
=

NMT=

maweł pobkowiak 
rAjI mçznań 

afAild fkTboohriTroltv 
kA ibhCgf gĘwvhA  
Akdfbiphfbdl  
t hlkTbhŚCfb mliphfj  

fntercultural dialogue during bnglish classes  
in the molish educational context 

qÜás=aríácäÉ=aííÉméís=ío=éÉrsuadÉ=íÜÉ=rÉadÉr=íÜaí=án=ordÉr=ío=érÉéarÉ=our=
äÉarnÉrs=for=usáng=forÉágn=äanguagÉs= EciF=ÉffácáÉníäó= án=íÜÉ=gäobaäI=muäíáJ
cuäíuraä=worädI=ci=éÉdagogó=nÉÉds=ío=rÉconsádÉr=áís=äongJÉsíabäásÜÉd=goaäs=
of= íÉacÜáng= and= adoéí= a= morÉ= oéÉnJÉndÉdI= áníÉrcuäíuraä= Ef`FI= érocÉssJ
oráÉníÉd= aééroacÜK= qÜusI= íÜÉ= objÉcíávÉ= of= äanguagÉ= íraánángI= aéarí= from=
íÜÉ=íradáíáonaä=work=on=íÜÉ=four=skáääsI=sÜouäd=bÉ=raásáng=awarÉnÉss=of=dáfJ
fÉrÉncÉ=and=dávÉrsáíó=bÉíwÉÉn=rÉérÉsÉníaíávÉs=of=varáous=cuäíurÉs=and=ÉnJ
gagáng= äÉarnÉrs= án= íÜÉ= érocÉss= of= dÉJcÉníÉrángI= acèuáráng= dÉsárabäÉ= aííáJ
íudÉs=ío=oíÜÉrnÉssI=fosíÉráng=ÉméaíÜóI=dÉvÉäoéáng=íÜÉár=abáäáíó=ío=mÉdáaíÉI=
éromoíáng=íoäÉrancÉI=and=bÉnÉfáíáng=raíÜÉr=íÜan=suffÉráng=from=f`=ÉñéÉráJ
ÉncÉK=qÜÉ=dáaäogác=aééroacÜI=wÜácÜ=wáää=bÉ=dáscussÉd=án=íÜÉ=éaéÉrI=sÉÉms=
ío=bÉ=íaáäorJmadÉ=ío=acÜáÉvÉ=íÜásK =fn=íÜÉ=Éméárácaä =éarí=of=íÜÉ=aríácäÉI =íÜÉ=
auíÜor=rÉéorís=íÜÉ=rÉsuäís=of=èuaäáíaíávÉ=rÉsÉarcÜ=wÜácÜ=ánvoävÉd=obsÉrvaJ
íáons=of= bngäásÜ= äÉssons= án=sÉvÉraä= ÜágÜ= scÜooäs= án=moznańI=moäandK=qÜÉ=
síudó =aámÉd =aí =answÉráng =íÜÉ =èuÉsíáons =wÜÉíÜÉr =and =ío =wÜaí =dÉgrÉÉ =a =
ÜomogÉnÉous= ci= cäassroom= án= moäand= ás= conducávÉ= ío= dÉvÉäoéáng= f`=
sÉnsáíáváíó= and= coméÉíÉncÉK= qÜÉ= rÉsuäís= dÉmonsíraíÉ= íÜaí= f`= dáaäoguÉ=
éäaós =a =margánaä =roäÉ =and=íÉacÜÉrs =do =noí =ÉngagÉ =äÉarnÉrs =án =dáscussáonI =
anaäósás=or=rÉfäÉcíáon=abouí=íÜÉ=áníÉrrÉäaíáonsÜáés=bÉíwÉÉn=äanguagÉI=ádÉnJ
íáíóI=cuäíurÉ=and=communácaíáonK=ff=cuäíurÉ=aééÉars=án=íÜÉ=cäassroomI=áí=ás=
íaugÜí=án=a=vÉró=íradáíáonaä=waóI=namÉäó=áí=ás=äámáíÉd=mosíäó=ío=íransfÉrráng=
dÉcäaraíávÉ=knowäÉdgÉ=abouí=varáous=aséÉcís=of=forÉágn=cuäíurÉLsK==
=
=
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NK tprowadzenie 
=
homéÉíÉncję= áníÉrkuäíurową= éowszÉcÜnáÉ= uznajÉ= sáę= dzáś= za= käuczową= á= náÉJ
zbędną= do= skuíÉcznÉgo= komunákowanáa= sáę= w= gäobaänóm= śwáÉcáÉK= káÉzwókäÉ=
ważną= roäę=w= jÉj=zdobówanáu=odgrówa=Édukacja= jęzókowaI=gdóżI= jak=zauważają=
_óram= á= jorgan= ENVVQW= PVF= nauczócáÉäÉ= jęzóków= obcócÜ= „mogą= máÉć= ásíoínó=
wéłów= na= rozwój= kognáíównóI= afÉkíównó= á= moraänó= ucznáówI= a= w= íÉn= séosób=
odgrówają= ásíoíną= roäę= wÉ= wérowadzanáu= młodócÜ= äudzá= w= máędzónarodowó=
śwáaí”K=pzczÉgóänáÉ=odéowáÉdnám=máÉjscÉm=do=nauká= áníÉrkuäíurowoścá=wódajÉ=
sáę=bóć=käasa=jęzóka=angáÉäskáÉgoI=zÉ=wzgäędu=na=éozócję=á=rosnącą=roäę=íÉgo=jęzóJ
ka=jako=gäobaänÉgo= äángua franca=EpÉádäÜofÉrI=OMNMFK=gÉdnak=w=dobáÉ=mágracjá=äudJ
noścáI= sérowadzanáÉ=kuäíurowÉgo=wómáaru=nauká= jęzóków=obcócÜ=w=szkoäÉ=do=
zäÉcanáa=ucznáom=do=wóuczÉnáa=sáę=na=éamáęć=síaíócznÉj=äásíó=fakíów=czó=séÉcóJ
fácznócÜ=zacÜowańI= íóéowócÜ=däa=ÜomogÉnácznÉj= z= założÉnáa= gruéó=máÉszkańJ
ców= krajuLów= jęzókaI= kíórÉgoLkíórócÜ= sáę= ucząI= wódajÉ= sáę= bóć= náÉskuíÉcznÉ= á=
anacÜronácznÉK= táększó= nacásk= naäÉżałobó= kłaść= na= éromowanáÉ= szacunku= däa=
szÉroko= rozumáanÉj= ánnoścá= á= różnorodnoścá= oraz= na=umáÉjęínoścáI= íakáÉ= jak= na=
érzókład=obsÉrwacja=á=áníÉrérÉíacja=zacÜowań=obcokrajowcówI=gdóż=ío=éomożÉ=
ucznáom=w=nawáązówanáu=koníakíów=na=całóm=śwáÉcáÉ=á=ułaíwá=ám=komunákowaJ
náÉ= sáę=z= äudźmá=o=różnóm=éocÜodzÉnáu= E_óramI=OMMUX=corsmanI=OMNMFK=`ÉäÉm=
nánáÉjszÉgo=aríókułu=jÉsí=omówáÉnáÉ=szÉroko=rozumáanÉgo=dáaäogu=áníÉrkuäíuroJ
wÉgo=w=käasáÉ=jęzókowÉjI=kíóró=ma=érzógoíować=ucznáów=do=użówanáa=jęzóka=w=
wáÉäokuäíurowóm= śwáÉcáÉ=oraz=zaérÉzÉníowanáÉ=wónáków=badanáa=–=obsÉrwacjá=
äÉkcjá=jęzóka=angáÉäskáÉgo=érowadzonócÜ=érzÉz=auíora=oraz=éróba=odéowáÉdzá=na=
éóíanáÉI=czó=á=w=jakám=zakrÉsáÉ=na=äÉkcjacÜ=jęzóka=angáÉäskáÉgo=w=moäscÉ=rozwájaJ
na=jÉsí=koméÉíÉncja=áníÉrkuäíurowa=ucznáówK==
 
OK aialog w edukacji – zarósowanie problemu w kontekście nauczania 

interkulturowego 
=
gak=zauważa=pcoääon=ENVVVW=NQFI=dáaäog=jÉsí=w=séosób=naíuraänó=wéásanó=w=érocÉs=
kszíałcÉnáa=już=od=síarożóínoścáNK=ka=érzókład=mäaíon=séásał=rozmowó=swÉgo=naJ
uczócáÉäa= pokraíÉsaI= gdóż= uznał= jÉ= za= érzókład= ádÉaänÉgo= dóskursu= sérzójającÉgo=

                                                             
N=aáaäog=–=dáa=H=äogosI=dwa=słowaX=rozmowaI=zwłaszcza=dwócÜ=osóbX=dáa=w=złożÉnáacÜ=
możÉ= znaczóć=érzezI =a =zaíÉm=słowo=dáaäçg=można=áníÉrérÉíować= jako=dokonanáÉ=czÉgoś=
érzÉz=słowoI=a=w=éÉłnóm=íÉgo=słowa=znaczÉnáu=jako=wómáanę=móśäáI=éoíok=wáÉdzó=éłóJ
nącó=ku=obu=síronom=uczÉsínáczącóm=w=dáaäoguK=qarnowská=EOMMRW=NVF=íwáÉrdzáI=áż=dáaäog=
można= rozumáÉć= w= írojaká= séosóbW= mÉíodę= komunákacjá= máędzó= äudźmáI= érocÉs= oraz=
éosíawęK=gÉgo=zdanáÉmI=dáaäog=ío=wzajÉmna=wómáana=móśäá=osóbI=kíórÉj=cÉäÉm=jÉsí=wzaJ
jÉmnÉ=éoznanáÉ=sáę=á=zrozumáÉnáÉI=érowadzącÉ=do=zbäáżÉnáa=sáę=uczÉsínáków=dáaäoguK=t=
írakcáÉ= rozmowó= jÉj= uczÉsínácó= wómáÉnáają= sáę= roäamá= nadawcó= á= odbáorcóI= z= éÉłnóm=
éoszanowanáÉm=érawa=każdÉgo=z=nácÜ=do=éosáadanáa=własnócÜ=éogäądówK==



aáaäog=áníÉrkuäíurowó=na=äÉkcjá=jęzóka=angáÉäskáÉgo=w=koníÉkścáÉ=éoäskám=

NMV=

odkrówanáu=érawdóK=ao=dzáś=dáaäogá=íÉ=ucÜodzą=za=majsíÉrszíók=szíuká=rÉíorócznÉjK=
jożna=bó=sáę=zasíanowáćI=w=jakám=zakrÉsáÉ=kszíałcÉnáÉ=jÉsí=wéásanÉ=w=dáaäogI=jÉsí=
jÉgo=wónákáÉmI=ÉfÉkíÉm=wómáanó=éogäądów=á=wáÉdzó=nauczócáÉäa=z=ucznáamá=oraz=
ucznáów= máędzó= sobąK= `zó= można= bó= Édukację= osadzáć=w= dáaäoguI= rozumáanóm=
jako= równouérawnáÉnáÉ= w= éoszukáwanáu= sÉnsówI= nadawanáu= znaczÉńI= érzójmoJ
wanáu=äub=odrzucanáu=áníÉrérÉíacjáI=éodÉjmowanáu=mądrócÜ=dÉcózjá=bÉz=uérzówáäÉJ
jowanÉgo=dosíęéu=do=érawdó=żadnÉj=zÉ=síron=báorącócÜ=w=nám=udzáał?==

honcÉécja= osadzÉnáa= Édukacjá= w= dáaäoguI= w= jÉgo=éÉłnóm=wómáarzÉI= jÉsí=
oczówáścáÉ=uíoéáąK=tarío=naíomáasí=éromować=jÉdÉn=aséÉkí=dáaäoguI=kíóróm=jÉsí=
séÉcófáczna= éosíawaI= zarówno= nauczócáÉäaI= jak= á= ucznáówI= oíwaríoścá= na= nowÉ=
ádÉÉI=znaczÉnáaI=sÉnsó=czó=áníÉrérÉíacjÉI=a=náÉ=zamókanáÉ=sáę=w=śwáÉcáÉ=dogmaíów=
á=náÉéodważaänócÜ=érawdX=zacÜęcać=do=zbäáżanáa=sáę=á=wséółdzáałanáaI=czóäá=éroJ
éagować=szÉroko=rozumáanó=dáaäog=zÉ=śwáaíÉmK==

t=éodÉjścáu= áníÉrkuäíurowómI=kíórÉgo=ásíoínóm=ÉäÉmÉníÉm=jÉsí=odwołóJ
wanáÉ=sáę=do=różnÉgo=rodzaju=dośwáadczÉń=nauczócáÉäa=á=ucznáów=zwáązanócÜ=z=
ácÜ=codzáÉnnóm=funkcjonowanáÉm=w=danÉj=wséóänocáÉ=kuäíurowÉj=äub=z=koníakJ
íamá= máędzókuäíurowómáI= oczówásíÉ= wódajÉ= sáę= odwołówanáÉ= sáę= do= uczÉnáa=
éoérzÉz=dzáałanáÉI=w=kíóróm=dáaäog=odgrówa=náÉzwókäÉ=ważną=roäęI=zaś=ÉäÉmÉníó=
formaänÉj=nauká=w=käasáÉ=są=záníÉgrowanÉ=z=náÉformaäną=nauką=éoza=szkołąK=t=
érocÉsáÉ= nauczanáaLuczÉnáa= sáę=éodkrÉśäa= sáę=bÉzéośrÉdnáÉ= dośwáadczÉnáÉ= á= zaJ
angażowanáÉ=ucznáa= jako=całÉj=osobóI=zarówno=áníÉäÉkíuaänÉ=jak= á=ÉmocjonaänÉK=
modkrÉśäa= sáęI= abó= érocÉsom= kognáíównóm= zacÜodzącóm= w= írakcáÉ= czóíanáaI=
słucÜanáa= czó= anaäázowanáa=zjawásk=kuäíurowócÜ=w=käasáÉ= íowarzószóło=érzÉżóJ
wanáÉ=auíÉníócznÉgo=dośwáadczÉnáa= á= możäáwość=dzáÉäÉnáa= sáę= séosírzÉżÉnáamáI=
wnáoskamá= á= rÉfäÉksją= z= ánnómá= uczÉsínákamá= á= obsÉrwaíoramá= íócÜ= zjawáskK=
pérzójają=íÉmu=íakáÉ=íÉcÜnáká=jakW=érowadzÉnáÉ=dzáÉnnáków=á=dzáÉäÉnáÉ=sáę=rÉfäÉkJ
sją=osobásíąI=éorfoäáa=á=érojÉkíó=érzÉdmáoíowÉI=gró=sómuäacójnÉ=á=íÉcÜnáká=dramóI=
ćwáczÉnáa= éoäÉgającÉ= na= rozwáązówanáu= érobäÉmów= oraz= síudáum= érzóéadkuI=
ćwáczÉnáa= wómagającÉ= krÉaíównoścá= äub= ÉméaíááI= éraca= w= gruéáÉ= wómagająca=
wséółdzáałanáa=oraz=badanáa= íÉrÉnowÉ= EwócáÉczká= á=wómáanó=zagranácznÉF= EhoJ
ÜonÉn=á=ánKI=OMMNW=OPJPNI=qÜomésonI=OMNNW=ONPJONRFK==

qÉorÉíócznÉ=éodwaäánó=uczÉnáa=sáę=éoérzÉz=dzáałanáÉI=éromującÉgo=wséoJ
mnáanó= dáaäog= w= käasáÉ= á= sérzójającÉgo= rozwájanáu= koméÉíÉncjá= áníÉrkuäíurowÉj=
ucznáaI=íworzó= íÉoráa=konsírukíów=éÉrsonaänócÜ=EhÉääóI=NVRRI=wW=táääáams=á=_urJ
dÉnI=NVVTW=OTJOVFI=zgodnáÉ=z=kíórą=każdó=człowáÉk=cáągäÉ=usáłujÉ=nadać=sÉns=oíaczaJ
jącÉmu=go=śwáaíuK=honsírukíóI=czóäá=kaíÉgoráÉ=móśäÉnáa=cÜarakíÉrósíócznÉ=däa=każJ
dÉj= jÉdnosíká= á=wónákającÉ=z= jÉj= ándówáduaänÉgo= dośwáadczÉnáaI=umożäáwáają= nam=
áníÉrérÉíację=każdÉgo=zjawáskaK=rczÉnáÉ= sáę=éoäÉga= na=zmáanáÉ=własnÉgoI=doíócÜJ
czasowÉgo=séosobu=áníÉrérÉíowanáa=rzÉczówásíoścáI=czóäá=osobásíócÜ=konsírukíów=
á =íworzÉnáu=nowócÜI =éod=wéłówÉm=osobásíÉgo=dośwáadczÉnáaK =oogÉrs =ENVSVI =wW =
táääáams=á=_urdÉnI=NVVTW=PRJPSF=dodałI= áż= ásíoínóm=ÉäÉmÉníÉm=formowanáa=znaJ
czÉńI=czóäá=uczÉnáa=sáęI=jÉsí=nasza=áníÉrakcja=z=oíoczÉnáÉmK=monadío=zaáníÉrÉsowaJ



