac

mania- A. Education 
B. Sanitation 
C. Madness

3. laboratory, labor, collaboration, elabora-
tion

lab- A. Work
B. Good
C. Weak

Tabela 9. Przykładowy test (poziom: średnio trudne)

1. What does the root -chrono- mean? outside; time; between; good, well

2. What does the root –demo- mean? self; to write; people; speak

3. Look at these words: attractive, subtraction, 
traction and tractor.
What does the root -tract- mean?

outside; to believe; to drag, draw; speak

4. Look at these words: proceed, preceded, 
succeed and exceeded.
What does the suffix -cede mean?

good, well; to go, to yield; to drag, draw; to 
believe

5. Look at these words: bicycle, cyclical, encyc-
lopedia and cycle.
What does the suffix -cyclo mean?

wheel; life; to go, to yield; many

6. Look at these words: dictionary, predict, 
diction and verdict.
What does the suffix -dict mean?

distance; speak; time; to write

7. If the prefix audi- means to hear,
a large building where people gather to hear 
speeches and music is called an?

contrary; auditorium; flexible; chronic

8. If the prefix vita- means life,
when one is full of life one if full of?

audible; vitality; intermittent; inscription

9. If the prefix crede- means to believe,
evidence of someone’s qualifications is 
known as a?

credible; credit; credential; incredulous

10. If the prefix bene- means good, well,
if you do a favor or something good for 
someone else, then the person you give it to 
is known as the?

benefit; benevolent; benediction; benefi-
ciary

11. If the prefix extra- means outside,
to remove a tooth, for example, or to take it 
outside of the mouth is to have it?

extracted; external; intermittent; audition
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Tabela 10. Przykładowy test (poziom: trudne)

Type one root in the gaps to fill the blank in each sentence.
ped  or pod /ject  / hydr  / therm  /  dict  

1. On hot summer days, my neighbors open the fire ____ant to make a sprinkler in the street.

2. If a player gets into a fight with another player, the referee must e____ that player from 
the game.

3. Gail’s secretary takes notes as Gail ____ates her thoughts out loud.

4. Every Sunday, after a long week of work as a waitress, Bridget gives herself a 
 ___icure.

5. The film crew set up a tri___ to support the camera.

6. Melissa is always late to my math class so I always re_____ her excuses.

7. When you’re out in the hot sun for a long period of time, experts recommend that you 
remember to stay ____ated.

Tabela 11. Przykładowy test (poziom: trudne)

Match the words with the definitions.

1 ..... biped a. a creature with 1000 limbs

2 ..... centipede b. a foot lever

3 ..... impediment c. a four – footed animal

4 ..... millipede d. a cosmetic treatment of the feet and toenails

5 ..... pedal e. a three – footed stand

6 ..... peddler f. an obstacle, hindrance

7 ..... pedestrian g. a traveler who walks

8 ..... pedicure h. a  creature with 2 limbs

9 ..... quadruped i. a nocturnal insect having 100 legs

10  ..... tripod j. a person who goes from place to place selling small 
goods

3. Podsumowanie

Przedrostki pełnią przede wszystkim funkcję semantyczną – modyfikują znaczenie leksemu 
z którym występują. Mogą również ekonomizować wypowiedź, tzn. w syntetycznej formie 
wyrażać bogatą treść. Nie inaczej jest z przyrostkami greckimi i łacińskimi. Dzięki nim 
możemy jednak przede wszystkim pokazać studentom, jak w łatwy sposób wzbogacać 
słownictwo przez tworzenie nowych wyrazów na podstawie już istniejących. Gdy 
potrafimy zidentyfikować afiksy, łatwo możemy odgadnąć znaczenie nowego słowa, 
nawet gdy słyszymy je po raz pierwszy. Uczący się języka rzadko uświadamiają sobie, jak 
ogromny potencjał lingwistyczny posiadają, nawet już w chwili rozpoczęcia nauki nowego 
języka. Trzeba tylko tę wiedzę uporządkować i usystematyzować.
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 Zajęcia z elementami słowotwórstwa i trening strategii zauważania 
internacjonalizmów wprowadzone do codziennej praktyki lektorskiej bezsprzecznie 
rozszerzają horyzonty myślowe studentów. Są doskonałą szkołą naukowego myślenia, 
rozumowego ujmowania zjawisk. Wreszcie są podstawą do samokształcenia, gdyż 
pomagają określić własne możliwości i aspiracje oraz wytyczyć ścieżki samodzielnej 
aktywności edukacyjnej. Ćwiczenia budujące świadomość metajęzykową i uświadamiające 
istnienie kognatów pomagają studentom skuteczniej rozpoznawać je w tekstach 
prasowych, naukowych, a w dalszej kolejności umożliwiają swobodne posługiwanie się 
nimi. Można więc śmiało stwierdzić, że uświadamianie istnienia podobieństw między 
językami, które istnieją dzięki wspólnemu grecko-łacińskiemu rodowodowi jest możliwe 
na wszystkich etapach nauki oraz przynosi wymierne korzyści.
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A Task-based Approach to Teaching EAPP

John Speller 
Joanna Miłosz-Bartczak
Centrum Językowe
Politechnika Łódzka

   Podejście zadaniowe w nauczaniu 
języka angielskiego akademickiego i zawodowego   (EAPP)

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie podejścia zadaniowego (TBLL) w nauczaniu akademickiego 
angielskiego studentów pierwszego roku studiów inżynierskich. Podejście to i jego różnorodne 
modele zostaną ogólnie zarysowane w pierwszej części artykułu. Następnie umiejętności językowe 
i komunikacyjne pożądane przez przyszłych naukowców i inżynierów zostaną omówione, 
w odniesieniu do literatury fachowej oraz specyficznych profili docelowych odbiorców. Podejście 
zadaniowe oraz jego konsekwencje zarówno dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, 
jak i planowania zajęć z prezentacji i pisania tekstów technicznych zostaną zademonstrowane 
w kolejnej części artykułu. Podejście TBLL może okazać się przydatne i atrakcyjne dla nauczycieli 
języka angielskiego specjalistycznego. Może być również z łatwością włączane do prowadzenia 
innych zajęć z zakresu języka angielskiego akademickiego i zawodowego (EAPP). 

Słowa klucze: podejście zadaniowe, umiejętności komunikacyjne, język angielski akademicki 
i zawodowy

Summary

This paper presents a task-based approach to teaching Academic English as a second language to 
first year science and engineering students. First, the concept of task-based language learning (TBLL) 
is introduced, and various frameworks for TBLL are reviewed. The language and communication 
skills required by future scientists and engineers are then identified, with reference to the literature 
and with regard to the specific profiles of the target students. A task-based approach to achieving 
the selected learning outcomes is then described in detail, including outlines of lesson plans for 
teaching scientific presentations and technical writing. Based on experience and evidence, this 
approach will be of interest and use to other teachers of English for Specific Purposes, and can be 
easily incorporated within other EAPP courses.  

Key words: Task-based learning; Communication skills; EAPP, ESP
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Introduction

In recent decades, recognition has grown for the importance of communication skills to 
scientists and engineers. Indeed, the ability to share expertise and express ideas both 
through writing and orally, in formal and informal contexts, to work in groups, negotiate, 
and resolve conflicts—in short, to communicate effectively—is often described as one of 
the keys to professional success in science and engineering, as important or more so than 
technical knowledge (Riemer, 2002; 2007; Sageev and Romanowski, 2001). What is more, 
as English is today the dominant language for both science and business, native speakers 
of other languages must also master these skills in this latter-day lingua franca. English is 
the main language of written scientific publications, the common language of international 
conferences and the default language for scientific and engineering project teams (Hyland, 
2007). In such an environment, lack of competence and confidence in English can be 
a clear disadvantage. On the other hand, scientists and engineers who combine technical 
knowledge with communication skills and foreign languages (particularly English) will 
find themselves in high demand (Riemer, 2007).    
 In response to the needs of industry and international science, several universities 
and other academic institutions in Europe now offer technical subjects or whole 
degree programmes taught in English (Reimer, 2002). These include Lodz University of 
Technology (TUL) in Poland, where the International faculty of Engineering (IFE) offers 
twelve programmes taught exclusively in English, from architecture engineering to 
biotechnology and computer science, and one in French (business and technology). 
The mission of IFE is to train future engineers, skilled in professional competences, 
languages and soft skills. It is an interfaculty unit, where TUL staff and visiting professors 
teach broadly the same content as for regular courses in a foreign language. Languages 
and communication skills are taught by the IFE Language Team, part of the Foreign 
Languages Centre, which provides courses for students from all TUL departments 
up to CEF levels B2+ (for undergraduates) and C1 (for Masters). In addition to around 1000 
Polish students, IFE welcomes around 300 Erasmus students each year. All full-time IFE 
students have the possibility of studying or taking an internship abroad as part of their 
degree programmes. They therefore have a particular profile, requiring English courses 
to prepare them for academic study in a foreign language and for entering an international 
employment market.
 The purpose of this paper is to present the task-based approach adopted by the IFE 
language team to help achieve the mission of IFE, which is in harmony with the needs of 
industry and the student body, focusing on the first semester language course Academic 
English for Engineers (AEE). First, we explore the common problems encountered 
when developing courses in English for Academic and Professional Purposes (EAPP), 
and the range of strategies that have been developed to meet those challenges. Various 
frameworks for task-based language learning (TBLL) are then presented, in terms of their 
relevance for teaching English for specific purposes at intermediate to advanced levels. 
The task-based approach taken to achieving the general learning outcomes selected for 
AEE is then presented in detail, including outlines of lesson plans for teaching scientific 
presentations and academic writing. Using task-based frameworks enables the course 
to be specified in the case of each particular discipline or faculty, while reinforcing 
coordination and quality standards. Based on experience and evidence, this approach 
may be of interest and use to other teachers of English for Specific Purposes, and it can be 
easily incorporated as part of other EAPP courses. 
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1. Teaching EAPP 

Developing courses in EAPP presents several challenges (Hutchinson, 1987). One primary 
issue is the diversity of students’ needs. Not only are there great divergences between 
the disciplines, and even between sub-disciplines (for example, mechanical, 
biomechanical, and electrical engineering), but there are also differences between 
the academic programmes of different departments and institutions. Added to this is 
the rapid pace of technological change, which renders much material rapidly outdated. 
As a consequence, despite the wide range of ESP coursebooks now available, none is 
likely to be entirely suitable for all learners in all situations. Indeed, it might well be, as 
Jones (1990: 89) remarked, that “the idea of an all-embracing textbook for an ESP course is 
a contradiction in terms”.
 Faced with these difficulties, EAPP instructors have developed a number of 
strategies. If they decide not to opt for a coursebook, which despite drawbacks have 
advantages, such as giving students “a coherent body of work to remember and revise 
from” (Harmer, 2001: 7), they can compile collections of materials from various sources 
(Jones, 1990), although teachers must in this case take care not to contravene the rules 
on fair use. To comply with those, only a small part of an original work can be used, which 
does not constitute its main part or ‘heart’; the use should preferably be not-for-profit; be 
‘transformative’, whether by re-purposing or by modifying the work; and its use should not 
harm the potential market for or value of the copyrighted work, among other guidelines. 
Such piecemeal approaches can also lose internal consistency and disrupt coordination 
between teachers, especially when conducted ad hoc – which, as Gatehouse (2001) 
observes, is probably the most common reality, given time constraints.
 Content-based instruction (CBI), particularly using authentic resources, is another 
approach. Using authentic materials, instructors can work with texts within students’ 
disciplines, focusing on vocabulary and writing strategies (Leopold, 2010/2011). To be 
more pedagogically useful for the teaching of language, and more accessible to especially 
lower level language learners, authentic materials may, however, require modification 
– which, as well as being time-consuming, must again take into account the rules on 
copyright. Moreover, the common mismatch between instructors’ academic backgrounds, 
often in humanities, and the academic and professional environments for which they 
are tasked with preparing their students to function in a foreign language, means that 
content-based instruction stretches many teachers’ abilities. Indeed, in some cases, such 
as the first semester course in Academic English for Engineers run at IFE, the students 
may themselves have little underlying knowledge of technical topics. As a result, teachers 
are often left struggling to achieve what Belcher (2006: 139) describes as the “ESP ideal: 
combined needs assessor, specialized syllabus designer, authentic materials developer, 
and content-knowledgeable instructor, capable of coping with a revolving door of content 
areas relevant to learners’ communities”.
 No doubt, the best approach would be one that is able to combine all 
the various strategies, and others not mentioned here – such as genre or discourse analysis, 
collaboration with subject specialists, and so on, in different measures depending on 
the situation (chiefly: the needs of the students, the abilities of the teacher, the resources 
available, and organisational constraints). However, there is another solution which can 
help to address several of the difficulties that have been discussed, while simultaneously 
helping to develop desirable ‘soft skills’, such as research skills and critical thinking. This is 
the task-based approach, which has found popularity in general English teaching since 
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the 1980s, but has yet to be applied widely for the teaching of technical and Academic 
English. In the authors’ experience, this strategy enables coordination and quality 
standards to be maintained across courses customized for different subject specialisations. 
It also reduces the weight of responsibility on the side of the teacher as materials provider. 
Finally, it provides a response to the content knowledge gap that can be experienced not 
only by teachers but also by learners, especially those at an early stage of their scientific 
or professional training. In what follows, we will detail how the task-based approach is 
being employed in the course Academic English for Engineers taught at the International 
Faculty of Engineering, Lodz University of Technology. This course has been designed for 
the first semester TUL students enrolled in a wide range of subject fields, from Architecture 
Engineering to Biotechnology and Computer Science at level B2+ on the CEFR. 

2. Task-based learning

Tasks have long been part of language teaching. However, in coursebooks they have 
traditionally been used as ‘follow-ups’ or extension activities to language and grammar-
based teaching. There are several teaching strategies that might be broadly defined as 
belonging to the task-based language learning (TBLL) approach. Their common feature is 
that task-based approaches make tasks the central focus of the lesson plan and syllabus. 
The development of TBLL has usually been attributed to N. S. Prabhu. Since then, TBLL 
has been associated with authors including Michael Long, Jane Willis, Rod Ellis and David 
Nunan. During his much-discussed Communicational Teaching Project, also known as 
the ‘Bangalore Project’ (1979-1984), Prabhu placed the emphasis on ‘learning by doing’, 
as opposed to learning by rote and by rules. Prabhu (1987) gives examples of three 
types of task, in which there is an information gap, a reasoning gap or an opinion gap. 
For instance, two students could each be given part of the information required to complete 
a form, which they should share to successfully complete the task. A reasoning-type task 
might involve the students being set a problem, which required solving and explanation. 
An opinion-gap involves students being asked to give their views on a topic. Willis and 
Willis (2001) provide an expanded typology of six categories of task: listing, ordering 
and sorting, comparing, problem-solving, sharing personal experiences and creative tasks. 
At its root, TBLL can be seen as a sub-variant of communicative language teaching 
(CLT), which has become widely used in language teaching methodology. Nunan (2004: 
10) differentiates the two by describing CLT as an overarching ‘philosophical approach’, 
of which TBLL is a “realization (...) at the levels of syllabus design and methodology”. 
The core principles of this approach are that language is best learned when it is being used as 
a vehicle for meaning, in interactions with other learners, and when it is connected with 
learners’ real-world interests and experiences. CLT also makes provision for the students 
to ‘learn how to learn’.
 As with CLT more generally, something risks being lost with the move away from 
explicit grammar teaching and the focus on forms. However, all of the major frameworks 
for task-based learning leave space to integrate these more traditional elements as part 
of a task-based syllabus, although there is disagreement in the literature over the extent 
to which particular grammatical structures and vocabulary can or should be specified 
in advance, as part of the curriculum. According to Willis and Willis (2001), grammatical 
(and by extension vocabulary) exercises should not themselves be considered tasks, 
the defining feature of which is that they elicit the free production of language and 
structures based on the learner’s knowledge, understanding, interests or interpretations. 
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The production of language is, as it were, incidental to performing the task. In one of
 the more concise formulations, Willis (1996: 23) defines a task as an activity “where the target 
language is used by the learner for a communicative purpose (goal) in order to achieve 
an outcome”. Other definitions of ‘task’ likewise emphasize this communicative aspect 
and non-linguistic focus (Nunan, 2004: 1-4).
 Nonetheless, what Long describes as a ‘focus on form’ based on the particular 
communication problems learners encounter during the task would now be allowed 
by all but the ‘strongest’ adherents to the communicative approach, while others are 
more open to structured language practice and explicit teaching, notably as a feedback 
phase in ‘weak’ CLT. Benefits of this approach include more focus on the students, less on 
materials, and a more natural and communicative approach to language learning. On the 
other hand, some teachers may find communicative lessons difficult to plan and deliver, 
while without adequate methodology and management task-based courses can lack 
structure and coordination. It is therefore important to consider different models for 
planning task-based lessons and how to select and combine tasks within a coherent 
programme involving the learners through speaking and listening activities, texts and 
tasks – so-called ‘strong’ CLT – or by supporting them with limited traditional text and 
practice – so-called ‘weak’ CLT. 
 The Test Teach Test (TTT) framework, although not necessarily defined as a task-
based approach, provides a structure for combining communicative tasks with explicit 
teaching. This well-established model begins with the class being set a task, usually in 
groups. The teacher observes their performance, noting any problems. In the teaching 
phase, the instructor presents language input (phrases, structures, vocabulary) based 
on the points identified. More structured practice exercises may also be given, either 
improvised or prepared in advance for common problem areas. In the second test stage, 
the first task is repeated, often with some variation, whether in different groups or with 
a modified task, incorporating the newly acquired language. The teacher again circulates 
and observes, then provides a final feedback and correction stage. Clearly, in order to be 
effective TTT presupposes that learners have enough language competence to attempt 
the task in the initial stage, and may not therefore be suitable for beginner classes. 
On the other hand, the task should also be pitched at such a level that learners will 
encounter some communication problems when faced with the challenge, or the activity 
will not serve its purpose as a spur for further language learning. Care should therefore be 
taken when selecting tasks. As with any language programme, it is useful to draw up a likely 
profile of the students before the course starts, and to use a pre-course test and needs-
analysis to ascertain their general language ability and communicative requirements 
(Warrington, 2005). 
 Willis (1996) offers a ‘framework for task-based learning’, comprising a pre-
task introduction to the topic and task, during which useful language and background 
knowledge is elicited or provided; the ‘task cycle’ comprising the task itself and time for 
planning and presenting a report on the activity; and language focus, including analysis 
of the input text or recording on which the activity was based and practice of new words, 
phrases and patterns occurring in this data (1996: 38). As Bowen (2004) observes, this 
framework is not a radical departure from the TTT model, insofar as the student is plunged 
into the production phase, followed by what might be described as more traditional 
instruction and practice. This adds nuance to Willis’ argument that the three ‘essential’ 
conditions for language learning (under conditions of natural acquisition) are exposure 
to varied but comprehensible forms of spoken and written language, use of the language 



94

Nauczanie języków obcych na uczelni wyższej

in practice and motivation, while instruction is “not an essential condition for learning” 
(Willis, 1996: 16 – albeit one recognized as ‘desirable’ (1996: 11). How starkly one may 
oppose ‘formal’ instruction and ‘natural’ conditions of acquisition is probably debatable, 
although that discussion lies beyond the scope of this article. For our purposes, what 
is important is that, as with TTT, grammar and language input is selected based on the 
communication needs of learners, faced with a problem that is relevant and motivating, 
and which provides the impetus for more structured learning, rather than production 
being based on prior presentation and practice of particular language points (traditional 
PPP).
 The framework for designing task-based learning developed by Ellis (2003), 
which is based on a number of earlier elaborated models and into which Willis’ more 
detailed schema fits, likewise emphasizes the need for framing and preparation prior to 
the task, and for reflection and reinforcement after it. Although, as Ellis (2006: 80) writes, 
“only the ‘during task’ phase is obligatory”, and a task-based lesson could be, minimally, 
the performance of the task itself, the ‘pre-task’ and ‘post-task’ phases “can serve a crucial role 
in ensuring that the task performance is maximally effective for language development”. 
In the initial pre-task phase, the instructor introduces and explains the task, perhaps with 
a demonstration, or by giving the students a similar practice task. Learners may also receive 
time for planning the main task, or perform non-task preparation activities, especially 
focused on the linguistic demands of the later task, such as brainstorming useful language 
or dictionary work. The students then perform the task, possibly under time pressure, 
with or without the input data, in fixed or changing groups. During this time, the teacher 
interacts with the students, as a simultaneous instructor and participant, providing 
language input, correction and encouragement in a more or less explicit way. Finally, 
in the post-task phase, students reflect on their performance, perhaps by presenting 
a report; focus on the form of the language they used and the errors they made; or may 
repeat the task following feedback. As can be seen, teachers have considerable latitude 
within these frameworks for lesson design, and this flexibility enables the task-based 
approach to be adapted to a wide range of objectives, pitched at various levels of difficulty. 
Moreover, elements from each schema can be combined, depending on the needs of 
the students, the demands of the task, and the styles and preferences of teachers when 
designing task-based lessons. 
 Task-based learning can be distinguished from project-based learning (PBL), 
which usually takes the form of a more involved task, completed over a longer period, 
with some natural time constraints regarding its implementation (Harmer 2015: 312). 
The two have much in common, as both are student-centred, with groups or individuals 
working together while the teacher acts as a support and facilitator, rather than as only 
an instructor and assessor. Both also require students to draw on and develop a wide range 
of language, ICT and ‘soft skills’, for research, working in groups, synthesizing information, 
and so on. Indeed, task-based learning and PBL can be seen as complementary, major 
difficulties of PBL being how to structure the programme and make use of contact time. 
Larger projects can be broken down into smaller tasks, which are then practiced and 
mastered over a series of sessions, each lesson building upon the others before the skills 
learned are combined in the completion of a final product.
 TBLL also shares features with Content-based instruction (CBI). With CBI, 
however, the focus is on the topic, which is the object of research tasks, discussions 
and reports, whereas with TBLL it is the task itself that is the focus of instruction. Again, 
the two approaches need not be treated as antagonistic, variety being one of the keys 
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to maintaining the motivation and interest of learners. One possible advantage of TBLL, 
however, is that it reduces the responsibility on the teacher to be content knowledgeable. 
The role of the instructor is as a communications specialist, assisting students to perform 
language tasks within their fields of interest

3. Evidence-Based Task Selection

Most of the example tasks for TBLT in the literature are designed for lower-level learners 
studying general English. However, we have found that the approach offers opportunities 
for the teaching of technical English to intermediate and advanced learners at a Polish 
technical university. Specifically, we focus on two tasks, selected based on industry research 
and student feedback. Middendorf (1980) placed technical writing and presentation 
skills in the top 5 of his list of subject training needs for professional careers in industry, 
as identified through a survey of engineering professionals. A 2001 survey of engineering 
graduates from the State University of New York at Buffalo emphasized the importance 
of writing, on which as professionals they spent on average 32% of their time, and oral 
presentations which, although they only accounted for only 10% of communication 
activities, were recognized as being a key to career progress (Sageev and Romanowski, 
2001). An Irish study found that 78% of the practicing engineering graduates sampled 
gave oral presentations as part of their work, often on a regular basis (Keane and Gibson, 
1999). In their suggestions for undergraduate communication courses, these engineers 
ranked oral presentations most highly in terms of priority, with report writing and effective 
written communication given fourth and fifth priority (below keyboard skills and basic 
MS Office Applications, which can be taught in tandem with writing and presentations). 
Of course, patterns will vary between specialisations – formal writing will perhaps not be 
as important for computer scientists, for instance, as for biotechnologists who intend to 
be research active. 
 Drawing on evidence for task selection ensures that the course is perceived 
as relevant to students, maximizing motivation and engagement. Frequently, 
at the beginning of a task-based course, a needs-analysis questionnaire will be given to 
the students, to ascertain their level and the skills they most wish to develop. However, 
if the objective is to prepare students for professional as well as academic life, students 
at an early stage of their university careers may not be aware of which competencies will 
be most important in their professional lives, or even in their academic studies. Teachers 
may also therefore consult with colleagues in the subject disciplines, who can provide 
insight into both the requirements of their courses and the language skills most likely to 
be of professional use. Finally, instructors have recourse to a growing body of research 
and commentary, as industry expresses its expectations (and its frustrations) with regard 
to new graduates, and as education seeks to understand and supply its demands. It was 
following such a process that two principal tasks were selected for the course Academic 
English for Engineers: presentations and technical report writing. Student feedback 
was collected following consecutive editions. Faculty colleagues were approached for 
advice. Further indications were found in the literature. In the sections that follow, brief 
descriptions of sample lesson plans will be given for teaching presentations and writing 
skills using the task-based approach.
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4. Teaching Presentations and Writing Skills Using TBLL

