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Streszczenie: Na kursach językowych stosuje się różne metody nauczania. Publi-
kacja zawiera aspekty badań uczestnictwa dorosłych w kursach języka angielskiego 
w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim. Celem jest ustalenie rozpo-
znawalności metod nauczania oraz zależności pomiędzy nimi a oceną postępów 
własnych i kursu.  
        Badania przeprowadzono w szkołach językowych, ośrodkach kształcenia 
ustawicznego oraz na uniwersytecie trzeciego wieku. Ustalono rozpoznawalność 
metod oraz wyżej wymienione zależności.  

 

Wprowadzenie 

W Polsce od wielu lat obserwujemy dużą popularność kursów językowych, 
w tym kursów dla dorosłych. Obecnie kursy językowe dla dorosłych oferowane 
są przez liczne prywatne szkoły językowe, ośrodki kształcenia ustawicznego czy 
uniwersytety trzeciego wieku; odbywają się też w firmach i urzędach, często 
przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Dokonując wyboru kursu, poten-
cjalny uczestnik kieruje się zapewne różnymi czynnikami, odróżniającymi daną 
ofertę od innych. Dla niektórych najważniejsza będzie cena kursu lub lokaliza-
cja szkoły, inni kierują się renomą szkoły czy poleceniem znajomych. 

 Jednym z takich wyróżników mogłaby też być metoda nauczania stosowa-
na w danej szkole. Celem niniejszej publikacji jest ustalenie, które metody na-
uczania języka angielskiego są najczęściej stosowane na kursach dla dorosłych, 
jak duża jest świadomość/rozpoznawalność stosowania danej metody wśród 
badanych oraz jak uczestnicy kursów językowych oceniają własne postępy 
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w zakresie mówienia, słuchania i rozumienia czytanych tekstów oraz jak ocenia-
ją sam kurs. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy to nastąpił 
gwałtowny rozwój szkół językowych w Polsce można było zaobserwować istot-
ną ewolucję sposobu, w jaki szkoły reklamowały swoje kursy. Początkowo me-
toda, którą stosowano przy nauczaniu języków obcych nie była najistotniejszym 
elementem strategii marketingowej szkół. Podkreślano wyraźnie obecność na-
tive speaker`ów wśród kadry czy dostępność materiałów dodatkowych (ksero-
kopii, testów czy też pomocy audiowizualnych), co zdecydowanie odróżniało 
szkoły prywatne od placówek państwowych. Później, wraz ze wzrostem świa-
domości kursantów, przyszedł czas na podkreślanie odpowiedniego wykształce-
nia i przygotowania pedagogicznego kadry, w tym również native speaker`ów. 
Następnie szkoły zaczęły szczycić się spełnieniem wymogów i coraz liczniej-
szymi certyfikatami rodzimych i zagranicznych organizacji dbających o odpo-
wiednie standardy w nauczaniu języków obcych.  

Obecnie metoda, za pomocą której kursanci są uczeni języka, wydaje się 
być istotnym elementem przekazu, z którym szkoły językowe chcą trafić do 
potencjalnych kursantów. Deklaracje stosowania metody komunikatywnej, natu-
ralnej, Callana bądź też Direct Method są częstym elementem kampanii rekla-
mowych. Niektóre z tych metod stały się same w sobie marką – jak na przykład 
metoda Callana – eksponowaną często na równi z nazwą szkoły lub nawet wy-
raźniej. Wszystkie wyżej wymienione metody są reklamowane jako nowoczesne 
lub chociaż będące w opozycji do metod tradycyjnych – czyli takich, które wie-
lu dorosłych kursantów może pamiętać ze szkoły publicznej w latach sześćdzie-
siątych czy siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wszystkie też kładą duży nacisk 
na komunikację, zwłaszcza ustną. 

