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Abstract
The subject of this article is the problematic issue of assurance of education quality in the area of hu-
manistic studies, especially towards philology, in which the students, apart from the knowledge in the 
filed of science, should achieve language skills to level C1. For many years now, distance training tech-
niques are becoming popular, for example using the Moodle platform. The authors make an analysis of 
the possibilities of applying the above mentioned technique of education in development of students’ 
language skills and they also review their experiments of many years, to do with the effectiveness of this 
technique. From the presented analysis it appears unambiguously, that the proposed form of work in 
a small way fulfills the objectives, and in no way can it replace the traditional forms of work in foreign 
language lessons, upgraded and supplemented with new technologies.
Keywords: Quality and effeciency of educating, development of language competences, techniques of 
distance learning.

1.	 WSTĘP

Z uwagi na szybkie tempo życia, wzrastające wymogi na rynku pracy, a przy 
tym zauważalnie coraz mniejsze możliwości poświęcenia czasu na rozwój 
osobisty, w  którego obszarze znajduje się także poziom rozwoju kompe-

tencji i  znajomości języków obcych, człowiek sięga po rozwiązania dla niego 
możliwie jak najwygodniejsze i elastyczne. Daje się namówić na udział w kur-
sach, specjalizujących się, m.in. w  mobilnym układzie godzin, czy kształceniu 
na odległość przy użyciu różnorodnych rozwiązań technologicznych. Doskona-
łym przykładem może tu być na przykład oferta: „Nowej 2-tygodniowej formu-
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ły automatycznej nauki języków obcych Alexandra Larsena“ (online), oferująca 
w pewnym sensie cudowny środek na problemy z przyswajaniem języków obych:

„...Podczas zapamiętywania nowych słów, 2-tygodniowa formuła automatycz-
nej nauki języka obcego Speak Expert jednocześnie uruchomia prawą i lewą 
półkulę mózgu. Przekaz słowny dociera do lewej półkuli, a towarzyszący mu 
obraz – prawej. Cały mózg pracuje 5 razy wydajniej niż zwykle. To z kolei 
podnosi możliwości poznawcze, zdolność zapamiętywania nowych słów i ko-
jarzenia ich z polskimi odpowiednikami. Dzięki temu powstające skojarzenia 
są silniejsze i głębiej zapadają w pamięć, a Twój mózg naturalnie, niemal auto-
matycznie, zapamiętuje nowe słowa. ...“

W tym aspekcie nasuwa się jednak pytanie, czy szeroko reklamowane i propono-
wane formuły, techniki i rozwiązania przyniosą wymierne efekty. Przedmiotem 
rozważań w ninijeszym artykule jest problematyka zapewnienia jakości w obli-
czu nowoczesnych koncepcji i technik kształcenia w obszarze nauczania języków 
obcych. Autorzy podejmą próbę zaprezentowania możliwości jakie daje kształ-
cenie przy zastosowaniu technik kształcenia na odległość za pomocą platformy 
MOODLE w zakresie rozwoju kompetencji językowych oraz analizy tychże moż-
liwości i rozwiązań w aspekcie efektywnego przyswajania języków obcych. 

2.	 ZŁOŻONOŚĆ	POJĘCIA	JAKOŚĆ	KSZTAŁCENIA

W literaturze przedmiotu (por. Harvey 2006) znajdujemy definicję pojęcia jakości 
kształcenia. Pod tym pojęciem rozumiany jest rodzaj edukacji, oferującej uczą-
cym się kompetencje dostosowane do specyficznego kontekstu, w którym żyją 
i pozwalające im na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Istotnym wa-
runkiem tego rodzaju edukacji jest skuteczność kształcenia mierzona stopniem 
dostosowania kompetencji do życia społeczno-gospodarczego, tj. do potrzeb ryn-
ku pracy, który to ostatecznie dokonuje weryfikacji kompetencji. Ponadto jest to 
ciągły proces wartościowania, oceny, kontroli, zagwarantowania, prowadzenia 
i ulepszania systemu kształcenia. W tym ujęciu do cech idealnego systemu nale-
ży zaliczyć, mi.in. jego wyjątkowość lub doskonałość, niewystępowanie usterek, 
sprawność w osiągnięciu celu, atrakcyjną wartość finansową, umiejętność dosto-
sowania się do zmieniających się wymagań i potrzeb oraz satysfakcję studenta.

