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MarYanna OarolcYuk 
UniwerVyWeW w BiałyÜVWoku 

ROLA RNFLNOSJI P PRRYGOTOPANIU UCRNIA  
MO OOÓUNIOACJI ÓIĘMRYOULTUROPNJ  

NA LNOCJI JĘRYOA ROSYJSOINGO 

TUe role of reflecWion in preparing learnerV for inWerculWural  
communicaWion Turing leVVonV of RuVVian 

TUiV arWicle aWWeÜpWV Wo iTenWifX ÜeaVureV for WeacUing anT learning a 
foreign language wiWU focuV on WUe reflecWive anT conVciouV approacU. 
TUe objecWive iV Wo Tevelop appropriaWe aWWiWuTeV on WUe parW of learnerV 
WowarTV RuVVia anT RuVVianV anT WUuV Wo prepare WUeÜ for inWerculWural 
coÜÜunicaWion Turing leVVonV of RuVVian aV a VeconT foreign language 
in VcUool. Muring WUeVe leVVonV work on VWuTenW aWWiWuTeV requireV WUe 
WeacUer Wo uVe ÜulWi-faceWeT WecUniqueV anT forÜV of WeacUing. AÜong 
WUeVeH worWU ÜenWioning iV WUe uVe of reflecWive viVualiYaWionH coÜpari-
Von of culWureVH anT conVciouV eÜpUaViV of wUaW iV valuable anT inWer-
eVWing in oWUerV. TecUniqueVH wUicU appeal Wo WUe eÜoWionV of VWuTenWVH 
anT Tevelop WUeir eÜpaWUX are uVeT in WUe conWexW of RuVVian aV a Ve-
conT foreign language in VcUool. 

OeyworTVJ RuVVian languageH VeconT foreign language in VcUoolH aWWi-
WuTeVH inWerculWural coÜÜunicaWionH reflecWion 

Słowa klucYoweJ JęYXk roVXjVkiH Trugi jęYXk obcX w VYkoleH poVWawXH ko-
Üunikacja ÜięTYXkulWurowaH reflekVja 

 
 

1. PVWęp 
 

SWepUen R. CoveX (2007J 248) poTkreślaH że YTolność koÜunikacji Wo najważ-
niejVYa uÜiejęWność żXciowa. ParunkieÜ VkuWecYnego wVpółTYiałania jeVW 
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YroYuÜienie Trugiej oVobX. Ocenianie wVpółroYÜówcX prYeT prYXVWąpienieÜ 
To Tialogu powoTujeH że nigTX nie YroYuÜie Vię go naprawTę w konWakWacU 
inWerperVonalnXcU. Na gruncie eTukacji VYkolnej również Ywraca Vię uwagę na 
tę ważną uÜiejęWność. NajważniejVYXÜ celeÜ nauki jęYXków obcXcUH weTług 
nowej PoTVWawX PrograÜowej (PP 2010)H jeVW uÜiejęWność VkuWecYnego poro-
YuÜiewania Vię. NależX więc koniecYnie uwrażliwić ucYącXcU Vię na inne kulWu-
rXH jęYXki i naroTowościH abX nie oceniali YbXW pocUopnie parWnera koÜunika-
cXjnego repreYenWującego inną naroTowość oraY jego YacUowań werbalnXcU  
i niewerbalnXcU. Uwarunkowania oVobowościowe (Vavoir-êWre)H wieTYa (Vavo-
ir)  i  uÜiejęWności  (Vavoir-faire) VWanowią YaVobX jeTnoVWki wpłXwające na ja-
kość TYiałań koÜunikacXjnXcU i VkuWecYność poroYuÜienia Y prYeTVWawicieleÜ 
innej kulWurX. JeTnXÜ Y eleÜenWów wcUoTYącXcU w VkłaT cYXnników inTXwi-
TualnXcU YwiąYanXcU Y oVobą ucYącego Vię Vą poVWawX wobec jęYXka obcego 
(JO) oraY luTYi repreYenWującXcU określonX obVYar kulWurowX. 