Metody nauczania języków obcych 

Jak podają Jack Richards i Theodore Rodgers, ewolucja metod nauczania 
języków obcych na przestrzeni dziejów zawsze odzwierciedlała zmiany rozma-
itych uwarunkowań historycznych oraz zmiany w potrzebach uczących się ich 
ludzi. Obecny zwrot ku ustnej kompetencji językowej (w przeciwieństwie do 
np. kompetencji w rozumieniu czytanych tekstów) może być przykładem takiej 
zmiany. Łatwość podróżowania, globalizacja biznesu i edukacji, a co za tym 
idzie, duża częstotliwość kontaktów z partnerami z zagranicy, dostępność róż-
nych form komunikacji telefonicznej i internetowej (np. Skype) powoduje, że 
ludzie mają wiele okazji do rozmów w języku obcym. Ci sami autorzy podają, iż 
obecnie aż 60% populacji świata jest dwu- lub wielojęzyczna (Richards, Rod-
gers 2001). Komunikacja w różnych językach jest zatem powszechna. 

Niewątpliwie uczenie się języków obcych istnieje od czasów powstania ję-
zyków jako takich, jednak określone metody, skodyfikowane i podlegające na-
ukowej analizie pojawiły się dużo później. W czasach nowożytnych pierwszą 
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opisaną metodą nauczania języka obcego była metoda gramatyczno-tłumacze-
niowa (the Grammar translation method), służąca początkowo głównie do nauki 
łaciny i starożytnej greki (czyli języków martwych), potem także innych języ-
ków. Polegała ona na wykładaniu regułek gramatycznych w języku ojczystym 
uczniów, tłumaczeniu zdań i tekstów oraz omawianiu ich pod kątem struktur 
gramatycznych; skupiała się głównie na pisanej formie języka. Metoda ta była 
stosowana powszechnie w dziewiętnastym i dwudziestym wieku. 

Pod koniec dziewiętnastego wieku nauczyciele zaczęli dostrzegać ograni-
czenia metody gramatyczno-tłumaczeniowej. Narodził się silny ruch reformator-
ski (The Reform Movement), który miał na celu udoskonalenie nauczania języ-
ków obcych, narodziła się też nowa dziedzina nauki – fonetyka. W 1886 roku 
powołano Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne (The International Pho-
netic Association), które zatwierdziło pierwszy międzynarodowy alfabet fone-
tyczny. Jego celem było umożliwienie jednolitego zapisu głosek w różnych ję-
zykach, a dzięki temu ułatwienie nauki wymowy tych głosek. 

Wynikiem ruchu reformatorskiego m.in. we Francji, Niemczech i Anglii 
było pojawienie się na przełomie stuleci metody naturalnej (the Natural Met-
hod), która rozwijała się później pod różnymi nazwami. Jej najważniejszym 
założeniem było używanie w klasie wyłącznie języka nauczanego, docelowego 
(target language), co miało na celu zbliżenie nauki języka obcego jak najbar-
dziej do nauki języka ojczystego. Założenia te leżały u podstaw metod znanych 
potem jako Direct Method lub też metoda Berlitza, wg których gramatyka miała 
być nauczana w sposób induktywny, a słownictwo podawane za pomocą wska-
zywania na realne obiekty, obrazki lub za pomocą pantomimy. 

Metoda ta przynosiła sukcesy w nauczaniu w prywatnych szkołach języko-
wych, takich jak sieć Berlitza – czyli w małych grupach mocno zmotywowanych 
uczniów. Państwowy system szkolny nie uwzględniał uwarunkowań tej metody. 
Szkoły państwowe długo jeszcze wolały posługiwać się metodą gramatyczno- 
-tłumaczeniową.  

Roger Brown – psycholog z Harvardu – zauważył też inne problemy wyni-
kające ze ścisłego trzymania się Direct Method. Opisał np. lekcję japońskiego, 
podczas której nauczyciel gimnastykował się i męczył, żeby naprowadzić 
uczniów na znaczenie jakiegoś słowa. Brown zauważył, że krótkie tłumaczenie 
na ojczysty język uczniów, niezgodne z Direct Method, zaoszczędziłoby jednak 
wiele czasu i wysiłku obu stronom (Brown 1973). 