Delivering a formal presentation requires much more than linguistic fluency. 
It involves putting the content in a logical order, striking a balance between planning 
and improvisation, conforming to a set of specific conventions, as well as employing 
a wide range of extra-linguistic techniques, such as effective use of body language, voice 
modulation, control of nerves and so on. As many experienced presenters admit, the best 
way to develop such skills is often through practice, although much can be learned by 
observing good examples and advice is to be welcomed. It makes sense, therefore, when 
teaching presentation skills, to break a presentation into its constitutive components, 
focus on the language typically needed for each and to give students ample opportunities 
to practice each phase before putting it together in a final presentation. Many textbooks, 
indeed, follow this pattern. What is different in the task-based approach is that 
the presentation is not treated simply as the end product of teaching, but also as a means 
for learning a much wider range of language and skills, through the process of planning, 
preparation and delivery. This requires clear lesson plans with various tasks and activities 
to be completed on the way to making a final presentation.
 Likewise, writing is a complex activity, which engages the cognitive, affective 
and psychomotor domains. Scientific and technical writing tasks such as summarizing 
and paraphrasing require higher level cognitive abilities such as evaluation, synthesis 
and analysis. They also teach students to value and organise information according to 
academic principles, including the rules of referencing and plagiarism. The physical act 
of writing in the internet age demands mastery of ICT and keyboard skills. Writing tasks 
can be based on textual or audio data, providing opportunities to also develop students’ 
abilities in the language areas of listening and reading. In fact, we have found that it can 
be effective to teach writing and presentation skill in tandem, not only to keep the balance 
between all four basic skills, but also because it provides opportunities to highlight 
the differences between spoken and written language. In what follows, we will discuss 
several ideas for lesson plans, to show how TBLT can be implemented in practice for 
the teaching of Academic English for Engineers. The Appendix provides an example of 
a lesson plan utilized by Lodz University of Technology language instructors in teaching 
Academic English for Engineers in the fall semester of the year 2016. It contains all integral 
parts of a TBLL lesson, including the pre-task, task, post-task, language focus and additional 
optional activities.
 To develop students’ ability to make a strong start in their presentations, a class 
could begin with a discussion in groups or as a full class regarding what makes a good 
introduction. This is the ‘pre-task’ or awareness-raising phase. Students should then 
compare an abstract from a scientific journal, and a presentation opening on the same 
topic (prepared by the teacher). This noticing activity highlights that many of the language 
patterns and rhetorical strategies that are appropriate for presentations would not be 
suitable for formal academic writing. These language patterns and rhetorical strategies 
can be reinforced by reference to a phrasebank and using a brainstorming activity. 
In the main task, students should search for or be given an abstract on a topic related to 
their discipline. Their task is then to transform the abstract into a one minute presentation 
opening, which they then deliver to a partner or in small groups. Their partners provide 
feedback at the end, based on a rubric supplied by the teacher and the criteria agreed on 
in the pre-task phase. In the post-task stage, students report back to the teacher, who also 
discusses language points observed and noted during task performance.
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 The task sequence may then turn to writing. In the pre-task phase, students could 
be asked to predict the general problem an article will address, the specific research 
focus, how the research was conducted and the outcome, based only on the title of 
an article. They could also analyse several alternative titles, prepared by the teacher, and 
evaluate which of them was better based on criteria of concision, clarity and content. This 
could lead to a discussion of noun-noun phrases, which are common in titles in academic 
writing. Students should then anticipate in which section of the abstract they will find 
aforementioned information – in the background, purpose statement, methods or results/
conclusions. Students read the abstract to confirm their predictions, thereby sensitizing 
them to the structure and content of an exemplary abstract. Next, students should identify 
the keywords in the abstract, and find the keywords (in various forms) in the abstract and 
title.
 Having seen how an exemplary abstract is constructed, students could be 
given different abstracts, with the keywords hidden. Based on the title and the abstract, 
the students should write the keywords. The students can compare their selected keywords 
with the originals, and discuss their choices with someone who had the same abstract. 
Next, the student should fold the paper to conceal the title and pass the abstract to 
a partner who had a different abstract. The partners write titles based on the abstracts 
and keywords (with any additional keywords or modifications made by the previous 
partners). The titles can again be compared and discussed as a class. Finally, students 
should take notes (in English or in their own language) on one of the abstracts, including 
the title, keywords, background, purpose, methods and results/conclusions. Alternatively, 
the teacher could prepare these notes. Then, without looking at the original, students 
re-write the abstract from the notes, in their own words. This carefully scaffolded sequence 
of tasks thus achieves a range of important learning objectives, with students being able, 
having completed the tasks, to structure presentation openings, differentiate between 
language for academic presentations and writing, to make an effective presentation 
opening and to write titles, thesis statements and abstracts.

5. Concluding Remarks

In this paper, we have seen how TBLT can be used to teach English for Academic and 
Professional Purposes to students of science and engineering. We have surveyed a range 
of frameworks for creating task-based lessons, which, it has been argued, should be seen 
as useful starting-points and guidelines rather than treated as rigid instructions. Tasks 
should be selected based on evidence in the literature, student feedback questionnaires 
and discussion with subject specialists. The task-based approach can be used to develop 
all four main language skills, as well as a wide range of more general, transposable skills, 
from critical-thinking to problem-solving, discussion skills and ICT skills. Plans have been 
provided for task-based lessons (see Appendix).
 Task-based lessons can be incorporated within a traditional coursebook 
programme. In order not to lose the benefits of coursebooks, such as progressive input 
and reinforcement activities, if an entire course were to be based on tasks, then these 
may be linked as part of a larger project (such as the production of a full presentation 
or short report), and the materials used for one task may be recycled in another. In this 
way, language is repeated and structures reviewed. It may also be beneficial to produce 
a workbook for students, in which they can collect their notes and vocabulary lists, with 
written instructions and tips on how to perform each activity. This workbook might include 
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sections on academic skills, descriptions of common errors, a phrasebank, self- and peer-
assessment grids and practice exercises. A collection of video recordings of students 
performing tasks could be made, and, with permission, used in subsequent iterations of 
the programme. Work is currently underway by the authors of this study to produce such 
materials for the course Academic English for Engineers.

Appendix: Sample TBLL-based lesson plan

LEVEL: Upper-intermediate 

PREPARATION: role-stickers (PRE-TASK), paper copy of a table (TASK), rubric (TASK)

PRE-TASK
Aim: To prepare students for the task, engage their attention and raise their awareness of 
the criteria for structuring and delivering effective presentation openings.

Step 1: Students work in pairs and answer the questions below: 
a) Why are presentation skills in English important for scientists and engineers?
b) In what situations do scientists and engineers need to make presentations in English?
c) What transferrable skills can you learn by practicing presentation skills in English?  

A definition of ‘transferrable skills’ and some examples of such skills may be provided or 
elicited.

Step 2: Students compare their answers in groups of 4, then share their views as a class.

Step 3: Students work in groups of 3, discuss what makes a good scientific presentation 
and the relationships between Content, Structure, Audience, Delivery, Purpose and 
Slides.  Useful language for describing relationships, such as: Reflect, Relate to, Reinforce, 
Determine, Depend on, Correspond to / with can be provided. Within each group, 
the teacher should assign the roles of a spokesperson, contributor and a note-taker before 
students start their discussions (post-it stickers can be used). The spokesperson should be 
ready to report the main ideas back to the class. Enough time should be set aside for this 
step, it is advisable to set a time limit of at least 5-7 minutes. The teacher circulates and 
listens to the students performing the task, but does not correct any language for the time 
being. Taking note of any language problems may be useful. 

Step 4: The spokespersons present the main points raised in their discussions to 
the whole group and a short whole-class discussion can be initiated at this point. 
The teacher provides feedback, comments on the main language problems, and mentions 
or elicits from the students how scientific presentations can be made more interesting 
and engaging, especially for non-experts (e.g., use of rhetorical devices, avoiding jargon, 
effective use of slides).
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TASK:  Structure and deliver effective presentation openings

Step 1: Students in pairs read the beginning of a presentation and divide it into 5 sections, 
depending on their functions, using different coloured highlighter pens or dashes (/). 
Then the students together complete a table with the numbers of sections of the text and 
the corresponding functions. Correct answers are provided by the students.

Step 2: Students prepare their own presentation openings. They then work with a partner 
and take it in turns to present their introductions. They should not read from their texts, 
although they may use notes. As each student listens to their partner, they complete           
a rubric (prepared by the teacher) to evaluate the presentation and then provide 
constructive feedback.

POST-TASK: 
Aim: For students to reflect on delivery and report on the completion of the task.
Students individually answer the questions displayed on the board/screen:

a) Were you able to make a presentation opening? 
b) What did you find most useful about this activity? 
c) Is there anything you would do differently next time?

They then provide brief feedback to the teacher or their partner.

LANGUAGE FOCUS:
Aim: To consolidate students’ ability to use effective language for presentation openings. 
The teacher chooses examples of effective presentation language used during 
the session, writes these on the board and gives comments. Based on the most frequent 
mistakes made by the students during the TASK stage, the teacher writes examples of 
the most challenging language points. Concept Checking Questions, teaching of rules 
and grammar exercises are best included here.

OPTIONAL FOLLOW-UP: 
Students record themselves making their presentation openings, using mobile phones or 
computers with microphones and/or webcams. They can then upload their video or sound 
files to the university Learning Management System or third party file-sharing website 
(making sure appropriate privacy settings are selected). If they have any technical difficulty 
with this task or privacy concerns, the teacher should be ready to assist. Alternatively, 
presentations in front of the whole class can be delivered and group feedback provided.
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Blaski i cienie metody Problem-Based Learning 
w nauczaniu języków obcych

Olga Jakubiak
Wydział Lingwistyki Stosowanej 
Uniwersytet Warszawski

Streszczenie

Metoda nauczania opartego na problemie (Problem-Based Learning, PBL) powstała w latach 
60. ubiegłego stulecia jako alternatywa dla przestarzałego modelu nauczania, który nie 
odpowiadał już nowym wymaganiom studentów oraz zmieniającej się rzeczywistości. Metoda 
ta zrewolucjonizowała podejście do studenta, rolę zarówno jego samego, jak i wykładowcy, 
przerzuciła odpowiedzialność za przyrost wiedzy uczniów z wykładowcy na samych uczących 
się oraz otworzyła studentom różne drogi poszukiwania rozwiązania, stawiając na wynik, a nie 
sposób dojścia do niego, promując przy tym kreatywność młodych ludzi. Choć opracowano 
ją na uniwersytecie medycznym McMaster Medical University w Ontario w Kanadzie, szybko 
rozprzestrzeniła się na inne uniwersytety całego świata i zaczęto ją adaptować do przekazywania 
wiedzy w innych dziedzinach nauki. W zdecydowanej większości przypadków są to dziedziny ścisłe, 
takie jak ekonomia, matematyka czy fizyka. W nauczaniu języków obcych Problem-Based Learning 
nie jest jeszcze szeroko stosowana, choć ma swój poważny potencjał, który dostrzegają coraz 
szersze kręgi wykładowców i lektorów. Czy jest to jednak metoda idealna w nauczaniu języków 
obcych? Czy można ją stosować w czystej formie, czy raczej w formie hybrydy, łącząc PBL z innymi 
metodami? Czy metodę tę można zastosować na wszystkich etapach nauczania języka, czy bardziej 
odpowiada jedynie określonym etapom? I czym Problem-Based Learning  się różni od Task-Based 
Learning oraz Project-Based Learning, a w czym jest do nich podobna? Niniejsze wystąpienie ma za 
zadanie poszukać odpowiedzie na te pytania.

Słowa klucze: Problem-Based Learning, nauczanie języków obcych, metody aktywizujące, 
nauczanie zorientowane na studenta, 

Advantages and Disadvantages of Problem-Based Learning 
in Foreign Language Teaching

Summary

The teaching method based on solving a problem (Problem-Based Learning, PBL) was established 
in the 60s of the last century as an alternative to outdated teaching models that no longer 
corresponded to the students’ new demands and the changing reality. This method revolutionized 
the approach to the student, his/her and the teacher’s roles in the whole teaching-learning process 
and shifted the responsibility of the learning outcomes from the teacher/lecturer onto the students 
themselves. This approach opened the educational process  to the students’ creativity, promoted 
new ways of looking for solutions by focusing on the final outcome of the work on the task, not 
the process of finding it itself. Although PBL was developed at McMaster Medical University in 
Canada, it soon spread to other universities around the world and was adopted to multiple fields 
and scientific disciplines, not only related do medicine such as dentistry, but also so different as 
engineering, management, economics, mathematics or physics. In foreign language teaching, 
Problem-Based Learning   is not yet widely used, although it has its serious potential, recognised by 
constantly widening circles of lecturers and teachers. But is it an ideal method for teaching foreign 
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Wstęp 

Od zarania dziejów nauczyciele poszukiwali idealnego modelu nauczania oraz metod, 
które byłyby jak najbardziej efektywne i ogólnie dostępne. W połowie dwudziestego 
wieku nastąpił szczególnie widoczny wzrost zainteresowania nowoczesnymi metodami 
dydaktycznymi. Pojawiły się wtedy różnorodne techniki, które zrodziły się w wyniku 
rozczarowania dydaktyków i uczniów dotychczasowym sposobem nauczania, przede 
wszystkim metodami podającymi (z angielskiego: PPP czyli Presentation, Practice, 
Production, czyli prezentacja nowego materiału w postaci wzorów i algorytmów działań, 
ćwiczenia praktyczne w celu zapamiętania i dopiero wtedy własna „produkcja”, tzn. własna 
praca w oparciu o wyuczony materiał). Stawiają one bowiem uczącego się w roli biernego 
słuchacza, a cały ciężar kształcenia spoczywa na wykładowcy czy nauczycielu. Niewątpliwą 
ich zaletą jest ekonomia czasu poświęconego na przekazanie określonej partii materiału 
dużej liczbie słuchaczy. Dużą wadą jednak jest to, że wiedza teoretyczna, wyuczona na 
potrzeby określonego egzaminu, jest ulotna, jeśli nie zastosuje się jej w praktyce. Stąd 
młodzi absolwenci szkół wyższych nie potrafili poradzić sobie z zadaniami, które stawiał 
przed nimi przyszły pracodawca i rynek pracy. Jak pisze I. Maciejowska (2009: 4), „metody 
podające (zamknięte) rozwijają takie kompetencje, jak: słuchanie, zapamiętywanie 
i odtwarzanie informacji, zastosowanie wiedzy w sytuacjach poznanych w toku kształcenia. 
Nie gwarantują natomiast rozwoju kompetencji poszukiwanych przez pracodawców: 
pracy w grupie, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, komunikacji 
interpersonalnej itd.”. Te umiejętności kształtują tzw. metody aktywizujące, które cieszą się 
rosnącą popularnością. Przykładami takich metod są Project-Based Learning, Task-Based 
Learning czy Problem-Based Learning, której to poświęcony będzie niniejszy artykuł. 

1. Charakterystyka Problem-Based Learning   

Jedną z coraz bardziej popularnych metod aktywizujących jest metoda Problem-Based 
Learning, w skrócie PBL, czyli metoda problemowa lub metoda bazująca na problemie. 
Choć początki metod aktywizujących sięgają przełomu XIX i XX wieku i wielu naukowców 
za ich ojca uważa amerykańskiego filozofa i pedagoga Johna Deweya, konkretnie 
metoda PBL zrodziła się w latach 60. XX wieku na uniwersytecie medycznym McMaster 
w Ontario w Kanadzie, a za jej twórcę przyjęto Howarda Barrowsa, praktykującego lekarza 
i wykładowcę akademickiego na tym uniwersytecie. Podczas swojej praktyki akademickiej 
Barrows zauważył, że studenci o wiele lepiej niż czystą teorię przyswajali wiadomości 
podane w formie praktycznego zadania do rozwiązania samodzielnie, w niewielkich 
grupach, bez pomocy wykładowcy. Zmobilizowało go to do zrewolucjonizowania całego 
systemu kształcenia przyszłych lekarzy. W centrum uwagi postawił problem badawczy, 
którego rozwiązaniem miał się zająć student, zredukował natomiast rolę wykładowcy do 
pozycji tutora lub facylitatora. Stawiane przed uczącymi się zadania nie miały jednego 

languages? Can it be used in pure form, or rather in the form of a hybrid, combining PBL with other 
methods? Is this method applicable at all stages of language learning, or it is more suitable only 
at certain stages? And, finally, what are the differences between the Problem-Based Learning  and 
the Task-Based Learning or Project-Based Learning? What are their similarities? This paper is 
an attempt to find answers to these and other questions.

Key words: Problem-Based Learning, foreign language teaching, activating methods, student-
centred pedagogy 
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właściwego rozwiązania, były to pytania otwarte,które każdego mogły doprowadzić 
do innych wniosków i rozwiązań. Pytania te bazowały na lukach w wiedzy, a sposób 
ich zadawania miał na celu zmotywowanie studentów do samodzielnych poszukiwań 
odpowiedzi na nie. Praca indywidualna i grupowa, jedynie pod kontrolą stojącego z boku 
tutora, prowadzić miała do zdobycia samodzielności, wiary we własne siły i umiejętności 
ktytycznego myślenia. W efekcie, za przyrost wiedzy od tej pory mieli odpowiadać sami 
studenci, nie tutor, jedynie nadzorujący ich pracę (Barrows 1996, Spence 2004).
 Howard Barrows (1996) opracował sześć zasad postępowania badawczego, 
właściwych dla swojej metody. Były to: 

1. W centrum nauczania stoi student; 
2. Nauczanie odbywa się w małych grupach, optymalnie po 6-10 osób; 
3. Nauczyciel pełni rolę facilitatora, który jedynie kieruje pracą studentów; 
4. Praca zorganizowana jest wokół stymulującego problemu;
5. Rozwiązanie problemu prowadzi do zdobycia tzw. umiejętności miękkich i stymuluje 
procesy kognitywne;
6. Nowa wiedza jest zdobywana poprzez samokształcenie, co predysponuje do uczenia 
się przez całe życie. 

 Nowatorskie podejście Howarda Barrowsa szybko zdobyło popularność na całym 
świecie i zaczęło rozprzestrzeniać się na inne dyscypliny naukowe, takie jak pokrewna 
medycynie stomatologia, ale również bardzo odległe od medycyny: matematyka, prawo, 
ekonomia, zarządzanie, nauki społeczne, inżynieria itd (Bridges, Hallinger 2007; Kopciał, 
P. 2010; Gasser 2011; Szczepaniak, Wróblewska 2012; Lee, Blackwell, Drake, Moran 2014: 
6; Scott 2014). Podjęto również próby zaadaptowania PBL w nauczaniu języków obcych 
(Larsson 2001, Jakubiak 2016). 

2. Blaski i cienie PBL 

Mając na uwadze powyższe kluczowe założenia metody PBL postaram się teraz wykazać, 
jakie są jej pozytywne, a jakie negatywne cechy. Uwaga będzie przede wszystkim skupiona 
na wykorzystaniu PBL w nauczaniu języków obcych. 

Ad 1.1 
Kształcenie skoncentrowane na studentach (z ang. student-centred learning), odnosi się do 
szerokiego spektrum strategii nauczania oraz programów akademickich, które stawiają 
studenta w centrum całego procesu kształcenia. Ideę SCL po raz pierwszy opisano na 
początku XX wieku (O’Sullivan 2003), a w literaturze pedagogicznej pojawiła się w latach 
60. XX wieku i jest od tego czasu rozwijana (Attard i in. 2010, s. 5). Podejście to przerzuca 
odpowiedzialność za przyrost wiedzy i wyniki w nauce z nauczycieli i wykładowców 
akademickich na samych studentów. Studenci mają wolną rękę w doborze sposobów 
uczenia się i podejścia do problemów naukowych, dzięki czemu do odpowiednich 
wniosków dochodzą sami poprzez kreatywne i krytyczne myślenie. Podejście to zapewnia 
również atrakcyjność omawianych zagadnień, co wpływa bezpośrednio na poziom 
zaangażowania w naukę oraz na jej wyniki (patrz: Grzymała-Moszczyńska, Kwiecień, Rataj, 
Barzykowski 2013; Bugaj 2010).

1 Śródtytuły A1 do A6 w tej części artykułu  nawiązują do sześciu podstawowych założeń PBL wypracowanych 
przez Howarda Barrowsa i wymienionych powyżej. A1 odpowiada pierwszemu założeniu, A2 – drugiemu 

itd. 
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 Ogromnym plusem takiego podejścia jest to, że wiedza zdobyta samodzielnie 
zostaje na dłużej, a umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia może zostać 
wykorzystana w przyszłej pracy. Studenci uczą się też autonomii w działaniu, 
odpowiedzialności za swoją pracę i samodzielności w podejmowaniu decyzji. Satysfakcja 
z rozwiązania problemu samodzielnie jest niezwykle motywująca do dalszych działań, 
a wiedza zdobyta w ten sposób staje się lepiej ugruntowana. 
 Minusem tego podejścia jest fakt, że niekiedy studenci, przede wszystkim niższych 
lat studiów, są z reguły niewystarczająco dojrzali do podejmowania decyzji samodzielnie 
i potrzebują większego wsparcia ze strony wykładowców akademickich. Zdarza się, 
że nie wiedzą, co jest ważne, a co nie, nie potrafią dokonać odpowiedniej selekcji materiału 
badawczego, niezbędnego do rozwiązania problemu, często gubią się w poszukiwaniu 
rozwiązań, schodząc na błędne tory myślenia. Szkoły średnie z reguły nie wykształcają 
w uczniach samodzielności ani umiejętności poszukiwania rozwiązań samemu. Młodzi 
absolwenci liceów i techników polegają wyłącznie na tym, co powie im nauczyciel, nie mają 
ochoty dochodzić do pewnych wniosków sami i wolą podejście „ex cathedra”.Trudno się 
więc im przestawić na inny sposób zdobywania wiedzy w warunkach akademickich (patrz: 
J. Szczepaniak, I. Wróblewska 2012). Powoduje to dodatkową trudność w prowadzeniu 
zajęć tą  metodą na niższych latach studiów. Wymaga też większego wysiłku ze strony 
zarówno studentów, jak i wykładowców.
 W kwestii języków obcych, stawianie studenta w głównej roli procesów nauczania 
jest priorytetem już od wielu lat i stanowi podstawę niejednej metody. W tym przypadku 
jednak, przy wykorzystaniu metody PBL, zagadnienie Student-Centered Learning ma nieco 
inne przełożenie na praktykę. Samodzielność studenta jest tu ograniczona, gdyż może 
on decydować o określonym zakresie zagadnień językowych (np. wybrane słownictwo 
specjalistyczne, zagadnienia gramatyczne lub też przygotowanie do takiego czy innego 
egzaminu językowego), może zasugerować tematykę zajęć lub wybrać najbardziej 
odpowiadający mu kurs z określonej oferty, lecz rola nauczyciela jest nadal bardzo 
ważna. To on ma dostarczyć materiały do nauki na odpowiednim poziomie językowym, 
dostosowanym do poziomu studenta, to on ma wytłumaczyć zagadnienia leksykalne czy 
gramatyczne, ćwiczone potem podczas zajęć.

