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Streszczenie

Artykul dotyczy potrzeby poslugiwania siE jEzykiem angielskim w pracy zawodowej, a moty-

wacjq do jego nauki u os6b studiuj4cych na kierunkach: Intbrmatyka i Turystyka. Na podstawie

przeprowadzonych badah ankietowych autorka artykulu analizuje czynniki wplywajqce na mo-

tywacjQ do nauki jqzyka angielskiego i charakteryzuje wymogi wplywaj4ce na koniecznoSi ko-

munikowania sig w jgzyku angielskim w 2yciu zawodowym absolwent6w wymienionych kie-

runkdw.

THE NECESSITY OF USING ENGLISH IN PROFESSIONAL WORK VERSUS

MOTIVATION TO LEARNING THE LANGUAGE

Summary

The article focuses on the necessity to use English in professional lit-e and motivation to learn it

among students studying lnformation Technology and Tourism. On the basis of questionnaire

results the author analyses t'actors influencing motivation and specifies why the necessity to

communicate in English is essential for graduates of the mentioned fields of studies in their pro-

fessional life.

Konsekwencjq przyst4pienia Polski do Unii Europejskiej jest realizacja plan6w oraz zalo2eh

dotycz4cych nauczania jgzyk6w obcych. Otwarcie bowiem dla Polski europejskich rynk6w

pracy determinuje pr6cz kwalifikacji w wykonywanym zawodzie poslugiwanie sig jgzykiem

obcym. Mo2na Smialo zaryzykowac twierdzenie, 2e znajomoSi igzyka obcego jest jednym

z warunk6w kariery zawodowej zar6wno w Polsce, jak i zagranicq. Tote|jego dobra znajo-

moSi staje siE w chwili obecnej niezbgdna. Dnia2T lipca 2003 roku po dlugotrwalych ptzy'

gotowaniach i konsultacjach Komisja Europejska przyjgta plan dzialania ,,Wspieranie nauki

jgzyk6w obcych i r62norodnoSci jgzykowej na lata 2004-2006-t. Plan ten uwzglgdnial 45

propozycji dzialah, kt6re mialy zostat, zrealizowane do 2006 roku w ramach inicjatyw podej-

, Strora lnternetova Konisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-

policy/docl I 2-pl.htm, stan z dnia 2 1.05.20 I 0'
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mowanych przez wladze lokalne regionalne i krajowe. Dzialania te obejmuj4 umo2liwienie

wszystkim obywatelom dostgpu do nauki jgzyk6w obcych w ramach uczenia sig przez cale

2ycie, poprawg jakoSci nauczania na wszystkich poziomach oraztworzenie w Europie klimatu

sprzyjajqcego nauce jgzyk6w obcych przez promowanie wielojqzycznoSci jgzykowej. W tym

planie dzialah czytamy r6wniez: ,,w dzisiejszym Swiecie opanowanie umiejgtnoSci niezbgd-

nych do porozumiewania sig z naszymi s4siadami jest wazniejsze ni2 kiedykolwiek wcze-

snleJ"-.

Unia Europejska dqzy do zapewnienia wysokiej jakoSci ksztalcenia, wspieraj4c mobil-

noSi, opracowujqc wsp6lne programy nauki, ulatwiaj4c wymiang informacji i zapewniajqc

mo2liwosi uczenia sig przez cale 2ycie. Nauka jqzyk6w obcych jest jednym z podstawowych

element6w tych dzialah. Osoby posluguj4ce siE jgzykami obcymi s4 lepiej przygotowane, aby

w pelni wykorzystywai szanse edukacyjne oraz mo2liwoSci zwi4zane z zatrudnieniem jakie

oferuje zj ednoczona Europa.