Wybuch drugiej wojny światowej przyczynił się do kolejnej rewolucji 
w nauczaniu języków. Pojawiło się gwałtowne zapotrzebowanie armii na znają-
cych języki obce wojskowych, którzy mogliby wykonywać misje militarne za 
granicą. W 1942 roku na potrzeby armii amerykańskiej została opracowana 
metoda zwana początkowo The Army Method (metoda wojskowa). W metodzie 
tej kładziono szczególny nacisk na naukę mówienia i słuchania oraz podkreśla-
no wagę tworzenia rutyny językowej, uzyskiwanej poprzez wielokrotne głośne 
powtarzanie zwrotów. Sukcesy tej metody wynikały z dużej intensywności na-
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uki i nieustającej styczności z nauczanym językiem, na co składało się wiele 
godzin dziennie poświęcanych na naukę. Następnie metoda ta zyskała dalsze 
teoretyczne podwaliny, zarówno lingwistyczne (strukturalizm), jak i psycholo-
giczne (behawioryzm) i stała się znana jako metoda audiolingwalna (the audio-
lingual metod). 

W 1957 roku lingwista Noam Chomsky w swojej książce Syntactic Structu-
res napisał, że strukturalne podejście do języka (leżące u podstaw metody audio-
lingwalnej) nie wyjaśnia jego kreatywności i unikalności poszczególnych zdań. 
Jako przykład podał zdanie: „Bezbarwne zielone idee wściekle śpią” (ang. „Co-
lorless green ideas sleep furiously”), które choć bezsensowne, jest poprawne 
gramatycznie. Chomsky chciał w ten sposób unaocznić, że składnia nie tworzy 
podstawowej struktury języka. W swym kolejnym dziele Linguistic Theory 
(Chomsky, 1966) kontynuował krytykę strukturalnego podejścia do języka. 

Dawid Wilkins, brytyjski lingwista, w 1972 zaproponował funkcjonalną 
definicję języka, tzn. postrzeganie języka jako systemu znaczeń służących do 
komunikacji, które muszą być opanowane przez uczącego się. Pojawiła się też 
koncepcja, że język powinien być nauczany w szerszym socjokulturowym kon-
tekście, co miało swoje źródło w pracach antropologa Bronisława Malinowskie-
go i lingwisty Johna Firtha. Równocześnie zmieniała się też sytuacja w Europie, 
rozwijała się integracja krajów europejskich i wzrastała potrzeba uczenia się 
języków. 

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie pojawiła się metoda komunikatywna, 
czy też szerzej rozumiane komunikatywne podejście do nauki języka. Zakładała 
ona naukę poprzez udział uczniów w aktywnościach, takich jak: dialogi, praca 
w grupach, odgrywanie scenek czy uzupełnianie brakujących informacji (infor-
mation-gap activities) oraz podkreślała wagę kontekstu. Głównym celem nauki 
języka była sprawna komunikacja. Metoda ta zyskała dużą popularność i do dziś 
jest stosowana w wielu szkołach językowych. 

Również metoda komunikatywna doczekała się swoich krytyków. Jeremy 
Harmer w Popular culture, methods and context stwierdza, że głównym pro-
blemem związanym z tą metodą jest to, że oznacza ona zupełnie różne rzeczy 
dla różnych nauczycieli i metodyków, że komunikatywność ćwiczeń nie jest 
dostatecznie sprecyzowana. Krytykuje on też założenie wczesnych adherentów 
tej metody, że wystarczy uczestnictwo w komunikatywnych ćwiczeniach i ak-
tywnościach, a nauka języka odbędzie się sama, niejako w sposób magiczny. 
Znany lingwista Michael Swan również krytykował tę metodę (Harmer 2003). 

W dwudziestym wieku pojawiło się też wiele innych, mniej lub bardziej 
popularnych metod nauczania języków obcych. W latach sześćdziesiątych Ro-
bin Callan opracował swoją metodę znaną potem jako metoda Callana. Według 
niej nauka opiera się głównie na konwersacji. Uczniowie są na lekcji pytani na 
wyrywki i udzielają odpowiedzi bez możliwości dłuższego zastanowienia się. 
Używa się wyłącznie języka nauczanego i wielokrotnie powtarza materiał. We-
dług założeń tej metody nie można robić notatek w trakcie lekcji. Zadaniem 
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nauczyciela jest natychmiastowe poprawianie błędów w wypowiedziach 
uczniów. 