Ad 2.
Drugim założeniem PBL jest to, że nauka odbywa się w małych grupach. W zależności 
od przedmiotu oraz dziedziny naukowej, grupy te mogą mieć różną wielkość i wahać 
się od 5-6 nawet do 10-12 osób, choć i ta liczba może być modyfikowana w zależności 
od potrzeb. W grupie różne osoby mają przyjąć różne aktywne role. Jeden ze studentów 
staje się liderem, który kieruje pracą innych i wyznacza im zadania, inny zostaje skrybą, 
zapisującym interesujące pomysły, jeszcze inny może być opozycjonistą, który kwestionuje 
pewne wnioski, zmusza do dalszego poszukiwania rozwiązania (Wannier-Morino 2003, s. 
7). Wszyscy, niezależnie od swojej roli, we własnym zakresie mają też znaleźć odpowiedni 
materiał badawczy, stanowiący podstawę do rozwiązania postawionego przez 
wykładowcę problemu, omawiany i analizowany potem wspólnie podczas kolejnych 
etapów PBL, prowadzących do wypracowania wspólnego rozwiązania problemu. Studenci 
poszukują rozwiązania pod okiem wykładowcy, który jednak stoi na uboczu i przyjmuje 
rolę facylitatora. 
 Praca grupowa jest idealnym sposobem na wykształcenie umiejętności odnalezienia 
się w różnych sytuacjach, przyjmowania różnych ról, wypracowywania konsensusu, 
szukania kompromisów, a także uczy tolerancji i otwartości na pomysły innych osób. 
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 W kwestii nauki języków obcych już od dawna wiadomo, że nauka w niewielkich 
grupach jest bardziej efektywna. Studenci wchodzą w interakcje z kolegami, słuchają 
wymowy i akcentu nie tylko wykładowcy, mogą pytać kolegów o zdanie, zdobywać od nich 
informacje. W dialogach sterowanych lub dyskusjach mają większą szansę wypowiedzi, 
niż gdyby na forum grupy chcieli rozmawiać jedynie z wykładowcą. Ponadto, strach przed 
błędami w wypowiedzi jest mniejszy w rozmowie z osobami na tym samym poziomie 
językowym. 
 W odniesieniu do założeń PBL, jednak, w nauczaniu językowym w interakcjach na 
zajęciach z reguły studenci nie przyjmują określonych ról. Zorganizowanie pracy metodą 
Problem-Based Learning i wyznaczenie studentom ról w grupie wymaga już bardziej 
zaawansowanej znajomości języka i dobrze rozwiniętej świadomości lingwistyczno-
kulturowej. Stanowi to zdecydowany minus tej metody. Drugim negatywnym aspektem 
przy pracy w grupach jest to, że osoby słabiej znające język lub też mniej pewne 
siebie, albo też bardziej leniwe, mają skłonność do chowania się za grupą, korzystania 
z osiągnięć bardziej pracowitych kolegów, uciekania od odpowiedzialności za wyniki pracy 
(szczególnie negatywne) i unikania zabierania głosu w dyskusji. Z drugiej strony, osoby 
o zbyt silnej osobowości mogą stłumić te, które silnej osobowości nie mają. Z perspektywy 
wykładowcy niewątpliwie negatywnym aspektem jest trudność w ocenie wkładu pracy 
każdego z osobna w znalezienie wspólnego rozwiązania. 

Ad 3. 
Problem-Based Learning odwróciło dotychczasowe role ucznia i nauczyciela. W tej metodzie 
sam uczący się musi wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje wyniki w nauce oraz stan 
własnej wiedzy, a zadanie wykładowcy ogranicza się do postawienia odpowiedniego 
problemu badawczego i późniejszy nadzór nad pracą studentów, którzy mogą się 
z wykładowcą konsultować w pewnych kwestiach, lecz do rozwiązania muszą dojść 
sami. Wykładowca, postrzegany raczej jako tutor lub facylitator, śledzi postępy uczniów 
i ewentualnie nakierowuje ich, jeśli ewidentnie tok ich rozumowania schodził na błędne 
tory (Wannier-Morino 2003: 10; Stix, A., Hrbek, F. 2006; Ribeiro 2011). „Nauczyciel w tej 
roli pomaga studentom odnaleźć ich własny sposób/styl uczenia się, przy okazji 
wyjaśniając niezrozumiałe kwestie i przedstawiając nowe interpretacje materiału” (Bugaj 
2010: 2). Nie jest to już nauczyciel w dotychczasowym rozumieniu, tzn. osoba podająca 
niezbędne informacje i sprawdzająca ich przyswojenie.  
 Korzyści dla studentów, płynące z takiego podejścia, są ogromne. Uczą się 
samodzielnie podejmować decyzje, brać za nie odpowiedzialność, nie polegają wyłącznie 
na wykładowcy i przekazywanych przez niego informacjach, a do określonej wiedzy 
i rozwiązań postawionych im zagadnień dochodzą sami. Cechy te przydatne są bardzo 
w dorosłym życiu i pożądane są na rynku pracy. Prowadzenie zajęć w systemie PBL pozwala 
więc na kształcenie przyszłych liderów. 
 W przypadku nauczania języka, jeżeli student próbuje od samego początku 
posługiwać się językiem obcym przy kontaktach z innymi bez zbytniej ingerencji 
wykładowcy, nabiera on pewności siebie i odwagi w posługiwaniu się nim. Jak wynika 
z obserwacji autorki podczas wieloletniej pracy ze studentami studiów lingwistycznych, 
często młodzi ludzie boją się popełniać błędy gramatyczne czy leksykalne. Jeśli, natomiast, 
na każdym etapie nauczania wykładowca daje studentom możliwość wypowiedzi 
i popełniania błędów, których nie koryguje od razu, tylko daje się najpierw wypowiedzieć, 
błędy te mogą stać się podstawną do formułowania konstruktywnych wniosków i dzięki 
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temu – do samodzielnego dochodzenia studenci mogą uczyć się na swoich błędach i sami 
dochodzą do odpowiedniej wiedzy.
 Minusem w tym przypadku jest brak możliwości monitorowania oraz przewidzenia 
rezultatów pracy studentów ani przyrostu ich wiedzy w wyniku sesji PBL. Ponadto, 
metodą PBL nie da się pracować na początkowych etapach nauki języka. Bez choćby 
podstawowej znajomości leksyki i reguł gramatycznych nie można konstruować spójnych 
wypowiedzi na zadany temat, w tym przypadku – postawiony problem. Nauczyciel czy 
wykładowca nie może pozostawać biernym obserwatorem, musi być obecny i aktywnie 
podpowiadać określone zwroty czy niezbędną leksykę. Brak choć częściowej znajomości 
leksyki dotyczącej tematu, wymuszający zbyt dużo podpowiedzi, prowadzi do chaosu 
na zajęciach, a metoda traci swoją skuteczność. PBL najlepiej jest więc stosować wśród 
studentów z bardziej zaawansowaną znajomością języka. Na nizszych poziomach biegłości 
językowej można wykorzystywać jedynie pewne jej elementy.

Ad 4. 
W metodzie PBL praca zorganizowana jest wokół stymulującego problemu, dopasowanego 
do zainteresowań i wiedzy kursantów. Problemy skonstruowane są w taki sposób, aby 
zawsze bazowały na określonej, posiadanej już przez uczniów wiedzy, lecz jednocześnie 
wnosiły pewne nieznane im treści, do których sami muszą dojść na drodze własnych 
poszukiwań i badań. Problem nie może mieć pojedynczego rozwiązania. Każdy uczeń, choć 
idąc określonym tokiem rozumowania i mając zawsze w pamięci kolejne wypracowane 
przez Barrowsa punkty postępowania badawczego, może dojść do innych wniosków, 
równie słusznych, co inne.
 Ogromną korzyścią jest to, że odpowiednio postawiony problem jest motywujący 
i rozwiązanie jego samodzielnie daje studentom dużo satysfakcji. Wiedza, do której 
dochodzą sami na drodze poszukiwań oraz prób i błędów, zostaje w ich pamięci na dłużej 
i łatwiej jest też odtworzyć ją w paralelnych sytuacjach. To samo odnosi się do leksyki czy 
gramatyki w języku obcym.
 Jednak istnieje także druga strona medalu. Założenie braku jedynego słusznego 
wyniku poszukiwań stawia nauczyciela w roli eksperta w danej dziedzinie, który jest 
w stanie przewidzieć wiele rozwiązań dla jednego, zarysowanego przez siebie problemu. 
Jak pisze Ribeiro (2011) na podstawie własnych badań, nauczyciele, szczególnie mało 
doświadczeni w nauczaniu i w prowadzeniu zajęć metodą PBL, z reguły nie czują się w 
takiej roli swobodnie. Nie są w stanie przewidzieć, jak potoczą się zajęcia, czasem nie 
potrafią powiedzieć od razu, czy wnioski, do których doszli studenci, są właściwe, zanim 
sami ich wnikliwie nie przeanalizują. Nie mają też możliwości zgłębienia całej literatury, 
do której potencjalnie mogą sięgnąć studenci. Z językowego punktu widzenia, nawet 
jeśli nauczany język jest ich rodzimym, istnieje obawa, że nie będą znali pewnych 
specjalistycznych terminów czy kolokacji. To daje im poczucie niepewności oraz strachu, 
że stracą w oczach uczniów autorytet i szacunek.

Ad 5.
Z założeń Howarda Barrowsa wynika, że rozwiązanie problemu prowadzi do 
wypracowania zdolności do stawiania czoła zadaniom i stymuluje procesy kognitywne. 
Pomaga wypracować strategie poznawcze i strategie podchodzenia do problemu oraz 
obchodzenia się z nim, zmusza do konstruktywnego myślenia, łączenia faktów, szukania 
niestandardowych pomysłów. Oznacza to, że dzięki odpowiednio sformułowanym 
problemom studenci zdobywają praktyczne umiejętności radzenia sobie w określonych 
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przypadkach. Procesy kognitywne w metodzie Problem-Based Learning stymulowane są 
poprzez poszukiwanie i przetwarzanie informacji.
 Jak już było wspomniane powyżej, wiedza zdobyta w ten sposób jest wiedzą 
głęboką, lepiej ugruntowaną, toteż łatwiej sięgnąć po nią w analogicznych sytuacjach 
w późniejszej praktyce zawodowej. Problem-Based Learning zmusza do refleksji, 
do wartościowania i krytycznej oceny zdobytych elementów wiedzy pod kątem ich 
efektywności i przydatności do rozwiązania problemu. Wypracowuje strategie odnalezienia 
się w różnych życiowych sytuacjach. Dzięki temu studenci nabierają pewności siebie 
i autonomii w działaniu. Opisane umiejętności i cechy są bardzo istotne w nauce języka 
obcego, kiedy to za pomocą określonego naboru leksykalno-gramatycznego student ma 
językowo zareagować na określone bodźce, łącząc znane i nieznane fakty, pasującą do 
danej sytuacji leksykę, oraz zrozumieć kontekst dzięki dotychczasowym informacjom. 
Na tej podstawie studenci aktywnie konstruują swoją wiedzę.
 Minusem metody problemowej jest to, że problemy rzadko są interdyscyplinarne, 
a praca nad rozwiązaniem pojedynczego problemu rozpisana jest na parę tygodni. 
Wynika z tego jasno, że studenci nie mogą zapoznać się z tak obszerną ilością materiału, 
jak w metodach podających, toteż wiedza zdobyta w ten sposób jest wyrywkowa. 
Z językowego punktu widzenia, znajomość leksyki i gramatyki musi być też wystarczająca, 
aby poradzić sobie w rozwiązywaniu problemów nie-językowych. 

Ad 6. 
Ostatnim założeniem Problem-Based Learning jest to, iż nowa wiedza jest zdobywana 
poprzez samokształcenie, co predysponuje do uczenia się przez całe życie. Umiejętność 
i rozumienie potrzeby nieustającego samokształcenia również po studiach, w dobie 
wyjątkowo szybkiego rozwoju nowych technologii i przepływu informacji, jest coraz 
bardziej doceniana na rynku pracy. Nie jest już jedynie fanaberią, lecz wymogiem 
cywilizacyjnym. Świadczy ona o otwartości umysłu młodych osób, o kreatywności
 i o gotowości do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Warto więc, aby młode pokolenie 
zrozumiało tę potrzebę już w okresie studiów. Z perspektywy pracodawcy oznacza to, 
bowiem, że kształcenie ustawiczne pracowników prowadzi do nieustannego wprowadzania 
w przedsiębiorstwie nowych technologii, utrzymania swojej konkurencyjności na rynku, 
co z kolei procentuje podniesieniem nie tylko rangi przedsiębiorstwa, ale i jego dochodów 
(Mantie 2012, s. 7). Z perspektywy pracownika, uczenie się przez całe życie daje szansę 
na umiejętne poruszanie się we współczesnym świecie, otwiera perspektywy na coraz 
bardziej wymagającym rynku pracy oraz na utrzymanie się na nim.
 Korzyści z ustawicznego uczenia się znacznie przewyższają ewentualne wady. 
Jednym z elementów uczenia się przez całe życie jest uczenie się języków obcych. Potrzebę 
dobrej znajomości jednego lub kilku języków przeważnie ludzie zaczynają rozumieć 
dopiero z wiekiem. Dzięki niej nie tylko można swobodnie komunikować się w czasie 
podróży zagranicznych, lecz także nawiązywać kontakty biznesowe czy znaleźć pracę
 w międzynarodowej korporacji. Dlatego też na rynku istnieje duża podaż szkół językowych, 
nakierowanych na dorosłych klientów.
 Niewątpliwą wadą jest natomiast fakt, że w dorosłym wieku ludzie pracujący 
i posiadający własną rodzinę nie mają wystarczającej ilości czasu na naukę. Ponadto 
przychodzi im ona z większym trudem niż dzieciom czy młodzieży. Nadmiar obowiązków 
i wiek powodują też, że nie jest ona już tak efektywna. Dotyczy to również nauki języka 
obcego. 
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3. Podsumowanie 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że Problem-Based Learning, 
tak jak i inne metody aktywizujące, choć uważany jest za dużo bardziej efektywny 
niż metody podające, ma swoje pozytywne, jak i negatywne strony. Zdecydowanym 
plusem jest to, że mobilizują studentów, dając im autonomię w dochodzeniu do wiedzy 
i swobodę sposobów dochodzenia do niej. Choć w porównaniu do metod podających, 
w ostatecznym rozrachunku wiedza ta jest bardziej wyrywkowa i okrojona, to jest jednak 
bliższa prawdziwym, życiowym sytuacjom oraz lepiej ugruntowana. Łatwiej jest więc po 
nią sięgnąć w odpowiednim momencie, w analogicznych sytuacjach. Zdobyte podczas 
pracy metodą Problem-Based Learning umiejętności i cechy są nieocenione w przyszłej 
pracy zawodowej i poszukiwane przez pracodawców. Umiejętność radzenia sobie 
w każdej sytuacji jest bowiem nawet ważniejsza, niż wiedza teoretyczna.
 Dużym minusem metody PBL w nauczaniu języków jest jednak to, iż nie da 
się nią pracować na początkowych etapach nauki języka. Wymaga choćby średnio 
zaawansowanej jego znajomości, gdy studenci posługują się określonym językiem 
obcym na takim poziomie, który umożliwia im swobodną komunikację oraz zrozumienie 
skomplikowanych treści w materiałach do analizy problemu. Problemy stawiane w tej 
metodzie są bowiem życiowe i rzadko kiedy dotyczą sfery lingwistycznej, króre to treści 
przyswajane są niejako przy okazji pracy nad problemem.W celu pracy metodą PBL 
na zajęciach czysto językowych należy więc włączać w zajęcia zagadnienia kulturowe 
lub tłumaczeniowe. Najlepiej sprawdza się więc hybrydyzacja lekcji, podczas której 
część nauczanych treści wprowadza się w formie zadania do rozwiązania metodą PBL, 
lecz w części wykorzystuje się też metodę projektów (Project-Based Learning) czy zadań 
(Task-Based Learning) oraz bardziej tradycyjne metody podające.
 Z punktu widzenia wykładowcy, metody aktywizujące są większym wyzwaniem 
niż metody podające. Decydując się na wykorzystywanie Problem-Based Learning należy 
pamiętać, że nie ma określonych materiałów do pracy tą metodą, że przygotowywanie 
„otwartych” problemów (bez jednego, wcześniej przewidzianego i określonego 
rozwiązania) jest dużym wyzwaniem, a zajęcia łatwiej wymykają się spod kontroli i nie 
da się przewidzieć wszystkich możliwych rozwiązań. Jednak, dla dobra studentów, warto 
pokusić się o wprowadzenie jej na zajęciach, gdyż daje lepsze rezultaty nauczania, zwiększa 
motywację i zaangażowanie studentów, a przyrost ich wiedzy jest szybszy i długotrwały. 
Warto jest więc wprowadzić ją do programów akademickich.
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Korpusy językowe w nauczaniu języków obcych 
− metoda, narzędzia, praktyka

Adrian Jan Zasina
Uniwersytet Karola

Streszczenie

 Niniejszy artykuł prezentuje możliwość wykorzystania korpusów językowych 
w nauczaniu języków obcych, głównie w nauczaniu języka czeskiego jako obcego oraz pobocznie 
w nauczaniu języka polskiego i angielskiego. W pierwszej części uwaga poświęcona jest 
podstawowym informacjom o korpusie i metodzie Data-Driven Learning (DDL), czyli metodzie 
wykorzystującej korpusowe dane w nauczaniu. Jako pierwszy metodę DDL zastosował brytyjski 
językoznawca Tim Johns, który wykorzystywał językowe korpusy do pracy ze studentami języka 
angielskiego. DDL tradycyjnie dzieli się na dwie gałęzie: a) bezpośrednie wykorzystanie korpusu 
w nauczaniu, b) pośrednie wykorzystanie w nauczaniu – wytwarzanie materiałów opartych na 
korpusowych danych. Autor pokrótce przedstawia aplikację metody w Republice Czeskiej i Polsce. 
Druga część poświęcona jest narzędziom wykorzystywanym do pracy z danymi korpusowymi. 
Dla języka czeskiego prezentowane są aplikacje SyD i Treq rozwijane w Instytucie Czeskiego 
Korpusu Narodowego Uniwersytetu Karola oraz narzędzie Skell dla języka angielskiego oraz 
wyszukiwarki PELCRA i PoliCarp dla języka polskiego. Trzecia część przedstawia konkretne 
ćwiczenia dla studentów, które można zastosować podczas zajęć. W podsumowaniu autor zaznacza, 
że w wykorzystywaniu korpusów językowych w nauczaniu języków obcych szczególną rolę 
odgrywają specjaliści korpusowi, którzy zajmują się edukacją zarówno nauczycieli jak i studentów, 
oraz podkreśla szerokie zastowanie korpusów językowych nie tylko w nauczaniu języków obcych, 
ale też w nauczaniu języka ojczystego, które może znaleźć swoje zastosowanie już w szkołach 
podstawowych.

Słowa klucze: Data-Driven Learning, nauczanie języków obcych, korpusy językowe, 
językoznawstwo korpusowe, narzędzia korpusowe

Language Corpora in Foreign Language Teaching – Method, Tools, Practice
Summary

The article presents the possibility of using language corpora in foreign language teaching mainly 
in teaching Czech as foreign language and partly in teaching Polish and English. The first part is 
focused on basic information about language corpora and Data-Driven Learning (DDL), a method 
which uses corpus data in language teaching. DDL was first used by British linguist Tim Johns, who 
used language corpus in work with student of English. DDL is divided traditionally into two branches: 
a) direct use of corpus in teaching, b) indirect use in teaching – preparing materials based on corpus 
data. The author briefly presents the application of this method in the Czech Republic and Poland. 
The second part is devoted to the tools used in work with corpus data. There are applications for 
Czech such as SyD and Treq being developed at the Institute of the Czech National Corpus at Charles 
University and tool Skell for English and also corpus browsers PELCRA and PoliCarp for Polish. 
The third part presents concrete exercises for students which can be used during the class. 
In summary the author points out that corpus specialists who deal with the education of both 
teacher and students play a crucial role in the use of language corpora in foreign language teaching. 
It is also worth emphasizing the wide use of language corpora not only in foreign language 
teaching but also in teaching of the mother tongue as well, which may already prove useful
in primary schools.

Key words: Data-Driven Learning, foreign language teaching, language corpora, corpus linguistics, 
corpus tools
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 Wstęp

Wraz z szybkim rozwojem nowych technologii w dziedzinie informatyki, w drugiej połowie 
XX wieku zaczynają powstawać obszerne korpusy językowe, które z biegiem lat znajdują 
swoje zastosowanie w coraz to nowszych dziedzinach. Głównym celem zestawienia 
pierwszego korpusu, którym był Brown Corpus, było wytworzenie reprezentatywnego 
źródła do prowadzenia badań językoznawczych nad amerykańskim językiem angielskim 
(Šulc 1999: 30−31). Dziś korpus jest wykorzystywany nie tylko w lingwistyce, ale również 

w translatologii, naukach społecznych, literaturoznawstwie, pedagogice, a nawet geografii. 
W obszarze naszego zainteresowania jest jednak jego wykorzystanie w akwizycji języka 
obcego.
 Jako pierwszy wykorzystanie korpusu językowego w nauczaniu języka obcego 
zaproponował brytyjski językoznawca korpusowy Tim Johns (1991), który na początku 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozwinął tzw. metodę Data-Driven Learning 
(DDL), która wbrew wszelkim oczekiwaniom nie odniosła spodziewanego sukcesu 
(Tyne 2012: 137; Römer 2009: 87), ponieważ nadal nie jest zbyt popularna wśród 
nauczycieli języków obcych, a jeśli już jest wykorzystywana to przeważnie w nauczaniu 
języka angielskiego (Vališová & Osolsobě 2012: 184). Korpusy mają również szerokie 
zastosowanie w nauczaniu języków słowiańskich, aczkolwiek w odróżnieniu od języka 
angielskiego należy skupić się na innych aspektach, jak np. deklinacja, koniugacja, rekcja 
czasownika, gramatyczna kategoria aspektu.
 Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie metody DDL, czyli metody 
wykorzystującej korpusowe dane w nauczaniu, przedstawienie narzędzi   wykorzystywanych 
do pracy z korpusem oraz konkretne zastosowanie DDL w praktyce na przykładzie 
ćwiczeń. Praca będzie skupiać się głównie na użyciu tejże metody w nauczaniu języka 
czeskiego oraz pobocznie w nauczaniu języka polskiego i angielskiego. W poszczególnych 
sekcjach zapoznamy się z terminem korpus językowy oraz teoretycznymi informacjami 
na temat DDL, narzędziami wykorzystywanymi do pracy z danymi korpusowymi i ich 
zastosowaniem w nauczaniu, a także z przykładowymi ćwiczeniami opartymi na danych 
korpusowych, które mogą zostać wykorzystane w czasie zajęć. 