R62nojgzyczn o36 (plurilingualizm) i wielojgzyczn oS( (multilingualizm) to terminy, kt6re

pojawiaj4 sig prawie w ka2dym waZnym dokumencie Unii Europejskiej dotyczqcym edukacji

jgzykowej. Istotna jest wigc znajomoSd wielu jgzyk6w mimo, 2e 70%o respondent6w badania

Eurobarometru wskazuje jgzyk angielski, jako podstawowy jgzyk dla Europejczyk6w3. Celem

unijnej polityki w zakresie znajomodci jgzyk6w obcych jest, aby kazdy obywatel potrafil ko-

munikowai sig w co najmniej w dw6ch jgzykach obcych. Cel ten zostal sformulowany po

szczycie Rady Europejskiej w Barcelonie w marcu 2002. Podczas tego spotkania przyw6dcy

kraj6w Unii Europejskiej zgodzili siq co do tego,2e wa2nym jest, aby kaZde dziecko bgd4ce

obywatelem zjednoczonej Europy bylo wielojgzyczne. Wielojgzyczno6( umozliwia komuni-

kacjg i zrozumienie, kt6re daj4 inspiracjg ro2nym kulturom europejskim do podejmowania

wsp6f nych dzialafi. Przez naukg jEzyk6w obcych mlodzi obywatele Unii majq szansg stai sig

bardziej otwartymi na inne kultury, mogq zwiEkszyd swoj4 mobilno5i i moZliwo5i znalezie-

nia swojego miejsca na zagranicznym lub krajowym rynku pracy. Znajomo6i jgzyk6w obcych

mazasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Kaz-

dego roku wiele europejskich firm traci mo2liwo66 zawarcia intratnych kontrakt6w dlatego,

2e ich pracownikom brakuje kompetencjijEzykowych iznajomo6ci innych kultur. Umiejgtno-

Sci jgzykowe mog4 zwiqkszy(, wipc mo2liwoSi zatrudnienia, mobilnoSi pracownik6w oraz

' Slrona Internetova Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/education/languageVlanguage-learning/
index_pl.htm, stan z dnia 21.05.2010.

'E. Cajek, Nauczanie jqzykdtu obcych online,,,E-mentor" 2004,w2 (4), SGH Warszawa.
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umozliwid podejmowanie dzialaf zmierzajqcych do zawierania kontrakt6w korzystnych dla

przedsiEbiorstwa.

W Strategii Lizboriskiej, przyjgtej w marcu 2000r, okreSlanej jako najwu2nieiszy program

spoleczno-gospodarczy Unii Europejskiej, celem uczyniono stworzenie z Unii wiod4cej go-

spodarki Swiata w perspektywie do 2010 roku. Przyjgcie tego programu bylo wyrazem uSwia-

domienia sobie konieczno6ci zasadniczej reformy systemu spoleczno-gospodarczego Europy.

Strategia lizboriska jako jeden z element6w uwzglgdnia r6wniez waZne priorytety dotycz4ce

edukacji. Uznano, 2e ksztalcenie i szkolenia sq zasadnicze dla rozwoju spoleczeristwa i go-

spodarki opartej na wiedzy, nacisk kladzie sig na wsp6lprac9 migdzy krajami orzv uczenie siQ

od siebie. St4d ministrowie edukacji paristw czlonkowskich UE uzgodnili,2e najwainiejsze

cele, jakie nale|y osi4gn46 w terminie do roku 201 0, to: poprawa jakoSci i efektywno6ci unij-

nych system6w ksztalcenia i szkolenia, zapewnienie wszystkim dostgpu do edukacji, otwarcie

system6w edukacyjnych na Swiat. Cele szczeg6lowe oraz sposoby ich osi4gnigcia zostaty

zawarte w dokumencie,,Edukacja iszkolenie 2010"s, kt6ry w calo5ci po6wiecony jest roli

edukacji w strategii lizbofiskiej. Dokument ten jest bardzo wszechstronny, opisuje cele do

roku 2010, okreSla metody ich realizacji przez metodg koordynacji, w ramach kt6rej pafstwa

czlonkowskie wsp6lpracujq oraz mierz4postepy na podstawie ustalonych wsp6lnie wskazni-

k6w. Trzynascie szczeg6lowych cel6w przedstawionych w w/w dokumencie uwzglgdnia

m.in.: poprawe jako6ci ksztalcenia i szkolenia nauczycieli i trener6w, ksztalcenie w zakresie

umiejgtno6ci szczeg6lnie potrzebnych w spoleczeristwie wiedzy, zapewnienie dostgpu do

technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie atrakcyjnoSci procesu ksztalcenia,

podniesienie jakoSci nauki jgzyk6w obcych. Nauka jEzyk6w jest bowiem bezpo6rednio zwi4-

zana z celem zdefiniowanym jako otwarcie system6w edukacyjnych na riwiat. Jego realizacjp

ma zapewnid unijna zasada,jQzyk ojczysty plus dwa", zgodnie zkt6rq kazdy obywatel UE

powinien opanowai dwa jgzyki obce. ,,Edukacja i szkolenie 2010"6 wyznacza opr6cz cel6w

szczegllowych trzy obszary priorytetowe, kt6re powinny stanowic podstawg wymiany do-

Swiadczefi:'metody i sposoby organizowania nauczania jEzyk6w obcych, wczesne rozpoczy-

nanie nauki jgzyk6w obcych, metody promocji nauki jgzyk6w obcych i poslugiwania sig ni-

mi .

