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Zmiany warsztatu glottodydaktycznego
na zajêciach z praktycznej nauki jêzyka rosyjskiego
na studiach filologicznych pierwszego stopnia
1. Czynniki warunkuj¹ce zmiany warsztatu glottodydaktycznego
Wspó³czesna edukacja wygl¹da inaczej ni¿ ta, któr¹ pamiêtamy z w³asnych
szkolnych dowiadczeñ. Na jej zmianê wp³ynê³y nie tylko nowe odkrycia
w zakresie mechanizmów decyduj¹cych o tym, jak cz³owiek siê uczy, ale równie¿ rozwój technologii informacyjnej, który zdecydowanie zmieni³ sposób
funkcjonowania i komunikowania siê ludzi. Ró¿norodnoæ zachodz¹cych przemian w dobie cywilizacji medialnej opartej na spo³eczeñstwie informacyjnym
i wszechobecnoci rodków masowego przekazu stawiaj¹ przed wspó³czesnym
nauczycielem jêzyka obcego nowe wymagania. Wymuszaj¹ bowiem koniecznoæ modyfikowania warsztatu glottodydaktycznego, którego zasadnicz¹ cech¹
dzisiaj musi byæ ci¹g³e dostosowywanie siê do nowych warunków nauczania
oraz do mo¿liwoci i potrzeb osób ucz¹cych siê.
Dzisiejsi studenci ró¿ni¹ siê od swoich rówieników sprzed 1015 lat, ale
nie s¹ to ró¿nice, które w naturalny sposób wystêpuj¹ miêdzy pokoleniami.
Generacja, która wyros³a z komputerami, Internetem, telefonami komórkowymi,
urz¹dzeniami cyfrowymi, to inni ludzie. Marc Prensky w artykule Digital Natives, Digital Immigrants okrela ich jako pokolenie rdzennie digitalne w odró¿nieniu od starszych pokoleñ, które wprawdzie oswajaj¹ nowe technologie, ale
pozostaj¹ jedynie digitalnymi adeptami. Przedstawiciele pokolenia digitalnego
inaczej ni¿ ich poprzednicy odbieraj¹ i przetwarzaj¹ informacje. Ró¿nice te
wynikaj¹ z odmiennie ukszta³towanych mózgów, których struktura powsta³a pod
wp³ywem nowych sposobów socjalizacji i nowych sposobów poznania wiata.
Chodzi oczywicie o poznanie za pomoc¹ nowych technologii, które wykszta³ci³y plastycznoæ mózgu, ale zredukowa³y czas powiêcany na kontakty z ludmi1.
Digitalni z ³atwoci¹ potrafi¹ robiæ kilka rzeczy naraz, przyswoili sobie bowiem
1

Zob. [online] <www.marcprensky.com/writing/prensky>.
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cechê systemu operacyjnego umo¿liwiaj¹c¹ równoczesne wykonywanie wiêcej
ni¿ jednego procesu, dlatego okrela siê ich jako wielozadaniowców. D³u¿sze
skupienie siê na jednym zadaniu wymagaj¹cym linearnego przetwarzania jest za
to dla nich du¿ym wyzwaniem sprawiaj¹cym sporo trudnoci. Wniosek st¹d
oczywisty  w sali zajêciowej spotykaj¹ siê ju¿ nie tylko przedstawiciele ró¿nych pokoleñ, ale osobnicy o odmiennie ustrukturyzowanych mózgach, inaczej
postrzegaj¹cy wiat i inaczej przetwarzaj¹cy informacje. To, co dla nauczaj¹cych jest oczywiste, dla nauczanych jest czym nieprzydatnym, anachronicznym
i mêcz¹cym.
Charakteryzuj¹c sylwetki dzisiejszych studentów, trzeba te¿ uwzglêdniæ
efekty nauczania na ni¿szych poziomach edukacyjnych, z jakimi absolwenci
szkó³ ponadgimnazjalnych trafiaj¹ na uczelnie. Na skutek zmian w programach
i systemach szkolnych w placówkach owiatowych przeznacza siê coraz mniej
czasu na dzia³ania twórcze po to, by przygotowaæ uczniów do zdawania ustandaryzowanych testów. W rezultacie m³odzi ludzie staj¹ siê odtwórcami wiedzy,
a ich zadaniem jest trzymanie siê schematów i udzielanie najbardziej typowych
odpowiedzi. Ogranicza to realizacjê najwa¿niejszych celów formu³owanych dzi
w dydaktyce jêzyków obcych, jakimi s¹ rozwijanie samodzielnoci, twórczej
postawy wobec rzeczywistoci, planowania i organizowania w³asnej nauki, skutecznego porozumiewanie siê, tolerancji wobec stanowiska innych, wspó³pracy
w grupie, korzystania z ró¿nych róde³ i metod zdobywania wiedzy, praktycznego stosowania zdobytych wiadomoci i umiejêtnoci. Pewien automatyzm dzia³añ, nabyty na ni¿szych poziomach edukacyjnych, nie sprzyja kreatywnoci
w uczeniu siê jêzyka.
