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PPROPAMRNNIN 
 
 

NuÜer Trugi Neofilologa 42 konWXnuuje roYważania ToWXcYące roli reflekVji  
w proceVie ucYenia Vię jęYXka obcego. RawarWe w nicU arWXkułX prYXwołują 
TokuÜenWX i TYiałania proÜujące poVWawX reflekVXjne oraY preYenWują wXni-
ki baTań ToWXcYącXcU reflekVji oVób ucYącXcU Vię jęYXków obcXcU w różnXÜ 
wieku i w różnXcU konWekVWacU eTukacXjnXcU. PnioVki wXciągnięWe Y prYe-
prowaTYonXcU baTań poYwoliłX auWoroÜ na VforÜułowanie VYeregu prak-
WXcYnXcU wVkaYówekH kWóre Üogą poÜóc naucYXcieloÜ i eTukaWoroÜ na-
ucYXcieli w planowaniu TYiałań ÜającXcU na celu roYwijanie poVWaw reflek-
VXjnXcU wśróT ucYniów jęYXków obcXcU.  

NuÜer oWwiera arWXkuł IwonX JanowVkiej poświęconX NuropejVkieÜu 
VyVWeÜowi opiVu kVYWałcenia jęYykowegoH kWórego poVWulaWX poTkreślają po-
WrYebę roYwijania reflekVXjności Yarówno wśróT naucYXcieliH jak i oVób ucYą-
cXcU Vię jęYXków obcXcU. Obok poTania Tefinicji reflekVXjności oraY reflek-
VXjnego użXWkownikaH arWXkuł oTnoVi Vię Wakże To WakicU pojęć jak koÜpeWen-
cjeH VWraWegieH YaTaniaH poYioÜX biegłości i icU roli w naucYaniuIucYeniu Vię 
jęYXków. AuWorka YauważaH iż wTrażanie w prakWXce proÜującXcU oTnowę 
ÜeWoTologicYną Yaleceń Wego TokuÜenWu RaTX NuropX wXÜaga uÜiejęWności 
krXWXcYnej analiYX oraY poTejścia reflekVXjnego. 

Mwa naVWępne arWXkułX oTnoVYą Vię To naucYania jęYXków Vpecjali-
VWXcYnXcU. PrYeTÜioWeÜ roYważań arWXkułu NlżbieWX GajewVkiej i MagTalenX 
SowX jeVW reflekVXjne planowanie kurVu jęYXka VpecjaliVWXcYnego. AuWorki 
prYeTVWawiają eWapX planowania kurVu oraY narYęTYia poÜagające w okre-
śleniu poWrYeb grupX VYkoleniowej. RaVugerowane w arWXkule paraÜeWrX 
określające profil kurVu YawoTowego VWanowią liVWę wVkaYówek Tla naucYX-
cieli pragnącXcU określić jaVne cele naucYania oraY Tobrać Wreści oTpowiaTa-
jące poWrYeboÜ ucYącXcU Vię.   

R kolei arWXkuł MagTalenX ŁęVkiej i JolanWX Łąckiej-ŁaTurX Vkupia Vię na 
auWonoÜiYacji VWuTenWów w naucYaniu jęYXka VpecjaliVWXcYnego. P celu uVWa-
lenia w jakiÜ VWopniu VWuTenci Vą wVpółoTpowieTYialni Ya efekWX kVYWałcenia 
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jęYXkowegoH auWorki prYeprowaTYiłX baTanie ankieWowe wśróT VWuTenWów 
VWuTiów I i II VWopnia oraY abVolwenWów. Rauważono Yależność ÜięTYX wie-
kieÜ i roVnącXÜ ToświaTcYenieÜH a prYXjęcieÜ poVWawX wVpółoTpowie-
TYialności Ya proceV kVYWałcenia i jego efekWX.  

NaVWępne arWXkułX oTnoVYą Vię To WecUnik roYwijania poVWaw reflek-
VXjnXcU. Maciej MackiewicY w VwoiÜ arWXkule pokaYuje w jaki VpoVób biogra-
fia jęYXkowa Üoże prYXcYXnić Vię To reflekVji naT ÜoWXwacją To nauki jęYXka 
nieÜieckiego. PXniki baTania jakościowego prYeprowaTYonego prYeY AuWo-
ra wśróT VWuTenWów ucYącXcU Vię jęYXka nieÜieckiego wVkaYują na TXna-
ÜicYnX cUarakWer ÜoWXwacji. Co więcejH ÜeWareflekVje baTanXcU świaTcYą  
o roVnącej Y wiekieÜ reflekVXjności na WeÜaW ToWXcUcYaVowej nauki jęYXka 
nieÜieckiego i jej uwarunkowań wewnęWrYnXcU i YewnęWrYnXcU. AuWor 
VWwierTYaH iż u polVkicU VWuTenWów ucYącXcU Vię Wego jęYXka prYeważają Üo-
WXwX inVWruÜenWalneH a ÜoWXwX inWerkulWurowe nie oTgrXwają więkVYej roli.  