Mimo problem6w, priorytety uwzglQdnione w Strategii Lizbofiskiej s4 doSi konsekwent-

nie wprowadzane w Zycie. Poszanowanie r62norodno5ci jgzykowej i kulturowej, koniecznoSd

'Strona Internetorea Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/education/languageVlanguages-mean-
businessidoc I 46031.htm, stan z dnia 2 1.05.20 I 0.

5 Srrona Interneto.wa Konisji Europejsktej, http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/
docl20_pl.htm, stan z dnia 21.05.2010.

" lbidem.
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uczenia sie przez cale 2ycie oraz rozw6j e-learningu stawiajq wyzwania, kt6re mog4 byi pod-

jgte z uwzglgdnieniem tradycjikaZdego narodowego systemu edukacji orazpotrzeb instytucji,

kt6ra podejmuje realizacjg tej formy nauczania w ramach wlasnej oferty kurs6w. PodkreSla

sig znaczenie samoksztalcenia i autonomii ucznia w nauce jgzyk6w.

Priory'tety europejskie przekladajE sig wyraZnie na potrzeby uczni6w zar6wno mlodych,

jak i doroslych. Mo2liwoS(, znalezienia miejsca pracy jest realnq szans4 tylko dla znajqcych

jqzyki. Konieczna jest znajomorid zar6wno jgzyka og6lnego, jak i zawodowego.

Badania ankietowe, kt6rych wyniki zostan4 wykorzystane w artykule zostaly przeprowa-

dzone wSr6d student6w studi6w I stopnia studiuj4cych na kierunku Informatyka oraz Tury-

styka. Standardy ksztalcenia opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy2szego

dla kierunku Informatyka okreSlaj4 2e absolwent tego kierunku powinien znat jgzyk obcy na

poziomie bieglo5ci 82 Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego Rady Europy

oraz umie poslugiwac sig jgzykiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Dla kierunku

Turystyka standardy ksztalcenia m6wi4 2e absolwent powinien znat, jgzyk obcy na poziomie

biegloSci 82 Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego Rady Europy oraz umie

poslugiwai siq jgzykiem specjalistycznym umoZliwiajqcym porozumiewanie sig w dzialalno-

Sci zawodowejT.standardy ksztalcenia narzucaj4 wigc koniecznoSc poslugiwania sig jgzykiem

obcym w przyszlej pracy zawodowej absolwent6w tych kierunk6w. R6wnie2 Krajowe ramy

kwalif ikacji dla szkolnictwa wy2szego. ktr5re przedstarviaj4 wymagania, jakim powinien spro-

stac student po ukoriczeniu nauki w ramach danego cyklu ksztalcenia, okreSla.i4 2e absolwent

studi6rv wy2szych powinien posiada6 umiejgtnoSci porozumiewania sig w .jqzykach obcych:

po studiach I stopnia powinien zna( jgzyk arrgielski na poziomie, co na-imniej Al oraz jeden

jgzyk obcy na poziomie, co na.imnie.j 82 (mo2e to by6jgzyk angielski, co znaczy, ie znaio-

moSi jgzyka angielskiego na poziomie 82 spelnia oba wymagania zwiqzane ze studiami

I stopnia. Tak wiec koniecznoSd poslugiwania sig.lqzykiem obcym jest w jakiS spos6b wymu-

szona przez akty prawne stosowane na uczelniach wylszych.