Przed nauczycielem jêzyka obcego piêtrz¹ siê zatem wyzwania, które zmuszaj¹ go do modyfikacji warsztatu glottodydaktycznego. Maj¹ na to równie¿
wp³yw szeroko omawiane obecnie kwestie jakoci kszta³cenia i wykorzystania
najskuteczniejszych technik kszta³cenia skorelowanych z osi¹gniêciami nowych
technologii.
Od 1 padziernika 2012 r. w ka¿dej szkole wy¿szej w Polsce realizowane s¹
nowe programy kszta³cenia, w których ramowe treci zast¹piono opisem weryfikowanych efektów. Zgodnie z za³o¿eniami projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wy¿szym maj¹
staæ siê narzêdziem poprawy jakoci kszta³cenia, a oczekiwanymi skutkami ich
wprowadzenia ma byæ miêdzynarodowa transparentnoæ i porównywalnoæ systemów szkolnictwa wy¿szego oraz uzyskiwanych w tych systemach kwalifikacji. Na
studiach filologicznych pierwszego stopnia w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego okrelono m.in. nastêpuj¹ce kierunkowe efekty kszta³cenia:
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1) w zakresie wiedzy student:
 ma uporz¹dkowan¹ wiedzê na temat kierunków wspó³czesnego rozwoju
jêzyka rosyjskiego;
 ma usystematyzowan¹ wiedzê o wspó³czesnych realiach kulturowych,
spo³ecznych, politycznych, narodowociowych i gospodarczych Rosji;
 posiada ogóln¹ wiedzê o rosyjskich tradycjach i zwyczajach, w tym o tradycji prawos³awnej;
 zna i rozumie specyfikê folkloru rosyjskiego oraz charakter jego powi¹zañ z literatur¹ i jêzykiem;
 zna i rozumie zwi¹zek miêdzy rosyjsk¹ form¹ wewnêtrzn¹ s³owa a rosyjsk¹ kultur¹ i mentalnoci¹;
2) w zakresie umiejêtnoci student:
 ma umiejêtnoci jêzykowe w zakresie jêzyka rosyjskiego w mowie i w pimie
zgodne z wymaganiami okrelonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kszta³cenia Jêzykowego;
 umie wyjaniæ i porównaæ fakty i zjawiska literackie, kulturowe i realioznawcze obszaru Rosji i Polski;
 potrafi powi¹zaæ przemiany w rosyjskiej kulturze, literaturze oraz w jêzyku rosyjskim z za³o¿eniami wiatopogl¹dowymi oraz uwarunkowaniami
w ¿yciu spo³eczno-politycznym epoki;
 umie wyjaniæ i wykazaæ zwi¹zek pomiêdzy form¹ wewnêtrzn¹ s³owa
a rosyjsk¹ kultur¹ i mentalnoci¹;
 potrafi porozumiewaæ siê z wykorzystaniem ró¿nych kana³ów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie filologii rosyjskiej w jêzyku rosyjskim i polskim.
Przy tak okrelonych efektach nauczania jêzyka rosyjskiego na studiach
filologicznych I stopnia zasadniczego znaczenia w procesie dydaktycznym nabiera aspekt kulturologiczny nauczanego jêzyka. Gwarantuje on bowiem gruntowne opanowanie jêzyka rosyjskiego poprzez poznanie wiatopogl¹du rodzimych jego u¿ytkowników. Przekazywanie informacji kulturowych i treci
pozajêzykowych w nauczaniu jêzyka rosyjskiego pozwala wyposa¿yæ ucz¹cych
siê w kompetencjê kulturologiczn¹ bêd¹c¹ komponentem kompetencji komunikacyjnej. W nauczaniu jêzyka rosyjskiego z perspektywy kulturologicznej zwraca siê szczególn¹ uwagê na praktyczne aspekty integracji i akulturacji polskich
studentów.