Podejmjąc próbę przeniesienia w.w definicji na poziom kształcenia w szkolnic-
twie wyższym, możemy wymienić aspekty systemowe1, takie jak:

• koncepcja kształcenia,
• programy kształcenia,
• plany studiów,
• formy (w polskim systemie szkolnictwa wyższego: studia stacjonarne/ niesta-

cjonarne/ studia dualne),
• profile kształcenia (ogólnoakademicki/ praktyczny),

1 Patrz.	Akty	prawne	spis	literatury
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• zakładane efekty i skuteczne sposoby ich weryfikacji,
• dobór treści i metod kształcenia, 
• infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia (dydaktyczna i nauko-

wa), 
których celem jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów 
przez:

• wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształce-
nia, 

• kreatywne planowanie procesu dydaktycznego, właściwą realizację procesu 
kształcenia, w tym rozwój bazy i warunków kształcenia, 

• zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji dydaktycznych oraz meryto-
rycznych nauczycieli akademickich,

• stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia, 
• podejmowanie działań doskonalących,
• podnoszenie rangi pracy dydaktycznej (por. www.polsl.pl)
Jakość kształcenia to także praktyczne działania w obszarze dydaktyki zapew-
niające m.in. efektywność, elastyczność i atrakcyjność prowadzonych zajęć po-
przez zastosowanie innowacyjnych, multimedialnych technik wspomagających 
proces dydaktyczny. 

3.	 EFEKTYWNOŚĆ	W ZAKRESIE	ROZWOJU	KOMPETENCJI	
JĘZYKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Minstra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
standardów kształcenia2, określającym poziom kompetencji językowych absol-
wentów studiów wyższych, tu na przykładzie zawodu nauczyciela, student po-
winien:

„… zakresie języka obcego, w przypadku gdy język obcy:

a) jest specjalnością kształcenia – ma umiejętności językowe w zakresie języka 
obcego, do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymagania-
mi określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego oraz w zakresie języka obcego niebędącego specjalnością kształ-
cenia zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu 
kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,

b) nie jest specjalnością kształcenia – ma umiejętności językowe zgodne z wy-
maganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Kra-
jowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; (D.U. poz 131, S.4)…” 

Absolwent studiów wyższych winien zatem posiadać kompetencję językową 
w zakresie języka, który jest jego językiem głównym, na wybranej specjalności 
w ramach kierunku filologia (obca) na poziomie C1, natomiast w zakresie drugie-

2 Patrz:	Akty	prawne,	spis	literatury
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go języka obcego na poziomie B2. Zgodnie zaś z zapisami Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego (por. europass online) kompetencje owe to, m.in.: 

Poziom biegłości B2, student potrafi:

• zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi 
nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany,

• czytać ze zrozumieniem artykuły reportażowe, dotyczące współczesnego 
świata, rozumie współczesną prozę literacką, 

• prowadzić dość swobodnie rozmowy z  rodzimymi użytkownikami języka, 
brać udział w dyskusjach na znane mu tematy,

• formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane 
z dziedzinami życia, które go interesują,

• wyjaśnić swój punkt widzenia, podać argumenty,
• pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy.
Natomiast na poziomie biegłości C1, student potrafi:

• zrozumieć dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane 
i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bez-
pośrednio, 

• rozumie długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doce-
niając ich zróżnicowanie pod względem, 

• rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne,
• wypowiadać się spontanicznie, bez widocznego namyślania się, 
• formułować precyzyjnie swoje myśli i poglądy, dotyczące skomplikowanych 

zagadnień, rozwijać w nich wybrane kwestie i kończyć konkluzją,
• wypowiadać się w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szero-

ko przedstawiając swój punkt widzenia. 
Reasumując należy stwierdzić, iż wymagania stawiane absolwentom studiów 
wyższych z  zakresie ich kompetencji językowej są  bardzo wysokie, należy tu 
podkreślić stanowczo, iż w obszarze dwóch języków obcych. Kompetencje ww. 
poziomów powinny przewyższać te rodzimego użytkownika języka z wykształ-
ceniem zawodowym. 