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku 
powstała w Stanach Zjednoczonych Metoda Naturalna (The Natural Approach). 
Jej twórcy Tracy Terrell i Stephen Krashen założyli, że w nauce języka obcego 
należy wyeliminować stres i lęk przed popełnieniem błędu. Nauka języka po-
winna przypominać akwizycję języka ojczystego, która jest procesem nieświa-
domym. Uczniowie powinni uczyć się tak, jak uczy się niemowlę, które słucha 
i przygląda się nauczycielowi, a dopiero potem wypowiada zdania. Metoda na-
turalna kładzie nacisk na rozumienie ze słuchu, które w naturalnej akwizycji 
języka ojczystego rozwija się jako pierwsze, przed zdolnością mówienia. Meto-
da ta jest często stosowana w nauczaniu dzieci, a także nieśmiałych dorosłych. 

Również i te metody i podejścia do nauki języków obcych podlegały kryty-
ce. Dostrzegano ich wady i ograniczenia, podważano też zasadność chwytli-
wych haseł reklamujących naukę za pomocą danej metody (np. „Nauka 4 razy 
szybciej”). 

Metody nauczania języków obcych są zatem wynikiem pracy i przemyśleń 
wielu pokoleń nauczycieli, metodyków, lingwistów, psychologów itd. W pogoni 
za najdoskonalszym sposobem uczenia języków prowadzili oni wieloletnie ba-
dania i spory. Ciekawą zatem kwestią było sprawdzenie, które metody są obec-
nie najczęściej stosowane na kursach językowych dla dorosłych, jak duża jest 
rozpoznawalność tychże metod wśród badanych kursantów i jaki jest związek 
pomiędzy stosowaną metodą a oceną własnych postępów na kursie oraz oceną 
ogólną kursu. 

Wyniki badań 

Badania zostały przeprowadzone przez autorkę wiosną 2012 roku w formie 
anonimowych ankiet w 7 szkołach językowych w Olsztynie, w trzech Ośrod-
kach Kształcenia Ustawicznego (w Braniewie, Bartoszycach i Działdowie), na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Olsztynie oraz wśród słuchaczy kursów ję-
zykowych, odbywających się w olsztyńskich firmach, przeważnie współfinan-
sowanych ze środków unijnych. Badania prowadzone były w grupach utworzo-
nych dla dorosłych słuchaczy, niemniej w niektórych z nich znajdowały się 
również osoby niepełnoletnie, kwalifikowane przez szkoły językowe jako „star-
sza młodzież”, zdolna do uczestnictwa w tym samym kursie co dorośli. Liczba 
przeprowadzonych ankiet wyniosła 304. Przeprowadzenie ankiety poprzedziło 
zasięgnięcie informacji, jaką oficjalnie metodę/metody stosuje dana szkoła czy 
instytucja.  

 
1. Rozpoznawalność metod 

Badanie rozpoznawalności metod wśród uczestników kursów językowych 
poprzedzono ustaleniem z kierownictwem danej szkoły językowej, jakie metody 
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nauczania są w niej stosowane. Z przeprowadzonych badań wynika, że więk-
szość respondentów (63,16%) rozpoznaje metodę nauczania stosowaną na kur-
sie, co wydaje się świadczyć zarówno o wadze tychże metod dla kursantów, jak 
i o skuteczności strategii reklamowej szkół językowych. Około jedna trzecia 
badanych (36,84%) nie potrafiła podać metody nauczania języka angielskiego 
stosowanej na kursie.  