Dfa wiEkszoSci dziedzin nauki motywacja jest elementem niezbgdnym dla odniesienia

sukcesu: musimy czegoS chciei, aby osiqgn4i sukces. Bez takiej motywacji prawie pewnym

jest, ze nie uda nam siE nawet podjqi wysilku. Skoro motywacja jest takwit2na powinniSmy

jqzrozumie( i odpowiedziei na pytania czy wszyscy uczqcy sig sq zmotywowani w taki sam

spos6b? Czy i jakajest rola nauczyciela w motywowaniu ucz4cych sig? Jak podtrzymywai

motywacjg? 8

' Strona Ministerstv,a Nauki i Szkolnichva ll/y2szego, http://www.nauka.gov.pl/nc/szkolnictwo-wyzsze/
standardy-ksztalcenia/, stan z dnia 13.04.20 12.

t J. Harmer, The Practice of Engtish language teaching, Pearson Education Limited 200 l, s. 5 I .
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Na poziomie podstawowym motywacja to pewien bodziec wewnqtrzny, kt6ry pcha czlo-

wieka do zrobienia czegoS, aby osi4gn46 cel. Motywacj a zawiera w sobie czynniki takie jak:

potrzeba eksploracji, dzialanie,stymulacjg, nowq wiedzq i poprawq wlasnego egoe'

Marion Williams i Richard Burden sugerujq 2e motywacja to "stan kognitywnego pobu-

dzenid', kt6re wywotuje ,,decyzje do dzialania" w rezultacie, kt6rej wykonywany jest ,,pod-

trzymywany intelektualny lub fizyczny wysilek" tak, 2e osoba moZe osi4gn46 wcze5niej okre-

Slony celr0. Wskazuj4 oni r6wnie2, 2e sila motyrv acji zaleze( bEdzie od tego jak wuzny bqdzie

rezu ltat podej mowany dzialah.

W Psychologii dq,zenie do czegoS, chcenie jest nazywane motywacjq. Ludzie wykonujq

pewne dzialania kieruj4c sig motywami, kt6re mogq w r6znych postaciach wstqpowad r6wno-

czeSnie i wla5nie o zespotach, grupach motyw6w dzialania m6wimy, jako o motywacji' Naj-

czgsciej jeden z motyw6w wysuwa sig na pierws zy plan i decyduje o charakterze calej moty-

wacji. Motywacja nie jest latwa do opisania, poniewaz czlowiek to skomplikowana istota i nie

mo2na bezpoSrednio wej56 do jej wngtrza a jedynie mo2na przybli|y(, siq do jego poznania'

Mo2na zadai, wipc pytanie, dlaczego ludzie sig ucz4? Niekt6rzy, poniewalZ chc4 wiedzied

wigcej - i tak4 motywacjg nazywamy motywacj4 poznawczq- powodem dzialahjest ch96 po-

znania, zdobycia wiedzy, nauczenie sig wykonywania jakiejS czynnoSci. Wedlug Psycholo-

g6w to jeden z ,,najlepszych ,, motyw6w dzialania. Opr6cz motywacji poznawczej uczeniem

sig mogq kierowai tak2e inne motywy. Na tym drugim biegunie znajduje sig tzw. motywacja

lqkowa. Mo2na m6wii o niej wtedy, gdy ktoS uczy sip, chc4c unikn4i przykrych nastqpstwrr.

Motywacjp mo2na opisai, jako kontinuum od motywacji zewngtrznej po wewngtrznqtz.

JeSf i mowa o uczeniu sig moZna m6wii r6wnie2 o motywacji zewnptrznej, kt6rej Zr6dlo znaj-

duje siq pozauczqcymsig; i wewngtrznej, kt6rej Zr6dlo tkwi w samym czlowieku13. Motywa-

cja zewngtrzna polega na dq2eniu do realizacji cel6w zadanych przez otoczenie, wynika ona

z chgci uzyskania nagr6d i zarazem uniknigcia kar. Przykladem moze byi ch96 zdaniaegza-

minu, oczekiwanie na nagrodg finansow4 lub szansa na wyjazdta. Motywacja wewnQtrzna

polega za6 na wyborze cel6w i realizacji d4zeri, kt6re wynikaj4 z wewnetrznych potrzeb, s4

podejmowane dla czystej przyjemno6ci, nie majq charakteru instrumentalnego15. Przykladem

' H.D. Brown, Principles of English language learning and teaching, Pearson Education Limited 2000,

s . 1 6 0 - 1 6 6 .