1. Korpus językowy i jego wykorzystanie w nauczaniu języka obcego

Na elektronicznie opracowanych korpusach językowych oparta jest praca językoznawstwa 
korpusowego, które od samego początku zajmuje się rozwojem korpusów oraz metodologią 
ich zestawiania i wykorzystywaniem w badaniach językoznawczych (Čermák 2006: 9). 
Za Franciszkiem Čermákiem (1995: 119) „korpusem językowym rozumiemy wewnątrz 
uporządkowany, ujednolicony, zwykle też indeksowany i zintegrowany, obszerny zbiór 
elektronicznie zapisanych i przetworzonych językowych danych przeważnie w tekstowej 
formie, zaprojektowany ze względu na użycie w pewnym celu, wobec którego jest 
również uważany za reprezentatywny”. Innymi słowy korpus językowy to zbiór różnych 
typów tekstów (pisanych i mówionych) zgromadzonych w komputerowej bazie danych, 
która umożliwia automatyczne wyszukiwanie jednostek tekstowych w ich naturalnym 
kontekście, co ułatwia przeprowadzenie efektywniejszej analizy językowej.
 Swoje zastosowanie korpusy językowe znajdują również w nauczaniu, dlatego 
są przedmiotem badań zarówno językoznawców korpusowych jak również nauczycieli 
języków obcych. Za ojca tejże metody uważany jest Tim Johns (1991: 1), który w swoim 
artykule o metodzie DDL zaznacza, iż „zadaniem ucznia jest odkrywanie języka obcego,          
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a zadaniem nauczyciela jest zapewnienie kontekstu, w którym uczeń będzie mógł rozwinąć 
strategię odkrywania”. Johns (ibid.: 1−4) ma tu na myśli rozwinięcie u studenta zdolności do 
uczenia się jak się uczyć (learn how to learn) oraz zaznacza, że student jest w tym przypadku 
również naukowcem, którego dane korpusowe prowadzą do wyciągnięcia wniosków             
i opisania zasad gramatycznych. W odróżnieniu od powszechnych metod jest to podejście 
indukcyjne, które opiera się najpierw na danych korpusowych, na podstawie których 
student klasyfikuje zjawisko a następnie generalizuje reguły gramatyczne. Nauczyciel nie 
wie dokładnie jakie zjawiska i reguły odkryje student, dlatego rolą nauczyciela jest bycie 
koordynatorem kierującym badanie studenta − jego pozycja nie jest już autorytatywna 
lecz raczej partnerska. DDL stawia w centrum językowego nauczania zasady gramatyczne 
odkryte przez studenta, które bazują na danych uzyskanych z autentycznego użycia 
języka.
 DDL tradycyjnie dzielimy na dwie gałęzie ze względu na sposób pracy (Vališová 
2012: 37), który jest bezpośredni (tzw. hard DDL lub hands-on), kiedy studenci pracują 
bezpośrednio z korpusową wyszukiwarką, albo pośredni (soft DDL lub hands-off),                                
w momencie gdy studenci rozwiązują ćwiczenia oparte na danych  korpusowych 
wcześniej opracowane przez nauczyciela, np. wydrukowana konkordancja. Możemy 
również wykorzystywać korpusy w nauczaniu na trzy różne sposoby (Geist & Hahn 2012: 
124): a) nauczanie o korpusach (językoznawcze kursy w ramach studiów lingwistycznych);                 
b) wykorzystanie korpusów w nauczaniu języków; c) nauczanie o wykorzystaniu korpusów. 
Jednakże, jak ukazały badania (Römer 2009: 87; Frankenberg-Garcia 2012: 37), pomimo 
starań językoznawców korpusowych, korpusy nie są nadal popularne wśród nauczycieli 
szkół średnich, a w środowisku akademickim są propagowane głównie przez specjalistów 
korpusowych. Frankenberg-Garcia (2012) podkreśla konieczność zaimplementowania 
korpusów do codziennego nauczania języków obcych poprzez wcześniejsze 
przygotowanie nauczycieli do pracy z korpusem w ramach ich studiów, a także, jak na 
to zwraca uwagę Römer (2009), nieodzowna jest pomoc lingwistów korpusowych, którzy 
powinni wyjść na przeciw potrzebom nauczycieli poprzez tworzenie nowych narzędzi, czy 
wytwarzanie przykładowych ćwiczeń dla studentów jak np. podręcznik dla nauczycieli 
Bennetta (2010) zawierający przykładowe zadania dla studentów języka angielskiego.
 Metoda DDL jest również rozwijana w krajach słowiańskich. Na czeskim gruncie 
z początku była zaadaptowana do nauki języka angielskiego (Vališová 2011: 25−26) m.in. 
przez Jamesa Thomasa (2006), a następnie stopniowo zaczęła być rozwijana dla języka 
czeskiego przez Klárę Osolsobě (2010). Wykorzystaniu korpusu w nauczaniu języka 
czeskiego jako obcego poświęcone są prace Lukšiji (2011), Vališovej (2011, 2012), Konečnej 
& Zasiny (2014) czy Vaculovej (2013), która skupia się na problemach interferencji Polaków 
uczących się języka czeskiego. Na gruncie polskim tematyką wykorzystania korpusów      
w nauczaniu języka angielskiego zajmuje się w swoich pracach m.in. Twardo (2009) oraz 
Lewandowska (2013, 2014). Zastosowaniem metody DDL w nauczaniu języka polskiego 
jako obcego zajmuje się pobocznie niniejsza praca. 

2. Narzędzia korpusowe

Współcześnie do pracy z korpusem wykorzystuje się wiele narzędzi. Głównie w nauczaniu 
języka wykorzystywana jest tzw. konkordancja. Konkordancja (McEnery & Hardie 2012: 35) 
jest wynikiem szukanej jednostki tekstowej wraz z jej prawym i lewym kontekstem, gdzie 
każdy przykład jest umieszczony w jednym wersie, zob. Rysunek 1. Unika się stwierdzenia, 
iż konkordancja pokazuje słowa w ich naturalnym kontekście, dlatego używa się terminu 
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kluczowe słowo w kontekście (z ang. key word in context − KWIC), które realnie słowem być 
nie musi. Mogą to być również znaki interpunkcyjne, skróty czy ciąg dowolnych znaków.
 Uzyskanie wyników w formie konkordancji umożliwia m.in. interfejs KonText 
(https://kontext.korpus.cz), który został opracowany w Instytucie Czeskiego Korpusu 
Narodowego (dalej ICKN) przez Tomáša Machálka (Machálek & Křen 2013). Dzięki 
konkordancji można: ćwiczyć ze studentami morfologię, przypadki jak np. proponuje 
to Vališová (2011, 2012), rozróżniać walencję słów o podobnym, lecz jednak różnym 
znaczeniu jak w przypadku angielskich słów convince i persuade (Johns 1991), znajdować 
przekładowe ekwiwalenty używając korpusów paralelnych (Frankenberg-Garcia 2012: 
44−46; Barlow 2000) i jednojęzycznych (Lewandowska 2014) oraz badać kolokacje typowe 
dla rodzimych użytkowników (Römer 2009).

Rysunek 1. Przykład konkordancji

 Kolejną aplikacją rozwijaną w ICKN jest narzędzie SyD, które umożliwia 
wszechstronne badanie form wariantywnych zarówno w korpusie synchronicznym 
jak i diachronicznym. Do analizy wykorzystuje korpusy mówionego i pisanego języka 
czeskiego, dlatego możliwe jest porównanie form typowych dla języka książkowego 
lub potocznego, co można zauważyć na Rysunku 2., który ukazuje czeski leksem mléko 
w dwóch wariantach, literackiej i potocznej. Konkretne zastosowanie tego narzędzia 
w nauczaniu języka czeskiego jako obcego prezentują prace Vališovej (2012: 30−33)                          
i Konečnej & Zasiny (2014: 109).

Rysunek 2. Narzędzie SyD − porównanie wariantów leksemu mléko

 Pomocnym narzędziem jest baza danych przekładowych ekwiwalentów 
Treq (http://treq.korpus.cz/; Škrabal & Vavřín 2017), która umożliwia wyszukiwanie 
ekwiwalentów pomiędzy językiem czeskim a pozostałymi językami dostępnymi                                                           
w ramach wielojęzycznego korpusu InterCorp (Čermák & Rosen 2012, Kaczmarska & Rosen 
2014). Wyniki zapytania są uporządkowane według frekwencji malejąco, zob. Rysunek 3. 
Aplikacja daje możliwość skontrolowania kontekstu translatu, klikając nań, zostaniemy 
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przekierowani do interfejsu KonText, gdzie możemy sprawdzić znaczenie słowa dzięki 
paralelnej konkordancji.

 

Rysunek 3. Narzędzie Treq z wynikiem wyszukiwania leksemu přísný

 Innym narzędziem, tym razem do nauki języka angielskiego, jest Sketch Engine 
for Language Learnig (SkeLL − http://skell.sketchengine.co.uk/) stworzony przez Lexical 
Computing Ltd. Służy on również, podobnie jak wyszukiwarka korpusowa, do znajdowania 
słów w swym naturalnym kontekście, ale umożliwia też wyszukiwanie wzorców 
kolokacyjno-gramatycznych danego leksemu, czyli tzw. word sketches (jak nazywają je 
Kilgarriff et al. 2004) ukazujących związki szukanego słowa z innymi słowami (Rysunek 4.). 
Upraszczając, chodzi tu o różnego rodzaju kolokacje np. rzeczownika w funkcji podmiotu 
z czasownikiem, rzeczownika w funkcji dopełnienia z czasownikiem, rzeczownika 
z atrybutem itd. Aplikacja sprawdza się w przyswajaniu nowych związków wyrazowych 
oraz w porównywaniu na podstawie kontekstu znaczeń wyrazów o zróżnicowanym 
stopniu ekwiwalencji.
 
 

Rysunek 4. Narzędzie SkeLL prezentujące word sketch leksemu wings
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 Ostatnimi prezentowanymi tutaj narzędziami są dwie wyszukiwarki korpusowe 
przeznaczone do pracy z językiem polskim. Jedną z nich jest wyszukiwarka Poliqarp, 
która po wpisaniu zapytania daje wyniki w formie konkordancji, gdzie możemy śledzić 
znaczenie słowa w naturalnym kontekście (Rysunek 5.). Druga wyszukiwarka, PELCRA, 
oferuje prócz zwykłej konkordancji możliwość wyszukiwania kolokacji. Wystarczy wpisać 
dowolne słowo, a otrzymamy jako wyniki najczęstsze kolokaty (Rysunek 6.). Aplikacja 
wytwarza również profil diachroniczny1 słowa (lub frazy) albo profil jego rozłożenia                                        
w poszczególnych typach tekstów i kanałach.

 

Rysunek 5. Korpusowa wyszukiwarka Poliqarp

 

Rysunek 6. Kolokator PELCRA

1 Profil diachroniczny umożliwia analizę frekwencji form językowych w zależności od czasu ich użycia (Pęzik 
2012 : 262-263).
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3. Praktyczne wykorzystanie korpusów językowych

W niniejszej podsekcji zaprezentujemy cztery przykładowe ćwiczenia oparte na danych 
korpusowych, które można wykorzystać podczas zajęć. Dwa z nich będą dotyczyć języka 
czeskiego i przedstawiać podejście hard i soft DDL oraz ćwiczenia dla języka angielskiego 
i polskiego przedstawiające hard DDL.
 Nierodzimym użytkownikom języka czeskiego, będącym już na wyższym 
poziomie znajomości języka, nadal sprawia problem odróżnienie znaczenia słów, które 
różnią się jednym grafemem, por. srdečný ‚serdeczny’ i srdeční ‚sercowy’. W tym przypadku 
problemów dodatkowo przysparza podobna wymowa obu słów. Za pomocą korpusu 
SYN2015 (Křen et al. 2015), studenci mają możliwość szybko skontrolować znaczenie 
słowa, badając jego kontekst i uświadomić sobie różnice pomiędzy słowami, dzięki czemu 
mogą wyciągnąć wnioski i wytworzyć ogólne reguły. Rysunek 7. przedstawia konkordancję 
leksemu srdečný, na podstawie której student może dojść do wniosku, iż chodzi tutaj             
o przymiotnik odnoszący się do bycia miłym. Wskazują na to pojawiające się tu kolokacje: 
srdečné oslovení ‚serdeczne pozdrowienie’, srdečné setkání ‚serdeczne spotkanie’ itd. 
W przypadku leksemu srdeční (zob. Rysunek 8.) kolokacje srdeční choroby ‚choroby 
sercowe’, srdeční komora ‚komora sercowa’ itd. zdradzają, że w tym przypadku chodzi 
o przymiotnik odnoszący się do części ciała − serca. Treść zadania tego typu znajduje się 
w Aneksie 1.

 

Rysunek 7. Konkordancja leksemu srdečný

 Przykładem zadania hands-off jest ćwiczenie na utrwalenie imiesłowów czasu 
przeszłego, które zachowują długość samogłoski tematycznej poprzedzającej wyznacznik 
czasu przeszłego (por. bát se ‚bać się’ : bál se ‚bał się’). Zachowanie długiej samogłoski 
stanowi odchylenie od normy, ponieważ zwykle bezokolicznik z długą samogłoską jak 
np. spát ‚spać’ w imiesłowie czasu przeszłego ma formę spal ‚spał’. Wcześniejsze badania 
(Zasina 2014: 67) przeprowadzone na podstawie danych korpusowych potwierdziły, 
że czasowniki  zachowujące długość samogłoski tematycznej poprzedzającej wyznacznik 
czasu przeszłego stanowią jedynie lekko ponad pół procenta ze zbioru wszystkich 
czasowników. Jednakże niektóre z nich pojawiają się w języku dość często (np. stát ‚stać’, 
hrát ‚grać’ itd.), dlatego student powinien zapoznać się z zasadami ich prawidłowego 
tworzenia. Zadanie opracowane na podstawie danych z korpusu polega na uzupełnieniu 
czasowników podanych w nawiasach w odpowiedniej formie w czasie przeszłym. Treść 
zadania tego typu znajduje się w Aneksie 2.
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Rysunek 8. Konkordancja leksemu srdeční

 

Rysunek 9. Word sketch leksemu set ‚nastawić’

 Język angielski cechuje się wysoką polisemią i często studenci, którzy znają 
poszczególne słowa, nie znają jednak ich wszystkich znaczeń. Ćwiczenie oparte na pracy 
z narzędziem SkeLL umożliwia za pomocą funkcji Word sketch poznanie najczęstszych 
kolokacji. Rysunek 9. przedstawia wynik wzorca kolokacyjno-gramatycznego dla 
angielskiego leksemu set ‚nastawić’. Czasownik w zależności od połączenia z innym słowem 
jest tłumaczony różnie na język polski, por. set tone ‚ustawić dźwięk’, set record ‚ustanowić 
rekord’, set fire ‚wzniecić ogień’ itd. Zadaniem studentów jest odnalezienie różnych znaczeń 
podanego słowa, wypisanie ich wraz z przykładowym zdaniem i przetłumaczenie go na 
język ojczysty (Treść zadania tego typu znajduje się w Aneksie 3.).

 

Rysunek 10. Konkordancja walencji czasownika mówić z przyimkami



118

Nauczanie języków obcych na uczelni wyższej

 Obcokrajowcom uczącym się języka polskiego z pewnością sprawia problem 
walencja czasownika z przyimkiem. Niektóre czasowniki, jak np. mówić, łącza się nawet      
z kilkoma przyimkami. Różne przyimki łączą się również z różnymi przypadkami. Studenci 
z pomocą korpusu mogą odnaleźć przyimki łączące się z danym czasownikiem i zbadać 
ich znaczenie. Wyszukiwarka korpusowa Poliqarp udostępnia w kwadratowych nawiasach 
za wyszukiwanym KWIC informacje o kategoriach gramatycznych, więc studenci mogą też 
dowiedzieć się z jakim przypadkiem łączy się dany przyimek,  oczywiście znając uprzednio 
polski tagset. Rysunek 10. przedstawia kilka przyimków, z którymi łączy się czasownik 
mówić w naturalnym kontekście. (Treść zadania tego typu znajduje się w Aneksie 4.).
 
4. Wnioski
 
Niniejsza praca miała na celu zapoznać nauczycieli języków obcych z możliwością 
wykorzystania metody DDL w nauczaniu oraz przedstawić im kilka narzędzi, z których 
mogą korzystać w swej pracy. Ponadto praca prezentuje przykładowe ćwiczenia oparte 
na danych korpusowych. Mogą one posłużyć jako wzór do tworzenia kolejnych ćwiczeń 
bazujących na takich samych lub podobnych regułach. Co więcej, niniejszy materiał jest 
również pomocny dla studentów, którzy są zainteresowani wykorzystaniem korpusów 
w przyswajaniu języka obcego. Czasami niestety trudno przekonać nauczycieli do nowych 
metod nauczania, dlatego, jak zwrócono na to uwagę wcześniej, warto wprowadzać 
zajęcia korpusowe w ramach studiów filologicznych i pedagogicznych dla przyszłych 
nauczycieli (Frankenberg-Garcia 2012: 38). Badania Breyera (2011: 155−209) na grupie 
uczestników uniwersyteckiego kursu Data-driven learning: The learner as researcher 
ukazały, że niewiele przyszłych nauczycieli ma doświadczenie z pracą z korpusem – 
niemal 95% z nich odpowiedziało, że w ogóle nie wie, jak go wykorzystywać. Niemniej 
jednak trafnym rozwiązaniem jest również pokazanie studentom możliwości, które daje 
im korpus w uczeniu się języka obcego. Mogą oni sami sięgać po tego rodzaju źródło, 
aby rozwiązywać zadania domowe zadawane przez nauczycieli bez doświadczenia z DDL 
i tym samym wzbogacać swą wiedzę o regułach i zasadach gramatycznych danego języka 
samodzielnie.
 Istotną rolę spełniają tutaj specjaliści korpusowi, którzy skupiają się na edukacji 
zarówno nauczycieli jak i studentów. Bez wątpienia wpływa to korzystnie na popularyzację 
wykorzystania korpusów i różnych narzędzi korpusowych. Korpusy językowe znajdują 
zastosowanie nie tylko w nauczaniu języków obcych, ale również mogą być śmiało 
wdrożone w program nauczania języka ojczystego już nawet w szkołach podstawowych 
(Čermáková & Chlumská 2015). Takie starania podjęto w Republice Czeskiej, gdzie 
udało się włączyć ćwiczenia korpusowe do nowego wydania podręczników i ćwiczeń 
z języka czeskiego dla klas ósmych i dziewiątych szkoły podstawowej (zob. Krausová et 
al. 2014, 2015). Praca z korpusem od wczesnych lat szkolnych niewątpliwie przyczyni się 
w przyszłości do rozwoju wielu nowych badań w różnych dziedzinach nauki opartych 
na danych korpusowych oraz do rozwinięcia nowych narzędzi i metod wykorzystywania 
korpusów w nauce.
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Aneks 1. Przykładowe zadanie rozróżniania znaczenia słów o takiej samej podstawie 
zakończonych na -ní, -ný

Zadání: 
Pomocí korpusu SYN2015 najděte k následujícím slovům příklady slovních 
spojení a následně vysvětlete, v čem spočívá jejich rozdíl ve významu.

a) sluneční – slunečný
..................................................... .....................................................
b) srdeční – srdečný
..................................................... .....................................................
c) trestní – trestný
..................................................... .....................................................
d) zábavní – zábavný
..................................................... .....................................................
e) dvorní – dvorný
..................................................... .....................................................
f ) adresní – adresný
..................................................... .....................................................
g) životní – životný
..................................................... .....................................................
h) čelní – čelný
..................................................... .....................................................

Klíč:
a) sluneční (‚vztahující se k slunci‘, např. paprsky, energie, soustava) × slunečný (‚jasný, 
slunný‘, např. den)
b) srdeční (‚vztahující se k srdci‘, např. tkáň, sval, záchvat) × srdečný (‚přátelský, vřelý‘, např. 
dík, smích)
c) trestní (‚vztahující se k trestu‘, např. právo) × trestný (‚postižitelný trestem‘, např. čin)
d) zábavní (‚určený k pobavení‘, např. park) × zábavný (‚přinášející pobavení‘, např. program, 
společník)
e) dvorní (např. dáma, etiketa) × dvorný (‚chovající se po dvorském způsobu, uhlazený‘, 
např. rytíř)
f ) adresní (např. štítek určený pro napsání adresy) × adresný (‚zcela konkrétní‘, např. výtka 
konkrétní osobě, např. zásilka, bod)
g) životní (‚vztahující se k životu‘, např. podmínky, projevy) × životný (ve významu ‚živý, 
živoucí‘, např. postava)
h) čelní (např. kost) × čelný (‚stojící v čele‘, např. představitel státu)
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Aneks 2. Przykładowe zadanie hand-off na utrwalenie imiesłowów czasu przeszłego 
zachowujących długość samogłoski tematycznej poprzedzającej wyznacznik czasu 
przeszłego

Zadání: 
Slova uvedená v závorkách dejte do správných tvarů minulého času. 

Ale stařenka ............................ (přát si) nebýt sama. Smutně se na mě .............. (usmát − 
ona). Stavba ............ (stát) celkem 15 miliard korun. Ve druhé půli už ................... (hrát 
− my) vabank. Ona .... na něho ................ (usmát se). Tři roky po sobě .................. (vyhrát 
−oni) běh na pět kilometrů. Přitom .... oba ............... (přát si) dítě. Skutečně .................. 
(zdát se − ono), že to Anthonymu docela jde. Pořád ...................... (hrát − já) v muzikálu. 
Na konferenčním stolku .................... (stát) vedle masivního popelníku z českého 
skla soška Lenina. Šíleně se ........................ (smát − ony). Včera totiž ....................... (prohrát 
− oni) další zápas. Československo .......................... (bát se) statisíců sovětských vojáků. 
Nahlas .......................... (zasmát se − já). Čeští basketbalisté .................... (vyhrát) v prvním 
utkání evropské kvalifikace divize B na Slovensku 65:60. Němci ..... dobrosrdečně 
 .................. (smát se) jejich chybám. Kapitánovi ...................... (zdát se), že se na něho 
dívají vyčítavě. Hrozně jsem se ........................... (bát se − já). V celém play off ................. 
(prohrát − oni) jen na jeho začátku s Třincem. Ale nakonec .............. tomu opravdu 
srdečně ............. (zasmát se − já).

Klíč:
Ale stařenka si přála (přát si) nebýt sama. Smutně se na mě usmála (usmát − ona). Stavba 
stála (stát) celkem 15 miliard korun. Ve druhé půli už jsme hráli (hrát − my) vabank. Ona se na 
něho usmála (usmát se). Tři roky po sobě vyhráli (vyhrát −oni) běh na pět kilometrů. Přitom 
si oba přáli (přát si) dítě. Skutečně se zdálo (zdát se − ono), že to Anthonymu docela jde. 
Pořád jsem hrál/a (hrát − já) v muzikálu. Na konferenčním stolku stála (stát) vedle masivního 
popelníku z českého skla soška Lenina. Šíleně se smály (smát se − ony). Včera totiž prohráli 
(prohrát − oni) další zápas. Československo se bálo (bát se) statisíců sovětských vojáků. 
Nahlas jsem se zasmál (zasmát se − já). Čeští basketbalisté vyhráli (vyhrát) v prvním utkání 
evropské kvalifikace divize B na Slovensku 65:60. Němci se dobrosrdečně smáli (smát se) 
jejich chybám. Kapitánovi se zdálo (zdát se), že se na něho dívají vyčítavě. Hrozně jsem se 
bál (bát se − já). V celém play off prohráli (prohrát − oni) jen na jeho začátku s Třincem. Ale 
nakonec jsem se tomu opravdu srdečně zasmál (zasmát se − já).

Aneks 3. Przykładowe zadanie na wieloznaczne słowa i utrwalenie ich znaczenia

Exercise: 
Using Word sketch in SkeLL tool (http://skell.sketchengine.co.uk/) try to find 
all possible objects of the verb set. Furthermore, try to translate them into 
your native language. Does the verb set have the same meaning in all found 
collocations in your language? What are the differences, if any? Is the meaning of 
the verb set the same in your native language?
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Key:
to set a record  ustanowić rekord
to set a standard ustanowić standard
to set a stage  postawić scenę
to set fire  wzniecić ogień
to set sail  postawić żagiel
to set goal  postawić sobie za cel
to set foot  postawić stopę
to set limit  ustanowić limit
to set example  dać przykład
to set tone  ustawić dźwięk
to set precedent stanowić/ stać się precedensem
to set date  ustawić datę
to set target  postawić sobie za cel
to set price  ustalić cenę
to set sight  postawić sobie za cel

The verb set changes its meaning depending on the collocation. The meaning of the verb 
is not the same in Polish because Polish has more equivalents for single verb set which 
have different meanings. In that case Polish semantics is richer than English.