mawÉł=pobkowáak=
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náÉ= ucznáa= érzÉdmáoíÉm= naukáI= jÉgo= akíównÉ= uczÉsínácíwo= oraz= zaangażowanáÉ=
zarówno=umósłuI=jak=á=Émocjá=sérzójają=osáąganáu=dobrócÜ=wónákówK==

tómáÉnáonÉ=íÉoráÉ=wéásują=sáę=w=konsírukíówázmI=kíóró=zakładaI=áż=cÉäÉm=
Édukacjá= jÉsí= síwarzanáÉ= ucznáom= warunków= do= samodzáÉänÉgo= konsíruowanáa=
znaczÉń= á= budowanáa= wáÉdzó=o= śwáÉcáÉ=na= éodsíawáÉ= własnócÜ=dośwáadczÉńI= a=
náÉ=érzÉkazówanáÉ=ám=jÉgo=goíowÉgo=obrazu=EhoÜonÉn=á=ánKI=OMMNW=ORFK=wdanáÉm=
hramscÜ=ENVVPW=OPUJOPVFI=właśnáÉ=érzÉd=íakám=zadanáÉm=síają=ucznáowáÉ=w=zÉJ
íknáęcáu=sáę=z=ánnómá=kuäíuramá=–=zaczónają=wówczas=kwÉsíáonować=swój=własnó=
séosób= móśäÉnáaK= gÉdnoczÉśnáÉ= muszą= konsíruować= ándówáduaänÉ= znaczÉnáÉI=
náÉjako= na= granácó= máędzó= znaczÉnáÉm= własnómI= doíócÜczas= uznawanóm= za=
oczówásíÉI=oraz=nowo=éoznanóm=znaczÉnáÉmI=oczówásíóm=däa= rodzámÉgo=użóíJ
kownáka=danÉgo=jęzókaK=

kacásk=na=ándówáduaänÉ=érzÉżówanáÉ=auíÉníócznócÜ=dośwáadczÉń=á=éobuJ
dzanáÉ= do= rÉfäÉksjá= érzóczónáają= sáę= do= rozwájanáa= auíonomáá= ucznáaK= modÉjścáÉ=
áníÉrkuäíurowÉ=dajÉ=ucznáom=możäáwość=síawanáa=sáę śwáadomómá=á=náÉzaäÉżnómá=
uczÉsínákamá= érocÉsu= dódakíócznÉgoI= báorącómá= odéowáÉdzáaäność= za= własnó=
érocÉs=uczÉnáa=sáęK=wadanáÉm=ucznáa=jÉsí=náÉ=íóäko=budowanáÉ=ÜáéoíÉz=na=íÉmaí=
kuäíuró=obcÉj=á=socjokuäíurowócÜ=norm=jęzókaI=kíórÉ=są=éoíwáÉrdzanÉ=äub=odrzuJ
canÉ=wółącznáÉ=w=dzáałanáuI=íjK=w=bÉzéośrÉdnám=koníakcáÉ=z=kuäíurą=obcą=äub=w=
konfroníacjá=z=różnómá=maíÉráałamá=auíÉníócznómáI=aäÉ=íakżÉ=doskonaäÉnáÉ=äubLá=
nabówanáÉ= nowócÜ=umáÉjęínoścáK= ld= ucznáa= oczÉkujÉ= sáęI= áż= skuíÉcznáÉ= będzáÉ=
éoszukáwać= íwórczócÜ= rozwáązańI= szóbko=czóíać= á= móśäÉć= króíócznáÉI= formułoJ
wać=éoérawnÉ=wnáoskáI=argumÉníowaćI=koníroäować=ÉmocjÉI=będzáÉ=samodzáÉäJ
nóI=aäÉ=jÉdnoczÉśnáÉ=będzáÉ=umáał=wséółéracować=w=gruéáÉK=`Üocáaż=wómáÉnáoJ
nÉ= sérawnoścá= á= umáÉjęínoścá= wódają= sáę= bóć= słusznÉI= éonáÉważ= sérzójają= bÉz=
wąíéáÉnáa=rozwojowá=ucznáaI=czóäá=akíuaäázacjá= jÉgo=sfÉró=áníÉäÉkíuaänÉjI=ÉmocjoJ
naänÉj=á=séołÉcznÉjI=ío=w=érakíócÉ=náÉłaíwo=rozwája=sáę=jÉ=w=käasáÉK=ka=nauczócáÉJ
äu= séoczówa= obowáązÉk= érzógoíowanáa= íakácÜ= ćwáczÉńI= kíórÉ= umożäáwáą=
ucznáom= dzáałanáÉ= á= sérawdzÉnáÉ= ÜáéoíÉz= kuäíurowócÜK= gÉgo= zadanáÉm= jÉsí=
wséáÉranáÉI=doradzanáÉI=monáíorowanáÉ=á=konsírukíówna=ocÉna=ucznáów=w=dzáaJ
łanáuK=`Üocáaż=nauczócáÉä=érzÉkazujÉ=swoją=wáÉdzęI= ío= jÉdnak=do=ucznáa=naäÉżó=
samodzáÉänÉ=konsíruowanáÉ=znaczÉńI=co=zrÉszíą=jÉsí=osíaíÉcznóm=cÉäÉm=naukáK==
 
PK aialog w ujęciu gürgena eabermasaO 
=
`Üoć= w= moäscÉ= zÉ= wzgäędu= na= monokuäíurowÉI= ÜomogÉnácznÉ= käasóI= uczonÉ=
najczęścáÉj=érzÉz=moäakaI=absoäwÉnía= fáäoäogáá=obcÉjI= írudno=o=dáaäog= áníÉrkuäíuJ

                                                             
2 pÉkcja=na=éodsíawáÉ=aríókułuW=máÉgzákI=tK=OMMUK=„gak=wséáÉrać=ÉdukacjęW=érzókład=wókorzóJ
síanáa= íÉoráá= komunákacjá= gurgÉna= eabÉrmasa= w= éÉdagogácÉ”K= bdukacja á aáaäçgK= OMMW= SJVK=
ÜííéWLLwwwKÉádKÉduKéäLarcÜáwumLOMMUINLwrzÉsáÉnIOORLíÉmaíIOOSLjak_wséáÉrac_ÉdukacjÉ_
érzókäad_wókorzósíanáa_íÉoráá_komunákacjá_jrgÉna_ÜabÉrmasa_w_éÉdagogácÉIOMRTKÜímä=
EatW=OUKNOKOMNOF 



aáaäog=áníÉrkuäíurowó=na=äÉkcjá=jęzóka=angáÉäskáÉgo=w=koníÉkścáÉ=éoäskám=

NNN=

rowó=w=íradócójnóm=znaczÉnáu=íÉgo=éojęcáaI=ío=jÉdnak=érzó=odéowáÉdnáo=zaéroJ
jÉkíowanóm=érocÉsáÉ=dódakíócznómI=odwołującóm=sáę=néK=do=modÉäu=komunáJ
kacjá= wóéracowanÉgo= na= gruncáÉ= nauk= fáäozofácznócÜ= oraz= séołÉcznócÜ= érzÉz=
náÉmáÉckáÉgo=móśäácáÉäa=gĆrgÉna=eabÉrmasa=ENVVVF=możÉ=on=máÉć=máÉjscÉPK=gÉdJ
nosíka=za=éomocą=jęzóka=Eá= íkwáącÉgo=w=nám= teäçsI=czóäá=z=grÉckáÉgo=‘cÉäu’F=dążó=
do=zrÉaäázowanáa=własnócÜ=zamáÉrzÉńI=aäÉ=náÉ=czóná=íÉgo=koszíÉm=ánnócÜI=íjK=náÉ=
ucáÉka= sáę= do= ácÜ=érzÉdmáoíowÉgo= á= ánsírumÉníaänÉgo= írakíowanáaI= manáéuäacjá=
czó=érzÉkuésíwa= áíéK=tÉ=wséóänÉj= rozmowáÉ=érÉzÉníujÉ=własnÉ=racjÉI=éogäądóI=
oéánáÉI= aäÉ= jÉdnoczÉśnáÉ= odkrówa= séosób= móśäÉnáa= ánnócÜI= éoznajÉ= ofÉríó= rozJ
wáązanáa=érobäÉmu=wséółrozmówcówK=t=dzáałanáu=komunákacójnóm=éáÉrwoínóI=
własnó=cÉä=–=áníÉrÉs=scÜodzá=na=éäan=daäszóI=éonáÉważ=ważnÉ=síajÉ=sáę=éoznanáÉ=
omawáanÉgo=aséÉkíu=íakámI=jakám=on=jÉsíI=a=náÉ=íakámI=jakám=jawá=sáę=jÉdnosícÉI=
zanám=skonfroníujÉ=własnÉ=éogäądó=z=ánnómáK=azáęká=dzáałanáu=komunákacójnÉJ
mu= ukáÉrunkowanÉmu= na= éorozumáÉnáÉI= możäáwÉ= síajÉ= sáę= éoznanáÉ= érawdóI=
czóäá=síanu=rzÉczóI=kíóró=zosíał=wséóänáÉI=zgodnáÉ=á=zÉ=wzgäędu=na=dobro=wszósíJ
kácÜ=–=a=náÉ=íóäko=na=dobro=własnÉ=–=usíaäonóK=

t=éroéonowanóm=érzÉz=eabÉrmasa=modÉäu=komunákacjá=na=éäan=éáÉrwszó=
wósuwa= sáę= éorozumáÉnáÉI= aäÉ= íÉż= érawdaK= mrawdzáÉ= íowarzószó= éoznanáÉI= czóäá=
budowanáÉ=wáÉdzó=na=danó=íÉmaíI=a=zaíÉm=formułowanáÉ=íÉzLsądów=odnoszącócÜ=
sáę= do= danÉgo= aséÉkíu= rzÉczówásíoścá= EeabÉrmasI= NVVVW= QTQJQTSFK= t= dzáałanáu=
komunákacójnóm=wómagana= jÉsí=szczÉrość=á= oíwaríość=zarówno=wobÉc= rozmówJ
cówI=jak=á=wobÉc=érzÉdmáoíu=dóskusjáK=tskazanÉ=waríoścá=budują=sósíÉm=waríoścá=
EsósíÉm= aksjoäogácznóFI= kíóró= sérzója= érawdzáwÉmu= oraz= samodzáÉänÉmu= éoznaJ
wanáuI= czóäá=konsíruowanáu=wáÉdzóK=pzczÉrość= á= oíwaríość=umożäáwáają łaíwáÉjszą=
rÉaäázację=éoírzÉb=éoznawczócÜI=komunákacójnócÜ=á=ÉmocjonaänócÜK==

aużÉ= znaczÉnáÉ= w= omawáanÉj= koncÉécjá= komunákacjá= odgrówa= íakżÉ= koJ
náÉczność=móśäÉnáa= dáaäogácznÉgoI=ukáÉrunkowanÉgo=na= rozmówcęLów= oraz= móJ
śäÉnáa=króíócznÉgoI=czóäá=anaäázó=éoszczÉgóänócÜ=zaérÉzÉníowanócÜ=ÉäÉmÉníów=zÉ=
wzgäędu=na= ácÜ=äogákę=á=séójnośćK=t=érakíócÉ=dzáałanáÉ=komunákacójnÉ=érowadzá=
człowáÉka=do=budowanáa=éosíawó=króíócznÉj= EanaäáíócznÉjF=wórażającÉj= sáę=w=buJ
dowanáu= jasnÉj= á= érzÉjrzósíÉj= argumÉníacjá= oraz= konírJargumÉníacjáI= objaśnáanáuI=
éorównówanáu=á=käasófákowanáu=oraz=éoszukáwanáu=érzókładów=éoíwáÉrdzającócÜ=
głoszonÉ=éogäądó=äub=éogäądó=érÉzÉníowanÉ=érzÉz=wséółrozmówcówK=

                                                             
P=lgół=äudzkácÜ=dzáałań=eabÉrmas=dzáÉäá=na=dwáÉ=zasadnáczÉ=gruéóK=máÉrwszą=z=nácÜ=síanowáą=
dzáałanáa= cÉäowoJracjonaänÉI= zoráÉníowanÉ= na= osáągnáęcáÉ= sukcÉsuK= ao= drugáÉj= naíomáasí=
naäÉżą= dzáałanáa= komunákacójnÉI= ukáÉrunkowanÉ= na= osáągnáęcáÉ= éorozumáÉnáaK= t= gruncáÉ=
rzÉczó=dojścáÉ=do=éorozumáÉnáa=jÉsí=równáÉż=sukcÉsÉmI=aäÉ=o=zuéÉłnáÉ=ánnóm=cÜarakíÉrzÉI=náż=
ma=ío=máÉjscÉ=w=érzóéadku=dzáałań=cÉäowoJracjonaänócÜK=wasadnácza=różnáca=íkwáI=zdanáÉm=
eabÉrmasaI=w=ánnóm=séosobáÉ=éosírzÉganáa=cÉäuJáníÉrÉsu=oraz=w=ánnóm=séosobáÉ=koordónoJ
wanáa=dzáałańK=lznacza=íoI=żÉ=w=érzóéadku=dzáałań=komunákacójnócÜ=na=éäan=éáÉrwszó=wóJ
suwa= sáę= wséóänoíowość= oraz= dążÉnáÉ= do= zgodóK= t= érzóéadku= zaś= dzáałań= cÉäowoJ
racjonaänócÜ=najważnáÉjsza=jÉsí=rÉaäázacja=własnÉgo=áníÉrÉsu=EeabÉrmasI=NVVVW=QTOJQTPFK=



mawÉł=pobkowáak=

NNO=

eabÉrmas=dosírzÉga=w=jęzóku=–=a=szÉrzÉj=w=komunákacjá=–=narzędzáÉ=rozJ
woju=człowáÉkaK=gęzók=á=umáÉjęíność=érowadzÉnáa=rozmowó=są=naíuraänómá=aíróJ
buíamá=jÉdnosíká=äudzkáÉjI=kíórócÜ=naäÉżó=użówać=w=cÉäu=akíuaäázowanáa=własnÉJ
go=éoíÉncjału= áníÉäÉkíuaänÉgo=á=ÉmocjonaänÉgoK=lznacza=ío=równáÉżI=żÉ=rozwój=
w=omawáanóm=modÉäu=dokonujÉ=sáę=jÉdónáÉ=w=sóíuacjá=séołÉcznÉjK=moznawanáÉI=
a=wraz=nám=uczÉnáÉ=sáęI=oéáÉra=sáę=zaíÉm=na=wséóänÉj=éracóI=wséóänóm=szukanáu=
érzÉsłanÉkI= kíórÉ= bółóbó= akcÉéíowaänÉ= däa= każdÉgo= uczÉsínáka= komunákacjáK=
mosíęéowanáÉ=íakáÉ=wómaga=oczówáścáÉ=dobrowoänoścáI=samodzáÉänoścá=á=wséółJ
éracó=EeabÉrmasI=NVVVW=SQUJSRMFK==

káÉmáÉcká=móśäácáÉä=íwáÉrdzá=íakżÉI=żÉ=dzáałanáÉ=komunákacójnÉI=ukáÉrunkoJ
wanÉ=na=éorozumáÉnáÉ=á=rozwójI=zbäáża=jÉgo=uczÉsínáków=do=sáÉbáÉK=tónáka=ío=síądI=
iż= zÉ= wséółéracąI= kíóra= jÉsí= érzÉcáwáÉńsíwÉm= rówaäázacjáI= éoäÉgającÉj= na= bÉzJ
wzgäędnóm= forsowanáu= áníÉrÉsów= własnócÜI= cÜarakíÉrósíócznÉj= däa= zacÜowań=
cÉäowoJracjonaänócÜI=łączą=sáę=éozóíównÉ=ÉmocjÉ=íakáÉ=jak=néK=saíósfakcjaI=zgoda=á=
radość=éłónąca=z =odkrócáa =érawdóI =íowarzószącÉ=dojścáu=do=éorozumáÉnáaK =moza=
íómI= íaka= forma= komunákacjá= wókäucza= dogmaíózm= oraz= „okoéówanáÉ”= sáę= wÉ=
własnócÜ=éogäądacÜI=uznawanócÜ=za=najsłusznáÉjszÉI=náÉéodważaänÉ=á=náÉzmáÉnnÉK=