"'M. Wiliams, R. Burden, Psychologfor Language Teachers, Cambridge University Press 1997, s. 120'

" M. Ledzinsk4 E. Czerniawska, Psychologia Nauczania. IJjQcie pozna\ecze, PWN, Warszawa 2011,

s.244-248.
't P.K. OleS, Psychologia czlowieka doroslego, PWN, Warszawa 20 | | ' s. 298'299
13 M. Ledziiska, E. Czemiawska,op. cit.,s.244-248.
't J. Harmer, The Practice of Engtish language teaching, Pearson Education Limited200l, s. 51.
t 'P.K. oles, op. ci t . ,s.298-299.
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motywacji zewnQtrznej moze byi stymulacja ze strony rodzic6w, nauczycieli czy koleg6w.

Motywy uczenia sig nie nale2q do ucz4cego sig, ale do innej osoby lub os6b. Taka motywacja

moze latwo znikn4i, gdy uczqcy sig nie jest poddawany stymulacjitu. Migd"y tymi dwoma

typami motywacji mo2na umie6cii jeszcze dwa poSrednie typy: motywacjg introjekcyjnq -

kiedy ktoS zmusza sig do realizacji celu, traktuje go, jako konieczny, a jednocze3nie obcy

w stosunku do swoich potrzeb; motywacjg identyfikacyjn4- kiedy ktoS angazuje siq w reali-

zacjg celu, kt6ry niekoniecznie jest 2r6dlem przyjemno5ci, ale robi tak w poczuciu autonomii

wlasnego wyboru i wewngtrznej zgody na takq aktywno6i. W ten spos6b powstaje kontinuum

motywacyjne: motywacja zewnetrzna, introjekcyjna, identyfikacyjna i wewngtrzna. Zbiegiem

2ycialudzie doroSli w coraz mniejszym stopniu zmuszeni sq realizowai cele obce osobowo-

Sci, majq natomiast wigcej mo2liwoSci realizowania cel6w wybranych. Obserwuje sig, wigc

przesuniecie w kierunku motywacji wewngtrznej z biegiem latl7.

Motywacja, czyli dqLenie do osi4gnigcia celu mo2e w jgzyku obcym wi4za(, sig z r62nymi

bodZcami, czyli motywami. W przypadku nauki szkolnej istotny jest motyw bezpieczeristwa,

szczeg6lnie u uczni6w o niskiej samoocenie i wysokim poziomie leku. Znaczenie ma r6wnie2

mofyw zyskania uznania- zar6wno rodzic6w, nauczyciela, koleg6w, r6wieSnik6w, a takile

motyw osi4gnigi, a wigc wykazania sig umiejgtnoSciami i sukcesem. W procesie uczenia sig

pojawia sig r6wnieZ motyw poznawczy, kiedy uczeri czerpie przyjemnoSd zuczenia sig jgzyka

i zdobywania informacji o kulturze innego kraju. Uczniem kieruj4 r6wnie2 motywy integra-

cyjne, kiedy poznaje jpzyk poprze fascynacje jakim5 krajem i jego kulturq lub motywy in-

strumentalne, jeSli uczy sip maj4c na my6li lepsze zarobki, pracg czy znajomo6ci. Zdarza sig

r6wnie2 brak motywacji, kt6ry z reguly zwiqzany jest z wystQpowaniem innej silnej motywa-

cji, z kt6r4 motywacja do nauki jpzyka jest w konflikcie, np.: motywacja do po5wigcania cza-

su na swoje hobby. W takim przypadku nauczyciel wprowadza czasami motywy zewnetrzne,

czyli, motyw przymusu. Motywacja wi44e sig jednak z og6lnym nastawieniem uczqcego sig

do caloSci spraw zwi4zanych z nauk4 jpzyka obcego. Jest, wigc powi4Tana z postawq wobec

jpzyka jak r6wnie2 spoteczefistwa i kultury danego obszaru szykowego. Pozytywne postawy

mogq przynie5i motywacjg integrujqcq o sile poznawczej i to ona jest drog4 do sukcesu. Mo-

tywacjg i postawy nie s4 dane raz na zawsze i mo2na je ksztaltowai. W r62nych grupach wie-

kowych motywacja wygl4da inaczej. W przypadku os6b dorostych zar6wno motywacja jak

i postawy zostaly ju2 wcze5niej uksztaltowane toteZ nauczyciel ma na nie niewielki wptyw.