Aneks 4. Przykładowe ćwiczenia na walencję czasownika z przyimkiem

Zadanie: 
Wykorzystując korpusową wyszukiwarkę Poliqarp (http://nkjp.pl/poliqarp/) 
za pomocą zapytania mówić [pos=”prep”] znajdź co najmniej cztery przyimki, 
z którymi łączy się czasownik mówić. Do każdego przyimka wypisz z korpusu 
jedno przykładowe zdanie i napisz z jakim przypadkiem łączy się przyimek.

Klucz:  →
mówić o czymś/kimś − miejscownik → Nawet przyjaciołom będzie wolno mówić o 
szczęściu.
mówić do kogoś − dopełniacz → Bądź łaskawa mówić do mnie uprzejmiej.
mówić z kimś  − narzędnik → Nie mogę mówić  z ojcem!
mówić za kogoś − dopełniacz → Każdy powinien mówić za siebie.
mówić przy kimś/czymś − miejscownik → Nie chciałem tego mówić przy Kasi.
mówić bez kogoś/czegoś − dopełniacz → Wolała mówić bez świadków.
mówić przez kogo/co − biernik → Nie mogłem nic mówić przez telefon.
mówić od kogo/czego − dopełniacza → Ksiądz bowiem nie może mówić od siebie.
-------------------------------------------------------------
mówić + po  jakiemu − wyrażenie przysłówkowe → Zaczął mówić po islandzku.
mówić + okolicznik → Mówić w miarę wyraźnie.
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Nauczyciel akademicki jako tutor 
– wdrożenie modelu tutoringu w szkolnictwie wyższym

Agnieszka Kucfir
Uniwersytet Wrocławski

Streszczenie

Współczesne szkolnictwo wyższe poszukuje coraz to nowych rozwiązań zwiększających 
efektywność i atrakcyjność oferty dydaktycznej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
zarysu jednej z metod wpisujących się w ten schemat – modelu tutoringu. W metodzie tej nauczyciel 
akademicki przyjmuje rolę tutora, który prowadzi niedużą grupę studentów. Taka forma pracy 
wskazuje na najbardziej charakterystyczną cechę omawianej funkcji – indywidualne podejście do 
podopiecznego. Głównym zadaniem tutora jest rozwijanie potencjału intelektualnego studenta 
i motywowanie go do samodzielnej pracy, a nie podawanie prawidłowych odpowiedzi na zadawane 
pytania. Tutor skupia swoją aktywność na obserwowaniu, pomaganiu i wyjaśnianiu; skłania 
studentów do samodzielnego myślenia i pobudza ich kreatywność. Nauczyciel akademicki będący 
tutorem nie „naucza”, nie narzuca gotowych rozwiązań, lecz doradza, wspiera proces aktywnego 
i efektywnego uczenia się i pomaga zrozumieć. Kluczowa w tym modelu jest także interakcja 
i współpraca na linii tutor-student o silnie zindywidualizowanym charakterze, która opiera się na 
szeregu spotkań, tzw. tutoriali, w ramach których realizowane są wspólnie wypracowane cele 
dydaktyczne. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną: geneza i najważniejsze założenia 
metody tutoringu, model współpracy na linii tutor-student, sylwetka tutora, a także korzyści 
płynące z wdrożenia tej metody oraz jej potencjalne słabości.

Słowa klucze: tutor, tutoring, tutorial, szkolnictwo wyższe

Academic Teacher as a Tutor - 
the Implemantation of a Tutoring Model in Tertiary Education

Summary

Higher education system is nowadays looking for new solutions to increase the efficiency and 
attractiveness of teaching. The aim of this article is to outline one of the methods that fits in 
this scheme – a tutoring model. In this method a university teacher becomes a tutor, who leads 
a small group of students. This form of cooperation indicates the most characteristic feature of this 
method – individual approach to the student. The main task of a tutor is to develop the students’ 
intellectual potential and to motivate them to work independently, rather than to give them correct 
answers to questions. A tutor focuses his or her activity on observing, helping and explaining, 
encourages students to think and stimulates their creativity. An academic tutor does not  ‘teach’, 
does not impose ready-made solutions, but advises, supports the process of active and effective 
learning, and helps to understand. The key to this model is the interaction and highly individualized 
cooperation between a tutor and a student, which is based on a set of meetings (tutorials) in which 
learning objectives are implemented. In this paper I will present the source and main features of 
the tutoring method, the cooperation model between a tutor and a student, features of the tutor as 
well as benefits from the implementation of this method and its potential weaknesses.

Key words: tutor, tutoring, tutorial, higher education system



125

Rozdział 2 Podejścia, metody, narzędzia i regulacje prawne wykorzystywane w nauczaniu  języka obcego na lektoratach

Wstęp

Osobę prowadzącą zajęcia dydaktyczne w szkole wyższej zwyczajowo określa się mianem 
nauczyciela akademickiego. Warto zauważyć jednak, że współcześnie „nauczyciel” to tylko 
jedna z wielu ról, jakie może przyjąć pracownik dydaktyczny w procesie edukacyjnym. 
Coraz częściej pojawiają się w tym kontekście pojęcia takie jak: mentor, coach czy 
instruktor, które są odpowiedzią na konkretne, ale wciąż zmieniające się potrzeby 
i oczekiwania zarówno studentów, jak i uczelni wyższych. Jedną z możliwych do realizacji 
w tym systemie ról jest rola tutora.
 W niniejszym artykule zaprezentowana zostanie geneza i istota metody oraz 
założenia modelu współpracy opartej na tutoringu, cechy wzorcowego tutora, a także 
korzyści dla studentów, nauczycieli i uczelni wynikające z wdrożenia omawianego systemu 
oraz trudności i słabe strony modelu.
 
1. Pojęcie tutora i tutoringu

Idea tutora (z łaciny – opiekun) swoją nazwę zaczerpnęła od angielskiego terminu tutor, 
oznaczającego prywatnego nauczyciela lub korepetytora. W dzisiejszych czasach termin 
ten jest jednak używany w nieco innym kontekście. Słownik języka polskiego PWN podaje, 
że tutor to „pracownik uniwersytetu lub innej szkoły czuwający nad przebiegiem studiów 
studentów kształcących się w indywidualnym trybie”.1 Model dydaktyczny, w którym 
edukator przyjmuje rolę tutora nazywany jest tutoringiem. Piotr Czekierda, definiuje ten 
model jako „metodę indywidualnej opieki nad podopiecznym, opartą na relacji mistrz-
uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka stara się o pełny rozwój 
jego potencjału”.2 W przytoczonej definicji można wyróżnić pięć filarów istoty analizowanej 
metody:

• indywidualny charakter,
• relację tutor-student,
• podejście całościowe (a nie wycinkowe),
• rozwój jednostki (obu stron) jako cel nadrzędny,
• odkrycie i pełne wykorzystanie możliwości jednostki.

 Podobnego podejścia można doszukać się w definicji proponowanej przez Czaykę-
Chełmińską: „Główne wyznaczniki metody to jej indywidualny charakter, sytuacyjność, 
praktyczność i kompleksowość wykorzystywanych narzędzi, podejście całościowe 
(holistyczne), oparcie na osobistej relacji, doświadczeniu i samoświadomości”.3 Zbiór tych 
wszystkich cech tworzy niezmienną istotę zagadnienia tutoringu.

2. Geneza

W literaturze przedmiotu wskazuje się na rozmaite źródła leżące u podstaw idei tutoringu, 
jednak wśród najważniejszych wyróżnić można cztery podwaliny modelu znanego nam 
we współczesnej formie:

1 www.sjp.pwn.pl.
2 Czekierda, P. 2015, Czym jest tutoring. W: P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.) Tutoring. Teoria, praktyka, 
studium przypadków. Warszawa, s 20.
3 Czayka-Chełmińska, K. 2007. Metoda tutoringu. W:B. Kaczarowska (red.) Turoring. W poszukiwaniu metody 
kształcenia liderów. Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów, s. 40.
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1. starożytna relacja mistrz-uczeń,
2. tutor jako prywatny nauczyciel w tradycji anglosaskiej,
3. uniwersytety w Oksfordzie i Cambridge jako ośrodki wiodące w tej dziedzinie,
4. psychologia pozytywna Selinkera.4

 Elementy metody tutoringu sięgają starożytności, kiedy to greccy filozofowie, 
tacy jak Sokrates i Platon, prowadzili ze swoimi uczniami rozmowy, których celem było 
pobudzenie wysiłku intelektualnego oraz nauka krytycznego myślenia za pośrednictwem 
umiejętnie stawianych inspirujących pytań i problemów.5 Co ważne, mistrz nie podsuwał 
uczniowi gotowych odpowiedzi i rozwiązań, a jedynie motywował go do samodzielnego, 
aktywnego i zaangażowanego działania.
 Na nowo idea ta narodziła się w Anglii, gdzie była reakcją na brak powszechnego 
systemu szkolnictwa. Pionierami w tej kwestii byli studenci lub młodzi absolwenci 
uniwersytetu w Oksfordzie, których zatrudniano w charakterze prywatnych nauczycieli 
dla dzieci z wysoko urodzonych i zamożnych rodzin. Z czasem jednak ta forma edukacji 
przeniosła się także na angielskie uczelnie wyższe, gdzie zyskała ogromną popularność 
i zagościła na stałe. Na dwóch najbardziej prestiżowych uniwersytetach: w Oksfordzie 
i Cambridge jest to obecnie podstawowa metoda kształcenia studentów.6 
 Ostatnim filarem genezy omawianej metody jest stosunkowo nowa idea 
psychologii pozytywnej, opublikowana w 2000 roku,7 której największym promotorem 
i propagatorem jest Martin Seligman z Uniwersytetu Pensylwańskiego w Filadelfii. 
Jednostka wg przedstawicieli tego nurtu w psychologii „nie w pełni zdaje sobie sprawę 
z własnych zalet i talentów”, równocześnie jednak jest to „człowiek zdolny do rozwoju, 
pełen możliwości, bogaty wewnętrznie”, który przede wszystkim „wymaga, by uświadomić 
mu własne możliwości i wspierać rozwój jego sił wewnętrznych”.8 Taki obraz jednostki 
idealnie wpisuje się w założenia i model współpracy oparty na relacji tutor-student.

3. Założenia metody tutoringu

Istotą modelu tutoringu jest jego spersonalizowany charakter. Nie należy jednak zbyt 
pochopnie utożsamiać tej metody dydaktycznej z kształceniem zindywidualizowanym, 
przyjmującym na uczelniach wyższych najczęściej postać seminariów licencjackich czy 
magisterskich, które od tutoringu odróżnia węższy zakres zainteresowań (szczególnie 
potencjałem intelektualnym studenta) oraz wycinkowe spojrzenie na problem badawczy. 
Na przeciwległym biegunie względem edukacji zindywidualizowanej znajduje się z kolei 
kształcenie masowe (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które od tutoringu różni się 
przede wszystkim liczbą osób zaangażowanych w proces dydaktyczny.9 Indywidualny 
charakter analizowanego modelu objawia się przede wszystkim w spersonalizowaniu 
ścieżki edukacji jednostki z uwzględnieniem jej osobistych zdolności, możliwości i potrzeb, 
a także w procesie tworzenia swoistej partnerskiej relacji między tutorem a studentem, 

4 Hinc, J. 2016. Tutoring akademicki jako metoda kształcenia kompetencji translatorskiej – opis projektu. 
Lingwistyka Stosowana 16 (1), s. 24.
5  Nowak-Żółty, E., Górniak, L. 2014. Znaczenie relacji zaufania w tutoringu akademickim. http://www.ktime.up. 
krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/nowak.pdf, dostęp: 04.11.2016. 
6 Pełczyński, Z. 2007. Metoda tutoringu. W: B. Kaczarowska (red.) Tutoring. W poszukiwaniu metody 
kształcenia liderów. Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów, s. 31.
7 Seligman, M. 2000. Positive psychology. An introduction. W: “American Psychologist”, Vol 55(1), s. 5-14.
8 Tucholska, K., Gulla, B. 2007. Psychologia pozytywna – krytyczna analiza koncepcji. W: P. Francuz, W. Otrębski 
(red.) Studia z psychologii w KUL. Tom 14, Lublin: Wyd. KUL, s. 115.
9 Hinc, J., op.cit.
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opartej na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i odpowiedzialności. Ważną cechą tej relacji 
jest także fakt, że student nie jest tu jedyną stroną czerpiącą korzyści intelektualne i osobiste 
– model ten sprzyja również rozwojowi samego tutora, a współpraca z podopiecznym 
wzbogaca jego wiedzę i doświadczenie.10 Dlatego też powszechnie uważa się, że tutoring 
jest „spotkaniem ludzi w drodze rozwoju” .11

 Jednym z głównych celów tutoringu jest rozwój umiejętności samodzielnego 
(krytycznego) myślenia i analizowania. Nie chodzi tu więc o nauczanie i przekazywanie 
wiedzy w sposób tradycyjny, a raczej o wskazywanie drogi, pobudzanie samorozwoju 
jednostki i pełne wykorzystanie jej potencjału.12 Zadaniem tutora jest więc w procesie 
współpracy ze studentem odkrycie jego predyspozycji i atutów oraz przełożenie ich 
na konkretne cele i działania edukacyjne. Na studencie natomiast spoczywa zadanie 
samokształcenia i ciągłego pogłębiania posiadanej już wiedzy. Kluczowym, odnoszącym 
się do teorii Seligmana elementem idei tutoringu jest swoista zmiana kierunku procesu 
kształcenia, w którym tutor koncentruje się przede wszystkim na wyszukiwaniu 
i eksponowaniu mocnych stron oraz talentów podopiecznego, a nie na tradycyjnych 
próbach wyłowienia słabych punktów i wskazania niewiedzy.13 Dodatkowym walorem 
naturalnie wynikającym z metod i narzędzi stosowanych w ramach analizowanej idei 
jest kształtowanie tradycyjnych umiejętności akademickich, które z powodzeniem 
można zastosować w życiu zawodowym i osobistym, czyli umiejętności dyskutowania, 
argumentowania i obrony własnego stanowiska, prezentowania wiedzy oraz pisania 
tekstów.
 Niezwykle istotną cechą modelu tutoringu, w znacznym stopniu determinującą 
jego charakter i możliwość implementacji w procesie edukacyjnym, jest elitaryzm. 
Wymiernie oznacza to, że jest to metoda ekskluzywna, a nie inkluzywna, czyli skierowana 
do ściśle określonej, wybranej grupy studentów, nie zaś do ich ogółu.14 Mowa tu głównie 
o studentach wybitnie uzdolnionych, przejawiających szczególne zainteresowanie daną 
dziedziną nauki, aktywnych i zaangażowanych w działalność akademicką. Podejście takie 
wyraźnie przeciwstawia omawiany model powszechnemu kształceniu masowemu, które 
niewątpliwie mocno charakteryzuje współczesny system edukacji w polskich szkołach 
wyższych. Z przesłanki elitarności wyłania się z kolei pewien szczególny cel tutoringu, 
nieco odbiegający od umiejscawiania w centrum zainteresowania rozwoju jednostki, 
a skupiający się na rozwoju ogółu społeczności akademickiej i samej uczelni wyższej 
– poszukiwanie talentów naukowych i osób zainteresowanych karierą akademicką.15 
W ten sposób omawiany model może przyczyniać się do zasilania uniwersyteckiej kadry 
naukowo-dydaktycznej, a w konsekwencji także do zwiększenia liczby potencjalnych 
przyszłych tutorów.

10 Brzezińska, A. I., Rycielska, L. 2009. Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela. W: P. Czekierda, M. 
Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole. Między	teorią	a	praktyką	zmiany	
edukacyjnej. Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej, s. 28.
11 Kaczmarek, M. 2013. Tutoring, coaching, mentoring w pracy akademickiej. Folia Pomeranae Universitatis 
Technologiae Stetinensis. Oeconomica 303 (72), s. 74.
12 Cichorzewska, M. 2014. Tutoring w kształceniu akademickim. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA nr 1, 
vol. 5, s. 222.
13 Donnelly, R., Fitzmaurice, M. 2005. Collaborative Project-based Learning and Problem-based Learning in Hi-
gher Education: a Consideration of Tutor and Student Role in Learner-Focused Strategies. http://arrow.dit.ie/cgi/
viewcontent.cgi?article=1006&context=ltcbk, dostęp: 04.11.2016.
14 Pełczyński, Z., op.cit.
15 Cichorzewska, M, op.cit.



128

Nauczanie języków obcych na uczelni wyższej

4. Model współpracy

W oparciu o założenie, iż sednem tutoringu jest jego spersonalizowany charakter, model 
współpracy między tutorem i jego podopiecznym jest opracowywany indywidualnie 
dla każdego studenta tak, aby uwzględniał jego potencjał intelektualny, predyspozycje, 
oczekiwania i potrzeby, a także osobowość i etos pracy samego tutora. Można jednak 
wyróżnić cztery fazy, w ramach których przebiega współpraca na linii opiekun-
podopieczny:

1. diagnoza, w ramach której strony poznają wzajemnie siebie, a tutor dokonuje oceny 
zdolności i oczekiwań studenta;
2. projektowanie, które polega na wyznaczeniu konkretnych celów kształcenia, planów 
i metod działania;
3. implementacja, czyli realizacja ustalonego planu współpracy;
4. rekapitulacja, czyli podsumowanie wyników współpracy i przekazanie informacji 
zwrotnej drugiej stronie.16

W klasycznym modelu tutoringu na przykładzie oksfordzkim podstawową jednostką 
współpracy jest tutorial, czyli spotkanie indywidualne bądź grupy 2-3 osób z tutorem. 
Spotkanie takie trwa zwykle 60 minut i zwyczajowo odbywa się raz w tygodniu. 
Przyjmuje się, że 8-12 tutoriali w semestrze wystarczy do opanowania zakresu materiału 
dotyczącego danego przedmiotu i pozytywnego zdania egzaminu . Liczba i czas trwania 
poszczególnych spotkań może jednak różnić się w zależności od specyfiki przedmiotu, 
stylu pracy danego tutora czy potrzeb i możliwości studenta.
 W klasycznym modelu tutoringu na przykładzie oksfordzkim podstawową 
jednostką współpracy jest tutorial, czyli spotkanie indywidualne bądź grupy 2-3 osób 
z tutorem. Spotkanie takie trwa zwykle 60 minut i zwyczajowo odbywa się raz w tygodniu. 
Przyjmuje się, że 8-12 tutoriali w semestrze wystarczy do opanowania zakresu materiału 
dotyczącego danego przedmiotu i pozytywnego zdania egzaminu.17 Liczba i czas trwania 
poszczególnych spotkań może jednak różnić się w zależności od specyfiki przedmiotu, 
stylu pracy danego tutora czy potrzeb i możliwości studenta.
 Każdy tutorial odbywa się według pewnego stałego schematu i składa się 
z trzech głównych elementów: eseju, refleksji i dyskusji. Esej, będący efektem samodzielnej 
pracy i zgłębiania wiedzy przez ucznia, jest podstawową formą aktywności studenta 
w ramach tutoringu, a jego odczytanie stanowi otwarcie każdego spotkania. Jego celem 
jest refleksyjna i krytyczna analiza problemu zadanego przez opiekuna lub częściej 
wybranego przez samego podopiecznego; po jego odczytaniu następuje czas na 
wspólną refleksję i dyskusję.18 Za optymalną liczebnie grupę podopiecznych uznaje się 
grupę co najmniej dwuosobową, gdyż sprzyja ona krytycznej wymianie myśli w dużo 
większym stopniu niż spotkania indywidualne, jako że podopieczni mogą dodatkowo 
czerpać inspirację i wiedzę od siebie wzajemnie. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że w omawianym modelu to przede wszystkim student jest stroną aktywną – tutor 
wskazuje jedynie możliwe do wykorzystania źródła i mobilizuje podopiecznego do 
twórczego, samodzielnego studiowania danego problemu i pozyskiwania wiedzy.

16 Witkowska-Tomaszewska, A. 2011. Czym jest tutoring? W: Tutoring, metoda zarządzania talentami. Z 
praktyki tutoringu akademickiego. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Projekt „Nowoczesny 
Wykładowca – tutor i coach. Warszawa, s. 17.
17 Pełczyński, Z., op.cit., s. 32.
18 Kaczmarek, M., op.cit., s. 75.
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5. Sylwetka tutora

Podobnie jak przed studentami zainteresowanymi realizowaniem ścieżki edukacji 
akademickiej metodą tutoringu, tak i przed samymi potencjalnymi tutorami stawia 
się określone wymagania i oczekiwania. W pierwszej kolejności należy w tym miejscu 
ponownie odnieść się do jednej z kluczowych cech modelu tutoringu, czyli jego 
elitarności. W kontekście osoby tutora oznacza ona, iż nie każdy nauczyciel akademicki 
posiada odpowiednie predyspozycje, które pozwolą mu objąć rolę tutora w procesie 
dydaktycznym. Osoba będąca tutorem musi bowiem posiadać zarówno pewne cechy 
osobowości, charakteru i usposobienia, jak i określony profil zawodowy, które razem 
tworzą podstawy niezbędne do zapewnienia właściwego i efektywnego funkcjonowania 
omawianej metody.
 Przede wszystkim tutora powinny charakteryzować wysoko rozwinięte 
umiejętności interpersonalne.19 Mowa tu przede wszystkim o łatwości w nawiązywaniu 
kontaktów i komunikowaniu się z drugim człowiekiem, które są niezwykle ważne 
w procesie budowania zindywidualizowanej, partnerskiej relacji między opiekunem 
a podopiecznym. Wytworzenie takiej relacji, która jest oparta na wzajemnym zaufaniu 
i w której oba podmioty są sobie równe, a relacja władzy i podwładności odchodzi na drugi 
plan, sprzyja owocnej dyskusji i swobodnej, krytycznej wymianie myśli.20 Z drugiej strony 
szczególnie istotne jest także zachowanie równowagi i wytworzenie w podopiecznym 
poczucia odpowiedzialności za własną pracę.
 Bardzo ważnymi cechami są również otwartość, charyzma i entuzjazm. 
Charyzmatyczny i entuzjastyczny tutor skutecznie mobilizuje studenta do pogłębiania 
aktywności oraz zaangażowania w proces samokształcenia, a także zaraża go pasją 
do nauki i poszerzania wiedzy. Otwarty opiekun zachęca z kolei podopiecznego 
do nieskrępowanego wyrażania swoich opinii, nawet tych kontrowersyjnych, oraz do 
dzielenia się swoimi wątpliwościami i problemami napotykanymi na drodze rozwoju 
intelektualnego. Warto podkreślić, że tutora także powinna cechować nieustająca chęć 
samorozwoju i samodoskonalenia, dlatego w modelu tutoringu oczekuje się dwustronnych 
korzyści oraz dwukierunkowego wzbogacania wiedzy i doświadczenia.
 Tutor powinien ponadto posiadać doskonale rozwinięte umiejętności 
diagnostyczne.21 Są one niezbędne do prawidłowego odczytania i zdefiniowania 
potencjału, możliwości oraz potrzeb studenta, a następnie opracowania optymalnej 
spersonalizowanej ścieżki jego kształcenia. Niewątpliwą pomocą w realizacji tego 
zadania jest doświadczenie naukowo-dydaktyczne opiekuna, które z kolei stanowi źródło 
autorytetu, jakim powinien cieszyć się tutor wśród swoich podopiecznych.
 Wsparciem w realizacji założeń tutoringu są dla tutora także techniki coachingu 
oraz metoda mentoringu. Coaching definiuje się najczęściej jako sztukę wspomagania 
aktywności, procesu uczenia się i rozwoju jednostki.22 Mentorem natomiast nazywa się 
jednostkę o większym doświadczeniu, która pragnie podzielić się swoją wiedzą z osobą 
o mniejszym doświadczeniu. Mentoring łączy w sobie coaching, wsparcie, doradztwo 

