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P 2013 roku ukaYała Vię anglojęYXcYna kViążka JoannX RokiWX-Jaśkow YaWXWu-
łowana Foreign Language Learning aW Pre-priÜary Level. ParenWal AVpira-
WionV anT NTucaWional PracWice. JeVW Wo nieYwXkle inWereVująca poYXcja kViąż-
kowaH kWóra VWanowi poTVuÜowanie Torobku auWorki koncenWrującej Vię oT 
wielu laW wokół YagaTnień YwiąYanXcU Y naucYanieÜ jęYXka obcego wśróT 
TYieci. OViążka ToWXcYX wcYeVnego VWarWu jęYXkowego w oTnieVieniu To TYieci 
prYeTVYkolnXcU (3-6 laW) oraY aVpiracji polVkicU roTYiców w VWoVunku To icU 
TYieci ucYącXcU Vię jęYXka angielVkiego. OViążka ToVkonale wpiVuje Vię  
w obecną rYecYXwiVWość eTukacXjnąH gTXż jak wXnika Y noweliYacji poTVWawX 
prograÜowej wXcUowania prYeTVYkolnego i kVYWałcenia ogólnegoH poTpiVa-
nej prYeY ÜiniVWer eTukacjiH oT 1 wrYeśnia 2015 r. wVYXVWkie 5-laWki będą Vię 
ucYXć obowiąYkowo i beYpłaWnie jęYXków obcXcU w prYeTVYkolacU. 

Jej oTbiorcą Üogą bXć wVYXVWkie oVobX inWereVujące Vię probleÜaWXką 
kVYWałcenia jęYXkowegoH Wakie jak naucYXciele jęYXków obcXcUH naucYXciele aka-
TeÜiccX prowaTYącX Yajęcia Y YakreVu kVYWałcenia jęYXkowego lub peTagogikiH 
roTYice oraY VWuTenci kierunków neofilologicYnXcU. Publikacja poYwoli cYXWelni-
koÜ nie WXlko YapoYnać Vię Y WeoreWXcYnXÜi poTVWawaÜi wcYeVnego naucYania 
jęYXkowegoH ale również Üoże VWanowić inVpirację Tla naucYXcieli-prakWXkówH 
kWórYX prowaTYą Tialog Y roTYicaÜi VwoicU ucYniów. ParWo również poTkreślićH 
że niniejVYa praca jeVW cenna Ye wYglęTu na Vwoją inWerTXVcXplinarność. ProbleÜ 
wcYeVnego VWarWu i aVpiracji roTYiców YoVWał Wu prYeVWawionX Y perVpekWXwX 
gloWWoTXTakWXcYnejH peTagogicYnejH pVXcUologicYnej oraY VocjologicYnej.  
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Publikacja ToVkonale wpiVuje Vię w obecnX nurW europejVkiej poliWXki ję-
YXkowej wXrażonej w WYw. VWraWegii barcelońVkiej. JeTnXÜ Y jej priorXWeWów jeVW 
wcYeVne naucYanie jęYXka obcego oraY Üożliwość nauki prYXnajÜniej TwócU 
jęYXków obcXcU. CeleÜ Wak wcYeVnego naucYania jęYXków jeVW ogólne roYbu-
TYenie YainWereVowania i ÜoWXwacji To nauki jęYXków obcXcUH a w konVe-
kwencji kVYWałWowanie w TYiecku poVWaw różnojęYXcYności i ÜięTYXkulWurowo-
ści. P obecnej poVWÜoTerniVWXcYnej erYe poTYiał na klaVX VpołecYne nie jeVW 
już Wak wXraźnX jak kieTXś i VpołecYeńVWwa Vą barTYiej egaliWarne. GlobaliYacja 
oraY licYne YÜianX VpołecYne wpłXnęłX również na YÜianX w VpojrYeniu na 
naucYanie jęYXków obcXcU. InTXwiTualne i VWrukWuralne naucYanie uVWąpiło 
ÜiejVca naucYaniu barTYiej kolekWXwneÜuH YależneÜu oT Vił VpołecYnXcU. 
UcYenie Vię jęYXków obcXcU jeVW ToVWępne Tla każTego beY wYglęTu na jego 
VWaWuV VpołecYnX cYX wiek. MokłaTnie pięć laW WeÜu wTrożono w PolVce refor-
mę ToWXcYącą ÜięTYX innXÜiH obniżenia progu wiekowego naucYania jęYXka 
obcego Y 10-11 na 6-7 laW oraY wprowaTYenia obowiąYkowego naucYania jęYX-
ka obcego oT klaVX pierwVYej VYkołX poTVWawowej. RÜianX We pociągnęłX Ya 
Vobą wYroVW ocYekiwań roTYicówH kWórYX cUcą poTejÜować TecXYje eTukacXj-
ne ToWXcYące icU TYieci. P TYiViejVYXcU cYaVacU nauka jęYXka obcego jeVW po-
VWrYegana prYeY nicU jako warWościowa inweVWXcjaH kWórą warWo roYpocYąć na-
weW  we  wcYeVnXÜ  TYiecińVWwie.  RoTYice  uważająH  że  nauka  jęYXka  wpłXnie  
poYXWXwnie na oViągnięcia VYkolne icU TYieciH a w żXciu ToroVłXÜ poYwoli iÜ na 
oViągnięcie wXVokiego VWaWuVu VpołecYnoÜaWerialnego. MecXYje eTukacXjne 
roTYiców Vą Yależne oT VYeregu cYXnnikówH WakicU jak VWaWuV VocjoekonoÜicYnX 
TeWerÜinującX ToVWęp To ÜaWeriałów eTukacXjnXcUH VWanTarT eTukacji ofero-
wanej w prYeTVYkolacU oraY poliWXka jęYXkowa Tanego kraju. MecXYje roTYiców 
są również wXraYeÜ icU właVnXcU nieVpełnionXcU aVpiracji.  