 
2. Rodzaje metod nauczania na kursach językowych 

 
Wykres 1. Rodzaje metod opisywanych przez uczestników kursów 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Najczęściej podawanymi metodami nauczania języka angielskiego okazały 
się metody komunikatywna i Callana (prawie po 30% wskazań). Kolejne miej-
sce zajęła metoda naturalna (około 20% wskazań). Prawie 7% badanych zazna-
czyło metodę audiolingwalną, podczas gdy żadna ze szkół i instytucji, w których 
przeprowadzono badania nie przyznawała się do stosowania tej metody. Te 
błędne wskazania wiązały się zapewne z nowocześnie brzmiącą nazwą metody, 
choć nie można też wykluczyć rozpoznania elementów tej metody przez niektó-
rych badanych. Częste ustne powtórki, charakterystyczne dla metody audiolin-
gwalnej, są stosowane także w innych metodach oraz mogą być lubiane przez 
niektórych lektorów i stosowane niezależnie od oficjalnie obowiązującej w da-
nej szkole metody. Inne metody wskazało prawie 13% badanych (można było 
dopisać jej nazwę), a pośród tych wskazań najczęściej przewijała się nazwa 
Direct Method. 
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Najczęściej stosowane metody zostały wskazane przez odpowiednio: pra-
wie 30% (metody komunikatywna i Callana) i prawie 21% badanych (natural-
na). Zatem wydaje się zasadne i uprawnione porównanie tych trzech najczęściej 
wybieranych metod. 

 
3. Zależność pomiędzy metodą a postępami w rozumieniu czytanych  

tekstów, mówieniu i rozumieniu ze słuchu 
Przeanalizowano trzy najczęściej wskazywane przez badanych metody: 

Callana, komunikatywną i naturalną. Badania przeprowadzono w grupach słu-
chaczy kursów językowych w trakcie drugiego semestru kursu. 

Najlepiej swoje własne postępy w rozumieniu czytanych tekstów oceniali 
w trakcie kursu słuchacze nauczani metodą Callana (można było określić swoje 
postępy w skali od jeden do sześciu). Na kolejnych miejscach znalazły się me-
tody komunikatywna i naturalna. Jest to wynik o tyle zaskakujący, że nauczanie 
metodą Callana opiera się głównie na ustnej komunikacji oraz powtarzaniu 
zwrotów i zdań. Zwłaszcza w początkowej fazie nauki czytanie jest traktowane 
marginalnie. 

Jeśli chodzi o ocenę własnych postępów dotyczących mówienia, to znów 
badani nauczani metodą Callana oceniali je najwyżej, co w tym przypadku nie 
jest już tak zaskakujące. Kolejne miejsca ponownie zajęły metoda komunika-
tywna i naturalna. Również rozumienie ze słuchu wg oceny własnej badanych 
najbardziej poprawiło się u osób nauczanych metodą Callana. Drugie miejsce 
znów przypadło metodzie komunikatywnej, a trzecie – naturalnej. 

 

Wykres 2. Porównanie osiągnięć we wszystkich metodach 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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W rezultacie wynik badań wskazuje na najwyższe oceny postępów wła-
snych w rozumieniu czytanych tekstów, mówieniu i rozumieniu ze słuchu wśród 
badanych nauczanych metodą Callana. Postępy w mówieniu i rozumieniu ze 
słuchu dla tej metody nie powinny zaskakiwać. Niemniej wskazanie także na 
duże postępy w rozumieniu czytanych tekstów może być zaskakujące dla meto-
dy bazującej głównie na ćwiczeniach ustnych. Fakt, iż ocena rozwoju wszyst-
kich umiejętności jest wyraźnie wyższa dla metody Callana może świadczyć 
dodatkowo o tym, iż do kursów prowadzonych tą metodą przystępują częściej 
uczniowie odznaczający się silną motywacją i gotowi ciężej pracować (patrz pkt 
4). Kolejne miejsca zajmują odpowiednio: metoda komunikatywna i naturalna. 