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2.Akademicki nauczyciel jêzyka rosyjskiego i jego warsztat pracy
Wspó³czesny akademicki nauczyciel jêzyka rosyjskiego, podobnie zreszt¹
jak ka¿dy inny nauczyciel, który chce sprostaæ wymaganiom czasu, musi umieæ
wywi¹zaæ siê z wielu zadañ, jakie stawia przed nim proces dydaktyczny. Powinien zatem byæ ekspertem w swojej dziedzinie, tzn. posiadaæ dobre przygotowanie merytoryczne, znaæ wymagania programowe i ³¹czyæ je z potrzebami studentów, co znaczy, ¿e nale¿y dostosowywaæ materia³y dydaktyczne (teksty, æwiczenia)
i techniki pracy z nimi do aktualnych potrzeb osób ucz¹cych siê. Nauczyciel
powinien byæ decydentem, tj. podejmowaæ decyzje odnonie proponowanych
treci, zadañ, korekty b³êdów, wyboru metod sprzyjaj¹cych autonomii, czyli
koordynowaæ wszelkie dzia³ania podejmowane w trakcie trwania procesu dydaktycznego w sali zajêciowej i poza ni¹. Nauczyciel powinien byæ jednoczenie
motywatorem i mediatorem w procesie dydaktycznym, tzn. musi szukaæ sposobów motywowania do nauki oraz poredniczyæ w pokonywaniu wszelkich trudnoci (jêzykowych, kulturowych), aby pomóc ucz¹cym siê w osi¹ganiu wysokich kompetencji jêzykowych. Inspiruj¹ca rola nauczyciela akademickiego
w procesie dydaktycznym sprowadza siê do rozbudzenia ciekawoci studentów,
rozwijania ich samodzielnoci oraz tworzenia warunków do edukacji formalnej
i kszta³towania potrzeby uczenia siê przez ca³e ¿ycie.
Zgodnie z najnowszymi koncepcjami w glottodydaktyce, w repertuarze
dzia³añ nauczycieli akademickich powinny siê znaleæ role charakterystyczne
dla tutora, coacha i mentora.
Istot¹ tutoringu jest prowadzenie edukacji zindywidualizowanej, polegaj¹cej
na bezporednim spotkaniu ze studentem. Tutor wspiera podopiecznego w wybranym obszarze wiedzy, pomaga rozwijaæ umiejêtnoæ samodzielnego jej zdobywania, wskazuje mo¿liwoci pog³êbiania i wykorzystywania w³asnych zdolnoci i talentów. Wspó³praca w ramach tutoringu zak³ada kilka koniecznych
dzia³añ. Przede wszystkim jest to poznanie mocnych i s³abych stron studenta,
jego stylów poznawczych i celów ¿yciowych. Nastêpnym krokiem powinno staæ
siê wyznaczenie wspólnych celów edukacyjnych oraz zaplanowanie ci¹gu dzia³añ, które doprowadz¹ do ich realizacji. Wa¿nym elementem wspólnej pracy jest
podsumowanie osi¹gniêtych efektów. Tutoring sprzyja samodzielnoci, samoorganizacji pracy studenta, daje mo¿liwoæ konsultowania wyników pracy, uczy
efektywnego korzystania z w³asnej wiedzy.
Coaching to pojêcie, które ze sportu przeniknê³o do wielu dziedzin ¿ycia,
w tym do edukacji. Istnieje wiele rodzajów coachingu (np. mened¿erski, biznesowy, organizacyjny, strategiczny itd.), a co za tym idzie  wiele definicji tego
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zjawiska. £¹czy je niew¹tpliwie forma swoistego dialogu, maj¹cego na celu
pomóc osobie ucz¹cej siê, by sta³a siê efektywniejsza w dzia³aniu i wykorzystywa³a ca³y swój potencja³. Ten dialog (wspó³dzia³anie) powinien odbywaæ siê
w atmosferze wzajemnego szacunku, empatii i zaufania oraz pe³nego zaanga¿owania obu stron. Wystêpuj¹c w roli coacha, nauczyciel akademicki wspiera studenta w procesie planowania, wykorzystywania w³asnych dowiadczeñ, wzmacniania motywacji, doskonalenia nabytych umiejêtnoci. Zastosowanie coachingu
w edukacji wymaga od wyk³adowcy zmiany podejcia do studenta. Karolina
Doro¿a³a w publikacji Coaching w edukacji wy¿szej  przyk³ady programów
polskich i zagranicznych obrazuje tê zmianê jako przejcie od postawy chcê Ci
pokazaæ, jaki jestem m¹dry do postawy chcê Ci pokazaæ, jaki jeste m¹dry.
Autorka za podstawê udanego coachingu uznaje rozmowê rozwojow¹ ze studentem, która powinna mieæ charakter cile ustrukturalizowany i sk³adaæ siê
z nastêpuj¹cych elementów: przegl¹du dowiadczeñ, wychwycenia znaczenia,
zaplanowania kolejnych kroków i zaanga¿owania siê w póniejsze dzia³ania.