Sq one jednak zazwyczaj pozytywne, poniewa2 doroSli ucz4 sig jgzyka z wlasnej woli, zada-

't' M. Ledziriska, E. Czerniawsk a, op. cit., s. 244-248.
't P.K. Ole6, op. cit., s.298-299.
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niem nauczyciela jest wiec podtrzymanie motywacji, z jakq osoby dorosle pojawiaj4 sig na

zajpciachl8.

Motywacja jest tym, co prowadzi osobg uczqcq sig do osiqgnigcia celu ijest kluczowym

czynnikiem determinuj4cym odniesienie sukcesu lub poraZki w uczeniu sig jgzyka obcego.

Uczqcy sig moZe wyznaczyc sobie cele dlugo i kr6tko terminowe. W odniesieniu do cel6w

dlugoterminowych nale2y rozr62nic motyrvacjg instrumentalnq i integracyjnq. lnstrumentalna

motywacja istnieje wtedy, gdy ucz4cy sig wyznacza sobie cel funkcjonalny taki jak zdanie

egzaminu czy otrzymanie pracy. Integracyjna motywacja wystgpuje, gdy uczqcy sig chce by6

identyfikowany ze Srodowiskiem jgzyka docelowego. Z tymi dwoma orientacjami motywacji

pokrywaj4 sig dwa Zr6dla motywacji: wewnqtrzna i zewnqtrzna. Innym Zr6dlem motywacji

moZe byc odniesienie sukcesu, kt6re przyczynia sip do zwigkszenia poziomu motywacji.

W celu sprawdzenia czy i jaki rodzaj motywacji powoduje, ze studenci ucz4 siE ipzyka

angielskiego przeprowadzono w styczniu 2012 roku badania ankietorve, kt6rych wyniki pre-

zentowane sq poni2ej. Pyarria ankietowe mozna podzieli6 na dwie kategorie: I ) pytania bada-

jqoe pozom motywacji wewngtrznej; 2) pytania badaj4ce poziom motyrvacji zewngtrznej.

Dodatkowo studentom zadano pytanie o to czy wykonywanie zadai na platformie pomig-

dzy spotkaniami z nauczycielem motywuje ich do naukijgzyka angielskiego.

CzgS6 pierwsza ankiety miala odpowiedziet, na pytania zwi4zane z poziomem motywacji

wewngtrznej student6w. Zgodnie z ankietqzadano studentom nastgpujqce pyania:

l. Czy lubisz sig uczyc jgzyka angielskiego?

2. Jak przygotowujesz sip do zajgi?

3. Czy przygotowujesz sig na bie24co?

4. lle czasu (Srednio) po5wigcasz na przygotowanie sig do bieZqcych zajqi

5. Ile czasu (srednio) poswigcasz na przygotowanie sig do testu z jgzyka angielskiego?

Na skutek analizy uzyskano nastgpuj4ce odpowiedzi: 58% student6w kierunku Informa-

tyka stwierdzilo, 2e lubi uczyi sip jpzyka angielskiego, pozostali zaznaczyli odpowiedZ Sred-

nio. Studenci kierunku Turystyki natomiast w 48o/o odpowiedzieli pozyywnie, 8% odpowie-

dzialo nie, a pozostale 44o/o Srednio.

Na pyania zadane studentom o to jak przygotowuj4 sig do zajgi i czy przygotowujq sig

na bie24co studenci kierunku Informatyka odpowiedzieli w wigkszo5ci stanowi4cej,35o/o 2e

przygotowujq sig og6lnie i wigcej do testu, az 58o/o przygotowuje si€ do zajqi na bieZ4co.

W przypadku studiujqcych kierunek turystyka byla wiEksza rozbie2noSi odpowiedzi,44o/o

741
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ankietowanych odpowiedzialo, 2e przygotowuje sig chqtnie i 24%o przygotowuje siq wigcej do

testu ni2 na biez4co, ale a278oh czasami przygotowuje siq na bieZ4co'

Na pytania zadane o Sredni czas poSwiecony na przygotowania do bieZqcych zajqi i do

testu studenci wSr6d student6w kierunku Informatyka uzyskano nastqpuj4ce wartoSci procen-

towe odpowiedzi: 650/o poSwiqca Srednio do p6l godziny na przygotowanie do zaiQe i ryb

samo czasu na przygolowanie do testu poliwigca 44o/o ankietowanych. W przypadku studen-

t6w kierunku Turystyka najwyilszy odsetek, bo 40oh po6wigca Srednio do p6l godziny na

przygotowanie do zajp6, i do testu r6wnie2 najwy2szy odsetek' czlli 40o/o przygotowuje sig

od ldo2godz in .