19 Górniak, L., Nowak-Żółty, E. 2012. Czynniki specyficzne i niespecyficzne w ocenie skuteczności kształcenia z 
wykorzystaniem tutoringu i e-learningu. http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/gorniak 
.pdf, dostęp 04.11.2016.
20 Nowak-Żółty, E., Górniak, L., op.cit., s. 3.
21 Kaczmarek, M., op.cit.
22 Downey, M. 2001. Effective Coaching. London: Texere Publishing Limited.
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i networking.23 Na podstawie powyższych definicji można uznać więc, że coaching 
to zbiór technik, z których korzystają zarówno tutoring, jak i mentoring, przy czym 
mentoring kładzie większy nacisk na rolę mentora jako osobę mistrza. Niezależnie 
jednak od definicji uznaje się, że wszystkie trzy metody za wspólny cel stawiają 
sobie wykreowanie między studentem a nauczycielem akademickim szczególnej 
więzi, która zmotywuje tych pierwszych do zdobywania i pogłębiania wiedzy.24

6. Korzyści wynikające z metody tutoringu

Szereg korzyści, które płyną z wdrożenia metody tutoringu w środowisku akademickim 
podzielić można na trzy główne grupy, w zależności od głównego beneficjenta: studenta, 
tutora oraz samej szkoły wyższej. Począwszy od studenta, wśród zalet analizowanego 
modelu wskazuje się:

• rozwijanie umiejętności samodzielnego, krytycznego, logicznego myślenia, 
umiejętności analitycznych, myślenia nieszablonowego i twórczego oraz umiejętności 
rozwiązywania problemów;25

• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, a szczególnie dyskutowania, jasnego 
wyrażania opinii, kontrargumentowania, prezentowania i obrony własnego 
stanowiska;26

• pobudzanie motywacji do samorozwoju, pogłębiania swojej wiedzy oraz kształtowanie 
odpowiednich nawyków w zakresie organizacji pracy;
• zwiększenie aktywności, zaangażowania i odpowiedzialności za kształt procesu 
dydaktycznego oraz formowanie spersonalizowanej ścieżki edukacji;27

• zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.
 Studenci uniwersytetów w Oksfrodzie i Cambridge, będących kolebką i ostoją 
współczesnej idei tutoringu, bardzo pozytywnie odnoszą się do omawianego modelu, 
wskazując na niezwykle cenne doświadczenie zdobyte w wyniku uczestnictwa w tej 
formie kształcenia akademickiego. Wspominając o intensywności pracy oraz ilości czasu 
poświęconych na samodzielne studia i samodoskonalenie, podkreślają jednocześnie 
wpływ tutorów na ich rozwój intelektualny i osobisty.28 
 Nie mniej pozytywnych skutków przynosi implementacja metody tutoringu 
w odniesieniu do nauczycieli akademickich:

• źródło nowego doświadczenia zawodowego, poszerzanie wiedzy w zakresie metod 
dydaktycznych, a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy;29

• źródło inspiracji i nowych celów, tworzenie motywacji do ciągłego poszerzania 
kompetencji, samorozwoju i doskonalenia umiejętności;

23 Clutterbuck, D. 1991. Everyone Needs a Mentor. London: Institute of Personnel and Development.
24 Kaczmarek, M., op.cit., s. 74.
25 Wood, D., Bruner, J.S., Ross, G. 1976. The role of tutoring in problem solving. W: J. Child Psychol. Psychiat. Vol 
17, s. 90.
26 Clark, J. 2002. The Oxford Tutorial: The Students’ Perspective. W: D. Palfreyman (red.) The Oxford Tutorial: 
‘Thanks, you taught me how to think’, OxCHEPS Occasional Paper No. 1, s. 79.
27 Cichorzewska, M. 2014, op.cit., s. 225.
28 Smith, A. 2002. Been there; Got the T-shirt: The perspective of a recent survivor of the tutorial system… W: 
D. Palfreyman (red.) The Oxford Tutorial: ‘Thanks, you taught me how to think’, OxCHEPS Occasional Paper No. 1, 
s. 74-75.
29 Chmura, M. Tutoring	–	rozważania	nad	metodą	rozwoju	potencjału	oraz	jej	adaptacją	na	polskich	wydziałach	
prawa (wprowadzenie do dyskusji), http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/41012/22_Marta_Chmura.pdf, 
dostęp: 04.11.2016, s. 164.



131

Rozdział 2 Podejścia, metody, narzędzia i regulacje prawne wykorzystywane w nauczaniu  języka obcego na lektoratach

• kreowanie pozytywnego wizerunku nauczyciela akademickiego jako mistrza, 
przyjaciela w rozwoju oraz budowanie relacji ze studentami;
• dostępność nowej ścieżki rozwoju zawodowego, a także możliwość rozbudowy sieci 
kontaktów osobistych i zawodowych.30

Tutoring, oprócz tego że wymaga od tutora odpowiedzialności, pewnego wkładu pracy 
i poświęcenia uwagi podopiecznym, daje więc nauczycielom akademickim ogromną 
szansę na rozwój osobisty i doskonalenie umiejętności zarówno dydaktycznych, 
jak i interpersonalnych. Metoda ta może także zapobiegać wypaleniu zawodowemu.31

 Ostatnim z beneficjentów wdrożenia modelu tutoringu na uczelni wyższej jest 
sama uczelnia. W tym kontekście wskazuje się przede wszystkim na:

• poprawę jakości kształcenia i kultury organizacji, które z kolei mają pozytywny wpływ 
na wizerunek ośrodka;32 
• zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności oferty uczelni, a także jej konkurencyjności 
na rynku szkół wyższych;
• stworzenie systemu wyłaniania i kształtowania młodych elit, które w przyszłości mogą 
zasilić kadrę naukowo-dydaktyczną ośrodka.33

7. Słabości i trudności wynikające z tutoringu

Mimo szeregu niewątpliwych korzyści wynikających z wdrożenia modelu tutoringu, 
omawiana metoda posiada także pewne słabości i niesie za sobą określone trudności 
związane z ewentualnym procesem jej implementacji. W pierwszej kolejności należy 
w tym kontekście wskazać na koszty finansowe.34 Wdrożenie metody tutoringu w danym 
ośrodku akademickim pociąga za sobą konieczność wprowadzenia poważnych zmian 
organizacyjnych i administracyjnych, takich jak zatrudnienie nowych, kompetentnych 
pracowników, organizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej czy zwiększenie dostępności 
sal zajęciowych dla dużej liczby małych grup studentów. Ten ostatni argument ściśle 
wiąże się z wysoce umasowionym charakterem współczesnego szkolnictwa wyższego w 
Polsce. Zbyt liczne grupy zajęciowe nie sprzyjają atmosferze swobodnej wymiany myśli 
i budowaniu partnerskiej, spersonalizowanej relacji między studentem a nauczycielem.35

 Wielu problemów może nastręczać również sam proces rekrutacji studentów 
do udziału w tutorialach, ponieważ kandydatom na studia wyższe bardzo często 
brakuje odpowiedniego przygotowania i doświadczenia w samodzielnym, krytycznym 
i kreatywnym myśleniu, a obecny niż demograficzny znacznie ogranicza uczelniom 
możliwość właściwej selekcji kandydatów.36 Co więcej, sami studenci mogą postrzegać 
metodę tutoringu jako niesprawiedliwą i wykluczającą, gdyż dostępną tylko dla wybranych 
30 Wysocki, T. 2011. Mentoring i tutoring akademicki w zarządzaniu jakością kształcenia w szkole wyższej. W: 
Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Społeczna w Ostrołęce, s. 67-68.
31 Brzezińska, A. I., Rycielska, L., op.cit., s. 20.
32 Karpińska-Musiał, B. 2012. Tutoring akademicki jako rekonstrukcja relacji Uczeń – Mistrz wobec umaso-
wienia kształcenia wyższego. Próba wplecenia koncepcji w kontekst wewnętrznego systemu zapewniania 
jakości kształcenia jako jednego z kryteriów akredytacji uczelni wyższych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 
2/40/2012, s. 65.
33 Dryden, G., Vos, J. 2003. Rewolucja w uczeniu. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 269.
34 Powell, M.A. 1997. Academic tutoring and mentoring: A literature review. California Research Bureau, Califor-
nia State Library, s. 28.
35 Krajewska, A., Kowalczuk-Walędziak, M. 2014. Possibilities and Limitations of the Application of Academic 
Tutoring in Poland. Higher Education Studies, vol 4., no. 3, s. 13.
36 Kowalczuk-Walędziak, M. 2014. Tutoring akademicki w realiach polskiego szkolnictwa wyższego. http://doc 
player.pl/8007557-Tutoring-akademicki-w-realiach-polskiego-szkolnictwa-wy-szego-1.html. 
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osób, które mogą spotkać się ze strony rówieśników z zarzutami specjalnego traktowania 
przez nauczycieli. Ci ostatni z kolei muszą liczyć się z koniecznością poświęcenia większej 
ilości czasu na aspekt dydaktyczny ich pracy, często kosztem aspektu naukowego, co może 
przyczynić się do spowolnienia ich rozwoju w tym wymiarze.37 Warto podkreślić jednak, 
że umiejętna i przemyślana organizacja procesu implementacji modelu tutoringu w szkole 
wyższej z powodzeniem może wyeliminować lub przynajmniej w znaczącym stopniu 
zniwelować wyżej wymienione problemy.

8. Tutoring w nauczaniu języków obcych

Model tutoringu znajduje najczęstsze i najszersze zastosowanie w obszarze nauk 
społecznych, politycznych i prawnych. Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwa 
jego implementacja w zakresie nauczania języków obcych, także na polskim gruncie 
akademickim. Rola tutora nie musi ograniczać się jedynie do wspierania rozwoju wiedzy 
merytorycznej podopiecznego, ale przy umiejętnym prowadzeniu studenta może 
z powodzeniem trenować jego umiejętności językowe na wszystkich czterech poziomach: 
pisania, czytania, mówienia i słuchania.38 Karpińska-Musiał proponuje wykorzystanie 
w relacjach tutor-uczeń idei odwróconej klasy (flipped classroom). Model ten przeciwstawia 
się tradycyjnemu myśleniu o formie zajęć uniwersyteckich, podczas których prowadzący 
najpierw wykłada materiał, następnie studenci samodzielnie przyswajają go poza 
zajęciami, po czym nauczyciel sprawdza (testuje) ich wiedzę. W metodzie odwróconej klasy 
uczniowie najpierw sami analizują i opracowują materiał przekazany przez prowadzącego, 
w przypadku zajęć z języków obcych są to np. fragmenty podręcznika, listy słówek, teksty, 
materiały audiowizualne, reguły gramatyczne. Następnie na zajęciach odbywa się dyskusja 
na temat przerobionych samodzielnie przez studentów treści, podczas której mogą oni 
zadawać pytania do kwestii budzących wątpliwości, a także szereg ćwiczeń praktycznych 
i zadań problemowych, mających na celu usystematyzowanie zdobytej wiedzy. Model 
ten, podobnie jak sama idea tutoringu, odwraca proces kształcenia i przenosi jego ciężar 
z nauczyciela na ucznia.39

 Inną praktyką ściśle związaną z metodą tutoringu, która może przyczynić 
się zarówno do rozwoju wiedzy merytorycznej, jak i komunikacyjnych umiejętności 
językowych, jest debata oksfordzka. Model ten opiera się na dyskusji dwóch stron – 
obrońców i przeciwników – nad określoną tezą. Członkowie poszczególnych drużyn kolejno 
(naprzemiennie) prezentują przygotowane wcześniej stanowiska i udzielają odpowiedzi 
na pytania zadawane przez przeciwny zespół. Zadaniem każdej z ekip jest przekonanie 
publiczności do swojej racji.40 Celem debaty oksfordzkiej jest rozwój umiejętności pracy 
w grupie, wyrażania i obrony swojego stanowiska i doskonalenie praktycznych kompetencji 
językowych.

37 Rowland, S. 2006. The	enquiring	university,	Maidenhead: McGraw Hill.
38 Karpińska-Musiał, B. 2015. Tutoring naukowy, czyli relacja Uczeń-Mistrz w kontekście dydaktyki języka ob-
cego (zarys problematyki) [w:] J. Malinowski, A. Wesołowska (red.) Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej 
pracy dydaktycznej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne, s. 44.
39 Czekaj-Kotynia, K. (red.) 2013. Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia, Łódź: Instytut 
Nauk Społeczno-Ekonomicznych, s. 59.
40 Siedlecka, N. 2015. Debaty oksfordzkie sposobem wyrażania swoich opinii i poglądów. W: J. Malinowski, A. 
Wesołowska (red.) Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej, Toruń: Wydawnictwo Eduka-
cyjne, s. 149.
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9. Podsumowanie

Wyzwania stawiane współczesnemu szkolnictwu wyższemu zmuszają ośrodki 
akademickie do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań dydaktycznych. Wśród licznych 
nowatorskich metod na szczególną uwagę zasługuję zaprezentowany w niniejszym 
artykule model tutoringu, którego elementy są już wykorzystywane w polskim środowisku 
akademickim, m.in. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie (projekt „Nowoczesny 
wykładowca – tutor i coach”), Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (program 
„Tutor”) oraz na Uniwersytecie Gdańskim (projekt „W trosce o jakość w ilości – program 
interdyscyplinarnego wspierania studenta w oparciu o metodę tutoringu akademickiego 
w Uniwersytecie Gdańskim”).41

 Pozostaje mieć nadzieję, że pozytywne doświadczenia i efekty kształcenia 
wynikające z wyżej wymienionych projektów rozpropagują model tutoringu także 
w innych ośrodkach akademickich w Polsce, szczególnie w zakresie nauczania języków 
obcych.
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Dozwolony użytek utworów w akademickim nauczaniu języków obcych 
w świetle prawa autorskiego – wybrane zagadnienia

Julian Jezioro
Instytut Prawa Cywilnego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Streszczenie

Zasady legalnego korzystania z cudzych dóbr prawnych będących przedmiotem tzw. „własności 
intelektualnej” wynikają z uregulowania prawnego zawartego w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 666 ze zm.). Poza przekazem 
dotyczącym wprost pozytywnego uregulowania prawnego relacji pomiędzy wskazanymi powyżej 
podmiotami –  opracowanie ma na celu omówienie specyfiki realizacji nauczania akademickiego 
języków obcych w tym zakresie. Zasadniczo dotyczy to części uregulowania instytucji 
tzw. dozwolonego użytku, a więc przepisów art. 23 i n. przywołanej ustawy. 
 Najbardziej ogólną tezą opracowania jest ocena, że aktualny stan uregulowania prawa 
autorskiego wyraża swoisty, w dużej mierze wypracowany w wyniku współpracy międzynarodowej 
(zwłaszcza europejskiej), kompromis pomiędzy interesem społecznym, a prywatnym twórców. 
Kompromis ten nie jest łatwy – o czym świadczy zmienność uregulowania prawnego. Stąd też 
przedmiotem opracowania jest zwłaszcza omówienie, na tle wybranych wypowiedzi doktryny 
prawa autorskiego, skutków nowelizacji PrAut z 2015 r., która w dużej mierze dotyczyła omawianych 
tu instytucji. Dotyczy to zwłaszcza: znaczenia tzw. „testu trójstopniowego” oraz wybranych instytucji 
dozwolonego użytku związanych z działalnością dydaktyczną.  
 Ponadto, w ocenie autora tego opracowania, metodą przyjętą przez ustawodawcę, jest 
zasadniczo ukształtowanie relacji majątkowych pomiędzy wskazanymi tu podmiotami na wzór 
własności rzeczy oraz odrębne uregulowanie ochrony interesów osobistych w ramach autorskich 
praw osobistych. Tak więc autor tego opracowania skłania się do tej części doktryny, która określana 
bywa jako zwolennicy tzw. „własnościowego” ujęcia autorskich praw majątkowych.

Słowa klucze: prawo autorskie, dozwolony użytek, utwór dydaktyczny, ujęcie własnościowe prawa 
autorskiego

Fair Use of Work in Foreign Language Teaching in the Scope of Copyright 
– Selected Issues

Summary

Principles of legal use of other people’s legal assets subject to the so-called ’intellectual property’ 
result from a legal regulation contained in the Act of 4 February 1994 on Copyright and related 
rights (consolidated text.: OJ 2016 pos. 666 as amended). Apart from direct description of legal 
regulation concerning relationship between the above mentioned entities, this paper aims to 
discuss the issues specific to academic teaching of foreign languages. Basically, this concerns part 
of the regulation concerning fair use described in provisions of article 23 ff. of the cited legal act.
 The most general thesis of the study is that the current state of regulation on copyright 
expressed a specific compromise between the interests of the public and private interests of 
creators, largely reached through international cooperation (especially European). This compromise 
is not easy - as evidenced by the variability of legal regulation. Hence, the paper discusses 
selected views on the matter presented by the doctrine of copyright, the effects of the amendment to 
the  Copyright act of 2015, which mainly concerned the institutions that are under discussion. 
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Wprowadzenie
 
Nauczanie języków obcych realizowane na Uniwersytecie Wrocławskim, ale także na 
innych uczelniach wyższych, niejednokrotnie wymaga korzystania przez studentów 
i wykładowców z utworów (także baz danych nie mających tego charakteru) objętych 
ochroną prawa autorskiego. Z jednej strony autor takich zajęć (nauczyciel) przygotowując 
zajęcia dydaktyczne, korzysta często z cudzych opracowań, a z drugiej także studenci – 
w celu pogłębienia swojej wiedzy umiejętności i kompetencji w zakresie języków obcych 
–  wykorzystują różnego rodzaju „materiały dydaktyczne” (takie jak słowniki, podręczniki 
ćwiczenia, czy też inne tego typu opracowania); często z myślą o takim wykorzystaniu 
przygotowane przez ich autorów. 
 Oznacza to, że wszyscy ci uczestnicy „procesu dydaktycznego”, mogą korzystać 
z wyników cudzej działalności intelektualnej, które jako dobra prawne objęte są ochroną 
prawa autorskiego. Dodatkowo takie korzystanie z utworów dotyczy usług świadczonych 
przez punkty kserokopii, czy też podmioty udostępniające strony WWW w celu wymiany 
lub pozyskania „materiałów dydaktycznych”. A więc sposoby i zakres podmiotów 
korzystających z prawnie chronionych dóbr intelektualnych jest niezwykle różnorodny, 
a sfera potencjalnych konfliktów na tym tle duża. Prawo ma służyć przede wszystkim ich 
rozstrzyganiu.
 Zasady legalnego korzystania z cudzych dóbr prawnych będących przedmiotem 
tzw. „własności intelektualnej” wynikają z uregulowania prawnego zawartego w ustawie z 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.1 I właśnie przedstawieniu tych 
zasad poświecone zostało to opracowanie. Ze względu na zaplanowany „szkoleniowy” 
charakter opracowania, podstawą merytoryczną są wymienione w wykazie bibliograficznym 
opracowania wykorzystywane przede wszystkim w procesie dydaktycznym na studiach 
prawniczych. Jednocześnie jednak autor w końcowej części opracowania podejmuje 
próbę sformułowania ogólniejszych wniosków dotyczących podstaw i funkcji oraz zmian 
jakie zaszły w 2015 r. w omawianej regulacji, kwestie te jednak ze względu na charakter 
i pierwotnych adresatów tego opracowania nie mają charakteru wniosków będących 
wynikiem pogłębionej analizy, czy też polemiki z wypowiedziami doktryny. Należy je 
traktować jako subiektywnie sformułowane i zapewne dyskusyjne tezy autorskie.
 
1. Przedmioty prawa autorskiego jako dobra intelektualne

a. Ogólne określenie przedmiotu prawa autorskiego

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej bez względu 
na sposób wyrażenia (zob. art. 1 ust. 1 PrAut), a więc dobro niematerialne, upraszając – 
1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 666; dalej: „PrAut”

This applies in particular to: the significance of so-called ‘three-phase test’ and the selected 
institutions of fair use related to teaching activity.
 Moreover, in the opinion of the author of this paper, the method adopted by the legislature 
is essentially to form property relations between the entities indicated here on the pattern of 
ownership of things and to provide separate regulation on the protection of personal interests by 
means of moral rights. Author of this paper supports the part of the doctrine which is sometimes 
referred to as the so-called supporters of ‘proprietary’ recognition of copyrights.

Key words: copyright, fair use, didactic work, proprietary recognition of copyright
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rodzaj komunikatu (w istocie swojej informacja2) o doniosłości twórczej – w oderwaniu 
od sposobu utrwalenia (a więc bez znaczenia ma to, czy jest utrwalony materialnie 
i w jaki sposób) oraz to czy jest wynikiem działalności indywidualnej (jednostkowy, 
konkretny dokument), czy też zorganizowanej (jako wynik działalności zespołu tworzącego 
jednostkę organizacyjną). Odpowiednio, z zastrzeżeniem że niekiedy podstawa ochrony 
nie jest doniosłość wyrażająca się w twórczości, ale inny rodzaj nakładu - zasadniczo 
o wartości ekonomicznej, dotyczy to także innych przedmiotów prawa autorskiego 
wykorzystywanych w działalności edukacyjnej. Ta ostatnie zdanie dotyczy, z wyjątkiem 
dotyczącym artystycznych wykonań, przedmiotów praw pokrewnych oraz tzw. baz 
danych sui generis. 
 Katalog ustawowy przedmiotów praw pokrewnych obejmuje: artystyczne 
wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania programów rtv, pierwsze wydania, 
wydania naukowe i krytyczne utworów w stosunku do których wygasły majątkowe prawa 
autorskie). Natomiast określenie bazy danych, która nie jest chroniona jako utwór wynika 
z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.3

 Podstawową konsekwencją praktyczną przedstawionego tu ujęcia dóbr prawa 
autorskiego jest to, że sam fakt legalnego dysponowania, czy też nabycia własności 
przedmiotu materialnego stanowiącego nośnik jednego z tych dóbr nie przesądza 
o legalności korzystania z informacji którą on komunikuje. Co więcej stan taki może ulec 
dalszej „komplikacji” nie da się bowiem wyłączyć w odniesieniu do konkretnego obiektu 
(nośnika materialnego), że będzie ucieleśnieniem większej ilości dóbr intelektualnych 
i to wielu rodzajów.
 Przykładowo filmu zawierający rejestrację zajęć akademickich, w trakcie których 
studenci przygotowali i zaprezentowali swoje opracowania – np. tłumaczenia tekstów 
piosenek w języku obcym, może być jednocześnie: utworem audiowizualnym (jeśli nie jest 
jedynie automatyczną rejestracją), artystycznym wykonaniem, wideogramem oraz może 
być prezentacją jako nośnik dóbr osobistych, wizerunku osób fizycznych – uczestników 
tego zdarzenia. A wyłączne prawo do korzystania z tych dóbr może pierwotnie powstać 
na rzecz różnych podmiotów. Co więcej - prawa majątkowe i osobiste (zasadniczo 
ogranicza się to tylko do utworów i artystycznych wykonań) do tych przedmiotów, także 
jednocześnie, mogą należeć do różnych podmiotów. W skrajnym przypadku legalne 
udostępnienie takiego filmu wymagać będzie uzyskania zgody każdego z nich.
 Rzecz ujmując praktycznie – w odniesieniu do takich przedmiotów ich legalne 
wykorzystanie (np. rozpowszechnienie w Internecie) wymaga każdorazowo dokonania 
swoistej „inwentaryzacji” statusu prawnego konkretnego zdarzenia. I dopiero na tej 
podstawie będzie można ustalić w jakim zakresie wymagane jest przykładowo uzyskanie 
zgody na korzystanie z tych dóbr. I jest to dopiero czynność wstępna, stanowiąca punkt 
wyjścia do dalszych ustaleń. W odniesieniu do omawianej tu działalności akademickiej 
użyteczna zdaje się być następująca „sekwencja” dalszych takich czynności. Po ustaleniu 
z jaką kategorią dobra prawnego istotne jest ustalenie, czy powstała ochrona prawna lub 
też nie nastąpiło jej wygaszenie i konkretny przedmiot nie stanowi elementu domeny 
publicznej. Ustalenie takie oznacza bowiem, że prawo autorskie nie stanowi przeszkody 
dla udostępnienia konkretnego przedmiotu zainteresowanym.