P niniejVYXÜ arWXkule YiTenWXfikowano YroYuÜienie YnacYenia poVWaw 
ucYniów w prYXgoWowaniu To koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej na lekcji jęYXka 
roVXjVkiego. PoTjęWo również próbę określenia VpoVobów naucYania i ucYenia 
VięH ukierunkowanXcU na reflekVXjne i świaToÜe poTejścieH kVYWałWującXcU 
oTpowieTnie poVWawX ucYnia wobec RoVji i RoVjanH a WXÜ VaÜXÜ prYXgoWo-
wującXcU go To koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej na lekcji jęYXka roVXjVkiego 
jako Trugiego obcego.     

 
2. RnacYenie poVWaw w prYygoWowaniu To konWakWów mięTYykulWurowycU 

na lekcji JO 
 

PoVWawX Tefiniowane Vą jako „oWwarWość i YainWereVowanie nowXÜi To-
świaTcYeniaÜiH innXÜi oVobaÜiH koncepcjaÜiH naroTaÜiH VpołecYeńVWweÜ  
i kulWuraÜi; Vkłonność To relaWXwiYacji właVnego kulWurowego punkWu wiTYe-
nia oraY YwiąYanego Y niÜ kulWurowego VXVWeÜu warWości; Vkłonność i uÜie-
jęWność TXVWanVowania Vię wobec konwencjonalnXcU naVWawień To różnic 
kulWurowXcU” (NSOOJH 2003J 97).  

NegaWXwne eÜocje YwiąYane Y wXobrażenieÜ RoVjiH RoVjan i jęYXka 
roVXjVkiegoH brak goWowości i cUęci poYnaniaH YroYuÜienia nie WXlko YaburYają 
prYXVYłe relacje ÜięTYXkulWuroweH ale prYeTe wVYXVWkiÜ uWruTniają proceV 
naucYania i ucYenia Vię Trugiego jęYXka obcego w warunkacU VYkolnXcU. 
Różnice w prYXjęWXcU VXVWeÜacU koÜunikacXjnXcU Üogą poWęgować konflik-
WX na Wle oTÜiennXcU warWości poliWXcYnXcUH iTeologicYnXcU cYX VpołecYnXcU. 
CYęVWo prYXcYXniają Vię To WworYenia i uWrwalania barier VpołecYnXcU i po-
TYiałów na „ÜX” i „oni”. MoroWa MiViejuk (1999J 107) poTkreślaH że „najważ-
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niejVYą barierąH jaka pojawia Vię w konWakWacU Y ‘innXÜ’H Vą naVYe VWereoWXpX 
i uprYeTYenia. To one barTYo cYęVWo Vą poTVWawą Tla TecXYji o konkreWnXcU 
YacUowaniacU wobec ‘InnXcU’. MecXTują o prYXTYieleniu puli praw i obo-
wiąYków wobec świaWaH Tanego kraju cYX VpołecYności lokalnej”.  

MiÜoH że eliÜinacja i ÜoTXfikacja VWereoWXpów i uprYeTYeń Vą wXjąWkowo 
WruTne Ye wYglęTu na icU ogroÜną WrwałośćH Wo „naVWawienia Üożna jeTnak  
i WrYeba kVYWałWować. Rarówno VWereoWXpXH jak Weż uprYeTYenia Üogą YaWeÜH 
poprYeY uświaToÜienie i YaVWoVowanie oTpowieTnicU WecUnikH ulec relaWXwiYa-
cji. UprYeTYenia jako wXnik naVWawień Üogą niekieTX bXć wXeliÜinowane bądź 
YÜiniÜaliYowaneH TYięki cYeÜu YoVWanie ułaWwiona barTYiej obiekWXwna percep-
cjaH  a  jeTnocYeśnie  oViągnięWa  więkVYa  oWwarWość i  Wolerancja  w  VWoVunku  To  
WegoH co inneH nieYnane” (RawaTYkaH 2004J 208; por. CYXkwinH 1999J 120). 