Nauczyciel akademicki, który chce wykorzystywaæ w nauczaniu proces coachingowy, powinien opanowaæ sztukê aktywnego s³uchania, nie baæ siê intuicyjnych
dzia³añ, musi umieæ udzielaæ konstruktywnych informacji zwrotnych, a tak¿e
byæ cz³owiekiem asertywnym2.
Oprócz roli tutora i coacha, nauczyciel coraz czêciej pe³ni te¿ rolê mentora,
zw³aszcza w sytuacjach zaanga¿owania studenta wykraczaj¹cego poza schemat
zwyk³ych zajêæ. Nauczyciel wprowadza go wówczas w obszar do tej pory mu
nieznany i dzieli siê sw¹ wiedz¹ i dowiadczeniem. Jerzy Semków zauwa¿a, ¿e:
w procesie edukacyjnym, którego fina³em ma byæ «cz³owiek kulturalny» istotna rola musi przypaæ nauczycielowi-mentorowi. Nauczyciel-mentor  to nowa
postaæ edukatora, to jest osoby, która rezygnuje z roli jedynego nosiciela prawdy
i skarbnicy wiedzy, wcielaj¹c siê w postaæ powiernika i doradcy ucznia. Od jego
nie tylko wiedzy o wiecie, ale spokoju i pe³nej gotowoci do rozmowy
z uczniem zale¿y powodzenie dyskursu edukacyjnego, którego interakcyjny charakter jest swoistym gwarantem pomylnoci. Rola ta nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na gwa³towny rozwój elektronicznych rodków przekazu, które
umo¿liwiaj¹ uczenie na odleg³oæ. Nauczyciel-mentor ma bowiem do dyspozycji
nie tylko mo¿liwoæ bezporedniego kontaktu z uczniem (face to face), lecz
równie¿ mo¿e ten kontakt utrzymywaæ drog¹ elektroniczn¹ przez Internet3.
2 Zob. [online] <http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/wno3x1tnli5gbfq6frg8fsza7xh23z.pdf>
(dostêp: 11.07.2013).
3 Zob. J. Semków, Szanse aktywnoci edukacyjnej w kszta³towaniu cz³owieka kulturalnego; Znaczenie nauczyciela-mentora w dyskursie interakcyjnym, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy.
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Przedstawione wy¿ej role edukatorów bêdzie móg³ zrealizowaæ nauczyciel,
który oprócz odpowiednich kwalifikacji zwi¹zanych z wiedz¹ i fachowoci¹,
posiada predyspozycje do pracy z m³odzie¿¹, cechuje siê kreatywnoci¹, otwartoci¹, taktem pedagogicznym i umiejêtnociami interpersonalnymi.
Dynamiczny postêp w nauce i technice niejako skazuje wspó³czesnego nauczyciela na ustawiczne doskonalenie siê, dlatego te¿ powinien on do³¹czyæ do
swojego spisu zadañ role ewaluatora i innowatora. Coraz czêciej zwraca siê
uwagê na fakt, ¿e akademicki nauczyciel-dydaktyk powinien jeszcze posiadaæ
umiejêtnoæ prowadzenia badañ w dzia³aniu, czyli trafnie i w miarê szybko
umieæ rozpoznawaæ sytuacje w grupie zajêciowej  zak³ócenia procesu dydaktycznego i sytuacje sprzyjaj¹ce rozwojowi umiejêtnoci  aby wybraæ i zastosowaæ odpowiednie rodki zaradcze lub w³¹czyæ do procesu dydaktycznego nowy
usprawniaj¹cy pracê element4. Tak liczne wyzwania stoj¹ce dzi przed nauczycielem oraz ró¿norodnoæ ról, które ma on do odegrania w procesie dydaktycznym, przybli¿aj¹ z³o¿onoæ nauczania, trud bycia nauczycielem oraz odpowiedzialnoæ i wyj¹tkowoæ tego zawodu.
Istnieje wiele charakterystyk sylwetek nauczycieli. Ka¿da z nich przedstawia wykaz dominuj¹cych i niezbêdnych cech, które mo¿na by³oby okreliæ krótko: wysokie kompetencje. Stanis³aw Dylak ujmuje kompetencjê jako wielce
z³o¿on¹ dyspozycjê stanowi¹c¹ wypadkow¹ wiedzy, umiejêtnoci, postaw, motywacji, emocji i wartociowania. Zbigniew Kwieciñski zwraca uwagê, ¿e we
wspó³czesnym wiecie istnieje koniecznoæ wykszta³cenia i doskonalenia nauczycieli o nowych, innych ni¿ dotychczas kompetencjach. W sensie treci:
bardziej ³¹cznych ni¿ wysoko specjalistycznych, bardziej otwartych ni¿ zamkniêtych, bardziej twórczych ni¿ odtwórczych, a w sensie charakteru roli zawodowej  odchodz¹cych od funkcji przekaziciela i egzekutora do roli przewodnika i t³umacza5.