2 Zob. J. Jezioro, w: Zarys prawa cywilnego (red. E. Gniewek, P. Machnikowski), Warszawa 2016, s. 941 i n. oraz 
R. Cisek, J. Jezioro, A. Wiebe, Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym, Warszawa 2005, s. 19
3 Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.; zwana dalej: „UoBD”; zob. też J. Jezioro, w: Zarys prawa cywilnego (red. E. 
Gniewek, P. Machnikowski), Warszawa 2016, s. 1006-1007
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b.  Wyłączenia z art. 4 PrAut
 
Przepis art. 4 PrAut zawiera katalog dóbr niematerialnych, które nie stanowią przedmiotu 
prawa autorskiego bez względu na spełnienie ustawowych przesłanek z art. 1 tej ustawy: 
akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki 
i symbole oraz opublikowane opisy patentowe lub ochronne a także proste informacje 
prasowe. Jeśli więc konkretny wykorzystywany w trakcie edukacji obiekt zawiera się 
w tym katalogu, to stanowi element domeny publicznej, a nie dobro prawne i korzystanie 
z niego nie jest ograniczone przepisami prawa autorskiego. 
 Nie musi to jednak oznaczać, że nie jest chroniony jako inny rodzaj dóbr prawnych 
– orzecznictwo SN jako podstawę takiej ochrony wskazuje przepisy chroniące dobra 
osobiste, tajemnicę oraz przeciwdziałające nieuczciwej konkurencji.4

c. Terminowość ochrony przedmiotów prawa autorskiego

Ochrona interesów majątkowych do przedmiotów prawa autorskiego ograniczona jest też 
terminem – są to różne terminy w odniesieniu do poszczególnych takich dóbr. Przykładowo 
w odniesieniu do utworów – autorskie prawa majątkowe zasadniczo trwają przez okres 
życia autora i 70 lat po jego śmierci (zob. art. 36–39 PrAut). Na skutek upływu określonych 
przez ustawodawcę w art. 36 – 39 terminów – utwory stają się z mocy ustawy dobrami 
powszechnie dostępnymi, elementami tzw. domaine public. Korzystanie z nich ani nie 
wymaga niczyjej zgody, ani nie rodzi obowiązku uiszczenia z tego tytułu wynagrodzenia. 
Odpowiednio dotyczy to przedmiotów praw pokrewnych oraz baz danych uregulowanych 
przepisami UoOBD.5

 Jednocześnie jednak stworzenie utworu (także artystycznych wykonań6) 
- prowadzi do powstania, jako praw odrębnych, autorskich prawa osobistych 
(w odniesieniu do artystycznych wykonań pokrewnych praw osobistych), które rozszerzają 
ochronę interesów osobistych autorów (odpowiednio artysty wykonawcy) poza te okresy.
 I tak zgodnie z art. 16 i 78 ust. 2 – 4 PrAut ochrona ta trwa bez żadnych ograniczeń 
czasowych, także po śmierci autorów. Oznacza to, że możliwości korzystania z utworów 
również po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych ze względu na upływ wskazanych 
powyżej terminów są ograniczone koniecznością respektowania nierozerwalnej więzi 
jaka powstaje pomiędzy autorem a jego dziełem. Przykładowo naruszeniem prawa 
będzie wprowadzanie zmian do treści i formy utworu, naruszenie prawa do autorstwa 
i in. (artystycznego wykonania). Kwestie z tym związane wydają się oczywiste, tak więc nie 
będą tu szerzej omawiane.

2. Dozwolony użytek jako ograniczenie treści autorskich praw majątkowych

a. Ujęcie „własnościowe” autorskich praw majątkowych i tego podstawowe 
praktyczne konsekwencje

Bardzo istotnym elementem uregulowania prawa autorskiego, który może mieć znaczenie 
dla wykorzystania przedmiotów prawa autorskiego w działalności nauczania języków 
obcych jest uregulowanie treści autorskich (odpowiednio pokrewnych i do baz sui generis) 
4 Zob. wyrok SN z 26 września 2001 r., IV CKN 458/00, LEX
5 Zob. art. 89 – 891, 95, 98, 991 – 992 UoPAiPP i art. 10 UoBD
6 Zob. art. 86 ust. 1 UoPAiPP



139

Rozdział 2 Podejścia, metody, narzędzia i regulacje prawne wykorzystywane w nauczaniu  języka obcego na lektoratach

praw majątkowych. Należy na wstępie wskazać, że zasadniczo żadne prawo podmiotowe 
prywatne tworzące wyłączność w korzystaniu i rozporządzaniu konkretnym dobrem 
prawnym (zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym) nie ma charakteru 
„definitywnego”.  Ustawodawca wprowadza pewne ograniczenia ich treści. Oznacza to, 
że w pewnym zakresie korzystanie z przedmiotów prawa autorskiego w tym zakresie jest 
legalne mimo braku zgody podmiotu uprawnionego.
 Z uregulowania art. 17 PrAut wynika, że treścią autorskich praw majątkowych 
są zastrzeżone na zasadzie wyłączności uprawnienia do korzystania z utworu i do 
rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za 
korzystanie z utworu. Ujęcie takie wyraźnie koresponduje z treścią art. 140 KC trudno 
więc nie zauważyć, że jest to konstrukcja prawna wprost wzorowana na konstrukcji prawa 
własności rzeczy. Skutkiem tego w literaturze przyjmuje się zasadnie, że autorskie prawa 
majątkowe mają charakter praw „własnościowych”.7 
 Posiadają więc podstawowe cechy prawa własności rzeczy – są prawami 
zakazowymi i skutecznymi erga omnes (wynikają ze stosunku o charakterze bezwzględnym). 
Są to prawa zbywalne i podlegają dziedziczeniu przy czym rozporządzanie i korzystanie 
z utworu podlega specyfikacji (rozczłonkowaniu) na odrębne pola eksploatacji., 
ograniczone są też terminem – co zostało wskazane już wyżej. Podkreślmy, że 
odpowiednio dotyczy to przedmiotów praw pokrewnych oraz baz danych uregulowanych 
przepisami UoBD. Zasadniczą podstawą odmienności od własności rzeczy - jest specyfika 
dobra prawnego jakiego dotyczą określana jako „wszechobecność” i „nieskończoność” 
wynikająca z jego niematerialnego charakteru. Stwarza to możliwość równoczesnego, 
nieograniczonego czasowo oraz ilościowo korzystania z konkretnego dobra (np. utworu) 
w oderwaniu od skonkretyzowanego nośnika materialnego. W efekcie ochrona prawna 
nie dotyczy skonkretyzowanego nośnika materialnego dobra intelektualnego (np. w 
zakresie jego posiadania), ale możliwości korzystania z jego dalszych ustaleń (utrwaleń). 
Dla pełności obrazu dodajmy, że prezentowane tu ujęcie nie jest powszechnie akceptowane 
i w literaturze charakter autorskich praw majątkowych wyjaśnia się także w inny sposób.8  
Dla prowadzonych tu rozważań przedstawienie tej dyskusji doktrynalnej nie jest jednak 
konieczne.
 Przedstawione dotychczas zarysowo uregulowanie tworzy swoisty „fundament” 
prawny dla zasad korzystania z utworów przez każdego uczestnika obrotu, w tym także 
przez uczestników akademickiego nauczania języków obcych.9 Jeśli więc konkretny 
przedmiot prawa autorskiego jest chroniony prawnie bo nie zaistnieją omówione 
wyżej przesłanki, to pozostaje jedynie ustalenie czy określone, zamierzone korzystanie 
z utworu jest legalne ze względu na ograniczenia treści praw majątkowych. W przypadku 
utworów oznacza to konieczność ograniczenia się do korzystania z utworu do sposobów 
kazuistycznie uregulowanych zasadniczo w art. 23 – 33 oraz 331 - 335 PrAut, przy 
uwzględnieniu zasad wynikających z art. 34 i 35 tej ustawy.

7 Zob. E. Traple, (w:) System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, Warszawa 2003, s. 114 i n., także w 
ujęciu podręcznikowym: J. Jezioro, Prawo własności intelektualnej w: Zarys prawa cywilnego (red.: E. Gnie-
wek, P. Machnikowski,), Warszawa 2014, s. 942-944.
8 Zob. też szerzej J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 151 i n., a także J. Marcinkowska, 
Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia, PIPWI UJ, z. 87, Kraków 2004, s. 136 i n.
9 Autor tego opracowania podtrzymuje wcześniej już sformułowaną opinię, że przedstawione powyżej ujecie 
„własnościowe” autorskich praw majątkowych w zakresie praktyki obrotu nakłada na korzystającego ciężar 
dowodu uzyskania takiej zgody oraz spełnienia przesłanek ustawowych dozwolonego użytku; stąd też legal-
ne korzystanie z utworów musi być zgodne z przesłankami wynikającymi z przedstawionej tu regulacji.
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b. Istota, podstawowe cele i funkcje dozwolonego użytku w odniesieniu do utworów 
– z uwzględnieniem specyfiki nauczania języków obcych

W tej części opracowania omówione zostanie uregulowanie instytucji dozwolonego 
użytku prywatnego oraz dozwolonego użytku publicznego.10 
 Należy na wstępie wskazać, że uregulowanie prawa polskiego autorskiego ma 
swoje podstawy w postanowieniach umów międzynarodowych i aktów prawa UE. Można 
tu przykładowo – w odniesieniu do instytucji dozwolonego użytku - wskazać na art. 9 – 
10bis Konwencji berneńskiej 9-10bis.
 Jest to o tyle istotne, że zgodnie z art. 7 PrAut: Jeżeli umowy międzynarodowe, 
których	 Rzeczpospolita	 Polska	 jest	 stroną,	 przewidują	 dalej	 idącą	 ochronę,	 niż	 to	 wynika	
z ustawy, do nieopublikowanych utworów obywateli polskich albo do utworów opublikowanych 
po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub równocześnie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim – stosuje 
się postanowienia tych umów. Wynika z tego potencjalna możliwość stosowania prawa 
międzynarodowego w zakresie minimum konwencyjnego do stosunków wewnętrznych, 
a więc z udziałem obywateli polskich. W praktyce takie przypadki w zakresie omawianym 
w tym opracowaniu – nie są autorowi tego opracowania znane, a literatura przedmiotu 
zasadniczo odwołuje się do orzeczeń zagranicznych. Nie oznacza to jednak, że możliwość 
taka nie wystąpi. Rozmiary tego opracowania nie pozwalają na szczegółowe odniesienie 
się do tych kwestii – niektóre z nich zostaną jedynie wzmiankowo zasygnalizowane 
poprzez wskazanie literatury.
Uregulowanie dozwolonego użytku obejmuje w aktualnym stanie prawnym: art. 23 PrAut  
(dozwolony użytek osobisty), art. 231 – 33 oraz 331 – 335  (dozwolony użytek publiczny) 
oraz odpowiednio art. 34 – 35  (zasady korzystania z dozwolonego użytku osobistego 
i publicznego). Ponadto uzupełniają je akty wykonawcze. Szczegółowe omówienie tej 
stosunkowo szerokiej regulacji nie jest celem tego opracowania. Ogranicza się ono do 
tych przypadków dozwolonego użytku, które zdaniem autora są istotne ze względu na 
akademickie nauczanie języków obcych. Należy zastrzec, że jest to wybór subiektywny 
i może być uznany za dyskusyjny.
 Najczęściej przyjmuje się, że dozwolony użytek umożliwia ograniczone korzystanie 
z rozpowszechnionych utworów dla ważkich celów osobistych oraz społecznych 
w zakresie kultury, oświaty i edukacji; jest też wyrazem swoistego realizmu ustawodawcy 
i w mniejszym zakresie wyrazem akceptacji utrwalonych zwyczajów. Stąd należy instytucje 
te postrzegać jako wynik swoistego „kompromisu” (zrównoważenia) pomiędzy interesem 
prywatnym autora, a interesami osobistymi i publicznymi pozostałych uczestników obrotu 
prawnego.
 Należy też przychylić się do oceny, że omawiane tu możliwości korzystania 
z utworów nie mają podstawy w prawie podmiotowym przyznanym beneficjentom 
takiego korzystania, ale jest to ograniczenie praw wyłącznych – odpowiednio autorskich 
lub pokrewnych praw majątkowych. Sporne w doktrynie jest to, czy jest to ograniczenie 
treści, czy też wykonywania tych praw; kwestia ta jednak nie ma istotnego znaczenia dla 
prowadzonych tu rozważań. Odnotować też należy stanowisko zgodnie z którym tworzą 
one „funkcjonalnie równoprawny, obok praw wyłącznych, integralny element systemu 
prawa autorskiego” przez co akcentuje się konieczność swoistego wzmocnienia pozycji 
10 Można dodać, że instytucje te określane są jako licencji ustawowe, ale kryteria odróżnienia tych pojęć bu-
dzą kontrowersje w literaturze; opracowanie to jednak nie ma na celu zajęcia stanowiska w tej kwestii, stąd 
określenie „licencja ustawowa”  jest używane zamiennie z określeniem „dozwolony użytek”.
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użytkowników w stosunku do podmiotów praw autorskich.11  

c. Test trzystopniowy z art. 34 PrAut

Zgodnie z art. 35 PrAut, dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu 
lub godzić w słuszne interesy twórcy. Przepis ten zwykle postrzegany jest jako podstawa 
obowiązywania w prawie polskim tzw. „trzystopniowego testu”. Skutki obowiązywania 
tego testu w prawie polskim postrzegane są jednak różnie, a dotychczasowa praktyka 
dowodzi, że rozstrzygnięcia sądowe dotyczące dozwolonego użytku nie wychodzą poza 
badaniem przesłanek z pierwszego elementu tego testu.
 W tej sytuacji mając na względzie cele tego opracowania można ograniczyć się 
wskazania najbardziej uzasadnionych - zdaniem autora tego opracowania - konsekwencji 
obowiązywania art. 35 PrAut sformułowanej przez J. Bartę i R. Markiewicza:

„…Artykuł	35	pr.	aut.	ma	podwójną	funkcję	w	polskim	prawie	autorskim.	Po	pierwsze,	
powinien być wykorzystywany do interpretacji treści poszczególnych ustawowych 
postaci	dozwolonego	użytku.	Po	drugie	-	wykraczając	poza	minimalne	wymogi	prawa	
wspólnotowego	 -	 test	 ten	 może	 być	 samodzielną	 podstawą	 dla	 zakwestionowania	
określonego	zachowania	wyraźnie	objętego	treścią	danej	postaci	dozwolonego	użytku,	
ale	ocenianego	wyłącznie	ze	względu	na	nowe	okoliczności,	które	powstały	w	okresie	
po dacie uchwalenia ustawy autorskiej i jej późniejszych nowelizacji, w których nie 
zmieniono danej postaci dozwolonego użytku. Zaniechanie wprowadzenia zmian do 
danego przepisu należy bowiem traktować jako wyraz stanowiska ustawodawcy w 
sprawie istnienia zgodności z art. 35 pr. aut. dotychczasowej skali wykorzystywania 
określonej postaci dozwolonego użytku. Stosowanie art. 35 pr. aut. nie może także 
prowadzić do zakwestionowania zasadniczej funkcji danej postaci dozwolonego 
użytku. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednak wykorzystania art. 35 pr. aut. jako narzędzia 
dla harmonizacji pr. aut. z normami z dyrektyw UE.
(…) Badanie zgodności danego zachowania w świetle art. 35 pr. aut. odnosi się do 
wyważenia	interesów	podmiotu	praw	wyłącznych	z	interesami	podmiotów	innych	praw	
wyłącznych	 i	osób	trzecich	oraz	z	 interesami	społecznymi	 -	dokonywanego	w	świetle	
generalnych	zasad	i	funkcji	prawa	autorskiego,	łącznie	z	analizą	istnienia	zapewnienia	
słusznego	wynagrodzenia	dla	uprawnionego”.	12

 Zwykle przyjmuje się, że test trzystopniowy wymaga dokonania zamierzonego 
korzystania z utwory z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1/ zgodności z przesłankami ustawowymi wynikającymi z uregulowania 
poszczególnych przypadków dozwolonego użytku, a więc zasadniczo 
uregulowaniem z art. 23 – 33 33 – 33 PrAut (bardziej szczegółowo zostaną one 
omówione w następnej części opracowania);
2/ czy spełniony jest wymóg wymóg „niesprzeczności z normalną eksploatacją dzieła” 
w odniesieniu do całościowego korzystania z utworu; w literaturze zaleca dokonanie 
przy tej ocenie wstępnego „wyważenia interesów podmiotu praw autorskich z interesami 
podmiotów	 innych	 praw	 wyłącznych	 i	 osób	 trzecich	 oraz	 z	 interesami	 społecznymi”, 
stosowanie zasady proporcjonalności (poprzez badanie, czy możliwe jest osiągnięcie 
zamierzonego korzystania „słabszymi środkami”) oraz badanie wystąpienia skutków 
ekonomicznych mających istotne znaczenie (w odniesieniu do rynku krajowego 

11 Tak J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 196
12 Ibidem, s. 210, zob. też szeroko J. Marcinkowska, Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe 
zagadnienia, PIPWI UJ, z. 87, Kraków 2004, s. 251 i n.
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i międzynarodowego);13

3/ czy nie wystąpi „nieuzasadniony uszczerbek dla słusznych interesów podmiotu 
prawa” – w odniesieniu do „słusznego	(godziwego)	wynagrodzenia	dla	uprawnionego”, 
co nie wyłącza dopuszczalności nieodpłatnych licencji ustawowych oraz zagrożenia 
uszczerbku dla autorskich dóbr osobistych.14

d. Ogólne, wspólne zasady korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku

Przed przystąpieniem do omówienia szczegółowych przypadków dozwolonego użytku, 
wskazać należy ogólne zasady realizacji takiego korzystania z utworów dotyczące wszystkich 
lub dużej ilości takich przypadków – dotyczy to zasadniczo przesłanki rozpowszechnienia 
oraz obowiązku wymienienia imienia i nazwiska twórcy. Brak spełnienia tych wymogów 
oznacza, że korzystanie jest nielegalne lub też stanowi naruszenia prawa do autorstwa, 
a w efekcie może powstać odpowiedzialność przewidziana przez art. 78, 79 oraz przepisy 
karne zawarte w PrAut.
 Jedynie wyjątkowo15 można korzystać z utworów w ramach dozwolonego użytku 
jeśli uprzednio nie zostały rozpowszechnione lub opublikowane. Zgodnie z art. 6 ust. 1 
pkt. 1/ i 3/ PrAut: „W rozumieniu ustawy: 1) utworem opublikowanym jest utwór, który za 
zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione 
publicznie; 3) utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został 
w	jakikolwiek	sposób	udostępniony	publicznie”.
 Podstawowym problemem rozważanym na tym tle w literaturze jest problem 
niezawinionego korzystania z utworu nielegalnie udostępnionego publicznie 
(np. zamieszczonego bez zgody podmiotu praw autorskich w Internecie na powszechnie 
dostępnych stronach WWW). W świetle literalnego brzmienia omawianego przepisu 
oznacza to brak spełnienia przesłanki rozpowszechnienia i takie jest stanowisko autora 
tego opracowania. Jednocześnie jednak - w odniesieniu do prawa przedruku oraz cytatu 
dozwolonego - występuje stanowisko odmienne skłaniające się do uznania, że nie 
dochodzi wtedy do bezprawnego naruszenia praw autorskiego.16

 Ponadto w literaturze wskazuje się na konieczność odrębnego traktowania 
nielegalnego rozpowszechnienia utworu jako przesłanki legalizacji korzystania w ramach 
dozwolonego użytku od naruszenia w ten sposób prawa o decydowania o pierwszym 
udostępnieniu utworu. O ile ta pierwsza sytuacja dotyczy tylko utworów w stosunku 
do których autorskie prawa majątkowe nie wygasły, to druga nie jest ograniczona 
terminami z art. 36 – 39 PrAut. A więc rozpowszechnienie takiego utworu nie naruszy 
praw majątkowych, ale może być traktowane jako naruszenie autorskich praw osobistych 
i rodzić odpowiedzialność przewidzianą przez art. 78 PrAut.17

 Zgodnie z art. 34 PrAut: „Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego 
użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy 
i	 źródła	 powinno	 uwzględniać	 istniejące	 możliwości.	 Twórcy	 nie	 przysługuje	 prawo	 do	
wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Na tle tego uregulowania za najbardziej 
dyskusyjny należy uznać problem szczegółowości wskazania „źródła”. Wydaje się, że 
w razie wątpliwości należy stosować się w tym zakresie do ustalonych zwyczajów – często 

13 J. Barta, R. Markiewicz, op cit. s. 201-202, zob. też J. Marcinkowska, op. cit., s. 251 i n.
14 J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 202
15 Zob. art. 231, 28 ust. 1 pkt. 3/, 291, 292, 32 ust. 1, 332 oraz 335 UoPAiPP
16 Tak J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 213
17 Zob. szeroko w: ibidem, s. 213-215
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zasady takie wynikają z różnego rodzaju zbiorów norm etycznych formułowanych przez 
określone grupy twórców.

e. Dozwolony użytek osobisty (art. 23 PrAut)

Użytek osobisty polega na zasadniczo dowolnym (na wszystkich polach eksploatacji) 
wykorzystaniu utworu dla własnego użytku korzystającego; także innych osób, ale 
z ograniczeniem do kręgu osób pozostających w związku osobistym – pokrewieństwa, 
powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Zasadniczo każdy utwór może być w ten 
sposób wykorzystany; przepisy PrAut wyłączają jedynie – w tym zakresie – możliwość 
korzystania z utworów będących programami komputerowymi (art. 77), realizację budowy 
według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz 
korzystanie z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy 
to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym (art. 23 in fine). 
Ponadto omawiany tu użytek nie może służyć celom komercyjnym, skoro ma polegać na 
nieodpłatnym korzystaniu z utworu, co interpretowane jest niejako podwójnie – dotyczy 
zarówno relacji podmiot praw autorskich i korzystający, jak jako przesłanka realizacji tej 
postaci dozwolonego użytku.
 Należy dodać, iż zgodnie z art. 171 PrAut opracowanie lub zwielokrotnienie bazy 
danych spełniającej cechy utworu, dokonane przez le¬galnego użytkownika, nie wymaga 
zezwolenia autora takiej bazy, jeśli jest ono konieczne do dostępu do jej zawartości 
i normalnego z niej korzystania; jeżeli użytkownik jest upoważniony do korzystania tylko 
z części bazy danych, zasada ta odnosi się tylko do tej części.
 Omawiane tu uregulowanie budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Dotyczą 
one zakresu osób związanych węzłem „towarzyskim”, możliwości korzystania dla 
„własnych” celów zawodowych, znaczenia ograniczenia tego użytku do „pojedynczych 
egzemplarzy”, a przede wszystkim kopiowania w ramach tego ograniczenia wydawnictw 
książkowych (często z powołaniem się na art. 35 PrAut). Z punktu widzenia celów tego 
opracowania istotne wydaje się zwłaszcza odniesienie do tej ostatniej kwestii oraz 
korzystania do „własnych” celów zawodowych, a także posługiwania się - w kręgu osób 
związanych węzłem osobistym – technikami informatycznymi przy korzystaniu z utworów.
 W pierwszym rzędzie pojawia się problem dopuszczalności powierzenia czynności 
kopiowania innej osobie niż korzystający – np. w punktach świadczących usługi 
kserograficzne, a więc osobie spoza kręgu osób związanych węzłem osobistym wskazanym 
przez art. 23 ust. 2 PrAut. Dominuje trafna ocena, że wprowadzenie uregulowaniem 
art. 201 PrAut obowiązku pobierania opłat przez podmioty świadczące usługi polegające 
na zwielokrotnianiu nośników utworów w ramach działalności gospodarczej uzasadnia 
uznanie takich działań za legalne. Jednocześnie jednak działalność taka nie może wykraczać 
poza opisane tu ramy. Mając na względzie temat tego opracowania przykładowo dotyczy 
to korzystania z „podręcznej” biblioteki przez prowadzącego taką działalność i użyczania 
konkretnych egzemplarzy na żądanie, uprzedniego w stosunku do zlecenia przygotowania 
kopii nośników utworów,  kopiowania i przekazywania pocztą elektroniczną.18