PrYXgoWowanie To koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej na lekcji jęYXka ro-
VXjVkiego powinno również uwYglęTniać We poYXWXwne poVWawX i wXobraże-
nia ucYniów o RoVji i RoVjanacUH kWóre YoVWałX nabXWe prYeT roYpocYęcieÜ 
nauki JO lub ukVYWałWowane w jej Wrakcie. Są one YaYwXcYaj YwiąYane Y wie-
TYą realioYnawcYą i kulWuroYnawcYą określonego obVYaru jęYXkowego. Po-
winnX bXć wYÜacniane jako YjawiVka inWereVująceH ciekaweH kWóre ułaWwiają 
YroYuÜienie Trugiego cYłowieka i świaWa oraY ÜoWXwują jeTnoVWkę To głęb-
VYego poYnawania innej kulWurX i jęYXka obcego. JerYX NikiWorowicY (1995J 
84) poTkreślaH że jeTnXÜ Y celów VYcYegółowXcU Wakiej eTukacji jeVW oTbie-
ranie oTÜienności i „inności” nie jako YagrożeniaH ale jako cYegoś prYXjaYne-
goH co poVYerYa UorXYonWX. ReinUolT UWri (2008J 107) YaYnacYaH że „już prYeT 
VpoWkanieÜ różnXcU kulWur Üożna Vię ucYXć eleÜenWów i jęYXka innej kulWu-
rXH abX ’profilakWXcYnie’ VWworYXć pewien poYioÜ YnajoÜości i poroYuÜie-
nia”. NlżbieWa CYXkwin (1999J120) uważa naWoÜiaVWH iż najlepVYXÜ VpoVobeÜ 
kreowania właściwXcU poVWaw i eliÜinacji negaWXwnXcU jeVW prewencja.  

P buTowaniu TobrXcU poVWaw cUoTYi Weż o WoH abX TYięki poYnaniu 
różnic i YroYuÜieniu prYeTVWawicieli innXcU kulWurH barTYiej ubogacać i oT-
najTXwać Viebie. „Jak bowieÜ poTkreśla PiWkowVkiH YÜaganie Vię Y ‘nieprYej-
rYXVWością innego’ jeVW VpoVobeÜ na ‘właVną nieprYejrYXVWość’. Lepiej poWra-
fiÜX YroYuÜieć ViebieH Vwoją kulWuręH właVne w niej uVXWuowanieH jeżeli wło-
żXÜX wXViłek w YroYuÜienie kulWurX innXcU” (SobeckiH 1999J 92). MoroWa 
MiViejuk (1999J 105) wVkaYujeH że Wo właśnie różnice powoTująH że Tialog 
jeVW inWereVującXH obca kulWura cenna Tla innXcUH a głównXÜ YaTanieÜ w 
proceVie eTukacji VYkolnej „jeVW poÜoc ucYnioÜ YroYuÜieć Wę różnoroTnośćH 
poTłoża konflikWówH uwrażliwić na oTÜienność nie po WoH bX je ToVWrYegaćH 
ale  po WoH  bX  poWrafili  WwórcYo VpojrYeć na  probleÜX Wego świaWa.  ŁX  uÜieli  
wYiąć uTYiał w pokojowXÜ negocjowaniu konflikWów”.  
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P konWekście powXżVYXcU roYważań warWo prYXWocYXć pogląTX Carla 
RogerVa (1957J 95-103 Ya OuVio 2011J 76) na WeÜaW cYXnników uÜożliwiają-
cXcU oVobowe inWerakcje. PXÜienia on WrYX koniecYne i jeTnocYeśnie wX-
VWarcYające warunki Tla YaiVWnienia relacji inWerperVonalnej. Są WoJ VWoVow-
nośćH beYwarunkowo poYXWXwnX VWoVunek oraY pełne eÜpaWii YroYuÜienie.  
 