 
4. Zależność pomiędzy metodą nauczania a ogólną oceną kursu 
 

Wykres 3. Ogólna ocena kursu dla wszystkich metod 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Zbadanie związku pomiędzy metodą nauczania języka a ogólną oceną kursu 
dało wynik stawiający na pierwszym miejscu metodę komunikatywną. Drugie 
miejsce zajęła metoda Callana, a trzecie naturalna. Badani zostali poproszeni 
o ogólną ocenę kursu w skali od jednego do sześciu (gdzie jeden oznaczał „bar-
dzo słaby”, a sześć „bardzo dobry”). Generalnie dominowały pozytywne oceny 
kursów. Wyniki poprzednich moich badań wskazywały na to, iż większość do-
rosłych uczestniczących w kursach językowych uczyła się głównie z pobudek 
takich jak: „chęć sprawnego porozumiewania się podczas podróży” czy też 
„chęć zawierania znajomości z ludźmi z innych krajów” i w związku z tym kur-
sy językowe były dla badanych raczej przyjemnością niż przymusem. Nie moż-
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na zatem wykluczyć czynnika „przyjemnościowego” również w analizie zależ-
ności pomiędzy metodą nauczania i oceną kursu. Przewaga metody komunika-
tywnej wśród badanych wysoko oceniających kurs może być spowodowana 
tym, iż badani odbierali naukę przy jej pomocy jako przyjemniejszą. Dalsze 
opracowanie wyników przeprowadzonych przeze mnie badań może pomóc 
w uściśleniu tej odpowiedzi. 

 
5. Metody nauczania a rodzaje proponowanych zmian w kursie 

Metoda Callana 
W przeprowadzonych badaniach chodziło także o wysondowanie propono-

wanych przez kursantów zmian w kursie. Badania wykazały, że wśród osób 
nauczanych metodą Callana prawie 42% wskazało „więcej konwersacji” jako 
pożądaną zmianę. Po 20% uzyskały wskazania dotyczące innych zmian oraz 
stosowania większej ilości materiałów audiowizualnych. Przypadek „więcej 
konwersacji” zostanie omówiony po przeanalizowaniu wszystkich trzech metod. 
Natomiast propozycje dotyczące wprowadzenia większej ilości materiałów au-
diowizualnych oraz innych zmian (po 20%) występujące częściej niż przy in-
nych metodach mogą świadczyć o pewnej nudzie i rutynie, którą zauważają 
niektórzy badani nauczani metodą Callana. 

Metoda komunikatywna 
Przy metodzie komunikatywnej jeszcze większy odsetek, bo aż blisko 56% 

badanych wskazało na potrzebę większej ilości konwersacji. Wskazania te mogą 
być odbierane jako docenienie wagi konwersacji przez badanych. Niemniej 
może to też świadczyć o tym, że metoda komunikatywna stosowana do naucza-
nia badanych jest taką jedynie deklaratywnie, a w odczuciu wielu badanych nie 
jest dostatecznie komunikatywna. Korelowałoby to z cytowaną wyżej opinią 
Harmera na temat tej metody. 

Metoda naturalna 
Jeszcze wyższy odsetek uczestników (prawie 57%) domagał się większej 

ilości konwersacji wśród badanych nauczanych metodą naturalną, co zważyw-
szy na założenia tej metody może świadczyć o chęci bardziej aktywnego uczest-
niczenia w komunikacji ustnej wśród badanych, a nie np. tylko słuchania na-
uczyciela w początkowej fazie nauczania.  

Wszystkie metody – podsumowanie 
Ogółem wśród badanych nauczanych wszystkimi trzema metodami naj-

większy odsetek proponowanych zmian (prawie 52%) dotyczył większej ilości 
konwersacji. Zdecydowanie wskazuje to na silną potrzebę kursantów opanowa-
nia kompetencji językowych dotyczących mówienia czy też komunikacji ustnej. 
Na drugim miejscu znalazły się propozycje dotyczące większej ilości słuchania, 
co potwierdza komunikacyjne potrzeby badanych. Zdecydowanie zaskakujący 
jest fakt, że odsetek domagających się większej ilości konwersacji jest tak wy-
soki, mimo, że są oni uczeni metodami z założenia kładącymi wielki nacisk na 
komunikację ustną. Świadczy to z jednej strony o dużych oczekiwaniach kur-
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santów w tej materii a z drugiej strony może świadczyć o pewnych niedostat-
kach tych metod (zwłaszcza metody naturalnej i komunikatywnej) lub też 
o warunkach pracy w klasie, odbiegających czasem od założeń metodycznych.  