W zakresie glottodydaktyki języków obcych do celów kształcenia kompetencji 
językowej zalicza się ponadto rozwój, m.in. (por. Heyd 1991, Henrici 1996, Storch 
1999, Kmorowska 2002):

• kompetencji lingwistycznej, tj. opanowanie struktur leksykalnych, grama-
tycznych, w obszarze wybranych aktów mownych i  sytuacji komunikacyj-
nych oraz rozwój sprawności językowych, takich jak: rozumienie ze słuchu, 
mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie; 

• kompetencji społeczno-afektywnej, w  ramach której kładzie się nacisk na 
pragmatyczną perspektywę języka, tj. możliwe wzorce zachowań komunika-
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cyjnych, role w które wciela się uczestnik procesu komunikacji, rozwój swo-
istej wrażliwości wobec użytkowników języków obcych; 

• kompetencji kognitywnej, rozumianej jako przyswojenie szeroko rozumia-
nej wiedzy realiach kraju/ krajach języka obcego, czyli elementów geografii, 
kultury, literatury, polityki itp. 

Od ponad 30 lat dużo większą rolę kładzie się na rozwój kompetencji komunika-
tywno – interkulturowej. Z tego też względu cele kształcenia zostały uzupełnione 
o (por. Henrici 1996:274; Zeuner 2007).: 

• przekazywanie funkcjonalno-komunikatywnych aspektów języka, przy czym 
pojęcie komunikacji rozumie się jako socjalną interakcję: 
„…die Bedeutung von “Kommunikation” [soll] nicht allein unter dem Aspekt 
der Informationsübermittlung betrachtet werden, sondern als “Teil einer 
sozialen Interaktion”. Sprachliche Äußerungen haben immer auch soziale 
Bedeutungen: in ihnen manifestieren sich, z.B. die Einschätzung des Kom-
munikationspartners durch den Sprecher und die Art der Beziehung, die 
der Sprecher zum Kommunikationspartner hat, bzw. aufbauen möchte. Eine 
Fremdsprache lernen bedeutet infolgedessen immer, die fremdkulturell ge-
prägten Kommunikationsregeln und die mit ihnen verknüpften fremdspra-
chlichen Ausdrucksweisen kennen zu lernen, bzw. sich diese anzueignen. …“ 
(Liang 2008:14)

• kompetencję dyskursywną, czyli rozwój empatii w  sytuacjach interkulturo-
wych, gotowość do zmiany perspektywy, spojrzenia z innego/obcego punktu 
widzenia, pozytywne nastawienie, takie jak otwartość na i ciekawość obcych 
kultur; 

• zdolność do porównywania kultur, odkrywanie, rozpoznawanie i  tematyzo-
wanie różnic względnie podobieństw. 

W obliczu powyższych informacji nasuwa się pytanie, czy i w jakim wymiarze 
zastosowanie w procesie dydaktycznym technik kształcenia na odległość może 
być pomocnym w efektywnym nauczaniu i uczeniu się języków obcych. 

4.	 JAKOŚĆ	KSZTAŁCENIA	A TECHNIKI	KSZTAŁCENIA	
NA	ODLEGŁOŚĆ.	PRZYKŁADY	ZASTOSOWANIA	
W OBSZARZE	KSZTAŁCENIA	MERYTORYCZNEGO	
I KOMPETENCJI	JĘZYKOWYCH

Jak już wspomnieliśmy na początku niniejszego atrykułu pragniemy dokładniej 
omówić jedną z często stosowanych technik pracy, jaką jest technika kształcenia 
na odległość, mianowicie przy pomocy platformy edukacyjnej MOODLE. Pewna 
część uczelni wyższych wybrała tę platformę jako narzędzie pracy stosowane na 
zajęciach teoretycznych, np. wykłady kursowe i proseminaria, a także jako formę 
pracy w zakresie nauczania podsystemów jezykowych (fonetyka, gramatyka, lek-
syka, ortografia) jak i ćwiczenia sprawności językowych (rozumienie tekstu mó-
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wionego, mówienie w języku obcym, rozumienie tekstu pisanego oraz kreatywne 
pisanie tekstów w języku obcym). 