mroéonowanó= éowóżÉj= modÉä= komunákacjá= sérzója= wszÉcÜsíronnÉmu=
rozwojowá=ucznáaI=gdóż=doíóczó= sfÉró= áníÉäÉkíuaänÉjK=rczÉń=wcÜodzącó=w= áníÉJ
rakcjÉ=wÉrbaänÉ=á=éÉrsonaänÉ=z=ánnómá=uczącómá=sáę=EaäÉ=íakżÉ=á=z=nauczócáÉäÉmF=
zdobówa= umáÉjęíność= jasnÉj= érÉzÉníacjá= własnócÜ=oéánááI= czó= ofÉrí= rozwáązanáa=
érobäÉmu=czó=konkrÉínÉgo=zadanáaK=aodaíkowo=uczó=sáę=ízwK=móśäÉnáa=séołÉczJ
nÉgoI= íjK= uwzgäędnáanáa= éogäądów= á= éÉrséÉkíów= swoácÜ= rozmówcówK= oozbáÉżJ
ność=éojawáająca=sáę=w=dóskusjá=narusza=jÉgo=„równowagę=móśäową”=á=wómusza=
w=séosób=naíuraänó=érzójęcáÉ=éosíawó=rozmówcó=w=cÉäu=zrÉwádowanáa=słusznoJ
ścá=jÉgo=wóéowáÉdzáK=rczÉń=nabówa=w=íÉn=séosób=umáÉjęíność=argumÉníowanáaI=
czóäá= budowanáa= racjonaänócÜ= íÉzI= wséáÉrającócÜ= wógłaszanÉ= oéánáÉ= á= uczó= sáę=
cáągłÉgoI=sósíÉmaíócznÉgo=koníroäowanáa=własnÉgo=íoku=móśäÉnáa=oraz=séosobu=
móśäÉnáa=ánnócÜI=rÉwádowanáa=íócÜ=séosobówI=czóäá=króíócznÉgo=ocÉnáanáaK=traz=
z=koníroäą=á=ocÉną=érÉzÉníowanócÜ=íÉzI=éogäądów=czó=íÉoráá=łączó=sáę=wséomnáaJ
na=wóżÉj=umáÉjęíność=móśäÉnáa=dáaäÉkíócznÉgoK=ao=ánnócÜ=ważnócÜ=umáÉjęínoścá=
áníÉäÉkíuaänócÜ= możäáwócÜ= do= budowanáa= éodczas= dzáałań= komunákacójnócÜ=
naäÉżąW=wócáąganáÉ=wnáosków=Ezdoäność=móśäÉnáa=ándukcójnÉgo=á=dÉdukcójnÉgoFI=
anaäáza= érÉzÉníowanócÜ= danócÜI= umáÉjęíność= akíównÉgo= słucÜanáa= á= jÉdnoczÉJ
snÉgo=érzÉíwarzanáa=wáÉäu=danócÜ=EeabÉrmasI=NVVVW=RQSJRRQFK=

rdzáał= w= dzáałanáacÜ= komunákacójnócÜ= ukáÉrunkowanócÜ= na= konsÉnsus=
wzbogaca= íakżÉ=sfÉrę=Émocjonaäną= jÉj=uczÉsínáków=oraz=zwáązaną=z=náą= sfÉrę= séoJ
łÉcznąK=aocÜodzÉnáÉ=do=éorozumáÉnáaI=o=kíóróm=éászÉ=eabÉrmasI=wómaga=ÉméaíááI=
czóäá= wséółodczuwanáa= Émocjá= á= éÉrséÉkíówó= éosírzÉganáa= érobäÉmu= érzÉz= rozJ
mówcęK=traz=z=Éméaíáą=uczÉń=oíwáÉra=sáę=na=ánnócÜI=ácÜ=ÉmocjÉ=á=éogäądóK=tażna=
wódajÉ= sáę= równáÉż= umáÉjęíność= bócáa= szczÉróm=wobÉc= rozmówcówI= a= íakżÉ=wzaJ
jÉmnÉI=éarínÉrskáÉ=írakíowanáÉ=sáęI=co=éowodujÉI=żÉ=cÉäÉJáníÉrÉsó=wszósíkácÜ=są=jÉdJ
nakowo=ważnÉ=oraz=żÉ=każdó=ma=jÉdnakowÉ=érawo=do=rÉaäázacjá=swoácÜ=cÉäów=oraz=



aáaäog=áníÉrkuäíurowó=na=äÉkcjá=jęzóka=angáÉäskáÉgo=w=koníÉkścáÉ=éoäskám=

NNP=

do=włączanáa=sáę=do=dóskusjá=á=wséóänÉgo=docÜodzÉnáa=do=éorozumáÉnáa=EízwK=rówJ
nouérawnáÉnáÉ=komunákacójnÉFK=marínÉrsíwo=ÉäámánujÉ=éonadío=ÉgocÉnírózm=á=skuJ
éáÉnáÉ=uwagá=na=własnócÜ=áníÉrÉsacÜK=azáęká=éarínÉrskáÉj=éosíawáÉI=Éméaíáá=á=szczÉroJ
ścá= możäáwÉ= síajÉ= sáę= wzajÉmnÉ= Ea= náÉ= jÉdnosíronnÉF= dzáÉäÉnáÉ= sáę= własną= wáÉdząI=
umáÉjęínoścáamá=á=dośwáadczÉnáamáK=mracaI=a=właścáwáÉ=wséółéraca=á=wséółdzáałanáÉ=
komunákacójnÉ=w=ducÜu=eabÉrmasaI= zaéÉwnáają= rÉäacjÉ= á=wáęzá= séołÉcznÉ= máędzó=
ucznáamáI=co=w=érakíócÉ=rodzá=érzójaźnáÉ=á= éoczucáÉI=żÉ=można=na= ánnócÜ=éoäÉgaćK=
mozóíównÉ= wáęzá= séołÉcznÉ= síanowáą= éodsíawę= bÉzéáÉczÉńsíwaI= oíwáÉranáa= sáę= á=
odczuwanáa=saíósfakcjá=z=uczÉnáa=sáęQK=
 
4K aialog interkulturowó w monolingwalnej i monokulturowej klasie 
jęzókowej  

=
ao= éromowanáa=wséomnáanÉgo=dáaäogu= w= ásíoínó= séosób= możÉ= érzóczónáać= sáę=
odéowáÉdná=éodręcznákI=kíóró=éowánáÉn=bóć=däa=ucznáów=jÉdnóm=zÉ=źródÉł=wáÉdzó=
o=kuäíurzÉI= a=równoczÉśnáÉ=éodnosáć=ácÜ=śwáadomość=áníÉrkuäíurowąI=umożäáwáaJ
jąc= ćwáczÉnáÉ= skuíÉcznÉgo= á= odéowáÉdnáÉgo= do= koníÉksíu= komunákowanáa= sáę= z=
érzÉdsíawácáÉäamá=ánnócÜ=kuäíurK=káÉ=séosób=oczówáścáÉ=síworzóć=ksáążká=zawáÉraJ
jącÉj=wóczÉréującÉ=ánformacjÉ=doíóczącÉ=kuäíuró=obcÉjI=kíórÉ=naäÉżałobó=uwzgäędJ
náć=w=naucÉ=jęzókaK=tażnáÉjszÉ=wódajÉ=sáęI=abó=éodręcznák=érzÉkazówał=akíuaänóI=
obáÉkíównó=á=náÉzafałszowanó=obraz=danÉj=kuäíuróK=oásagÉr=ENVVNW=NVNF=nÉgaíównáÉ=
ocÉnáa= éróbó= fragmÉníarózacjá= á= séłócanáa= obrazu= danÉj= kuäíuró= w= maíÉráałacÜ=
dódakíócznócÜK= mrzóéománaI= áż= cÉäÉm= Édukacójnóm= éodręcznáka= jÉsí= rozwájanáÉ=
sfÉró= kognáíównÉj= á= afÉkíównÉj= ucznáówI= a= jÉsí= ío= możäáwÉ= íóäko= wówczasI= gdó=
ksáążka=zawáÉra=usósíÉmaíózowanÉ= á= éogłębáonÉ=éodÉjścáÉ=do=kuäíuróI=w=kíóróm=
ważną=roäę=odgrówa=swoásíÉgo=rodzaju=dáaäog=auíora=z=użóíkownákamáI=umożäáwáaJ
jącó=ám=náÉ=íóäko=éoznanáÉ=kuäíuró=obcÉjI=aäÉ=íakżÉ=odkrówanáÉ=czó=éoíwáÉrdzanáÉ=
własnÉj=íożsamoścá=kuäíurowÉjK=fsíoínÉ=jÉsí=íÉżI=abó=érÉzÉníowanÉ=w=ksáążcÉ=íÉksíó=
éokazówałó=éÉłÉn=koníÉksí=omawáanócÜ=zjawáskI=wraz=z= anaäázą=zwáązków=érzóJ
czónowoJskuíkowócÜK=`orbÉíí=EOMMPW=NMRF=uważaI=żÉ=éodręcznák=éowánáÉn=dosíarJ
czać= użóíkownákom= náÉ= íóäko= modÉäowócÜ= érzókładów= użócáa= jęzókaI= aäÉ= íakżÉ=
umożäáwáać=ám=odkrówanáÉ=zacÜowań=íóéowócÜ=däa=máÉszkańców=danÉgo=obszaru=
kuäíurowÉgoI= néK= jakáÉgo= rodzaju= jęzók= cáała= íowarzószó= éozdrawáanáu= sáęI= aäbo=
káÉdó=uścásk=dłoná=czó=éocałunÉk=jÉsí=doéuszczaänó=érzó=éowáíanáuI=a=káÉdó=náÉK 

aobró=éodręcznák=éowánáÉn=ułaíwáać=nauczócáÉäowá=érzÉérowadzanáÉ=rÉJ
guäarnÉgo=írÉnángu=áníÉrkuäíurowÉgoK=ĆwáczÉnáa=íÉmu=służącÉ=éowánnó=skuíÉczJ
náÉ=rozwájać=umáÉjęínoścá= á=śwáadomość= áníÉrkuäíurowąI=mKánK=éoérzÉz=odwołóJ

                                                             
Q=tarío =zauważyćI =áż=odwołanáÉ =sáę=do =dzáałanáa =komunákacójnÉgo=jako =narzędzáa =rozJ
wojuI=náÉ=wómaga=żadnÉgo=koszíownÉgo=sérzęíu=–=do=jÉgo=éromowanáa=wósíarcza=íraJ
dócójna= käasaI=w= kíórÉj= nauczócáÉä= zadba= o= organázację= érzÉsírzÉná= íakI= abó= ucznáowáÉ=
wádzáÉäá=swojÉ=íwarzÉ=oraz=abó=éanowała=w=náÉj=érzójacáÉäska=á=żóczäáwa=aímosfÉraK==
=



mawÉł=pobkowáak=

NNQ=

wanáÉ=sáę=do=éosáadanÉj=już=wáÉdzó=á=dośwáadczÉnáa=ucznáówI=jÉdnoczÉśnáÉ=angaJ
żując=ácÜ=ÉmocjonaänáÉ=á=kognáíównáÉK=wałożÉnáa=íÉ=można=rÉaäázować=za=éomocą=
ízwK=íÉksíów=oíwaríócÜI=łaíwo=éoddającócÜ=sáę=áníÉrérÉíacjá= á=ocÉnáÉI=śwáadomáÉ=
robáącócÜ=wrażÉnáÉ= náÉkoméäÉínócÜI= zacÜęcającócÜ=ucznáów= do= wcÜodzÉnáa=w=
áníÉrakcjęI= wókraczającą= éoza= ćwáczÉnáa= strácte= jęzókowÉK= t= czasáÉ=éracó= z= íÉkJ
síÉm=od=ucznáów=oczÉkujÉ=sáę=samodzáÉänÉgo=móśäÉnáaI=króíócznÉj=ocÉnó=maíÉJ
ráałuI=wórażanáa=własnócÜ=oéánááI=komÉníarzó=czó=uwag=EcÉnnÉrI=OMMMW=NQOFK==

fdÉałÉm= wódajÉ= sáę= bóć= éodręcznák= umożäáwáającó= nawáązanáÉ= dáaäogu=
éomáędzó=ucznáamáI=auíoramá=á=érzÉdsíawáanómá=írÉścáamáI=w=wónáku=czÉgo=doJ
cÜodzá=do=nÉgocjowanáa=éÉwnócÜ= znaczÉń= á= kszíałíowanáa=własnÉj= íożsamoścá=
kuäíurowÉj= ucznáów= E`oríazzáI= NVVVW= OMNI= ONMFK= Ów= dáaäog= áníÉrkuäíurowó= jÉsí=
íak= ważnóI= gdóż= w= czasáÉ= jÉgo=érowadzÉnáa= nasíęéujÉ= usíaäÉnáÉ= á= érzóswojÉnáÉ=
éÉwnócÜ=znaczÉń=oraz=éoznanáÉ= äub=ugruníowanáÉ=érzÉz=ucznáów=własnÉj= íożJ
samoścáK=aocÜodzá=do=náÉgo=głównáÉ=w=írakcáÉ=czóíanáa=äub=słucÜanáa=orógánaäJ
nócÜ=íÉksíów=w=käasáÉK=rczÉńJodbáorca=íÉksíuI=odwołując=sáę=do=swoácÜ=doíócÜJ
czasowócÜ=dośwáadczÉń=á=ándówáduaänócÜ=konsírukíówI=nadajÉ=íÉksíowá=znaczÉJ
náÉI=síając=sáę=w=íÉn=séosób=uczÉsínákáÉm=íwórczÉgo=érocÉsu=budowanáa=wáÉdzó=
o=kuäíurzÉI =wnosá =íÉż=swój =wkład=w=rozwój =śwáadomoścá =kuäíurowÉjI =kíóra =ma=
cÜarakíÉr=dónamácznó=EcÉnnÉrI=OMMMW=NQTFK==

fníÉrakcja=éomáędzó=ucznáÉmJczóíÉänákáÉm=a=íÉksíÉmI=w=czasáÉ=kíórÉj=doJ
cÜodzá= do= jÉgo= áníÉrérÉíowanáa= á= éróbó= zrozumáÉnáaI= jÉsí= zawszÉ= däa= ucznáów=
okazją= do= rÉáníÉrérÉíacjá= własnÉgo= séojrzÉnáa= na= śwáaíK=qaką= szansę= dajÉ= éodJ
ręcznák=zawáÉrającó=ćwáczÉnáaI=kíórócÜ=rozwáązanáÉ=náÉ=ma= jÉdnoznacznócÜ=odJ
éowáÉdzáK=wdanáÉm=cÉnnÉr=EOMMMW=NQUFI=nawÉí=íÉksíó=érzÉdsíawáającÉ=síÉrÉoíóéó=
kuäíurowÉ= mogą= odgrówać= éozóíówną= roäę= ÉdukacójnąI= jÉśäá= íowarzószącÉ= ám=
ćwáczÉnáa=umożäáwáają=ucznáom=ácÜ=ándówáduaäną=áníÉrérÉíację=á=dóskusję=w=käaJ
sáÉK=gÉj=zdanáÉmI=áníÉrakcjaI=kíórÉj=są=éunkíÉm=wójścáa=jÉsí=„auíÉníócznóm=dáaäoJ
gáÉm=z=kuäíurą=obcą”I=odbówającóm=sáę=w=käasáÉI=zaś=nauka=jęzóka=érzÉsíajÉ=bóć=
jÉdónáÉ=írÉnángáÉm=jęzókowóm=á=síajÉ=sáę=Édukacją=jęzókowąK=

tażnÉ=jÉsíI=abó=éodręcznák=náÉ=sérawáał=wrażÉnáa=koméÉndáum=wáÉdzó=o=
kuäíurzÉ=danÉgo=krajuI=gdóż=érowadzáłobó=ío=do=érzÉkazówanáa=uéroszczonÉgo=
jÉj=obrazuK=mrawdzáwó=obraz=kuäíuró=dajÉ=wółącznáÉ=éodÉjścáÉ=króíócznÉI=dáaäog=z=
íÉksíÉmI= zacÜęcającó= ucznáów= do= samodzáÉänÉgo= szukanáa= aäíÉrnaíównócÜ= ánJ
formacjá=náż=íÉ=éodanÉ=w=éodręcznákuK=moznawanáÉ=kuäíuró=obcÉj=éowánno=bóć=
éołączonÉ=z=zacÜętą=do=éodÉjmowanáa=wósáłku=áníÉäÉkíuaänÉgo=á=odwołówać=sáę=
do=wáÉdzó=á=dośwáadczÉń=ucznáówK=oównoczÉśnáÉ=éowánno=sérzójać=kszíałíowaJ
náu=éosíawó=docáÉkäáwoścáI=rzÉíÉänoścá=czó=wrażäáwoścá=w=badanáu= á=oéásówanáu=
zjawásk=oraz=zacÜęcać=do=rÉfäÉksjá=á=cáągłÉgo=zadawanáa=éóíańK==

káÉzwókäÉ=írudną= roäę=do=odÉgranáa=w= íak=éosírzÉganóm=nauczanáu=kuäíuró=
ma= nauczócáÉäI= éÉłnáącó= roäę= éośrÉdnáka= áníÉrkuäíurowÉgoK= pam= musá= náÉusíannáÉ=
zdobówać=wáÉdzę=z=zakrÉsu=kuäíuró=obcÉj= á=szÉroko=rozumáanÉj=koméÉíÉncjá= áníÉrJ
kuäíurowÉjI=a=równoczÉśnáÉ=rozwájać=w=sobáÉ=éosíawę=rÉfäÉksójną=czó=ÉínografácznąK=
gak= zauważa=`oríazzá= ENVVVW=ONMFI= éomagając=w= áníÉrérÉíacjá= zjawásk=kuäíurowócÜI=



aáaäog=áníÉrkuäíurowó=na=äÉkcjá=jęzóka=angáÉäskáÉgo=w=koníÉkścáÉ=éoäskám=

NNR=

síajÉ= sáę=on= érawdzáwóm=„ambasadorÉm= kuäíuró”I= érowadzącóm= mÉdáacjÉ= máędzó=
síronamá=á=zwracającóm=uwagę=na=aséÉkíó=kuäíuró=rodzámÉj=ucznáówI=kíórÉ=zaáníÉrÉJ
sują=obcokrajowców=äub=mogą=bóć źródłÉm=érobäÉmów=w=koníakíacÜ=z=námáK=
 