AuWorka poTYieliła kViążkę na VieTeÜ cYęściH w kWórej pierwVYe WrYX roY-
TYiałX ToWXcYą YagaTnień WeoreWXcYnXcUH a poYoVWałe koncenWrują Vię na Yapre-
YenWowaniu baTania i oÜówieniu jego wXników. P roYTYiale I AuWorka oÜawia 
VYcYegółowo Yałożenia europejVkiej poliWXki jęYXkowej Vkupiając Vię na plurilin-
gwaliźÜie jęYXkowXÜH oViągnięcie kWórego wXTaje Vię bXć koniecYnXÜ aWrXbu-
WeÜ każTego obXwaWela YjeTnocYonej NuropXH YjawiVku „angielVki jako lingua 
franca” oraY narYęTYiacU VłużącXcU wTrażaniu europejVkiej poliWXki jęYXkowej.  

Oolejne Twa obVYerne roYTYiałX AuWorka poświęciła YagaTnieniu wcYe-
Vnego VWarWu jęYXkowego preYenWując go Y kilku perVpekWXw. RoYTYiał II uka-
Yuje perVpekWXwę VocjologicYno-peTagogicYnąH wVkaYującą na rolę jęYXka  
w proceVie awanVu VpołecYnego. JęYXk YoVWał Wu prYeVWawionXH jako forÜa 
kapiWału kulWurowegoH w kWórego prYekaYXwaniu oraY roYbuTYaniu aVpiracji 
eTukacXjnXcU (również WXcU YwiąYanXcU Y nauką jęYXka obcego) iVWoWną rolę 
pełnią roTYice TYiecka. R kolei roYTYiał III ToWXcYX perVpekWXwX TXTakWXcYnej  
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i ukaYuje oViągnięcia Üałego TYiecka w YakreVie roYwoju jęYXkowegoH po-
YnawcYego  i  afekWXwnego  w  VXWuacjacUH  gTX  ucYX  Vię jęYXka  obcego  w  wa-
runkacU naWuralnXcU lub w klaVie. AuWorka wXciąga wnioVekH że oViągnięcia 
TYiecka w nauce jęYXka obcego nie Yależą oT VaÜego wieku roYpocYXnania 
naukiH ale oT jej inWenVXwnościH WYn. oT ilości konWakWu Y jęYXkieÜ obcXÜ.  

SYcYególnej uwaTYe polecaÜ roYTYiałX IV-VIIH VWanowiące cYęść eÜpi-
rXcYną pracX. MoWXcYą one barTYo ciekawXcU baTań VonTażowXcU prYeprowa-
TYonXcU wśróT WrYecU grup baTanXcUJ roTYicówH TXrekWorów prYeTVYkoli oraY 
naucYXcieli jęYXków obcXcU prowaTYącXcU Yajęcia w prYeTVYkolacU. AuWorka 
YaVWoVowała w VwoiÜ baTaniu Yarówno kweVWionariuVYeH jak i wXwiaTX. Mu-
żXÜ aWuWeÜ cYęści baTawcYej jeVW YiluVWrowanie TYiałań eTukacXjnXcU i aVpira-
cji roTYiców w forÜie kilku VWuTiów prYXpaTkuH kWóre obok wXników baTań 
ilościowXcU i jakościowXcU Vą cennXÜ źróTłeÜ inforÜacji Tla cYXWelnika.  

AuWorka pokaYała w VwoiÜ prYejrYXVWXÜ wXwoTYieH wiele ciekawXcU Ya-
leżności poÜięTYX aVpiracjaÜi eTukacXjnXÜi roTYiców w VWoVunku To icU TYieciH 
a poYioÜeÜ icU wXkVYWałceniaH icU właVną YnajoÜością i korYXVWanieÜ Y jęYXków 
obcXcUH a również płcią TYiecka. PXniki baTań prowaTYonXcU w prYeTVYkolacU 
wśróT naucYXcieli jęYXków obcXcU oraY TXrekWorów również pokaYują wiele 
ciekawXcU fakWów ToWXcYącXcU oTbXwającej Vię WaÜ eTukacji jęYXkowejH VYcYe-
gólnie różnic poÜięTYX poYioÜeÜ i konWrolą ÜerXWorXcYną naucYania w pla-
cówkacU pańVWwowXcU i prXwaWnXcU o profilacU ogólnXcU lub jęYXkowXcU.  

Gorąco polecaÜ niniejVYą publikacjęH kWóra VWanowi iVWoWne wYboga-
cenie iVWniejącej liWeraWurX prYeTÜioWu. Sięgając po Wę lekWuręH jako naucYX-
ciele i roTYiceH ÜożeÜX prYXjrYeć Vię właVnXÜ aVpiracjoÜ w VWoVunku To 
naVYXcU ucYniów i TYieci oraY uVWrYec Vię błęTówH jakiÜi jeVW VWawianie na-
VYXÜ poTopiecYnXÜ YbXW wXVokicU i nierealnXcU wXÜagań. 