Wspó³czesny nauczyciel jêzyka rosyjskiego mo¿e stosowaæ ró¿ne metody
i rozmaite formy organizacyjne procesu dydaktycznego, ka¿dorazowo dobieraæ
je odpowiednio do celów i zadañ, jakie za ich pomoc¹ maj¹ byæ realizowane.
Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarz¹dzanie wiedz¹ w ekonomicznym szkolnictwie wy¿szym, pod red. T. Go³êbiowskiego, M. D¹browskiego, B. Mierzejewskiej, Akademia Ekonomiczna,
Wroc³aw 2005, s. 39.
4 Por. W. A. Piegzik, Nauczyciel  badaczem. Przyk³ad wykorzystania metodologii badania
w dzia³aniu w pracy projektowej ucz¹cych siê jêzyka francuskiego, [w:] Nauczyciel jêzyków obcych dzi i jutro, pod red. M. Pawlaka, A. Mystkowskiej-Wiertelak, A. Pietrzykowskiej, Poznañ 
Kalisz 2009, s. 518525.
5 Zob. Z. Kwieciñski, Tropy, lady, próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Poznañ 
Olsztyn 2000, s. 17.
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W dobie digitalizacji i multimedializacji szczególnego znaczenia nabieraj¹ metody pracy z wykorzystaniem technik komputerowych. Ich zastosowanie stwarza
w grupie zajêciowej oczekiwan¹ atmosferê odprê¿enia, wychodzi naprzeciw ulubionym formom pracy na wielu p³aszczyznach jednoczenie. Nie do przecenienia s¹ ró¿norodne mo¿liwoci dydaktyczne z zastosowaniem technik komputerowych, przede wszystkim dziêki temu, i¿ za ich porednictwem mo¿na stworzyæ
osobie ucz¹cej siê autentyczne sytuacje komunikacyjne oraz wizualnie wspieraæ
proces nauczania jêzyka. Wymogiem czasu staje siê kolejne zadanie dla nauczyciela (nie tylko jêzyka obcego)  powinien on byæ moderatorem procesu dydaktycznego wspieranego komputerowo.
Jak z tym wszystkim ma poradziæ sobie akademicki nauczyciel-dydaktyk?
We wspó³czesnej dydaktyce nie ma prostych i jednoznacznych recept. Dla
ka¿dej sytuacji dydaktycznej optymalne bêdzie inne rozwi¹zanie. Kompetentny
nauczyciel zaplanuje czynnoci studenta i swoje systemowo, uwzglêdniaj¹c
wszystkie zale¿noci pomiêdzy procesem nauczania i uczenia siê. Nie istniej¹
rozwi¹zania doskona³e, które przynios³yby wy³¹cznie korzyci. Ka¿de rozwi¹zanie dydaktyczne wywo³uje, oprócz skutków zamierzonych i oczekiwanych, niemo¿liwe do unikniêcie skutki niezamierzone, sprzeczne ze stawianymi celami
lub w najlepszym razie wobec nich neutralne6. Dlatego szczegó³owe opisy procesu dydaktycznego, powstaj¹ce w ramach dyskutowanych obecnie kwestii zapewnienia jakoci kszta³cenia, nie prowadz¹ do jego ulepszenia, poch³aniaj¹
natomiast czas, który nauczyciel móg³by spo¿ytkowaæ na analizê sytuacji, dobór
i opracowanie odpowiednich materia³ów dydaktycznych. Kluczowym za³o¿eniem w procesie kszta³cenia powinno staæ siê podmiotowe i osobowe traktowanie cz³owieka (tak studenta, jak nauczyciela). Jest to idea edukacji humanistycznej, która zak³ada wspieranie ucz¹cego siê w procesie poznawania i pog³êbiania
rozumienia mechanizmów w³asnego dzia³ania, umo¿liwianie mu nabywania
umiejêtnoci niezbêdnych do ¿ycia w spo³eczeñstwie wielokulturowym i w d¹¿eniu do samodzielnoci i samorealizacji, akceptowanie indywidualnych potrzeb
i celów ucz¹cego siê, uwzglêdnianie ich podczas konstruowania programów
edukacyjnych. Poszanowanie wolnoci, mo¿liwoæ wyboru i przekraczania ograniczeñ  to podstawowe wartoci nowoczesnej edukacji. Niestety gin¹ one
w g¹szczu przepisów, regulaminów i sztywnych ram, w które próbuje siê wt³oczyæ proces nauczania akademickiego.