Zamieszczanie na platformie gotowych tekstów wykładów akademickich oraz 
tekstów do analizy mogłoby znaleźć uznanie w oczach studiujących oraz nauczy-
cieli akademickich. Nasuwa się jednak w tym momencie kilka wątpliwości natu-
ry dydaktycznej oraz etycznej. 

Wątpliwości dydaktyczne:

• student czytający wykład nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z na-
uczycielem akademickim w celu zadawania pytań w sytuacjach wątpliwych 
lub niejasnych dotyczących tekstu,

• w czasie czytania tekstu studiujący ogranicza swoje kompetencje do ćwicze-
nia tylko i wyłącznie sprawności czytania tekstu ze zrozumieniem, przy bra-
ku możliwości ćwiczenia o wiele trudniejszej kompetencji rozumienia tekstu 
mówionego w języku obcym oraz ćwiczenia kompetencji kreatywnego pisa-
nia, czyli redagowania notatek w języku obcym,

• zasadne zdaje się być pytanie, jaki jest cel dydaktyczny tej formy pracy oraz 
które kompetencje i na jakim poziomie podnosi ta forma dydaktyczna,

• w zasadzie prezentowana możliwość nie różni się niczym od zadania studen-
towi odpowiedniej lektury pozycji bibliograficznych.

Wątpliwości etyczne:

• należy sobie zadać pytanie, czy istnieje lepsza forma kontaktu akademickiego 
od wykładu i proseminarium prowadzonego przez nauczyciela akademickie-
go, wzoru językowego, erudycyjnego i jednak nadal istoty żywej, którą chce 
się zastąpić mechanizmem technicznym?

• w trakcie wykładu nauczyciel akademicki ma możliwość wchodzenia w inte-
rakcję ze słuchaczami, obserwuje ich zainteresowanie tematem, może pytać 
o różne kwestie dotyczące materii prezentowanego materiału i modyfikować 
treść swojego wystąpienia,

• treść wykładów jest dobrem intelektualnym autora i podlega ochronie dóbr 
intelektualnych, której to obrony nie zagwarantuje w żaden sposób umiesz-
czenie treści wykładu na platformie internetowej.

Reasumując tę część analizy należy stwierdzić, że platforma MOODLE nie speł-
nia w żadnej mierze pokładanych w niej celów podnoszenia jakości nauczania.

Drugą formą pracy przy zastosowaniu platformy MOODLE są ćwiczenia prak-
tyczne, czyli zajęcia na których doskonali się podsystemy języka, sprawności je-
zykowe oraz można dokonać ewaluacji postepów w nauce w formie testów i egza-
minów. Na początku należy zaznaczyć, że proponowane techniki pracy nie mogą 
zostać narzucone studiującym, ponieważ uczelnia wyższa nie może zagwaran-
tować studentowi dostępu do wymaganych technologii i odpowiedniego sprzętu 
technicznego. Jest sprawą wiadomą, że nie każdy studiujący posiada na terenie 
Polski nieograniczony i bezawaryjny dostęp do sieci internetowej. O ile groma-
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dzenie tekstów wykładów może się odbywać w dowolnym czasie i miejscu, o tyle 
dostęp do sieci i  jej idealne działanie jest konieczne w chwili trwania zajęć na 
odległość, np. zajęcia z konwersacji, czy samo pisanie testów i egzaminów. Jaką 
decyzję ma podjąć nauczyciel, którego student poinformuje, że nie mógł spełnić 
wymogów ćwiczenia czy egzaminu z powodu awarii systemu, o którą przecież 
nie jest trudno. Jest to więc narzędzie zawodne i niedoskonałe. I wreszcie zarzut 
najcieższej wagi, jaką wartość językową w  przypadku pracy nad językiem ob-
cym ma kontakt internetowy, miast kontaktu face-to-face, jednak niezbędnego 
w podnoszeniu jakości językowej studiujących. Żadna technika nie zastąpi kon-
taktu bezpośredniego prowadzącego zajęcia ze studiującym, kiedy to interakcja 
następuje bez pomocy środków technicznych, w sposób spontaniczny i natural-
ny. Bardzo wątpliwa wydaje się również jakość przeprowadzania ewaluacji osią-
gnięć w nuaczaniu jezyków obcych. Przy pomocy platformy nie zagwarantujemy 
w żaden sposób spełnienia kryteriów obiektywności, a przede wszystkim rzetel-
ności wyników testu, ponieważ platforma MOODLE nie pozwala nam nadzoro-
wać przebiegu zaliczenia czy egzamnu, nieuczciwi i nierzetelni studiujący mogą 
się wspierać pomocą osób trzecich, a przez to osiągnięty wynik będzie niepraw-
dziwy.