RK Badanie empiróczne – obserwacje lekcji  
 
RKNK Cel badaniaI metodologiaI narzędzia pomiaru i opis schematu obserwacji=
=
t=cÉäu=uzóskanáa=ánformacjá=o=zakrÉsáÉI=rodzaju=á=formáÉ=odnáÉsáÉń=kuäíurowócÜ=
oraz=uwzgäędnáanáa=zasad=kszíałcÉnáa=áníÉrkuäíurowÉgo=na=äÉkcjacÜ=jęzóka=obcÉJ
go=w=koníÉkścáÉ=éoäskámI=od=kwáÉínáa=do=czÉrwca=oraz=od=wrzÉśnáa=do=äásíoéada=
OMNNrK=zosíałó=érzÉérowadzonÉ=obsÉrwacjÉ= äÉkcjá=jęzóka=angáÉäskáÉgo=w=sáÉdmáu=
äácÉacÜ=ogóänokszíałcącócÜ=w=moznanáuK=tóbór=mÉíodoäogáá=jakoścáowÉj=éodókJ
íowanó=zosíał=éowszÉcÜnáÉ=znanómá= jÉj=zaäÉíamáI=a=máanowácáÉ= íómI= áż=umożäáJ
wáa=ona=ucÜwócÉnáÉ=érawdzáwÉj=rzÉczówásíoścá=szkoänÉj=oraz=wójścáÉ=éoza=dÉkäaJ
raíównÉ= sądó= rÉséondÉníówI= wórażanÉ= częsío= w= badanáacÜ= ankáÉíowócÜK= gak=
wáadomoI= odéowáÉdzá= udzáÉäanÉ= w= kwÉsíáonaráuszacÜ= częsío= náÉ= mają= wáÉäÉ=
wséóänÉgo=z=érakíóką=szkoänąI=a=w=érzóéadku=nauczócáÉäá= są=częsío=jÉdónáÉ=odJ
zwáÉrcáÉdäÉnáÉm=ácÜ=wáÉdzó=íÉorÉíócznÉjI=éamáęíanÉj= z=okrÉsu= síudáówI=kíórÉj=z=
różnócÜ=wzgäędów=náÉ=síosują=na=co=dzáÉń=EmáäcÜI=NVVUW=RTFK==

_adanáÉ=jÉsí=częścáą=wáększÉgo=érojÉkíuI=kíóró=jÉsí=éróbą=okrÉśäÉnáa=czó=á=
w= jakám= zakrÉsáÉ= ÜomogÉnácznaI= monokuäíurowa= käasa= jęzóka= angáÉäskáÉgoI= z=
jaką= mamó= do= czónáÉnáa= w= wáększoścá= érzóéadków= w= moäscÉI= możÉ= bóć= däa=
ucznáów=źródłÉm=dośwáadczÉnáa=áníÉrkuäíurowÉgo=á=éozwaäa=ám=rozwánąć=ÉméaJ
íáę=oraz=zdoäność=éosírzÉganáa= ánnoścáK=monadío=czó=á=na= áäÉ= áníÉrakcja=na=zajęJ
cáacÜ=äÉkcójnócÜ=w=szkoäÉ=érzóczónáa=sáę=do=rozwoju=wrażäáwoścáI=a=daäÉj=koméÉJ
íÉncjá=máędzókuäíurowÉj=ucznáówI=mKánK=éoérzÉz=umożäáwáanáÉ=ám=nawáązówanáÉ=
dáaäogu= wáÉäokuäíurowÉgoI= a= zaíÉm= czó= érzógoíowujÉ= ácÜ= do= użówanáa= jęzóka=
angáÉäskáÉgo=w=gäobaänóm=śwáÉcáÉK==

aobór=éróbó=bół=cÉäowó=EarbáíraänóF=–=nauczócáÉäá=dobrano=w=séosób=suJ
báÉkíównóI= aäÉ= íakI= abó= bóäá= jak= najbardzáÉj= rÉérÉzÉníaíównáW= érzó= ácÜ= wóborzÉ=
síarano=sáę=zacÜować=różnorodność=éoéuäacjá=nauczócáÉäskáÉjI=cÉcÜamá=różnácuJ
jącómá=dobór=bółó=síaż=éracó=á=éłećK=modobnáÉ=w=doborzÉ=obsÉrwowanócÜ=grué=
ucznáowskácÜ= náÉ= zasíosowano= äosowanáa= –= wóboru= dokonówaäá= nauczócáÉäÉI=
kíórzó =zgodzáäá =sáę=wzáąć=udzáał=w =érojÉkcáÉK =gÉdnak =báorąc =éod =uwagę= fakíI =áż=
Üoséáíowano= wszósíkáÉ= éozáomóI= a= wáęc= käasó= éáÉrwszÉI= drugáÉ= á= írzÉcáÉ= oraz=
äÉkcjÉ= na= różnócÜ= éozáomacÜ= zaawansowanáa= jęzókowÉgo= á= käasóI= gdzáÉ= jęzók=
angáÉäská= jÉsí= nauczanó= z= różną= częsíoíäáwoścáąI= możÉmó= uznaćI= żÉ= wółonáona=
éróba=dobrzÉ=odwzorowujÉ=rzÉczówásíość=éoäskáÉj=szkołó=śrÉdnáÉjK=oÉérÉzÉníaJ
íówność=wónáków=jÉsí=jÉdnak=írudna=do=okrÉśäÉnáa=Eiángard=á=hÉnnÉdóI=OMMTFK=

t=írakcáÉ=obsÉrwacjá=badano=áäość=á=cÜarakíÉr=odnáÉsáÉń=do=kuäíuró=na=obJ
sÉrwowanócÜ= äÉkcjacÜK= rżóío= do= íÉgo= dwócÜ= kwÉsíáonaráuszó= oéracowanócÜ=
érzÉz= AäÉksandrowáczJmędácÜ= EOMMRW= RQJRRFI= zmodófákowanócÜ= érzÉz= auíora=



mawÉł=pobkowáak=

NNS=

badanáaK=máÉrwszó=umożäáwáał=noíowanáÉ=rodzajuI=częsíoíäáwoścá=á=źródÉł=odnáÉJ
sáÉń=do=kuäíuróI= a= drugá= éozwaäał= rÉjÉsírować=wósíęéowanáÉ=ćwáczÉń=mającócÜ=
cÉcÜó= írÉnángu= áníÉrkuäíurowÉgoI= co= éozwoäáło= na= dokonanáÉ= íakżÉ= ocÉnó= áäoJ
ścáowÉjK=lba=kwÉsíáonaráuszÉ= máałó= cÜarakíÉr=wókazu=króíÉráów= EangK= checkäástFK=
máÉrwszó= obÉjmował= ánformacjÉ= doíóczącÉ= zakrÉsu= íÉmaíóká= áníÉrkuäíurowÉj=
oraz= jÉj= źródÉłK= wakrÉs= íÉmaíócznó= obÉjmowałW= NK= iáíÉraíurę= éáęknąI= muzókę=
käasóczną=á =szíukę=EízwK=kuäíurę=wósokąFI =OK=cáämI=muzókę=á =mÉdáa=EízwK=kuäíurę=
éoéuäarnąFI=PK=eásíoráę=á=éoäáíókę=oraz=ánsíóíucjÉ=żócáa=éubäácznÉgoI=QK=dÉografáę=
á= aírakcjÉ= íurósíócznÉI= RK= ŻócáÉ= codzáÉnnÉ= oraz= zwóczajÉI= SK= qradócjęI= foäkäor= á=
śwáęía=narodowÉ=oraz=TK=druéó=ÉínácznÉ=á=kuäíurę=młodzáÉżowąK==

arugám=narzędzáÉm=badawczóm=bóła=äásía=króíÉráów=uznanócÜ=za=ÉäÉmÉníó=
írÉnángu= máędzókuäíurowÉgoI= zawáÉrająca= ÉäÉmÉníó= kszíałcÉnáa= áníÉrkuäíurowÉgo=
rozumáanÉgo=jako=rozwájanáÉ=zdoänoścá=obsÉrwacójnócÜI=éodnoszÉnáÉ=śwáadomoJ
ścá=różnác=á=síÉrÉoíóéów=oraz=ćwáczÉnáÉ=umáÉjęínoścá=dosíosowówanáa=zacÜowanáa=
do= odmáÉnnócÜ= sóíuacjá= kuäíurowócÜK= iásía= obÉjmowała= nasíęéującÉ= kaíÉgoráÉW=
éorównówanáÉ=obóczajów=doíóczącócÜ=żócáa= codzáÉnnÉgo= á= śwáąíI=éorównówanáÉ=
sóíuacjá=séołÉcznÉjI=éoäáíócznÉj=á=ÉkonomácznÉjI=éosługáwanáÉ=sáę=formamá=grzÉczJ
noścáowómáI=komunákacja=náÉwÉrbaänaI=érzÉsírzÉń=osobásíaI=koncÉécja=czasuI=szok=
kuäíurowóI=waríoścá= ErodzánaI= rÉäágáaI=éaíráoíózmFI=séosobó=okazówanáa=zadowoäÉJ
náaI=wdzáęcznoścáI=żaäu= á=żałobóI=króíókáI= síÉrÉoíóéó=narodowÉ=á= ÉínácznÉI=Üumor=
oraz=właścáwÉ=á=zakazanÉ=íÉmaíó=rozmówK=hwÉsíáonaráusz=uwzgäędnáał=íakżÉ=źróJ
dła=síosowanócÜ=na=äÉkcjá=maíÉráałów=äub=éodawanócÜ=ánformacjáW=użówanó=éodJ
ręcznák= głównóI= maíÉráałó=dodaíkowÉ=z= ánnócÜ=ksáążÉk= oraz= ánnÉ=źródła= EwáÉdza=
nauczócáÉäaI= zasobó= fníÉrnÉíuI= íÉäÉwázjaI= maíÉráałó= auíÉníócznÉ= érzówáÉzáonÉ= z=
zagranácóFK=rżóíÉ=narzędzáa=éozwoäáłó=okrÉśäáćI=w=jakám=síoénáu=íÉmaíóka=kuäíuroJ
wa=wósíęéujÉ=na=äÉkcjá=z=ánácjaíówó=nauczócáÉäaI=a=na=áäÉ=wónáka=z=zawaríoścá=síosoJ
wanÉgo= éodręcznáka= oraz= jak= częsío= éojawáa= sáę= érzóéadkowo= w= ćwáczÉnáacÜ=
gramaíócznócÜI=äÉksókaänócÜ=äub=rozwájającócÜ=sérawnoścá=jęzókowÉK==

tséomnáanÉ= wóżÉj= kwÉsíáonaráuszÉ= wóéÉłnáano= w= czasáÉ= írwanáa= obsÉrJ
wowanócÜ= äÉkcjáI= a= dodaíkowo=érowadzono= íakżÉ= noíaíkáI= co=zwáększóło= rzÉíÉäJ
ność=wónáków=badanáaK=tszósíkáÉ=obsÉrwowanÉ=äÉkcjÉ=zosíałó=nagranÉ=na=dókíaJ
fonI=co=éozwoäáło=éóźnáÉj=na=wracanáÉ=do=zaéásu=äÉkcjá=á=dogłębną=ácÜ=anaäázę=EpáJ
ävÉrmanI=OMNNW=OQTFK=t= fazáÉ=éäanowanáa=badanáaI=zakładano=obsÉrwację= NM=naJ
uczócáÉäá=w=sÉkwÉncjá=NM=koäÉjnócÜ=äÉkcjá=z=wóbraną=érzÉz=nauczócáÉäa=jÉdną=gruéą=
jęzókowąI=co=éozwoäáłobó=zobaczóć łącznáÉ=NMM=äÉkcjáK=hoäÉjnóm=czónnákáÉm=dÉJ
íÉrmánującóm=dobór=obsÉrwowanócÜ=grué= jęzókowócÜ=máał= bóć= użówanó= érzÉz=
nauczócáÉäa=éodręcznák=kursowóK=Abó=unáknąć=ogäądanáa=äÉkcjá=séÉcjaänáÉ=éäanowaJ
nócÜ=aäbo=dosíosowanócÜ=do=oczÉkáwań=érzÉérowadzającÉgo=badanáÉI=nauczócáÉäÉ=
náÉ=wáÉdzáÉäáI=jaká=jÉsí=cÉä=badanáaK=moánformowano=ácÜ=jÉdónáÉI=żÉ=w=éoäu=zaáníÉrÉJ
sowań=badacza=jÉsí=szÉroko=rozumáÉnáa=áníÉrakcja=w=käasáÉ=jęzókowÉjK==

t=częścá=éáÉrwszÉj=badanáa=EkwáÉcáÉńJczÉrwáÉc=OMNN=rKFI=obsÉrwacjá=éoddaJ
no=írzó=gruéó=jęzókowÉ=z=käas=éáÉrwszócÜI=o=różnócÜ=éozáomacÜ=zaawansowanáa=
jęzókowÉgo=Eod=náższÉgo=śrÉdnáoJzaawansowanÉgoI=śrÉdnáoJzaawansowanÉgoI=éo=



aáaäog=áníÉrkuäíurowó=na=äÉkcjá=jęzóka=angáÉäskáÉgo=w=koníÉkścáÉ=éoäskám=

NNT=

wóższó= śrÉdnáoJzaawansowanóF= érowadzonÉ= érzÉz= írzÉcÜ= różnócÜ= nauczócáÉäá=
EdwáÉ= kobáÉíó= á= jÉdnÉgo= mężczóznęFI= z= éonad= dzáÉsáęcáoäÉínám= síażÉm= éracó= w=
szkoäÉI= éosáadającócÜ= najwóższÉ= kwaäáfákacjÉ= zawodowÉ= –= íóíułó= nauczócáÉäá= dóJ
éäomowanócÜI= éracującócÜ=w= íóm= samóm= äácÉumK= awáÉ= gruéó= máałó= írzó= äÉkcjÉ=
jęzóka=angáÉäskáÉgo=íógodnáowoI=zaś=jÉdna=–=dwáÉ=EéáÉrwszóm=jęzókáÉm=obcóm=bół=
däa= nácÜ= jęzók= náÉmáÉckáFK= t= zwáązku= z= äácznómá= zmáanamá= w= éäanáÉ= w= okrÉsáÉ=
érowadzÉnáa= Üoséáíacjá= Eczas= Égzamánów= dojrzałoścá= á= wócáÉczÉk= szkoänócÜF= náÉ=
udało=sáę=zobaczóć=éäanowanócÜ=PM=äÉkcjáI=a=obsÉrwowano=ácÜ=jÉdónáÉ=OPK=