CzpSi druga ankiety miala odpowiedzied na pytania zwiqzane z motywacjq zewnQtrznq

student6w. Zgodn ie z ankietq zadano studentom nastQpuj 4ce pytan ia:

l. Czy ocena niedostateczna(brak zaliczenia) mobilizuje do pracy?

. 2. Czy zdobyte dobre oceny powoduj4dalszqchgc do nauki?

3. Czy nauczyciel ma wplyw na przygotowanie do zajqi?

4. Zaznaczczynniki, kt6re majqwptyw na motywacjq do nauki'

5. Dlaczego uczysz sig jPzyka angielskiego?

Na pytanie o mobilizujqcy wplyw uzyskanych ocen (pozytywnych lub negatywnych) stu-

denci kierunku Informatyka udzielili nastQpuj4cych odpowiedzi: 44Yo twierdzi, 2e ocena ne-

gatywna mobilizuje do pracy i tyle samo twierdzi, 2e nie ma to znaczenia, natomiast 467o

twierdzi, 2epozytywne wyniki powodujq 2enadal chptnie siq uczq dlapozostalych ankieto-

wanych uzyskane wyniki pozytywne czy negatywne nie wpll'rvaja na dalsza praca. Studenci

kierunku Turystyka na te same pytanie odpowiedzieli nastqpujqco: 52% ankietowanych mobi-

lizuje do pracy ocena negatywna, a 600/o twierdzi, 2e uzyskana ocena pozytywna powoduje,

2e nadal chgtnie sig uczq.

Na zadane pytanie czy nauczyciel ma wplyw na przygotowanie do zai96 studenci 72oh

student6w kierunku lnformatyka odpowiedzialo tak, i takiej odpowiedzi udzielilo 52o/o stu-

dent6w kierunku Turystyka. Pozostali udzielili odpowiedzi negatywnej lub wptyw ten uznali

zaczgficiowy.

W drugiej czgsci ankiety studenci zostali poproszeni o zaznaczenie czynnik6w, kt6re ich

zdaniem majQ wptyw na ich motywacjg do nauki. wymienione czynniki (chgi zdobycia do-

brej oceny, uniknigcie oceny niedostatecznej, moje cechy charakteru (obowi4zkowoS6, solid-

nosi), chgi zdobycia wiedzy, chgi zdobycia dobrego zawodu, wym6g rodzic6w, inne), stu-

denci mieli uszeregowai od czynnika najwaZniejszego z numerem 1 do najmniej warZnego

z numerem 7. Na pozycji numer jeden studenci studiuj4cy informatykq zdecydowanie zazna'



czyli chQi zdobycia wiedzy, chgc zdobycia dobrel stn] trl6 rrlrr;ar.t rrfl.Ft r

pozycji numer 2, atrzecie miejsce w kolejno5ci zajeta chgc aOotfn Ootm-rp rrr*

Najczqsciej na pozycji numer jeden zaznaczonej przez studentow studiujqqdt utyttrtt

pojawito sig unikniecie oceny niedostatecznej, na miejscu drugim ch96 zdobycia dobrej oce-

ny, na miejscu trzecim najczgsciej zaznaczano chg6 zdobycia wiedzy oraz posiadane cechy

charakteru. Pozostale czynniki byly zaznaczane na pozycjach od 4-6.