  
6.  Proponowane przez kursantów zmiany w kursie w zależności  

od stosowanej metody nauczania 
 

Wykres 4. Zmiany proponowane przez uczestników kursów w zależności od metody nauczania 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Wykres ten pokazuje zbiorczo różnice w proponowanych zmianach w kur-

sie w zależności od stosowanej metody nauczania. Wyraźnie widać, że najbar-
dziej pożądaną zmianą w kursach proponowaną przez badanych jest ta dotyczą-
ca większej ilości konwersacji, niezależnie od metody. Na drugim miejscu naj-
częściej plasują się wskazania dotyczące większej ilości słuchania. Świadczy to 
z jednej strony o docenieniu wagi posiadania kompetencji komunikacyjnych 
w języku angielskim wśród badanych, z drugiej zaś strony o niedostatecznym 
spełnieniu oczekiwań w tym obszarze przez trzy najczęściej stosowane metody 
nauczania języka angielskiego. 

Podsumowanie 

Przedstawione powyżej wyniki są częścią szerzej zakrojonych badań zwią-
zanych z uczestnictwem dorosłych w kursach językowych poza edukacją for-
malną. Celem niniejszej publikacji było ustalenie rozpoznawalności metod na-
uczania stosowanych na kursach języka angielskiego na terenie Olsztyna i wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego. Kolejnym celem było ustalenie, które 
z metod są stosowane najczęściej. Ustalono, że ponad jedna trzecia badanych 
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nie rozpoznawała metody stosowanej (według informacji kierownictwa szkoły) 
na kursie. Wśród pozostałych prawie dwóch trzecich badanych najczęściej 
wskazywanymi metodami były metody komunikatywna i Callana (po prawie 
30%) oraz naturalna (prawie 21% wskazań). 

Kolejnym celem publikacji było zbadanie zależności pomiędzy poszcze-
gólnymi metodami a oceną postępów własnych oraz ogólną oceną kursu wśród 
uczestników kursów. Najlepiej swoje postępy własne w mówieniu i rozumieniu 
ze słuchu oraz rozumieniu czytanych tekstów oceniali badani nauczani metodą 
Callana. Na drugim miejscu uplasowała się metoda komunikatywna, a na trze-
cim naturalna. Jeśli chodzi o ocenę ogólną kursu to wypadła ona najlepiej wśród 
badanych uczonych metodą komunikatywną, a następnie metodą Callana i natu-
ralną. 

Zbadane zostały również propozycje zmian w kursie zgłaszane przez bada-
nych. Najczęściej proponowana zmiana dotyczyła wprowadzenia większej ilości 
konwersacji, niezależnie od metody oraz wprowadzenia większej ilości słucha-
nia. Przewaga częstości wskazywania propozycji „więcej konwersacji” nad pro-
pozycjami innych zmian była bardzo wyraźna.  

Wyniki badań zdają się wskazywać na to, że badani wykazują wielką po-
trzebę opanowania komunikacyjnych umiejętności w języku angielskim, ze 
szczególnym wskazaniem na potrzebę umiejętności mówienia i słuchania. 
Świadczy to o uznaniu wagi ustnej formy komunikacji we współczesnym świe-
cie. Wyniki mogą jednak świadczyć także o tym, iż żadna z najczęściej stoso-
wanych metod nauczania języka angielskiego nie spełnia w pełni potrzeb eduka-
cyjnych badanych w tym zakresie i że zapewne wymagają one dalszego dosko-
nalenia. 
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Foreign language teaching methods at courses for adults  
and the self-assessment of progress and evaluation of the course 

 
Key words: adult education, language courses, English courses, motivation. 
 
Summary: Different teaching methods are applied at language courses. The article 
covers the aspects of study on participation of adults in language courses in 
Olsztyn and Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. The aim is to establish the  
recognition of teaching methods and relationships between them and the  
assessment of own progress and the course.  
The research was carried out at language schools, Continuing Education Centres 
and the University of Third Age. The recognition of methods and the above  
relationships were established. 
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