t=drugáÉj=fazáÉ=érojÉkíuI=w=cÉäu=uzóskanáa=obszÉrnáÉjszÉgo=maíÉráału=baJ
dawczÉgoI= zdÉcódowano= sáę= na= obsÉrwacjÉ= wółącznáÉ= äÉkcjáI= kíórÉI= zdanáÉm=
érowadzącócÜ=jÉ=nauczócáÉäáI=koncÉnírowałóbó=sáę=na=kszíałcÉnáu=kuäíurowómI=a=
zaíÉm= éróbowano= odéowáÉdzáÉć= na= éóíanáÉI= w= jaká= séosób= érowadzonÉ= jÉsí=
nauczanáÉ= áníÉrkuäíurowÉ= w= éoäskáÉj= szkoäÉK= eoséáíacjá= éoddano= koäÉjnócÜ= U=
nauczócáÉäá=w=szÉścáu=ánnócÜ=éoznańskácÜ=äácÉacÜ=Eírzó=nauczócáÉäká=dóéäomowaJ
nÉI= czworo= máanowanócÜ= á= jÉdną= konírakíowąFI= w= írakcáÉ= P= wóbranócÜ= érzÉz=
nácÜ =äÉkcjáI =z =íą= samą= gruéą= jęzókową= EOQ =äÉkcjÉFK =lbsÉrwowano =dwáÉ =käasó =
éáÉrwszÉI=czíÉró=drugáÉ=á=dwáÉ=käasó=írzÉcáÉI=írzó=séośród=nácÜ=máałó=rozszÉrzonó=
érogram=nauczanáa= jęzóka=angáÉäskáÉgo=ER=godzán=íógodnáowoFK=t=éołączÉnáu=z=
maíÉráałÉm=badawczóm=z=éáÉrwszÉj=częścá=érojÉkíuI=uzóskano=łącznáÉ=obraz=PM=
äÉkcjá=éośwáęconócÜI=zdanáÉm=ÜoséáíowanócÜ=nauczócáÉäáI=rozwájanáu=koméÉíÉnJ
cjá= áníÉrkuäíurowÉjK=aäa=uzóskanáa=éÉłnáÉjszÉgo=obrazu=érobäÉmuI=éo=sÉráá=obÉjJ
rzanócÜ=zajęćI=z=każdóm=nauczócáÉäÉm=EnZNNF=érzÉérowadzono=wówáadI=co=éoJ
zwoäáło= na= dokonanáÉ= anaäázó= éosíaw= nauczócáÉäá= á= rozumáÉnáa= érzÉz= nácÜ= roäá=
kszíałcÉnáa=áníÉrkuäíurowÉgo=na=äÉkcjacÜ=EpáävÉrmanI=OMNNFK==
 
RKOK tóniki obserwacji 
=
ka=OP=äÉkcjÉ=obsÉrwowanÉ=w=éáÉrwszÉj=częścá=badanáa=S=EOSBFI=érzÉérowadzonÉ=
w=dwócÜ=odrębnócÜ=gruéacÜ= jęzókowócÜI=bóło=éośwáęconócÜ=w= całoścá= äub=w=
znacznóm=zakrÉsáÉ= rozwájanáu=szÉroko=rozumáanÉj=koméÉíÉncjá=kuäíurowÉjI=naJ
íomáasí= náÉwáÉäÉ= zajmowano= sáę= ÉäÉmÉníamá= kszíałcÉnáa= áníÉrkuäíurowÉgoK=
lmawáano= na= nácÜ= żócáÉ= codzáÉnnÉ= á= zwóczajÉ= rÉérÉzÉníaníów= ánnócÜ= kuäíurI=
mKánK= różnácÉ= w= íóéowóm=mÉnu= moäaków= á= AngäákówI=uäubáonÉ= gró= zÉséołowÉ=
Angäáków=á=moäaków=Eakíównoścá=fázócznÉFI=szÉroko=rozumáanó=jęzók=cáała=á=gÉJ
síówI=Üásíoráę=waäká=äudnoścá=czarnoskórÉj=o=równÉ=érawa=obówaíÉäskáÉ=w=oéarJ
cáu=o=anaäázę=sóäwÉíÉk=znanócÜ=bojownáków=o=woäność=oraz= Üásíoráę=zagánáonÉj=
cówáäázacjá=á=zwáązanÉ=z=íóm=aírakcjÉ=íurósíócznÉ=EjacÜu=mácÜu=w=mÉruFK==

iÉkcjÉ=íÉ=bółó=däa=ucznáów=źródłÉm=ánformacjá=o=ánnócÜ=kuäíuracÜI=náÉ=íóäko=
bróíójskáÉjI=co=jÉsí=náÉzwókäÉ=ważnÉ=w=érzógoíowanáu=ucznáów=do=komunákowanáa=
sáę=w=gäobaänóm=śwáÉcáÉI= äÉcz=anaäáza=éorównawcza= czó=umáÉjęíność=dosíosowóJ
wanáa= zacÜowań= jęzókowócÜ=á= éozawÉrbaänócÜ=do=nowÉj= sóíuacjáI= käuczowó=ÉäÉJ
mÉní=Édukacjá=áníÉrkuäíurowÉjI=odrówałó=na=nácÜ=roäę śäadowąK=kauczócáÉäÉ=náÉwáÉJ
äÉ=máÉjsca=éośwáęcaäá=na=wókszíałcÉnáÉ=w=ucznáacÜ=króíócznÉgo=rozumáÉnáa=ánnoścá=



mawÉł=pobkowáak=

NNU=

éoérzÉz=kszíałcÉnáÉ=w=nácÜ=umáÉjęínoścá=obsÉrwowanáa=ánnoścá=á=nawáązówanáÉ=do=
kuäíuró= własnÉjK= oobáäá= ío= séoradócznáÉI= néK= na= äÉkcjá= éośwáęconÉj= angáÉäskáÉj=
kucÜná=nauczócáÉäka=zaéóíała=o=nawóká=żówáÉnáowÉ=moäakówK=

tarío=w=íóm=máÉjscu=zauważyćI=żÉ=oczÉkáwanáÉ=áż=éorównówanáÉ=dwócÜ=
kuäíur=érowadzá=w=séosób=auíomaíócznó=do=rozwájanáa=śwáadomoścá=kuäíurowÉj=
ucznáów= á= Éméaíáá= jÉsí= złudnÉK=wdanáÉm=_órama= ENVVTW=RVJSPF= íóäko= króíóczna=
śwáadomość= kuäíurowaI= osáągana= dzáęká= ćwáczÉnáom= éozwaäającóm= dokonówać=
króíócznÉj= anaäázó= zjawásk= kuäíurowócÜ= á= ácÜ= dÉkonsírukcjáI= érzóczónáa= sáę= do=
rozwoju=uczącócÜ=sáę=w= íóm=zakrÉsáÉK= píąd=naäÉżałobó=w= írakcáÉ= äÉkcjá= jęzóków=
obcócÜ=skłanáać=ucznáów=do=rÉfäÉksjá=nad=íómI=jak=ácÜ=jęzók=ojczósíó=oraz=íożsaJ
mość= jęzókowa= á= kuäíurowa= są= éosírzÉganÉ= érzÉz= ánnócÜ= oraz= wórobáć= w= nácÜ=
zdoäność= do= írakíowanáa= z= dósíansÉm=norm=kuäíurowócÜ=własnÉgo= séołÉczÉńJ
síwaK=kác=íakáÉgo=náÉ=zaobsÉrwowano=jÉdnak=na=ÜoséáíowanócÜ=äÉkcjacÜK=

kauczócáÉäÉ=náÉ= zwracaäá=uwagá=na= rozwájanáÉ=umáÉjęínoścá=obsÉrwacjá= á= doJ
sírzÉganáa=odrębnoścá=obcócÜ=däa=ucznáów=sóíuacjá=kuäíurowócÜK=káÉ=zabáÉgaäá=íÉż=o=
wókszíałcÉnáÉ=w= nácÜ=umáÉjęínoścá= náÉwaríoścáującÉgo=éorównówanáa= kuäíuró=właJ
snÉj=z=obcąI=rozwájanáÉ=éosíaw=íoäÉrancjáI=szanowanáa=odrębnoścáI=anaäázó=własnócÜ=
waríoścá= á= érzÉkonań= czó= dosíosowówanáa= zacÜowań= do= kodu= obowáązującÉgo= w=
kuäíurzÉ=obcÉjK=qrudno=jÉ=zaíÉm=uznać=za=ÉäÉmÉní=írÉnángu=áníÉrkuäíurowÉgoK=

`Üoć= jÉdną= äÉkcję= w= całoścá= éośwáęcono= komunákacjá= náÉwÉrbaänÉj= Ew=
oéarcáu=o=rozdzáał=z=éodręcznáka=kew bngäásh cáäe=zaíóíułowanó=iet óçur bçdó dç 
the taäkáng= – =éozwóä =cáału =mówáćFI =odbóło =sáę= ío =jÉdnak =w =éróżná =kuäíurowÉjK =
térawdzáÉ= nauczócáÉä= rozéoczął= äÉkcję= od= ánformacjáI= áż= w= różnócÜ= kuäíuracÜ=
äudzáÉ=użówają= zuéÉłnáÉ= ánnócÜ= gÉsíów= komunákując= sáę= zÉ= sobąI= aäbo= íÉ= samÉ=
gÉsíó=mają= zuéÉłnáÉ= ánnÉ=znaczÉnáÉI= co=możÉ=bóć źródłÉm=náÉéorozumáÉń= czó=
wręcz= náÉzrozumáÉnáaK= kasíęénáÉ= odnáósł= sáę= do= dośwáadczÉnáa= ucznáów= á= éoJ
érosáł= ácÜ= o= éodanáÉ= znanócÜ= ám= érzókładów= komunákacjá= éozawÉrbaänÉj= á= jÉj=
znaczÉń=w=różnócÜ=częścáacÜ=śwáaíaK=`zworo=ucznáów=éodało=íakáÉ=érzókładóI=
néK=skánáęcáÉ=głową=w=moäscÉ=oznacza=zgodęI=a=w=_ułgaráá=odmowęK=kauczócáÉä=
dodał=dwa= ánnÉI=mKánK= różnÉ=znaká=wókonówanÉ= ręką= są= użówanÉ=érzÉz=osobó=
éodróżującÉ=auíosíoéÉm=w=moäscÉ=á=AusírááK=qa=wérowadzająca=część=zajęć=írwaJ
ła=łącznáÉ=T=mánuíI=z=czÉgo=komunákacją=náÉwÉrbaäną=w=koníÉkścáÉ=áníÉrkuäíuroJ
wóm=zajmowano=sáę=P=mánuíóK=mrzÉz=éozosíałÉ=PU=mánuí=äÉkcjá=náÉ=bóło=żadnócÜ=
odnáÉsáÉń=máędzókuäíurowócÜI= co=éokazujÉ= jak= margánaänáÉ= írakíujÉ= sáę= íę= éroJ
bäÉmaíókę=w= szkoäÉK=mrzó= íakám=éodÉjścáu= írudno=będzáÉ=wóéracować=ucznáom=
umáÉjęíność=éorównówanáaI=náÉzbędnąI=bó=umáÉć=rozéoznać=różnácÉ=á=éodobáÉńJ
síwa=máędzó=kuäíuramáI=a=nasíęénáÉ=wócáągnąć=odéowáÉdnáÉ=wnáoskáK=

ŁącznáÉ=na=NT=äÉkcjacÜ=obÉjrzanócÜ=w=éáÉrwszÉj=fazáÉ=Üoséáíacjá=náÉ=odnoJ
íowano=żadnócÜ=odnáÉsáÉń=do=kuäíuró=czó=ÉäÉmÉníów=nauczanáa=áníÉrkuäíurowÉJ
goI= co= síanowá= TQB= obsÉrwowanócÜ= zajęćK= _ółó= ío= sérawnáÉ= érzÉérowadzonÉ=
äÉkcjÉ= érzÉz= dobrzÉ= érzógoíowanócÜ= nauczócáÉäáI= jÉdnak= zdománowanÉ= érzÉz=
íradócójnÉ= nauczanáÉ= gramaíókáI= äÉksóká= äub= czíÉrÉcÜ= sérawnoścá= jęzókowócÜI=
odbówającÉ=sáę=náÉjako=w=éusícÉ=kuäíurowÉjK=iÉkcjÉ=érowadzono=mÉíodą=komuJ



aáaäog=áníÉrkuäíurowó=na=äÉkcjá=jęzóka=angáÉäskáÉgo=w=koníÉkścáÉ=éoäskám=

NNV=

nákacójnąI=kíóraI=z=jÉdnÉj=síronó=éromujÉ=użócáÉ=jęzóka=angáÉäskáÉgo=do=komunáJ
kacjá=máędzónarodowÉjI= co=éowánno=zacÜęcać= do= wérowadzanáa= írÉnángu= máęJ
dzókuäíurowÉgoI=äÉcz=z=drugáÉj=síronóI=éozwaäa=na=nauczanáÉ=bÉz=jakáÉgokoäwáÉk=
koníÉksíu=kuäíurowÉgoK=ka=obsÉrwowanócÜ=R=äÉkcjacÜ=w=gruéáÉ=o=najwáększóm=
éozáomáÉ=zaawansowanáa=jęzókowÉgo=náÉ=zauważono=żadnócÜ=odnáÉsáÉń=kuäíuJ
rowócÜ=czó=ÉäÉmÉníów=nauczanáa=áníÉrkuäíurowÉgoI=co=burzó=dość=éowszÉcÜnÉ=
érzÉkonanáÉI=áż=wóższÉ=éozáomó=zaawansowanáa=jęzókowÉgo=umożäáwáają=częsíJ
szÉ=wérowadzanáÉ=ÉäÉmÉníów=kuäíurowócÜ=na=äÉkcjacÜK=

ka=wszósíkácÜ=äÉkcjacÜI=na=kíórócÜ=zajmowano=sáę=kuäíurą=EnZSFI=źródłÉm=
odnáÉsáÉń=kuäíurowócÜ=bół=éodręcznákRK=ka=dwócÜ=érowadzącó=äÉkcję=nauczócáÉäÉ=
odnáÉśäá= sáę=do=własnÉj=wáÉdzó= á= dośwáadczÉnáa= nabóíÉgo=w= czasáÉ= éodróżowanáa=
éo=śwáÉcáÉK=gÉdno=zadanáÉ=domowÉ=–=érzógoíowanáÉ=w=formáÉ=éásÉmnÉj=báografáá=
osobóI=kíóra=jÉsí=däa=ucznáów=ánséáracją=–=wómagało=samodzáÉänÉgo=éodjęcáa=éoJ
szukáwań= érzÉz= ucznáaI= néK= w= zasobacÜ= fníÉrnÉíuK= azáwá= íak= rzadkáÉ= odsółanáÉ=
ucznáów=do=síron=áníÉrnÉíowócÜI =gdóż=są= onÉ=uważanÉ=éowszÉcÜnáÉ =za =jÉdno=z =
najäÉészócÜ=źródÉł= maíÉráałów= służącócÜ= Édukacjá= máędzókuäíurowÉjK= gÉdónáÉ= na=
írzÉcÜ= äÉkcjacÜ= ENPB= obsÉrwowanócÜ= zajęćF= dosírzÉżono= obÉcność= ásíoínócÜ=
ÉäÉmÉníów= írÉnángu= máędzókuäíurowÉgoW= éorównówanáÉ= obóczajów= doíóczącócÜ=
żócáa= codzáÉnnÉgo= EdwáÉ= äÉkcjÉF=oraz= komunákację= náÉwÉrbaäną= á= szok= kuäíurowó=
EjÉdna=äÉkcjaFK=gÉdnak=éośwáęcano=íÉmu=náÉwáÉäÉ=czasuK=