Iwona Mokwa-TarnowVka prYXbliża naÜ w VwoiÜ arWXkule YagaTnienie 
reflekVji w konWekście naucYania jęYXka piVanego w śroTowiVku e-learningowXÜ. 
Jak Yauważa AuWorkaH VWuTenci w klaVie wirWualnej ćwicYą nie WXlko koÜpeWencje 
jęYXkoweH ale Wakże roYwijają uÜiejęWność ocenianiaH ÜXślenia analiWXcYnego  
i krXWXcYnegoH poVWrYegania probleÜów Y wielu punkWów wiTYenia oraY ToVko-
nalą uÜiejęWność pracX w YeVpole. AuWorka preYenWuje VYereg ciekawXcU VpoVo-
bów VWXÜulującXcU reflekVję VWuTenWówH wXkorYXVWującXcU ÜaWeriałX inforÜa-
cXjne oraY inWerakWXwneH Wakie jak warVYWaWX cYX blogi. 

Ciekawe VpojrYenie na reflekVję w koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej na 
lekcji jęYXka roVXjVkiego prYeTVWawiła MarYanna OarolcYuk. AuWorka oTnoVi Vię 
To jakościowXcU wXników Vwojego wcYeśniejVYego baTaniaH w kWórXÜ prYe-
analiYowała poVWawX afekWXwne ucYniów wobec RoVji i RoVjan. RiTenWXfikowa-
ne poVWawX ucYniów TeWerÜinują weTług auWorki VkuWecYność werbalnego 
poroYuÜienia. ArWXkuł preYenWuje również ÜeWoTX pracX i WecUnikiH kWóre roY-
wijają uÜiejęWność YroYuÜienia YjawiVk kulWurowXcU.  

ParWo Wakże YaVWanowić Vię naT YnacYenieÜ reflekVji w różnXcU konWek-
VWacU eTukacXjnXcU. ArWXkuł MoroWX PuTo koncenWruje Vię na roli reflekVji w na-
ucYaniu ToroVłXcU VłucUacYX koÜercXjnXcU kurVów jęYXkowXcU. Jego auWorka 
VWwierTYaH że reflekVja roYuÜiana jako YwroW ku właVnej wXpowieTYi obcoję-
YXcYnej barTYo cYęVWo wXVWępuje u ToroVłXcUH co nie YawVYe jeVW korYXVWne  
Y punkWu wiTYenia opanowXwania jęYXkaH gTXż wiąże Vię Y prYeVaTnXÜ perfek-
cjoniYÜeÜ i WenTencją To Uiperpoprawności. AuWorka YauważaH że Wa grupa 
ucYniów cUarakWerXYuje Vię również reflekVXjnXÜ YwroWeÜ ku VXVWeÜowi jęYXko-
weÜuH co Üoże uWruTniać pracę naT kVYWałcenieÜ koÜpeWencji koÜunikacXjnej.  

ArWXkuł NwX PiecUurVkiej-Ouciel prYXbliża YagaTnienie goWowości koÜu-
nikacXjnej w jęYXku obcXÜ. P VwoiÜ baTaniu oparWXÜ o reflekVje ucYniów na 
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WeÜaW proceVu ucYenia Vię jęYXkaH auWorka Tokonuje próbX prYeTVWawienia 
profilu ucYniów Ye VkrajnXÜi poYioÜaÜi goWowości koÜunikacXjnej. AuWorka 
YauważaH że proceV reflekVji poświęconej nauce jęYXka obcego wYÜacnia Üo-
WXwację ucYnia To TalVYej naukiH TYięki Üożliwości oTnajTowania poYXWXwnXcU 
ToświaTcYeń YwiąYanXcU Y ucYenieÜ Vię owego jęYXka. R kolei poYXWXwne na-
VWawienie To jęYXka łącYX Vię Y pocYucieÜ beYpiecYeńVWwa i prYXcYXnia Vię To 
wXVokiej goWowości koÜunikacXjnej. 

MaÜX naTYiejęH że wVYXVWkie WekVWX YaÜieVYcYone w obecnXÜ nuÜe-
rYe prYXcYXnią Vię To lepVYego roYuÜienia roli i YnacYenia reflekVji i roYwija-
nia poVWaw reflekVXjnXcU u oVób ucYącXcU Vię jęYXków obcXcU. 
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