6 Zob. E. Widota, Przebieg i organizacja procesu kszta³cenia, [w:] A. Siemak-Tylikowska,
E. Dêbska, E. Widota, K. Piercieniak, Dydaktyka szko³y wy¿szej, Warszawa 2011, s. 5665.
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Wydaje siê, ¿e w edukacji na poziomie szko³y wy¿szej najw³aciwsze jest
wykorzystanie elastycznych metod kszta³cenia i zindywidualizowanych form
pracy. W przypadku nauczania jêzyków obcych realizacjê wymienionych za³o¿eñ zapewnia zastosowanie w procesie kszta³cenia eklektycznego podejcia komunikacyjnego. £¹czy ono w sobie elementy zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych, niekonwencjonalnych metod nauczania. Nauczyciel akademicki
powinien wykorzystywaæ elementy metody bezporedniej, która koncentruje siê
na nauczaniu komunikacji i wypracowywaniu zdolnoci mylenia w jêzyku obcym. Pomocne bêdzie tu zastosowanie nagrañ, podcastów, programów telewizyjnych i radiowych oraz filmów i audycji z Internetu. Metoda audiolingwalna,
gramatyczno-t³umaczeniowa czy jej nowsza odmiana  metoda kognitywna te¿
powinny znaleæ zastosowanie w podejciu eklektycznym. Wynika to z koniecznoci indywidualizacji nauczania, tj. uwzglêdniania w procesie glottodydaktycznym indywidualnych mo¿liwoci, umiejêtnoci, stylów poznawczych i potrzeb
studentów. Takie podejcie wspiera teoria inteligencji wielorakich Howarda
Gardnera, zgodnie z któr¹ przyjmuje siê, ¿e wszystkie typy inteligencji (jêzykow¹, matematyczno-logiczn¹, muzyczn¹, przestrzenn¹, ruchow¹, interpersonaln¹
i przyrodnicz¹) mo¿na rozwijaæ, a rozwój ten jest mo¿liwy pod wp³ywem interakcji z otoczeniem. Wynika z tego jasno, ¿e kreatywny nauczyciel akademicki
musi korzystaæ tak¿e z innych, nawet niekonwencjonalnych metod nauczania jêzyka, wybieraj¹c z nich te elementy, które zapewni¹ najbardziej optymalny przebieg
procesu nauczania i bêd¹ sprzyja³y jego uatrakcyjnieniu i urozmaiceniu.
We wspó³czesnej praktyce dydaktycznej znajduj¹ zastosowanie liczne niekonwencjonalne metody, do których nale¿¹ m.in. metoda naturalna, total physical response, the silent way, community language learning, metoda elicytacji,
metoda holistyczna, sugestopedia i inne.
Metoda naturalna, której autorami s¹ Tracy Terrell i Steven Krashen, znana jest równie¿ jako the natural approach. Kluczem w tej metodzie jest s³uchanie wypowiedzi obcojêzycznych i rozumienie ich ogólnego sensu dziêki temu,
¿e dotycz¹ znanej ucz¹cemu siê sytuacji, a tak¿e dziêki stosowaniu mimiki,
gestów, powtarzaniu wypowiedzi w ró¿nych wariantach. Najwa¿niejszym celem
jest osi¹gniêcie umiejêtnoci porozumiewania siê. Zak³ada siê, ¿e mo¿e to nast¹piæ tylko wówczas, gdy ca³kowicie wyeliminowany zostanie stres, a ekspozycji
na jêzyk towarzyszyæ bêd¹ pozytywne emocje. W metodzie tej wyró¿nia siê
nastêpuj¹ce etapy pracy: wys³uchiwanie wypowiedzi, reagowanie cia³em na polecenia, odpowiadanie na proste pytania, stosowanie uproszczonych wyra¿eñ,
udzia³ w symulacjach i grach jêzykowych, rozwi¹zywanie problemów. Nauczyciel
stosuj¹cy tê metodê lub jej elementy powinien zwracaæ uwagê na stosowanie
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maksymalnie du¿ej liczby naturalnych, prostych i sensownych wypowiedzi oraz
dzia³anie w atmosferze spokoju, bezpieczeñstwa i pe³nej aprobaty.
Total physical response (TPR), czyli metodê reagowania ca³ym cia³em,
opracowa³ James Asher. Zak³ada ona, ¿e uczymy siê i zapamiêtujemy poprzez
dwa rodzaje zachowañ: przys³uchiwanie siê i ruch fizyczny adekwatny do przekazywanych treci. Nauczyciel wydaje proste polecenia w jêzyku obcym i demonstruje ich wykonanie. Metoda aktywizuje obie pó³kule mózgowe, dziêki
czemu nauka przebiega szybciej, a materia³ jest lepiej zapamiêtywany. Oczywicie metoda jest odpowiednia dla pocz¹tkowych etapów nauczania.