Studenci mieli r6wnie2 odpowiedziei na pytanie, dlaczego ucz4 sig jgzyka angielskiego

(z podanych opcji mogli zaznaczyt, minimum I, a maksymalnie 3): muszg, jest to jeden

z przedmiot6w obowiqzkowych, chcg mimo obowiqzku nauki tego jEzyka, przyda mi sig

w Zyciu, ulatwi mi znalezienie pracy, przyda sig w czasie podr62y za granica, przyda sig,

poniewaz chcq wyjechad do pracy zagranice, dla wlasnego rozwoju, dla podniesienia

kwalifikacji, dla prestizu spolecznego, inne. W przypadku student6w Informatyki najczqSciej

zaznaczone dopowiedzi to przydatnoS6 znajomo6ci jpzyka w zyciu, chgc nauki oraz nauka

* 
""i, 

podniesienia kwalifikacji. Zdecydowana wigkszoSc student6w kierunku Turystyka na

pierwszym miejscu zaznaczyla przydatnoSd jgzyka angielskiego w 2yciu, przydatnoSi

znajomoSci jgzyka angielskiego w podr62y, a na trzecim miejscu najczgSciej zaznaczano

koniecznoS6 nauki jgzyka, jako jednego z przedmiot6w obowi4zkowych.

Poniewa2 ankietowani studenci zar6wno Informatyki jak i Turystyki obowi4zkowo pracu-

jq zdalnie z materialami zamieszonymi na platformie skorelowanymi z tre6ciami podrqcznika,

zadano im pytanie o to czy wykonywanie zadahna platformie pomigdzy spotkaniami z na-

uczycielem motywuje ich do nauki jgzyka angielskiego. 56% Student6w Informatyki twier-

dzi, Le wykonywanie zadah na platformie pomigdzy spotkaniami z nauczycielern nie motywu-

je ich do nauki jgzyka angielskiego. Gl6wne argumenty to: nudne zadania, strata czasu, zbyl

monotonne zadania, brak czasu na rozwi4zywanie test6w.

R6wniez aL 600/o ankietowanych student6w turystyki negatywnie odnioslo siq do moty-

wacyjnej roli zadah zamieszonych na platformie. Gl6wne argumenty to: preferencja zai96

bezpoSrednich, koniecznoSi wykonywania tych zadah, brak czasu i w konsekwencji wyko-

nywanie zadah na ostatniq chwilq.

Ankiety przeprowadzono wSr6d student6w dw6ch kierunk6w Informatyki i Turystyki,

kierunk6w, kt6re zdawaloby sig z zalo2enia nakladajq na ich absolwent6w koniecznoSt zna-

jomoSci jgzyka obcego. W przypadku tnformatyki znajomoSi jgzyka angielskiego jest nie-

zbgdna do funkcjonowania w Srodowisku branZowym, programowania, poslugiwania sig

sprzQtem elektronicznym. Bez znajomoSci jgzyka angielskiego absolwent tego kierunku nie

jest w stanie funkcjonowai w Srodowisku zawodowym i podjai prace zgodnq z wyksztalce-
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niem. Najwazniejsze wedlug ankietowanych student6w znaczenie motywuj4ce do nauki ma

chgi zdobycia wiedzy, chgc zdobycia dobrej oceny. ChEc zdobycia dobrego zwodu uplasowa-

la sig na zaledwie lub a2 na 3 pozycji.

W przypadku drugiego kierunku, czyli turystyki oczywistym wydaje sig fakt koniecznoSci

bieglego postugiwania sig przynajmniej jednym jgzykiem obcym w cetu podjgcia pracy za-

wodowej zwiryanej z ukoficzonym kierunkiem. Czynnik, kt6ry mogloby sig wydawa6 powi-

nien w przypadku tego kierunku stanowi6 najsilniejsz4 motywacje do nauki, czyli chpt zdo-

bycia dobrego zawodu uplasowal sig na pozycjach od 4 do 6, a chgi zdobycia wiedzy zazna-

czanabyla najczgSciej na pozycji zaledwie 3. Jak wynika jednak zprzeprowadzonych ankiet

stosunkowo niski jest poziom motywacji wewngtrznej do nauki jgzyka angielskiego, studenci

poSwigcajq na naukg malo czasu wlasnego. Zewngtrzna motywacja r6wnie2 nie jest w obu

przypadkach na wysokim poziome. Wysoki odsetek ankietowanych uczy sig jqzyka angiel-

skiego w zwiqzku z jego przydatno5ciq Zyciow4 lub konieczno6ci4 wynikaj4c4 z plan6w stu-

di6w, niski odsetek natomiast uczy sig tego jgzyka dla poniesienia kwalifikacji czy dla ula-

twienia znalezienia pracy, co w przypadku tych kierunk6w wydawaloby sig obserwatorowi

wazne.
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