Anaäázując= zgromadzonó= maíÉráałI= éocÜodzącó= zÉ= wszósíkácÜ= äÉkcjá= éoJ
śwáęconócÜ=kszíałcÉnáu=kuäíurowÉmu=EnZPMFI=możÉmó=síwáÉrdzáćI=żÉ=na=obsÉrJ
wowanócÜ= äÉkcjacÜ=érzÉważała= áníÉrakcja= íóéu=nauczócáÉä= –=uczÉńI= dománował=
nauczócáÉäI= zäÉcającó= konkrÉínÉ= zadanáaI= komÉníującó= czó= rozmawáającó= z= wóJ
branómI= jÉdnóm= ucznáÉmK= rcznáowáÉ= rzadko= máÉäá= okazję= éracować= w= éaracÜ=
äub=gruéacÜI=nágdó=náÉ=wcáÉäaäá=sáę=w=roäę=rÉérÉzÉníaníów=obcócÜ=kuäíurI=co=bóJ
łobó=dobrą=okazją=do=konsíruowanáa=á=nÉgocjowanáa=znaczÉń=érzÉz=uczÉsínáków=
dáaäoguI= odbówającÉgo= sáę= érzÉcáÉż= zawszÉ= w= okrÉśäonóm= koníÉkścáÉ= kuäíuroJ
wómK=qÉgo=íóéu=ćwáczÉnáa=rozwájają=éonadío=umáÉjęíność=radzÉnáa=sobáÉ=z=náÉjaJ
snómá=á=náÉjÉdnoznacznómá=sóíuacjamá=orazI=éoérzÉz=konáÉczność=nÉgocjowanáa=
znaczÉńI=uczą=mÉdáacjá=máędzó=kuäíuramáK=rcznáowáÉ=náÉ=máÉäá=okazjá=angażować=
sáę= w= ćwáczÉnáa= z= zakrÉsu= wÉrbaäázowanáa= różnác= á= éodobáÉńsíw= kuäíurowócÜI=
wórażanáa=íÉgoI=co=däa=nácÜ=náÉjasnÉI=a=íakżÉ=mówáÉnáa=o=własnócÜ=odczucáacÜ=á=
rÉakcjacÜ=na=różnÉ=aséÉkíó=kuäíuró=EhramscÜI=NVVPW=OOOJOORFK==

                                                             
R=jożÉmó=wnáoskowaćI=áż=obÉcność=modułu=éośwáęconÉgo=kuäíurzÉ=w=danóm=éodręczJ
náku=w=dużÉj=máÉrzÉ=dÉíÉrmánujÉ=częsíoíäáwość=jÉj=obÉcnoścá=na=äÉkcjacÜK=t=ÜoséáíowaJ
nócÜ= gruéacÜ= nauczócáÉäÉ= éracowaäá= z= nasíęéującómá= éodręcznákamáW= jatura bñéäçrerK 
mreJántermedáate=Ekowa=braF=EírojÉ=nauczócáÉäáFI=réstreamK fntermedáate=EbñérÉss=mubäásÜángFI=
kew bngäásh cáäeK rééerJfntermedáate=Elñford=rnávÉrásíó=mrÉssFI=jatura oçzszerzçnaK rééerJ
ántermedáate EiongmanFI=jatura pçäutáçns=Elñforda=rnávÉrsáíó=mrÉssF=–=dwáÉ=nauczócáÉäkáI=
jÉdna= –= éozáom= śrÉdnáozaawansowanóI= druga= –= zaawansowanóI= jatura puccess= EiongJ
manF=–=írzó=nauczócáÉäkáW=dwáÉ=éozáom=uééÉrJáníÉrmÉdáaíÉI=jÉdna=–=áníÉrmÉdáaíÉK=



mawÉł=pobkowáak=

NOM=

oównáÉ=rzadko=zacÜęcano=ucznáów=do=zadawanáa=éóíańI=rÉäaíówázowanáaI=
éoddawanáa=w=wąíéäáwość= á= sérawdzanáa= swoácÜ=założeń=w=odnáÉsáÉnáu=do= roJ
zumáÉnáa=danÉgo=komunákaíu=E`orbÉííI=OMMPW=VTFK=káÉ=rozwájano=íakżÉ=ácÜ=umáÉJ
jęínoścá= obsÉrwowanáa= äudzkácÜ= zacÜowań= á= anaäázowanáa= danócÜ= ÉínografáczJ
nócÜI=w=cÉäu=uzóskanáa=wáÉdzó=o=kuäíurzÉK=azáÉjÉ=sáę=íak=zÉ=szkodą=däa=ucznáówI=
gdóż= wszósíkáÉ= wséomnáanÉ= dzáałanáa= érowadzą= do= rozwoju= osobowoścá=
ucznáówI=ánácjaíówóI=auíonomááI=éÉwnoścá=sáÉbáÉ=á=Éäasíócznoścá=w=dzáałanáuK=

aużą= część= äÉkcjá=ucznáowáÉ=éośwáęcaäá=na=czóíanáÉ= íÉksíu= äub=słucÜanáÉ=
wóéowáÉdzá=z=`a=oraz= szÉroko= rozumáanÉ= rozwájanáÉ= sérawnoścá=czóíanáa= czó=
słucÜanáa= zÉ= zrozumáÉnáÉmK=t=wáększoścá=náÉ=bółó= ío= jÉdnak= omawáanÉ=wczÉJ
śnáÉj=ízwK=íÉksíó=oíwaríÉI=éozwaäającÉ=na=nawáązanáÉ=dáaäogu=z=ácÜ=auíoramá=czó=
érÉzÉníowanómá=w=nácÜ=írÉścáamáK==

gÉdónáÉ=na=T=äÉkcjacÜ=EOPBF=w=dużÉj=częścá=dománowaäá=ucznáowáÉK=ka=äÉkcjá=
éośwáęconÉj= subkuäíurom=młodzáÉżowómI=ucznáowáÉ=érzÉdsíawáaäá=érzógoíowanÉ=
w=domu= érÉzÉníacjÉ= Ew= czíÉrÉcÜ=gruéacÜFK=oazÉm=z=częścáą= organázacójną= äÉkcjá=
zajęło=ío=PR=mánuíK=mo=wósłucÜanáu=ucznáówI=nauczócáÉäka=zaéóíała=däaczÉgo=däa=
młodócÜ=äudzá=íak=ważnÉ=jÉsíI=abó=ádÉníófákować=sáę=z=okrÉśäoną=subkuäíurąK=káÉJ
síÉíóI= éozwoäáła= odéowáÉdzáÉć= na= náÉ= jÉdónáÉ= írzÉm= ucznáomI= co= łącznáÉ= írwało=
mánuíęK=mozosíałÉ=V=mánuí= äÉkcjá= érzÉznaczono=na=dwa=ćwáczÉnáa=w= éaracÜK=t=
éáÉrwszómI=rodzácI=náÉzadowoäonó=zÉ=zwáązku=dzáÉcka=z=subkuäíurą=młodzáÉżowąI=
rozmawáa=z=námI=on=zaś=éróbujÉ=érzÉdsíawáć=argumÉníó=za=érzónaäÉżnoścáą=do=náÉj=
EP=mánuíóFK=kasíęénáÉ=wóbraná=ucznáowáÉ=odgrówającó= roäę=rodzáca=sírÉszczają=na=
forum=käasóI=co=usłószÉäá=EO=mánuíóFK=t=drugám=ćwáczÉnáu=zmaríwáonó=rodzác=szuJ
ka=éoradó=u= ésócÜoäoga= EO=mánuíóFK=lsíaínáÉ=O= mánuíó= äÉkcjá=wóbraná=ucznáowáÉJ
ésócÜoäogowáÉ=rÉäacjonują=érobäÉm=á=radóI=jakácÜ=udzáÉäáäáK==

`Üoć=w=założÉnáu=ćwáczÉnáa=wódają=sáę=bóć=aírakcójnÉ=á=érzódaínÉ=z=éunkJ
íu=wádzÉnáa=zarówno=nauká=jęzókaI=jak=á=rozwájanáa=koméÉíÉncjá=áníÉrkuäíurowÉjI=
ío=wódajÉ=sáęI=áż=bÉz=érzógoíowanáa=są=érawáÉ=náÉwókonaänÉK=qrudno=oczÉkáwaćI=
żÉ=NTJo=äÉíná=uczÉń=wcáÉäá=sáę=w=roäę=ésócÜoäoga=á=żÉ=bäáskáÉ=będą=mu=äęká=rodzáca=
o=własnÉ=dzáÉckoK=w=éÉrséÉkíówó=áníÉrkuäíurowÉj=komÉníarz=ucznáaJésócÜoäogaI=
iż=zaäÉcáł= rodzácowáI=kíórÉgo=són= jÉsí=skánÜÉadÉmI=éoddanáÉ=go=íÉraéááI= gdóż= ío=
cÜoroba= á= brak= komÉníarza=nauczócáÉäkáI= skazujÉ= äÉkcję= na= éorażkę= w= zakrÉsáÉ=
rozwájanáa= akcÉéíowanáa= ánnoścáI=co= jÉsí= ásíoínóm=ÉäÉmÉníÉm=kszíałcÉnáa= áníÉrJ
kuäíurowÉgoK=iÉkcja=w=żadÉn=séosób=náÉ=éokazała=ucznáomI=żÉ=náÉ=naäÉżó=kaíÉJ
gorózować= czó= waríoścáować= oíaczającócÜ= nas= zjawásk= czó= osóbI= gdóż= naszÉ=
osądó= są= częsío=krzówdzącÉI= éowáÉrzcÜownÉ= á= zuéÉłnáÉ=náÉzgodnÉ= z= rzÉczówáJ
síoścáąK=modobnáÉ=náÉ=érzóczónáła=sáę=do=oíwáÉranáa=sáę=ucznáów=na=ánność=á=unáJ
kanáa=síÉrÉoíóéázacjá=oíaczającÉgo=nas=śwáaíaK=

aruga=äÉkcjaI=na=kíórÉj=dománującą=roäę=odgrówaäá=ucznáowáÉI=w=całoścá=éoJ
śwáęcona=bóła=síÉrÉoíóéomK=mrzÉz=QR=mánuí=sáÉdzącó=w=koäÉ=ucznáowáÉ=éróbowaäá=
rozsírzógnąć=czó= odwołówanáÉ= sáę=do= síÉrÉoíóéów= jÉsí= złÉK= péośród= NO= ucznáów=
obÉcnócÜ=na=äÉkcjá=á=báorącócÜ=udzáał=w=dóskusjá=éołowa=ESF=náÉ=zabrało=głosu=aná=
razuK=ArgumÉníó=éodawanÉ=érzÉz=ucznáów=bółó=éowáÉrzcÜownÉI=a=dóskusja=częsío=
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NON=

odcÜodzáła= od= mÉráíumI= néK= éróbowano= rozmawáać= o= naíurzÉ= człowáÉka= oraz=
odéowáÉdzáÉć=na=éóíanáÉI=czó=człowáÉk=z=naíuró=jÉsí=dobró=czó=złóK=gÉdnóm=z=éoJ
wodów= mogła= bóć= náÉéÉwność= uczÉsínáków= co= do= samÉgo= íÉrmánu= –= dóskusję=
naäÉżało=éoérzÉdzáć=gruníowną=anaäázą=dÉfánácjá=síÉrÉoíóéuK=tósíarczóło=odwołać=
sáę=do=dwócÜ=náÉzwókäÉ=áníÉrÉsującócÜ=ćwáczÉń=z= äÉkcjá= éoérzÉdnáÉjI=oéaríócÜ=na=
érÉzÉníowanócÜ=na=ÉkranáÉ=obrazkacÜLobrazáÉK=t=éáÉrwszómI=ucznáowáÉI=éaírząc=
na=absírakcójnÉ=obrazká=azjaíóckáÉgo=aríósíóI=éróbowaäá=okrÉśäáć=czó=érzÉdsíawáają=
onÉ=buroéÉjczóków=czó=AzjaíówK=Aríósía=érzÉdsíawáł=w=nácÜ=swoją=wázję=obu=w=
nasíęéującócÜ=kaíÉgoráacÜW=wórażanáÉ=oéánááI=éunkíuaänośćI=éodróżowanáÉI=rÉsíauJ
racja= á= síanáÉ= w= koäÉjcÉK= t= drugám= odgadówaäá= rÉérÉzÉníację= wszósíkácÜ=krajów=
rnáá=buroéÉjskáÉj=na=obrazáÉ=czÉskáÉgo=aríósíóK=lba=ćwáczÉnáa=éozwoäáłóbó=wnáoJ
skowaćI=áż=síÉrÉoíóéó=są=subáÉkíównÉ=oraz=érzÉdsíawáają=uéroszczonó=á=zabarwáonó=
waríoścáująco=obraz=rzÉczówásíoścáK=

qoczona=w=käasáÉ=dóskusja=bóła=całkowácáÉ=séoníanácznaI=brakowało=moJ
dÉraíoraI= náÉ= éodsumowano= jÉjK= wuéÉłnáÉ= éománáęío= roäę= síÉrÉoíóéów= jako=
ásíoínÉgo=ÉäÉmÉníu=érowadzącÉgo=do=náÉéorozumáÉń=máędzó=äudźmá=w=komunáJ
kacjá= z= érzÉdsíawácáÉäamá= ánnócÜ=kuäíurK= pzkodaI=żÉ=éunkíÉm=wójścáa= äÉkcjá= náÉ=
bół= jakáś= íÉksí= äub= żÉ= nauczócáÉäka= náÉ= zäÉcáła= ucznáom= érzógoíowanáa= sáę= do=
dóskusjá= w= domuK= lczÉkáwanáÉI= áż=ucznáowáÉ=mają= argumÉníó= do= rozmowó=na=
każdó= íÉmaí= jÉsí= náÉrÉaänÉI= szczÉgóänáÉ= jÉśäá= éäanujÉ= sáę= éośwáęcáć= na= dóskusję=
całą=äÉkcjęK=kauczócáÉäkaI=síojąca=éoza=kręgáÉm=ucznáówI=jÉdónáÉ=raz=zarÉagowała=
na= argumÉní= éojawáającó= sáę= w= dÉbacáÉ= á= zadała= éóíanáÉ= däaczÉgo= warío= bóć=
oíwaríómK=monadío=dwukroínáÉ=érzószła=dóskuíaníom=z=éomocąI=éodéowáadając=
náÉznanÉ=słówkoK=pzkodaI=żÉ=íakácÜ=éóíań=zÉ=síronó=nauczócáÉäká=náÉ=éojawáło=sáę=
wáęcÉjI=gdóż=właśnáÉ=onÉ=éozwoäáłóbó=ucznáom=uśwáadomáć=sobáÉ=wagę=érobäÉJ
mu= á=nÉgaíównó=wéłów=síÉrÉoíóéów=na=ÜarmonájnÉ=wséółżócáÉ= äudzáI= szczÉgóäJ
náÉ=jÉśäá=éocÜodzą=oná=z=różnócÜ=kręgów=kuäíurowócÜK=

aużo=äÉéáÉj=éoradzáła=sobáÉ=z=érobäÉmÉm=síÉrÉoíóéów=ánna=obsÉrwowana=
nauczócáÉäkaI= kíóra= éośwáęcáła= íÉmu= érobäÉmowá= dwáÉ= äÉkcjÉK= `ÉäÉm= éáÉrwszÉj=
äÉkcjá=bóło=uśwáadomáÉnáÉ=ucznáomI=żÉ=síÉrÉoíóéó=érzÉkazują=nam=uéroszczonó=á=
częsío=náÉérawdzáwó=obraz=śwáaíaK=iÉkcja=máała=formę=dóskusjáI=aäÉ=zaérojÉkíoJ
wano= ją= znacznáÉ= äÉéáÉj=náż= omawáaną=wczÉśnáÉjK=ka=éocząíku=ucznáowáÉ=dÉfáJ
náowaäá= íÉrmán= w= éaracÜI= éóźnáÉj= na= forum= käasó= éróbowaäá= usíaäáć= wséóänáÉ=
dÉfánácję= síÉrÉoíóéu= ET= mánuíFK= t= daäszÉj= częścá= äÉkcjá= érowadzono=dóskusję=w=
oéarcáu=o=éodanÉ=érzÉz=nauczócáÉäkęI=zaéásanÉ=na= íabäácóI=éáęć=síÉrÉoíóéowócÜ=
oéánáá=o=moäakacÜ=EPN=mánuíóFK=t=érzÉcáwáÉńsíwáÉ=do=éoérzÉdnáczkáI=ÜoséáíowaJ
na=nauczócáÉäka=bóła=modÉraíorÉm=dóskusjáI=częsío=zadawała=dodaíkowÉ=éóíanáaI=
néK= o= síosunÉk=do= ánnoścá= äub=komÉníowała= síwáÉrdzÉnáa=ucznáów= äub=érosáła=
ánnócÜ=o=komÉníarzI=odwołując=sáę=do=ácÜ=dośwáadczÉńI=néK=zÉszłorocznÉj=wázóJ
íó=w=szkoäÉ=gruéó=młodzáÉżó=náÉmáÉckáÉjK=