Metoda cichej drogi (the silent way) zosta³a stworzona przez Caleba Gattegno i zak³ada, ¿e nauka jest efektywna i zoptymalizowana, jeli ucz¹cy siê sam
odkrywa i tworzy. Metoda ta stawia zatem na samodzielnoæ i odpowiedzialnoæ
studenta. Kluczem do autonomii i samodzielnoci jest cisza jako narzêdzie.
Nowy materia³ nauczyciel demonstruje zazwyczaj tylko raz, wykorzystuj¹c przy
tym gesty, mimikê, mowê cia³a, wykresy, diagramy, patyczki Cuisenairea. Potem stopniowo staje siê postaci¹ drugoplanow¹. Student, odkrywaj¹c mo¿liwoci drzemi¹ce w jêzyku, uczy siê wykorzystywania go w ró¿nych sytuacjach.
Nauczyciel za koncentruje siê g³ównie na postêpach ka¿dego studenta, a nie na
perfekcji w wykonywaniu æwiczeñ czy poleceñ.
Community language learning (CLL) to metoda nauczania jêzyków stworzona przez Charlesa Currana, nazywana tak¿e nauczaniem doradczym. Wed³ug za³o¿eñ tego modelu edukacyjnego nauka odbywa siê w oparciu o techniki
terapeutyczne. Wiod¹ce znaczenie ma czynnik emocjonalny. Jêzyk ma s³u¿yæ
komunikowaniu siê w rzeczywistych sytuacjach interesuj¹cych studenta.
W zwi¹zku z tym zajêcia powinny odbywaæ siê w niewielkich grupach, których
cz³onkowie wchodz¹ w interakcje jêzykowe i to tylko wtedy, gdy rzeczywicie
odczuwaj¹ tak¹ potrzebê. Nauczyciel jest w tym modelu doradc¹, przyjacielem
i obserwatorem.
Metoda elicytacji opiera siê na za³o¿eniu, ¿e student sam dojdzie do w³aciwych wniosków, analizuj¹c odpowiednio dobrane przyk³ady, pos³uguj¹c siê
kontekstem itp. Nauczyciel nie podaje wiêc gotowych odpowiedzi, konkretnych
regu³ i zasad, jednoznacznych norm i prostych wzorów. Metoda ta kszta³ci samodzielnoæ mylenia i dzia³ania, mo¿e mieæ silne oddzia³ywanie motywacyjne.
Polecana jest przede wszystkim na wy¿szych poziomach zaawansowania.
Metoda holistyczna zak³ada, ¿e proces uczenia siê odbywa siê nie tylko na
poziomie intelektualnym, ale równie¿ emocjonalnym i fizycznym. Cz³owiek
traktowany jest jako integralna ca³oæ z³o¿ona z rozumu, uczuæ i cia³a. Je¿eli
pobudzimy uczucia i wyobraniê ucz¹cego siê, to wówczas w³¹czy on mylenie,
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a to z kolei doprowadzi do spontanicznych dzia³añ. Metoda ta uwzglêdnia coraz
wiêksze znaczenie wiedzy miêdzykulturowej i miêdzyprzedmiotowej. Ka¿de zajêcia powinny zawieraæ w sobie obowi¹zkowy element jakiej zagadki lub intrygi  element organizuj¹cy zajêcia, bêd¹cy punktem wyjcia do dalszych dzia³añ.
Niew¹tpliwie metoda ta sprzyja kszta³towaniu szerokich horyzontów mylowych, rozwija twórcze mylenie i osobowoæ studenta.
Sugestopedia stworzona zosta³a przez Georgi Lozanowa. £¹czy nauczanie
jêzyka z technikami relaksacyjnymi, które maj¹ u³atwiæ zapamiêtywanie materia³u. Zgodnie z za³o¿eniami, sztuki piêkne s¹ bardzo pomocne w nauce dziêki integracji sztuki i psychiki. Metoda ta umo¿liwia opanowanie s³ownictwa i æwiczy
komunikacjê, natomiast gramatyka pojawia siê tylko w minimalnym zakresie, niejako przy okazji. W metodzie tej zak³ada siê doæ du¿¹ tolerancjê dla b³êdów,
a ma³o uwagi powiêca siê formie  ca³a uwaga skupiona jest na komunikacji.