Wreszcie ostatni aspekt pracy przy pomocy platformy, jej wartość motywacyj-
na. Otóż prowadzona przez nas obserwacja zachowań studentów oraz ich ko-
mentarze i aktywność na platformie niezaprzeczalnie negują tę formę pracy na 
zajęciach humanistycznych, a  przede wszystkim zajęciach w  ramach ćwiczeń 
z  języków obcych. Studenci wyraźnie preferują bezpośredni kontakt z nauczy-
cielem akademickim, a przy tym mogą stosować różne formy socjalne pracy na 
zajęciach, czyli np. pracę w małych grupach, w dużych grupach, w parach, roz-
wijając swoje umiejętności językowe czy socjalizujące, co w przypadku pracy na 
platformie jest ograniczone.

Reasumując powyższe opinie i analizy należy jednoznacznie stwierdzić, że pro-
ponowane formy pracy na platformie MOODLE nie należą do najbardziej efek-
tywnych form nauczania jezyków obcych i podnoszenia jakości nauczania aka-
demickiego. Należy w tym miejscu również wspomnieć, że platforma MOODLE 
znajduje zastosowanie jako forma strony informacyjnej, na której nauczyciel 
akademicki oraz sama uczelnia zamieszcza istotne dla studiujących informacje 
o terminach, ocenach i innych ważnych danych i w tym spekcie w pełni spelnia 
ona swoja funkcję informacyjną. 

5.	 WNIOSKI	

• W nauczaniu akademickim o profilu humanistycznym wyznaczono jasno cele 
jakie należy osiągnąć w nuczaniu jezyków obcych, nie wskazano natomiast 
konkretnych metod i narzędzi pracy, aby te cele osiągnąć.

• Pewna ilość szkół wyższych sięgnęła w tym celu do metod nauczania i uczenia 
się na odległość, jedną z nich jest platforma MOODLE.
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• Analiza zastosowania ww. platformy pozwala na krytyczną ocenę jej wartości 
dydaktycznej oraz etycznej. Doświadczenia autorów ninijszego artykułu, po-
zwalają postawić tezę, że możliowść pracy, tj prowadzenia pełnego kursu na 
wymienionej platformie jest niewspółmierna ze stawianaymi celami podno-
szenia jakości nauczania.

• Rola informacyjna platformy została oceniona jako pozytywna.
• Autorzy artykułu wyraźnie podkreślają, że istotne jest poszukiwanie nowych 

technik i narzędzi pracy, również dygitalnych i internetowych, jednak ich sto-
sowanie powinno wspierać proces dydaktyczny, uatrakcyjniać go, przekazy-
wać studiującym odpowiednią motywacją i  wreszcie inspirować prowadzą-
cych do dokonalenia swojego wartsztau pracy. Jednak nadal należy stosować 
sprawdzone metody i  techniki pracy, dzięki którym osiagamy podnoszenie 
jakości językowej i  merytorycznej prowadzonych zajęć, co oczywiście nie 
wyklucza możliwości urozmaicenia zajęć, wykorzystując od czasu do czasu 
możliwości jakie dają rozwiązania techniczne w/w techniki kształcenia na od-
ległość. 
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