píÉrowana=dóskusja=éozwoäáła=unáknąć=odcÜodzÉnáa=od= íÉmaíuI= a= írafnÉ=
éóíanáa= nauczócáÉäká= uśwáadamáałó= ucznáomI= áż= ácÜ= wczÉśnáÉjszÉ= oéánáÉI= náÉéoJ
éaríÉ=rzÉíÉäną=ánformacją=czó=własnóm=dośwáadczÉnáÉmI=bówają=częsío=náÉérawJ



mawÉł=pobkowáak=

NOO=

dzáwÉ=czó=wręcz=krzówdzącÉK=`ałość=zosíała=éodsumowana=ER=mánuíFK=gako=zaJ
danáÉ=domowÉ=nauczócáÉäka=zäÉcáła=ucznáom=érzógoíowanáÉ=króíkáÉgo=wósíąéáÉJ
náa= na= íÉmaí= síÉrÉoíóéów= zwáązanócÜ= z=_róíójczókamá= á= AmÉrókanamáI= co= doJ
brzÉ=wéásujÉ=sáę=wÉ=wdrażanáÉ=uczącócÜ=sáę=w=érowadzÉnáÉ=własnócÜ=badań=czó=
éoszukáwańI=néK=w=oéarcáu=o=zasobó=fníÉrnÉíuK=

aruga=äÉkcja=zosíała=érzÉérowadzona=w=oéarcáu=o=maíÉráał=éodręcznákowó=
Ejatura pçäutáçns fntermedáateF=–=ucznáowáÉ=czóíaäá=wóéowáÉdzá=írzÉcÜ=różnócÜ=osób=
na= íÉmaí=máÉszkańców=iondónuW=rodowáíÉgo=iondóńczókaI=moäká=máÉszkającÉj=w=
iondónáÉ=od=roku=á=urodzonÉgo=íam=makásíańczókaK=kasíęénáÉ=słucÜaäá=wóéowáÉJ
dzá=czíÉrÉcÜ=rówáÉśnáków=z=różnócÜ=krajów=mówáącócÜ=o=íóéowócÜ=cÉcÜacÜ=swoJ
jÉgo=naroduK=jóślą=érzÉwodnáą=äÉkcjá=bóło=érzÉśwáadczÉnáÉI=żÉ=síÉrÉoíóéó=bówają=
náÉérawdzáwÉ=á=krzówdzącÉI=co=nauczócáÉäka=káäkakroínáÉ=éodkrÉśäáłaK=

`áÉkawÉ=írzó=koäÉjnÉ=äÉkcjÉ=érowadzonÉ=érzÉz=ánną=nauczócáÉäkę=doíóczóJ
łó= szÉroko= rozumáanócÜ= éäusów= á= mánusów= wáÉäokuäíurowoścá= EdwáÉ= äÉkcjÉF= á=
síÉrÉoíóéów= EjÉdna= äÉkcjaFK= iÉkcjÉ= érzÉérowadzono= w= oéarcáu= o= íÉksíó= séoza=
éodręcznáka= Ejuätácuäturaäásm= á=katáçnaä ptereçtóéesFK=ka=éáÉrwszÉj=ucznáowáÉ=dÉfáJ
náowaäá= wáÉäokuäíurowośćI= éróbowaäá= usíaäáć= jakáÉ= możÉ= rodzáć= érobäÉmóI= aäÉ=
íakżÉ= jakáÉ= síwarza= korzóścáK= wasíanawáaäá= sáę= íakżÉI= co= mogłobó= ám= sérawáać=
najwáęcÉj=kłoéoíów=w=zaakcÉéíowanáu=obcokrajowców=w=moäscÉ=ENQ=mánuíFK=t=
daäszÉj= częścá= äÉkcjáI= ucznáowáÉ= w= gruéacÜ= czóíaäá= íÉksí= írakíującó= o= zaäÉíacÜ= á=
zagrożÉnáacÜ=zwáązanócÜ=z=żócáÉm=w=muäíákuäíurowóm=séołÉczÉńsíwáÉ= EłącznáÉ=
z=ćwáczÉnáÉm=–=doéasowanáÉm=do=akaéáíów=nagłówków=á=znaäÉzáÉnáÉm=éarW=za=á=
érzÉcáw=oraz=sérawdzÉnáÉmI=w=írakcáÉ=kíórÉgo=ucznáowáÉ=wórażaäá=íakżÉ=własnÉ=
oéánáÉI= írwało= ío= NV= mánuíFK= lsíaínáą= czÉść= zajęć= ENM= mánuíF= éośwáęcono= na=
dóskusję=na=íÉmaí=co=możÉ=rodzáć=naéáęcáa=á=konfäákíó=éomáędzó=mnáÉjszoścáamá=
Éínácznómá=a=äudnoścáą=íubóäcząK==

aruga= äÉkcja=w=całoścá=bóła=éośwáęcona=dóskusjá= nad=zaäÉíamá= á=wadamá=
wáÉäokuäíurowoścá=w=oéarcáu=o=V=éóíańI=nad=kíórómá=ucznáowáÉ=máÉäá=sáę=zasíaJ
nowáć=w=domuK=ooäę=modÉraíora=érzójęła=nauczócáÉäkaI=co=éozwoäáło=wcáągnąć=
wszósíkácÜ=ucznáów=do=rozmowó=oraz=ogranáczóło=wóéowáÉdzá=odbáÉgającÉ=od=
íÉmaíuK=rdało=sáę=rozwánąć=kwÉsíáÉ=zwáązanÉ=z=íoäÉrancjąI=íożsamoścáą=narodoJ
wą= á=éaíráoíózmÉmK=kauczócáÉäka=umáÉjęínáÉ=íonowała=éojawáającÉ=sáę=ksÉnofoJ
bácznÉ=á=náÉíoäÉrancójnÉ=komÉníarzÉ=ucznáówI=zadając=írafnÉ=éóíanáaI=éozwaäająJ
cÉ=ucznáom=érzÉmóśäÉć=słuszność=wóéowáÉdzáanócÜ=wczÉśnáÉj=sądówI=néK=doíóJ
czącÉ=`óganów= máÉszkającócÜ=w= moäscÉK= qrzÉcáa= äÉkcjaI= skonsíruowana= anaäoJ
gácznáÉI= doíóczóła= síÉrÉoíóéówI= ácÜ=ogranáczającÉgo=wómáaru= á= częsío=náÉérawJ
dzáwÉgo=oéásu=rzÉczówásíoścáK=w=éÉwnoścáą=äÉkcjÉ=íÉ=w=znacznóm=síoénáu=érzóJ
czónáłó=sáę=do=rÉfäÉksjá=jÉj=uczÉsínáków=nad=íakámá=kwÉsíáamá=jak=akcÉéíacja=ánnoJ
ścáI= konáÉczność= náÉwaríoścáującÉj= ocÉnó= oíaczającÉgo= nas= śwáaíaI= znaczÉnáÉ=
íoäÉrancjá=däa=wséółżócáa=äudzá=éocÜodzącócÜ=z=różnócÜ=kuäíur=czó=konáÉcznoścá=
zacÜowówanáa=dósíansu=do=samÉgo=sáÉbáÉI=omawáanócÜ=kwÉsíáá=czó=nawÉí=wÉróJ
fákacjá=uírwaäonócÜ=sądów=á=síÉrÉoíóéówK=
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NOP=

mowszÉcÜnáÉ=wáadomoI=żÉ=wáÉdza=na=íÉmaí=danÉj=kuäíuró= jÉsí=obszÉrna= á=
cáągäÉ=uäÉga=zmáanáÉI=síąd=w= ramacÜ=nauká= jęzóka=obcÉgo=w=szkoäÉ=náÉ= séosób=
érzÉdsíawáć= nawÉí= jÉj= najważnáÉjszócÜ= aséÉkíówK= aäaíÉgo= náÉzwókäÉ= ważnóm=
cÉäÉm=äÉkcjá= jęzóków=obcócÜ=éowánno=bóć= rozwájanáÉ=wséomnáanócÜ= już=wczÉJ
śnáÉj= umáÉjęínoścá= badawczócÜ= EÉínografácznócÜFI= éoírzÉbnócÜ= uczÉsínákomJ
obsÉrwaíorom=czó=badaczom=kuäíuróK= kác= íakáÉgo=náÉ=máało=máÉjsca=na= ÜoséáJ
íowanócÜ=äÉkcjacÜK=wäÉcanÉ=zadanáa=domowÉI=kíórÉ=mogłóbó=bóć=dobrą=okazją=
do=ácÜ=ćwáczÉnáaI=oéaríÉ=bółó=głównáÉ=o=ćwáczÉnáa=ksáążkowÉK=`zasamá=nauczóJ
cáÉäÉ=érosáäá=ucznáów=o=naéásanáÉ=króíkácÜ=wóéowáÉdzá=doíóczącócÜ=ácÜ=żócáaI=néK=
oéásanáÉ= własnócÜ= nawóków= żówáÉnáowócÜK= wauważono= dwaI=wséomnáanÉ= już=
wczÉśnáÉjI= wójąíkáW= éo= äÉkcjá= éośwáęconÉj= ważnóm= éosíacáom= w= amÉrókańskáÉj=
Üásíoráá= waäká= o= równouérawnáÉnáÉ= cáÉmnoskórócÜ= obówaíÉäáI= ucznáowáÉ= máÉäá=
naéásać=w=domu= báografáę= osobóI= kíóra= jÉsí=däa= nácÜ= ánséáracjąI= a=éo= äÉkcjá= éoJ
śwáęconÉj= síÉrÉoíóéomI= ucznáowáÉ= máÉäá= érzógoíować= ánformacjÉ= o= AmÉrókaJ
nacÜ= á= _róíójczókacÜK= bäÉmÉníÉm= obu= zadań= bóło= wószukáwanáÉ= éoírzÉbnócÜ=
ánformacjáI= jÉdnak=oba= zadanáa=náÉ=wómagałó=dokonówanáa= żadnócÜ=éorównań=
czó= anaäáz=máędzókuäíurowócÜI= síąd= írudno= jÉ= uznać= za= érzókładó=ćwáczÉń= éoJ
zwaäającócÜ=ucznáom=sérawdzáć=sáę=w=roäá=Éínografa=czó=badacza=kuäíuróK=

qrzÉba=zaznaczóćI=áż źródłÉm=ánformacjá=o=rożnócÜ=kuäíuracÜ=są=náÉ=íóäko=
bÉzéośrÉdnáÉ= zacÜowanáa= érzÉdsíawácáÉäá= danÉj= kuäíuróI= aäÉ= íakżÉ= jÉj= wóíworóW=
äáíÉraíuraI= środká= masowÉgo= érzÉkazuI= rÉkäama= á= ánnÉ= zjawáska= kuäíurowÉK= A=
zaíÉm=éomocÉ=wázuaänÉI= íakáÉ= jak= zdjęcáaI=éäakaíóI= broszuró= íurósíócznÉI=éoczJ
íówká =á =áäusíracjÉ =w =éodręcznáku =do =nauká =jęzóka =obcÉgo =mogą= bóć źródłÉm =
wáÉdzó=o=danÉj=kuäíurzÉ=á=są=náÉzbędnÉ=do=ÉfÉkíównÉgo=nauczanáa=kuäíuró=obcÉj=
w=szkoäÉK=fcÜ=obÉcność=w=käasáÉ=wérowadza=ÉäÉmÉní=„ánnoścá”= á=możÉ=gÉnÉroJ
wać= swoásíÉgo=rodzaju=dáaäog= áníÉrkuäíurowóK=ldczóíówanáÉ=znaczÉń=érzÉkazóJ
wanócÜ=za=éomocą=obrazu=wómaga=umáÉjęínoścá=obsÉrwacjáI=áníÉrérÉíacjá= á=króJ
íócznÉj= śwáadomoścá= kuäíurowÉjI= éodobnáÉ= jak= w= éorównawczócÜ= badanáacÜ=
ÉínografácznócÜK=gak=zauważa=`orbÉíí=EOMMPW=NQNJNQQFI=uczącó=sáę=jęzóka=obcÉgo=
éoírzÉbujÉ= ćwáczÉńI= kíórÉ= kszíałcą= jÉgo= umáÉjęíność= odczóíówanáaI= czóäá= áníÉrJ
érÉíowanáa=wszósíkácÜ=érzÉkazów=kuäíurowócÜ=w=różnócÜ=formacÜK==

momámo=íÉgoI=żÉ=na=omawáanÉj=wczÉśnáÉj=äÉkcjá=éośwáęconÉj=komunákacjá=
náÉwÉrbaänÉj= korzósíano= z= áäusíracjá= zamáÉszczonócÜ=w= éodręcznáku= kew bngäásh 
cáäe=EucznáowáÉ=máÉäá=doéasować=do=każdÉgo=z=zamáÉszczonócÜ=obrazkówI=ukazuJ
jącócÜ=różnó=wóraz=íwarzó=érÉzÉníowanÉj=osobóI=konkrÉínÉ=zdarzÉnáÉFI=ío=jÉdnak=
w=żadÉn=séosób=náÉ=bółó=onÉ=osadzonÉ=w=koníÉkścáÉ=kuäíurowómI=síąd=z=éunkíu=
wádzÉnáa=nauczanáa=áníÉrkuäíurowÉgo=okazałó=sáę=całkowácáÉ=náÉérzódaínÉK=t=írakJ
cáÉ= äÉkcjá=éośwáęconÉj= jÉdzÉnáu=Ejatura bñéäçrerFI=dość=bogaío=záäusírowanÉj=różJ
norodnoścáą=kucÜná= angáÉäskáÉjI= nauczócáÉäka= náÉ= wókorzósíała= éoíÉncjału= zdjęcáa=
náÉíóéowÉjI=máÉszczącÉj=sáę=na=wósokoścá=RM=mÉírów=rÉsíauracjá=w=gaffáÉK=lgranáJ
czóła=sáę=do=éóíanáaI=czó=ucznáowáÉ=cÜcáÉäá=bó=sáę=w=náÉj=znaäÉźćK=wuéÉłnáÉ=éománáęJ
ío= jÉj= „ánność”I=kwÉsíáÉ= różnorodnoścá= arcÜáíÉkíonácznócÜ= na= śwáÉcáÉ= á= ácÜ=érzóJ
czónóK=wdjęć=íowarzószącócÜ=íÉksíowá=o=różnócÜ=gracÜ=zÉséołowócÜ=w=AngäááI=náÉ=



mawÉł=pobkowáak=

NOQ=

omówáono=wcaäÉK=modobnáÉ=bóło=na=äÉkcjacÜ=o=boÜaíÉracÜ=waäczącócÜ=o=równoJ
uérawnáÉnáÉ=äudnoścá=koäorowÉj=w=rpA=á= ákonacÜ=arcÜáíÉkíuró=śwáaíowÉj= Ejatura 
bñéäçrerFK= káÉ= dośćI= żÉ= nauczócáÉäÉ= náÉ= érzónoszą= własnócÜ= maíÉráałówI= ío= náÉ=
wókorzósíują= íócÜ= dosíęénócÜ=w= ksáążkacÜI= kíórócÜ=użówająK= tójąíÉk= síanowáła=
nauczócáÉäkaI= kíóra= äÉkcję= o= síÉrÉoíóéacÜ= éoérzÉdzáła= cáÉkawą= rozmowąI= kíórÉj=
éunkíÉm=wójścáa=bółó=érÉzÉníowanÉ=na=ÉkranáÉ=absírakcójnÉ=obrazkáI=érzÉdsíawáaJ
jącÉ=buroéÉjczóków=á=Azjaíów=EćwáczÉnáÉ=oéásano=wczÉśnáÉjFK==