Wspó³czesny nauczyciel akademicki jako dobry pedagog, obserwator i badacz powinien szybko zorientowaæ siê w predyspozycjach studentów i stworzyæ
im warunki do samorealizacji i osi¹gania sukcesów. Nie ma on prawa bagatelizowaæ faktu, ¿e obecna m³odzie¿ nale¿y do zmedializowanej (wygenerowanej
przez media) kultury. M³odzie¿ na co dzieñ korzysta z telefonów komórkowych,
komputerów, iPodów, odtwarzaczy mp3 i DVD. J. Morbitzer w referacie Medialnoæ a sprawnoæ edukacyjna ucznia zauwa¿a, ¿e dzisiejsze m³ode pokolenie jest pierwszym pokoleniem homo mediens. Funkcjonuj¹ i inne okrelenia
odzwierciedlaj¹ce silne zanurzenie m³odych w wiecie mediów, a zw³aszcza
w Internecie: dzieci sieci, pokolenie kopiuj-wklej, pokolenie kciuka, urodzeni z myszk¹ w rêku. Marc Prensky, amerykañski badacz mediów, wprowadzi³ pojêcie cyfrowi tubylcy (digital natives) na oznaczenie ludzi, którzy funkcjonuj¹ w opozycji do cyfrowych imigrantów (digital immigrants). Morbitzer
zwraca uwagê na szczególn¹ podgrupê cyfrowych tubylców, tzw. pokolenie C
(computerized, connected, always clicking). S¹ to osoby, dla których Internet,
sieæ, portale spo³ecznociowe s¹ naturalnym rodowiskiem funkcjonowania. Bez
niego nie wyobra¿aj¹ sobie ¿ycia. Badacze zauwa¿aj¹, ¿e taki styl ¿ycia powoduje zmiany w neuronalnej budowie mózgu, co poci¹ga za sob¹ zmiany w sposobie mylenia i przetwarzania informacji. Musi to rodziæ powa¿ne konsekwencje edukacyjne. Nauczyciel akademicki jest zatem zobligowany do zastosowania
w ramach swojego warsztatu nauczania multimedialnego, do wykorzystania
w nauczaniu za³o¿enia, ¿e cz³owiek uczy siê, robi¹c cokolwiek, w ka¿dej chwili
i gdziekolwiek siê znajduje. To tzw. teoria 3W (whatever+whenever+wherever).
St¹d ju¿ tylko krok do idei LLL (long-life-learning), czyli idei permanentnej
edukacji.
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Ðåçþìå
Íîâàöèè â ïðåïîäàâàíèè ðóññêîãî ÿçûêà íà ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ
äëÿ ñòóäåíòîâ-ôèëîëîãîâ óðîâíÿ áàêàëàâðèàòà
Â ïðåäëîæåííîé ñòàòüå îáñóæäàåòñÿ ðîëü îòêðûòèé â îáëàñòè ìåõàíèçìîâ,
îòâå÷àþùèõ çà ïðîöåññ óñâîåíèÿ ÿçûêà, à òàêæå âëèÿíèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé íà
îðãàíèçàöèþ äèäàêòè÷åñêîãî ïðîöåññà. Îñîáîå âíèìàíèå îáðàùàåòñÿ íà çàäà÷è, ñòîÿùèå
ïåðåä ñîâðåìåííûì ïðåïîäàâàòåëåì èíîñòðàííîãî ÿçûêà, âûíóæäåííûì ìîäèôèöèðîâàòü
äèäàêòè÷åñêèé ïðîöåññ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèé äëÿ ñòèìóëèðîâíèÿ
ìîòèâàöèè ó÷àùèõñÿ, èõ àêòèâíîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, à òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ èõ
ïîòðåáíîñòè ïîñòîÿííîãî îáîãàùåíèÿ çíàíèé.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ çíà÷åíèå âåäóùèõ â ñîâðåìåííîé ãëîòòîäèäàêòèêå ïðèíöèïîâ:
ôîðìèðîâàíèÿ ìåæêóëüòóðíîé êîìïåòåíöèè ó÷àùèõñÿ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
äèàëîãà êóëüòóð è åäèíñòâà îáó÷åíèÿ ÿçûêó è êóëüòóðå, ÷òî âûðàæàåòñÿ â ôîðìóëå
êóëüòóðà ÷åðåç ÿçûê, ÿçûê ÷åðåç êóëüòóðó.

Summary
The changes in glottodidactics workshops in the process of teaching Russian
as a foreign language at bachelors degree in Russian philology
The purpose of this paper is to discuss the role of new findings on the mechanisms of
learning and the development of information technology. The authors draw attention to the role of
the teachers who feel inspired by the work and who want to modify the glottodidactics workshop,
to stimulate curiosity of students, to develop their independence and create conditions for the
development of formal education and the need for long-life-learning.
Two concepts take on a fundamental importance: the dialogue of cultures and strong links
between language and culture, expressed in principle  language through culture, culture through
language.
Key words: teaching Russian as a foreign language, role of the teachers, glottodidactics workshops, stimulate curiosity, dialogue of cultures.