 Nie ma też wyraźnych podstaw normatywnych do pośredniego ograniczania 
zakresu kopiowania, np. do jednego egzemplarza, czy też do egzemplarzy niedostępnych 
w handlu, fragmentów większych opracowań itp. W każdym razie stanowisko to ogólnie 
powołujące się na uregulowanie omówionego wyżej art. 35 PrAut bez skonkretyzowanej 
analizy wynikających z nich przesłanek w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego 
18 Tak ibidem, s. 230



144

Nauczanie języków obcych na uczelni wyższej

należy uznać za nieuzasadnione.19 
 Kolejną dyskusyjną kwestią jest kopiowanie utworów na podstawie art. 23 PrAut 
dla własnych celów zawodowych (np. przez nauczyciela języka obcego). J. Barta i R. 
Markiewicz przyjmują, że warunkiem legalizacji takiego korzystania jest istnienie własnej 
inicjatywy kopiującego nawet w sytuacji, kiedy ma to prowadzić następnie do wykonania 
np. obowiązków pracowniczych lub wykonania analogicznych zobowiązań w ramach 
stosunków cywilnoprawnych.20 Zgodnie z tym ujęciem nielegalne byłoby kopiowanie 
w wyniku wykonania polecenia pracodawcy bez względu na ewentualny zakres 
wykorzystania takiej kopii. Można w tym ujęciu dostrzec tendencję do uznania za legalną 
czynność mająca swoje źródło w indywidualnym posługiwaniu swoistym „warsztatem” 
pracy intelektualnej przeciwstawioną bezpośredniemu wykonaniu polecenia służbowego.
 Przywołani powyżej autorzy zajmują się bardziej szczegółowo sygnalizowaną już 
wyżej kwestią legalności dozwolonego użytku osobistego w odniesieniu do utworów 
nie spełniających przesłanki legalności rozpowszechnienia i przyjmują, że „powołanie się 
na dozwolony użytek osobisty jest obecnie dopuszczalne także wówczas, gdy bezpośrednie 
„źródło”	 pozyskania	 utworu	 dla	 tego	 użytku	 było	 rozpowszechnione	 bezprawnie.	 Istnieje	
jednak	możliwość,	że	polskie	sądy,	kierując	się	interpretacją	dyrektywy	2001/29	przyjętą	przez	
TSUE	w	sprawie	C-435/12	ACI	Adam,	zastosują	wykładnię	zgodną	z	tym	orzeczeniem,	a	zatem	
uznają,	 że	 takie	 postępowanie	 jest	 jednak	 już	 (bez	 odpowiedniej	 zmiany	 polskiego	 prawa	
autorskiego)	bezprawne	w	świetle	przepisów	pr.	aut.”.21 

f. Wybrane uregulowanie PrAut dot. dozwolonego użytku publicznego utworów 

Nauczania akademickiego w pierwszym rzędzie dotyczy licencja ustawowa uregulowana 
w art. 28 PrAut. Zgodnie z tym przepisem:
	 1.	 Instytucje	 oświatowe,	 uczelnie,	 instytuty	 badawcze	 prowadzące	 działalność,	 o	
której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 
z	2016	r.	poz.	371),	instytuty	naukowe	Polskiej	Akademii	Nauk	prowadzące	działalność,	o	której	
mowa w art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 
r.	poz.	1082,	1268	i	1767	oraz	z	2016	r.	poz.	64),	biblioteki,	muzea	oraz	archiwa	mogą:
1) użyczać, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów 
rozpowszechnionych, 
2) zwielokrotniać utwory znajdujące się we własnych zbiorach w celu uzupełnienia, 
zachowania lub ochrony tych zbiorów, 
3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem 
końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek
–	 jeżeli	 czynności	 te	 nie	 są	 dokonywane	 w	 celu	 osiągnięcia	 bezpośredniej	 lub	 pośredniej	
korzyści majątkowej.
2. Zwielokrotnianie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może prowadzić do zwiększenia liczby 
egzemplarzy utworów i powiększenia zbiorów, odpowiednio użyczanych i udostępnianych na 
podstawie ust. 1 pkt 1 i 3. 
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli udostępnianie w określony w nim sposób odbywa 
się na podstawie uprzednio zawartej umowy z uprawnionym. 
 
19 Szerzej kwestie te zostały omówione wraz z pogłębioną analizą skutków wydania przez TK wyroku z 16 
września 2003 r. (K 55/02, OTK-A 2003, nr 7, poz. 75) oraz  wskazaniem materiałów konferencyjnych poświę-
conych temu zagadnieniu - w ibidem s. 229
20 Ibidem, s. 227
21 Ibidem, s. 235
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 Ponadto w ust. 3 – 7 przepis ten reguluje – jak oceniam - nieistotne z punktu 
widzenia prowadzonych tu rozważań kwestię związane z wprowadzeniem odpłatności za 
korzystanie w postaci użyczania egzemplarzy utworów rozpowszechnionych.
 Omawiana tu licencja jest wynikiem nowelizacji PrAut z 11 września 2015 r. 
i częściowo zmienia dotychczasowy stan prawny.22 Stanowi podstawę udostępniania 
utworów poprzez ich użyczanie, ale także za pośrednictwem tzw. „terminali” w obrębie 
konkretnej jednostki oraz ich zwielokrotniania (w tym digitalizację). Wydaje się, że na 
tle omawianego uregulowania pojawiają się następujące istotne kwestie i problemy 
interpretacyjne.
 W pierwszym rzędzie zaakcentować należy ogólny warunek legalności takiego 
korzystania jakim jest zakaz podejmowania takiego korzystania w	 celu	 osiągnięcia	
bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej. Przyjmuje się jednak z powołaniem na 
dyrektywy PEiR, że nie oznacza to całkowitego zakazu pobierania opłat – dopuszcza się 
pobieranie	„kwot	niezbędnych	dla	pokrycia	kosztów	obsługi	instytucji”.23

 W odniesieniu do możliwości użyczania istotne jest, że dotyczy to tylko utworów 
rozpowszechnionych w zaprezentowanym powyżej znaczeniu. Przesłanka ta jednak 
nie dotyczy ani zwielokrotniania utworów z własnych zbiorów oraz udostępniania za 
pośrednictwem terminali.24

 W odniesieniu do zwielokrotniania utworów, w aktualnym brzmieniu art. 28 
PrAut, wyłączona została możliwość realizacji tych czynności w oparciu o użyczony „z 
zewnątrz” egzemplarz – tak więc licencja ogranicza się tylko do utworów znajdujących 
się we własnych zbiorach. Oczywiście kopia taka może mieć postać cyfrową. Przy czym J. 
Barta i R. Markiewicz z powołaniem się na orzecznictwo TSUE przyjmują, że „digitalizacja 
utworów przeznaczonych do udostępniania on-line przez biblioteki jest dopuszczalna, 
ale tylko w odniesieniu do części zbiorów”.25 Jest to uzasadnione w świetle postanowień 
art. 28 ust. 2 PrAut, skoro zwielokrotnianie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może 
prowadzić do zwiększenia liczby egzemplarzy utworów i powiększenia zbiorów, odpowiednio 
użyczanych i udostępnianych… A w dalszej konsekwencji ograniczona jest możliwość 
udostępniania równoczesnego wersji papierowej i elektronicznej tego samego utworu – 
wersja elektroniczna powinna być udostępniana „zamiast”, a nie „obok” istniejącego już 
egzemplarza.26

 Autorzy ci, wskazując przy tym na kontrowersyjność tej oceny, dopuszczają 
jednak digitalizację całości zbiorów, ale tylko w celu ich „zachowania	 lub	 ochrony”.27 
Przyjmują też, że dopuszczalne jest sporządzanie przez użytkowników papierowych 
i elektronicznych kopii utworów udostępnianych w ramach omawianej licencji, ale tylko 
w granicach określonych przez art. 23 PrAut, a więc z zachowaniem zasad dozwolonego 
użytku osobistego.
22 W poprzednim stanie prawnym art. 28 UoPAiPP miał następującą treść: Biblioteki,	archiwa	i	szkoły	mogą:	
1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych; 
2)	sporządzać	lub	zlecać	sporządzanie	egzemplarzy	rozpowszechnionych	utworów	w	celu	uzupełnienia,	zacho-
wania lub ochrony własnych zbiorów; 
3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informa-
tycznego	(terminali)	znajdujących	się	na	terenie	tych	jednostek.
23 Tak J. Barta i R. Markiewicz Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 259
24 Jak już wcześniej sygnalizowano nie wpływa to jednak na ograniczenie osobistego prawa do decydowania 
o pierwszej publikacji, co w konkretnym przypadku także może stanowić ograniczenie korzystania z utworu 
– zob. art. 16 pkt. 4/ UoPAiPP
25 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 260
26 Tak w ibidem, s. 481 - z powołaniem się na wyrok SA w Łodzi z 22 sierpnia 2013 r. (I ACa 318/13, LEX)
27 Ibidem, s. 261
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 Przepis art. 27 PrAut reguluje licencję umożliwiająca korzystanie z utworów dla 
celów dydaktycznych i naukowych, przy czym jej zakres podmiotowy jest ograniczony do 
instytucji oświatowych, uczelni oraz jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. 
poz. 249 i 1268).
 Z przepisu tego wynika, że na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych 
w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia badań naukowych podmioty te mogą, 
korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać 
w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów (ust. 
1) oraz, że w przypadku publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym korzystanie, o którym 
mowa w ust. 1, jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, 
nauczających lub prowadzących badania naukowe, zidentyfikowanych przez podmioty 
wymienione w ust. 1 (ust. 2).
 Jest to licencja nieodpłatna, ale wyłączone jest uzyskiwanie z tego tytułu korzyści 
majątkowych. Także w przypadku tej licencji - nowelizacja PrAut z 11 września 2015 r. 
wprowadziła istotne zmiany do dotychczasowej regulacji.28 Należy dostrzec zwłaszcza 
zawężenie dotychczasowych możliwości korzystania z utworów. W szczególności nastąpiło 
skonkretyzowanie zakresu licencji do możliwości udostępnienia utworu lub jego części 
w celu zapoznania się z nim. Przy czym takie korzystanie może dotyczyć utworu w całości 
bez względu na to, czy ma cechy utworu drobnego. Natomiast zwielokrotnienie utworu 
może aktualnie dotyczyć tylko drobnych utworów oraz fragmentów większych.
 Na tle tej różnicy J. Barta i R. Markiewicz przyjmują za dopuszczalną prezentację 
filmów i odtwarzanie nagrań dźwiękowych na „zamkniętych” pokazach dla studentów, 
ale wyłączają możliwość udostępnienia on-line w całości uprzednio zwielokrotnionych 
utworów innych niż drobne.29 
 Jeśli jest to uzasadnione względami dydaktycznymi licencja może być 
realizowana dla każdego uczestnika tego procesu odrębnie. Dopuszczalne są dowolne 
techniki kopiowania. Możliwe jest wielokrotne korzystanie z tych samych utworów. 
Jak dotychczas, nie ma jednak znaczenia źródło pozyskania takiego utworu możliwe jest 
też odtwarzanie utworów - jednak z ograniczeniem kręgu odbiorców do uczestników 
procesu edukacyjnego.
 Zbieżne cele (nauczanie) są podstawą licencji z art. 271 PrAut. Zgodnie z tym 
przepisem wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione 
drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach 
(ust. 1). W przypadkach, o których mowa w ust. 1, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia 
(ust. 2 30).
 Jest to kolejna licencja ograniczona tylko do utworów rozpowszechnionych. 
W praktyce przyjmuje się, że przesłanka celów dydaktycznych weryfikowana jest poprzez 
odniesienie do urzędowo zatwierdzonych programów kształcenia, natomiast cele 
naukowe obejmują także utwory źródłowe możliwe do wykorzystania w tym zakresie.
28 W poprzednim stanie prawnym przepis ten miał następujące brzmienie: Instytucje naukowe i oświatowe 
mogą,	w	celach	dydaktycznych	lub	prowadzenia	własnych	badań,	korzystać	z	rozpowszechnionych	utworów	w	
oryginale	i	w	tłumaczeniu	oraz	sporządzać	w	tym	celu	egzemplarze	fragmentów	rozpowszechnionego	utworu.
29 Tak w : Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 258
30 Przepis ten jest odpowiednikiem art. 29 ust. 2 i 21 UoPAiPP w wersji sprzed nowelizacji z 11 września 2015 
r.: 2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty 
większych utworów w podręcznikach i wypisach. 21. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać 
rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.
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 Przepis zawiera szereg zwrotów niedookreślonych, których znaczenie może 
budzić wątpliwości. Są to jednak kwestie istotne dla praktyki. W pierwszym rzędzie pojawia 
się problem delimitacji pojęć „drobny” i „większy” utwór, ponadto z uwzględnieniem 
uregulowania art. 29 PrAut dotyczącego prawa cytowania ten sam problem dotyczy 
określeń: „urywek” i „fragment” utworu.
 Dla celów tego wystąpienia można, bez głębszego uzasadnienia, opowiedzieć się 
za – w mojej ocenie trafnymi - ustaleniami J. Barty R. Markiewicza. W pierwszym rzędzie 
przyjmują oni, że „fragmentem utworu jest zorganizowany zbiór takich elementów, w których 
może się już manifestować się pierwiastek twórczości”.31 Oczywiście cecha ta musi dotyczyć 
także urywka utworu – w przeciwnym wypadku zbędna byłaby podstawa korzystania 
w postaci licencji. Podstawą rozróżnienia powinno być w tej sytuacji to, że w porównaniu 
z „urywkiem” w ujęciu art. 29 PrAut – „fragment” utworu nie musi pozostawać w zależności 
określonej jako uzasadnienie celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza 
krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Wystarczające jest 
ogólne powiązanie określone przez ustawodawcę jako cel dydaktyczny lub naukowy.
 Ponadto przywołani autorzy, ze względu na uregulowanie art. 35 PrAut, proponują 
aby przyjąć orientacyjne granice wielkości legalnego wykorzystania fragmentu utworu 
(łącznie, jeśli nie jest to jeden a więcej takich części) na mniej niż 30% konkretnego dzieła. 
Uzasadniając swoją propozycję tym, że taka objętość nie powinna spotkać się z zarzutem 
stworzenia możliwości zapoznania się z całym utworem; wskazują też na przyjęte 
zwyczaje, z których wynika, że maksymalna wielkość wykorzystanego utworu nie powinna 
przekraczać jednego arkusza wydawniczego. W odniesieniu do utworów możliwych do 
zamieszczenia w całości – dopuszczają przejmowanie nie więcej niż trzech takich dzieł 
(odpowiednio „wieloczłonowego zestawu różnych drobnych utworów lub fragmentów 
większych utworów napisanych przez jednego autora”).32 Należy jednak podkreślić, 
że jest to jedynie autorska interpretacja uregulowania ustawowego, a nie rozstrzygnięcie 
wynikające wprost z przepisów lub też linii orzeczniczej, stąd może być zakwestionowana 
w konkretnej sprawie.

3. Ograniczenia w działalności edukacyjnej ze względu na ochronę wizerunku oraz 
korespondencji

Przygotowany dla celów edukacyjnych materiał może też prezentować wizerunek osób 
fizycznych, albo stanowić korespondencję. W tym przypadku, poza ochroną konkretnego 
przekazu jako utworu może powstać ochrona dóbr osobistych. Uregulowanie związanych 
z tym interesów jest dość złożone. Ogólne zasady wynikają z uregulowania KC (zasadniczo 
art. 23 – 24), ale przepisy art. 81–83 PrAut regulują, na zasadach zbliżonych do ochrony 
autorskich praw osobistych, niektóre kwestie dotyczące rozpowszechniania tych dóbr. 
Należy w tym miejscu podkreślić, że ochrona ta jest niezależna od ochrony utworu 
w ramach którego wizerunek lub korespondencja są rozpowszechniane, a w efekcie 
może to oznaczać konieczność uzyskania zgody na konkretne wykorzystanie od innych 
podmiotów niż podmioty praw autorskich.
 Regulacja PrAut nie jest zbyt obszerna. W pierwszym rzędzie dotyczy zasad 
rozpowszechnienia wizerunku osoby fizycznej. Generalną zasadą jest uznanie za 
bezprawne rozpowszechniania wizerunku bez zezwolenia osoby na nim przedstawionej; 
wyjątek od tej zasady dotyczy:
31 Tak w: Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 250
32 Ibidem, s. 252-251
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1/ osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku 
z pełnieniem przez nią funkcji publicznych – np. politycznych, społecznych, 
zawodowych;
2/ osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 
publiczna impreza.

 Na wypadek rozpowszechniania bez wymaganej zgody takiego wizerunku 
uprawnionym przysługują, w ciągu dwudziestu lat od śmierci osoby, której wizerunek 
jest rozpowszechniany, roszczenia o ochronę autorskich praw osobistych przewidziane 
w art. 78 ust. 1 PrAut.
 Korespondencja chroniona jest w dwóch płaszczyznach – jeśli stanowi utwór, 
to jej autor nabywa prawa autorskie, które chronione są na podstawie PrAut, tak jak 
prawa autorskie do innych utworów. Ponadto, prawo autorskie chroni także interesy 
osobiste adresata korespondencji – na jej rozpowszechnienie wymagana jest zgoda 
samego adresata, a ponadto po jego śmierci przez okres dwudziestu lat – jeśli nie wyraził 
on odmiennej woli – zgoda małżonka, a w jego braku kolejno: zstępnych, rodziców 
lub rodzeństwa. Na wypadek rozpowszechniania bez wy¬¬ma¬ga¬nej zgody takiej 
korespondencji uprawnionym przysługują rosz¬cze¬nia o ochronę autorskich praw 
osobistych przewidziane w art. 78 ust. 1 PrAut.
 W obu omawianych tu przypadkach istotne jest, że ochrona interesów osoby 
sportretowanej oraz adresata korespondencji realizowana jest wielopłaszczyznowo na 
podstawie wskazanych na wstępie przepisów KC oraz art. 81 – 83 PrAut. W istocie przepisy 
prawa autorskiego w dużej mierze zaostrzają zasady odpowiedzialności za naruszenie 
dóbr osobistych.

4. Wnioski ogólne

Poza przekazem „szkoleniowym” dotyczącym wprost pozytywnego uregulowania 
prawnego relacji pomiędzy wskazanymi powyżej podmiotami – z uwzględnieniem 
specyfiki realizacji nauczania akademickiego języków obcych (zasadniczo dotyczyć 
to będzie części uregulowania instytucji tzw. „dozwolonego użytku, a więc przepisów 
art. 23 i n. PrAut), najbardziej ogólną tezą tego wystąpienia jest ocena, że aktualny stan 
uregulowania prawa autorskiego wyraża swoisty, w dużej mierze wypracowany w wyniku 
współpracy międzynarodowej (zwłaszcza europejskiej), kompromis pomiędzy interesem 
społecznym, a prywatnym twórców. A współpraca ta zapewnia dużą jednolitość 
rozwiązań prawnych w skali regionalnej, a nawet globalnej. Celem tego kompromisu jest 
umożliwienie dostępu do chronionych prawem autorskim dóbr kultury, potencjalnym 
i rzeczywistym twórcom w sposób, który jednocześnie zapewnia jej rozwój w interesie 
społecznym, jak i motywację do tworzenia utworów w interesie prywatnym.33 
 Wypracowanie powszechnie akceptowanego kompromisu nie jest jednak łatwe, 
co głównie wynika z dynamiki rozwoju sposobów komunikowania się będących wynikiem 
postępu technicznego. Można ocenić, że postęp ten stwarzając nowe możliwości korzystania 
z przekazów intelektualnych,  „wyprzedza” uregulowanie prawne. W efekcie pewną i zapewne 
stałą cechą regulacji prawa autorskiego jest niepełne dostosowanie do aktualnego stanu 
stosunków społecznych i możliwości technicznych korzystania z dóbr intelektualnych.
 Dodatkowo proces doskonalenia uregulowania prawnego „spowalnia” – 
paradoksalnie wypracowany we współpracy międzynarodowej - proces ujednolicania 
33 Zob. szerzej: J. M. Plazas w: Prawo własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Prawo własności 
przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne. Praca zbiorowa, Warszawa 2003, s. 11 i n.
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w skali regionalnej i globalnej rozwiązań prawnych; wymaga bowiem złożonego procesu 
implementacji rozwiązań wypracowanych w wyniku współpracy międzynarodowej do 
prawa krajowego.
 W efekcie praktyka dowodzi, że wypracowanie i wdrożenie kompromisu nie jest 
łatwe – o czym świadczy to, iż omawiane w opracowaniu uregulowanie wykazuje się 
stosunkowo dużą labilnością i trudno je uznać za całkowicie ukształtowane, także w ujęciu 
doktrynalnym. Ilustruje to wprost omawiana bardziej szczegółowo nowelizacja PrAut 
z 2015 r., która w dużej mierze dotyczy prezentowanych tu instytucji prawnych. 
 Tak więc poza próbą określenia pewnych „fundamentalnych” założeń uregulowania 
prawnego, przy stosowaniu uregulowania prawnego (także w działalności dydaktycznej 
w zakresie nauczania języków obcych) nie można mieć pełnej pewności co do rozwiązań 
szczegółowych, które decydują o legalności podejmowanych przez uczestników obrotu 
działań.
 W ocenie autora tego wystąpienia, taką fundamentalną metodą realizacji celu 
uregulowania prawa autorskiego, przyjętą przez ustawodawcę, jest ukształtowanie 
relacji majątkowych pomiędzy wskazanymi tu podmiotami na wzór własności rzeczy 
oraz odrębne uregulowanie ochrony interesów osobistych w ramach autorskich praw 
osobistych. A więc z jednej strony podmioty uprawnione nabywają zasadniczo czasowo 
ograniczoną wyłączność w korzystaniu i rozporządzaniu przedmiotami swojej działalności 
intelektualnej oraz bezwzględną i nieograniczoną czasowo ochronę interesów osobistych 
(w tym zwłaszcza ochronę autorstwa, nienaruszalności treści i formy), a z drugiej ta 
wyłączność ograniczona została w interesie społecznym poprzez instytucje dozwolonego 
użytku z cudzej twórczości. Instytucje te – postulatywnie - powinny być uregulowane 
w sposób kazuistyczny. Wprowadzanie ogólnych kryteriów dopuszczalności korzystania 
z przedmiotów prawa autorskiego w zakresie szerszym niż podstawa dla stanowienia 
prawa przez ustawodawcę (jak to jest z tzw. „testem trójstopniowym” na tle uregulowania 
prawa polskiego) w opisanej tu sytuacji wydaje się wadliwym rozwiązaniem. Prowadzi 
bowiem do zbędnego „zacierania” czytelności regulacji prawnej i w praktyce stwarza stan 
niepewności dla uczestników obrotu.  
 Tak więc autor tego opracowania skłania się do tej części doktryny, która określana 
bywa jako zwolennicy tzw. „własnościowego” ujęcia autorskich praw majątkowych oraz jest 
zwolennikiem kazuistycznego określenia granic wyłączności zastrzeżone dla podmiotów 
tych praw.
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