=
RKPK tówiadó z nauczócielami 
=
mrzóczón= íak= éowáÉrzcÜownÉgo= írakíowanáa= kszíałcÉnáa= áníÉrkuäíurowÉgo= w=
szkoäÉ=naäÉżó=uéaírówać=w=náÉznajomoścá=íÉmaíóká=írÉnángu=máędzókuäíurowÉgo=
wśród =nauczócáÉäá =á =éosírzÉganáu =érzÉz =nácÜ =własnÉj =roäá =jako =osobóI =kíóra =ma =
érzÉdÉ=wszósíkám=wókszíałcáć=u=ucznáów= czíÉró= sérawnoścá= jęzókowÉ= á=dosíarJ
czóć=ám=wáÉdzó=z=zakrÉsu=äÉksóká=á=gramaíóká=jęzóka=obcÉgoK=t=czasáÉ=érowadzoJ
nócÜ=wówáadów=wáększość=obsÉrwowanócÜ=nauczócáÉäá=dÉkäarowałaI=áż=głównóm=
cÉäÉm=nauczanáa= jęzóka=obcÉgo=w=szkoäÉ=éowánno=bóć= érzógoíowanáÉ=ucznáów=
do =użówanáa =go =w =komunákacjá =ETPBI =nZUFK =gÉdnak =éráoróíÉíÉm =jÉsí =däa =nácÜ =
érzógoíowanáÉ=ucznáów=do=Égzamánu=maíuraänÉgo=EUOBI=nZVFI=kíóró=náÉ=sérawJ
dza=znajomoścá=kuäíuró=Eíłumaczó=ío=dość=rzadkáÉ=odwołanáa=do=kuäíuró=na=äÉkcjá=
w=éáÉrwszÉj=częścá=badanáaFK=qÉgo=oczÉkują=od=nauczócáÉäá=ucznáowáÉI=ácÜ=rodzácÉ=
á=władzÉ=ośwáaíowÉK=qóäko=jÉdna=nauczócáÉäka=síwáÉrdzáłaI=áż=náÉ=koncÉnírujÉ=sáę=
na=maíurzÉI=gdóżI=jÉj=zdanáÉmI=szÉroko=rozumáana=umáÉjęíność=komunákowanáa=
sáę=w=jęzóku=obcóm=jÉsí=znacznáÉ=ważnáÉjszaK==

tszóscó= nauczócáÉäÉ= oéowáadają= sáę= za= włączÉnáÉm= írÉnángu= áníÉrkuäíuJ
rowÉgo=do=érogramu=nauczanáa=jęzóka=obcÉgoI=cÜoć=íóäko=jÉdÉn=z=nácÜI=éóíanó=o=
íoI=co=íaká=írÉnáng=éowánáÉn=obÉjmowaćI=oérócz=íradócójnócÜ=ÉäÉmÉníów=kszíałJ
cÉnáa=kuäíurowÉgoI=wómáÉnáł=uczÉnáÉ=ucznáów=oíwaríoścá=na=ánnośćK=w=rozmów=
wónákaI= áż= nauczócáÉäÉ= náÉ= wáÉdząI= co= íaká= írÉnáng= éowánáÉn= obÉjmowaćK= káÉ=
dzáwá= íoI=gdóż=jÉdónáÉ=dwócÜ=odbóło=íaká= írÉnáng=ENUBI=nZOFI=éomámo=íÉgoI= áż=
wszóscó=dÉkäarująI=żÉ=rÉguäarnáÉ=báorą=udzáał=w=różnócÜ=formacÜ=dokszíałcanáa=
nauczócáÉäáI=co=éokazujÉI=áż=náÉ= jÉsí=ío=éoéuäarnó=czó=éowszÉcÜnó=ÉäÉmÉní=íÉgo=
íóéu =kursówK =kákí =z =badanócÜ =náÉ =érzóznałI =żÉ =náÉ =czujÉ =sáę=érzógoíowanó =do =
érowadzÉnáa= íakáÉgo= írÉnángu= w= ramacÜ= érowadzonócÜ=érzÉz= sáÉbáÉ= äÉkcjá= –=R=
EQRBF=síwáÉrdzáłoI=żÉ=jÉsí=do=íÉgo=érzógoíowanaI=zaś=S=ERRBF=czujÉ=sáę=érzógoJ
íowana=do=íÉgo=śrÉdnáoK=

wdanáÉm=wáększoścá=ÜoséáíowanócÜ=nauczócáÉäá=ERRBI=nZSFI=monokuäíurowa=
käasa= jęzókowa= możÉ= bóć źródłÉm= dośwáadczÉnáa= áníÉrkuäíurowÉgo= däa= ucznáówI=
głównáÉ= za= sérawą= odéowáÉdnáo= dobranÉgo= éodręcznáka= czó= ánnócÜ= maíÉráałów=
dódakíócznócÜI= aäÉ= íakżÉ= éoérzÉz= odwołówanáÉ= sáę= do= różnócÜ= dośwáadczÉń=
ucznáów=á=nauczócáÉäá=z=éodróżó=zagranácznócÜ=EQ=EPSBF=z=nácÜ=máÉszkało=zagranácą=
érzÉz=rok=äub=dłużÉjFK=P=EOTBF=uznałoI=żÉ=jÉsí=ío=możäáwÉ=w=ogranáczonóm=zakrÉsáÉI=
zaś=O=ENUBF=síwáÉrdzáłoI=áż=jÉsí=ío=náÉmożäáwÉK=lbsÉrwowaná=nauczócáÉäÉ=náÉ=wséółJ



aáaäog=áníÉrkuäíurowó=na=äÉkcjá=jęzóka=angáÉäskáÉgo=w=koníÉkścáÉ=éoäskám=

NOR=

éracują=z=nauczócáÉäamá= ánnócÜ=érzÉdmáoíów=w=cÉäu=oéracowanáa=wséóänócÜ=éroJ
gramów=nauczanáa=áníÉrkuäíurowoścáK=gÉdna=érzógoíowówała=z=nauczócáÉäÉm=jęzóka=
éoäskáÉgo= ánscÉnázację= szíukáI=druga=érowadzá=od=czasu= do=czasu= náÉformaänÉ= rozJ
mowó=w=éokoju=nauczócáÉäskám=z=nauczócáÉäamá=gÉografáá=á=ÜásíorááK=

`Üoć=wszóscó= mają=wéłów= na=wóbór=éodręcznákaI= z= kíóróm= éracująI= ío=
íóäko= jÉdna= nauczócáÉäka= káÉrujÉ= sáę= obÉcnoścáą= modułu= zwáązanÉgo= z= nauczaJ
náÉm=kuäíuró=érzó=jÉgo=wóborzÉK=aäa=wáększoścá=głównóm=króíÉráum=jÉsí=dosíoJ
sowanáÉ=ksáążká=do=wómogów=Égzamánu=maíuraänÉgoK=momámo= íÉgo=wáększość=
sądzáI=áż=éodręcznákI=z=kíóróm=akíuaänáÉ=éracująI=séÉłnáa=swojÉ=zadanáÉ=w=kwÉsíáá=
kszíałcÉnáa= áníÉrkuäíurowÉgo=w= síoénáu= ogranáczonóm=SQBI= nZTI= zaś=O= ENUBF=
ocÉnáa=go=éod=íóm=kąíÉm=dobrzÉ=äub=bardzo=dobrzÉK=gÉdónáÉ=dwojÉ=ENUBF=uznaJ
łoI=áż=ksáążka=wówáązujÉ=sáę=z=íÉgo=zadanáa=słaboK=

=
RK4K tnioski z obserwacji 
=
hszíałcÉnáÉ=kuäíurowÉ=odbówa=sáę=w=éoäskáÉj=szkoäÉ=rzadkoI=a=áníÉrkuäíurowość=
w= zasadzáÉ= náÉ= ásínáÉjÉK= t= ramacÜ= modułu= kuäíurowÉgo= na= äÉkcjacÜ= jęzóków=
obcócÜ=najczęścáÉj=omawáano=żócáÉ=codzáÉnnÉ=á=zwóczajÉ=érzÉdsíawácáÉäá= ánnócÜ=
kuäíur=EOMBF=oraz=zagadnáÉnáa=zwáązanÉ=z=Üásíoráą=obcócÜ=krajów=ENSITBFK=oówJ
náÉ= éoéuäarnómá= íÉmaíamá= äÉkcjá= doíóczącócÜ= kuäíuró= bółó= gÉografáa= á= aírakcjÉ=
íurósíócznÉ= różnócÜ= krajów= ENMBF= oraz= gruéó= ÉínácznÉ= á= kuäíura= młodzáÉżowa=
ENMBFK =pwojÉ =máÉjscÉ =mają= íÉż= íradócjaI =foäkäor =á =śwáęía =narodowÉ=ESITBFK =lbJ
sÉrwowaná= nauczócáÉäÉ= érÉzÉníują= na= äÉkcjacÜ= wóbranÉ= aséÉkíó= obcócÜ= kuäíurI=
aäÉ=náÉ=robáą=íÉgo=w=wómáarzÉ=máędzókuäíurowómK==

eoséáíowanÉ= äÉkcjÉ= éokazująI= áż= w= szkoäÉ= éoäskáÉj= wcáąż= dománujÉ= íÉnJ
dÉncja=do=érzÉdsíawáanáa=kuäíuró=obcÉj=jÉdónáÉ=za=éomocą=fakíówK=`Üoć=wáÉdza=
o=kuäíurzÉ=jÉsí=konáÉcznaI=ío=jÉdnak=najważnáÉjszÉ=däa=ucznáów=są=umáÉjęínoścáI=
éozwaäającÉ=síać=sáę=wrażäáwómá= á= króíócznómá=obsÉrwaíoramá=każdÉj=kuäíuróI= z=
własną=włącznáÉI=á=kíórÉ=umożäáwáą=ám=w=dorosłóm=żócáu=samodzáÉänÉ=koníónuJ
owanáÉ =nauká =EoobÉrís =á =ánKI =OMMNFK =lbsÉrwowanÉ=PM=äÉkcjáI =na =kíórócÜ=zajmoJ
wano=sáę=kszíałcÉnáÉm=kuäíurowómI=w=znacznÉj=máÉrzÉ=sérowadzałó=sáę=do=érzÉJ
kazówanáa= wáÉdzó= dÉkäaraíównÉj= doíóczącÉj= wóbranócÜ= aséÉkíów= náÉznanócÜ=
ucznáom= kuäíurK= moíÉncjał= znajdującó= sáę= w= maíÉráałacÜ= wázuaänócÜI= z= éunkíu=
wádzÉnáa=kszíałcÉnáa=áníÉrkuäíurowÉgoI=bół=náÉwókorzósíówanóK=

kajczęścáÉj= síosowanóm=érzÉz=nauczócáÉäá= íóéÉm=ćwáczÉnáa= áníÉrkuäíuroJ
wÉgo=jÉsí=éorównówanáÉ=odmáÉnnoścá=kuäíurowÉj=EzaobsÉrwowano=jÉ=na=Q=z=QT=
ÜoséáíowanócÜ= łącznáÉ= äÉkcjá= EUIRBFFI= jÉdnak= éroéorcjÉ= éomáędzó= ÉkséonowaJ
náÉm=różnócÜ=fragmÉníów=odmáÉnnócÜ= kuäíur=a= éorównówanáÉm= ácÜ=z=kuäíurą=
własną= są= zacÜwáanÉ= –= zbóí= dużó= akcÉní= kładzáÉ= sáę= na= éokazówanáÉ= ánnoścáI=
zanáÉdbując=rÉfäÉksję=nad=kuäíurą=własnąI= äub=robá=sáę= ío=zbóí=éowáÉrzcÜownáÉK=
wuéÉłnáÉ=éománáęío=kszíałíowanáÉ=odéowáÉdnácÜ=éosíaw=á=umáÉjęínoścá=radzÉnáa=
sobáÉ=z=ánnoścáąK==
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NOS=

lbsÉrwowaná= nauczócáÉäÉ= síosunkowo= rzadko= odwołówaäá= sáę= na= äÉkcjacÜ=
do=kuäíuró=éoäskáÉjK=A=jak=wáÉmóI=zgodnáÉ=z=zasadamá=kszíałcÉnáa=áníÉrkuäíurowÉJ
goI=abó=dobrzÉ=funkcjonować=w=gäobaänóm=śwáÉcáÉI=írzÉba=zdawać=sobáÉ=sérawęI=
żÉ=kuäíura=rodzáma=dÉíÉrmánujÉ=naszą=éÉrcÉécjęI= áníÉrérÉíację= á=zacÜowanáaI=oraz=
máÉć śwáadomość=káÉdó=á=jak=ío=sáę=dzáÉjÉK=aäaíÉgo=íak=ważnÉ=wódajÉ=sáę=odwołóJ
wanáÉ=do=kuäíuró=własnÉj=na=äÉkcjacÜ=jęzóków=obcócÜI=a=jÉdnoczÉśnáÉ=érzÉsírzÉga=
érzÉd= éorównówanáÉm= kuäíur=wółącznáÉ= z= jÉdnÉjI= rodzámÉj= éÉrséÉkíówó= EpÉrcuI=
NVVUW=OSNJOSOFK=monadíoI=érzójęcáÉ=éÉrséÉkíówó=obcÉj=éozwaäa=bardzáÉj=śwáadomáÉ=
séojrzÉć=na= rzÉczówásíość=uznawaną=za= oczówásíąI=éorównówanáÉ=kuäíuró=obcÉj= á=
rodzámÉj= umożäáwáa= éoznanáÉ= zwłaszcza= náÉuśwáadomáonócÜ= aséÉkíów= kuäíuró=
własnÉjI=érzÉz=co=wzmacnáa=sáę=éoczucáÉ=íożsamoścá=kuäíurowÉj=ucznáówK=
 
SK rwagi końcowe 
=
hszíałcÉnáÉ= áníÉrkuäíurowÉ= w= ramacÜ= äÉkcjá= jęzóka= angáÉäskáÉgo= wódajÉ= sáę= dzáś=
czómś=náÉzbędnómI=szczÉgóänáÉ=wobÉc=rosnącÉj=roäá=íÉgo=jęzóka=jako=narzędzáa=w=
komunákacjá=máędzónarodowÉjK=Anaäáza=obsÉrwowanócÜ=äÉkcjá=éokazujÉI=żÉ=dáaäog=
áníÉrkuäíurowó=w= éoäskáÉj= käasáÉ= jęzókowÉj=wósíęéujÉ=náÉzwókäÉ= rzadkoK=huäíuró=
naucza= sáę=w=bardzo=ogranáczonóm=zakrÉsáÉ= á=w=séosób=íradócójnóK=`Üoć=obsÉrJ
wowaná=nauczócáÉäÉ=mają śwáadomość= konáÉcznoścá=érowadzÉnáa=kszíałcÉnáa= ánJ
íÉrkuäíurowÉgoI=érowadzą=jÉ=w=ogranáczonóm=zakrÉsáÉK=azáÉjÉ=sáę=íak=érawdoéoJ
dobnáÉ=däaíÉgoI=żÉ=samá=dokładnáÉ=náÉ=wáÉdząI=co=íaká= írÉnáng=éowánáÉn=obÉjmoJ
waćK=monadíoI=uczÉsínácó=érocÉsu=ÉdukacójnÉgoI=ácÜ=rodzácÉ=á=władzÉ=ośwáaíowÉ=
oczÉkują=od=nácÜI=érzógoíowówanáa=na=äÉkcjacÜ=ucznáów=do=Égzamánu=maíuraänÉJ
goI=kíóró=náÉ=sérawdza=wáÉdzó=kuäíurowÉj=czó=umáÉjęínoścá=áníÉrkuäíurowócÜK=

fméuäsÉm=do=omawáanáa=érobäÉmaíóká=kuäíurowÉj=czó=áníÉrkuäíurowÉj=jÉsí=
zwókäÉ=użówanó=éodręcznák= á= írÉścá=w= nám=zawaríÉK=ka= äÉkcjacÜ=dománujÉ=naJ
uczócáÉäI=bardzáÉj=angażującÉ=ucznáów=formó=éracóI=néK=éoszukáwanáÉ=własnócÜ=
źródÉł= ánformacjáI= a= nasíęénáÉ= samodzáÉänÉ= ácÜ= érÉzÉníowanáÉ= są= síosowanÉ=
rzadkoK=mrac=érojÉkíowócÜI=kíórÉ=bółbó=okazją=däa=ucznáów=do=samodzáÉänÉgo=
anaäázowanáa=wóbranócÜ=ÉäÉmÉníów=kuäíuró=obcÉj=á=éorównówanáa=ácÜ=z=rodzámą=
náÉ= síosujÉ= sáę= wcaäÉK= mosíuäaí= éodÉjścáa= éorównawczÉgo= do= zagadnáÉń= różnác=
kuäíurowócÜ=czó=obóczajowócÜ=w=nauczanáu=kuäíuró=jÉsí=rÉaäázowanó=w=síoénáu=
mánámaänómK= rcznáów= séoradócznáÉ= zacÜęca= sáę= do= własnócÜ= éoszukáwańI=
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