3. MiagnoYa poVWaw ucYniów wobec RoVji i RoVjan jako warunek 

prYygoWowania młoTYieży To poroYumienia mięTYykulWurowego  
 

PrYeprowaTYone w roku VYkolnXÜ 2012I13 baTanie wśróT 90 ucYniów TwócU 
VYkół śreTnicU w ŁiałXÜVWokuH kWórego celeÜ bXło YTiagnoYowanie poVWaw afek-
WXwnXcU wYglęTeÜ RoVji i RoVjanH wXkaYałoH że Üożna je prYXporYąTkować To 
WrYecU grup1. JeVW Wo obVYar negaWXwnXcU wXobrażeń o RoVji i RoVjanacUH obVYar 
poYXWXwnXcU naVWawień oraY obVYar poVWaw neuWralnXcU (Wabela 1).  
 

RoTYaj poVWawH 
wyobrażeń wobec 
RoVji i RoVjan 

PrYykłaTy obraYów RoVji i RoVjan w wyobrażeniacU ucYniów 

 
 
 
NegaWXwne 

RoVjaJ wXTarYenia UiVWorXcYne (Truga wojna świaWowaH łagrXH OaWXńH SWalinH 
LeninH koÜuniYÜ)H wVpółcYeVna VXWuacja poliWXcYna (nieTeÜokraWXcYnaH PuWin 
– TXkWaWor)H VpecXficYnX kliÜaW (YiÜno)H Tuże Yróżnicowanie VpołecYeńVWwa 
poT wYglęTeÜ VWaWuVu ÜaWerialnegoH kraj Vłabo roYwinięWX; RoVjanieJ YacUo-
wania obXcYajowe (naTużXwanie alkoUolu)H VXWuacja ekonoÜicYno-VpołecYna 
(luTYie barTYo bogaci lub barTYo bieTni); cecUXJ VkąpiH wXwXżVYają VięH okaYu-
ją niecUęć Tla innXcU naroTówH wulgarni;  wXgląTJ luTYie w cYapkacU uVYaW-
kacUH babcie w cUuVWkacUH oVWrX ÜakijażH fuWra i YłoWe YębX  

 
 
PoYXWXwne 

RoVjaJ piękne ÜiaVWaH krajobraYXH YabXWkiH cerkwie; wVpaniała kulWura (ÜuYX-
kaH baleWH CYajkowVkiH Anna Oarenina); warWo YwieTYić; RoVjanieJ prYXjaźniH 
gościnniH YaraTniH Y pocYucieÜ UuÜoruH TuÜni Ye Vwojej ojcYXYnXH wierYącXH 
TobrYX VporWowcXH VoliTarni wobec Vwojego naroTuH proVWoWa w ÜXśleniu 

 
NeuWralne 

RoVjaJ brak określonego VWanowiVkaH wXobrażeniaH wieTYX  
RoVjanieJ licYX Vię cYłowiekH a nie pocUoTYenie 

 

Tabela 1J PoVWawX ucYniów VYkół śreTnicU wobec RoVji i RoVjan (opracowanie właVne).  
 

PejoraWXwne wXobrażenia o RoVji i RoVjanacU prYXcYXniają Vię To nega-
WXwnXcU poVWawH a cYaVaÜi naweW To wrogiego naVWawienia wobec VpołecYeń-
VWwaH kulWurX i jęYXka roVXjVkiegoH co prYejawia Vię w wXpowieTYiacU ÜłoTYieżX 
                                                             
1 SYcYegółowe wXniki baTania YoVWałX oÜówione w arWXkuleJ M. OarolcYukH 2014. „PoVWawX 
ucYniów VYkół śreTnicU wobec RoVji i RoVjan. PnioVki Y baTań”. AcWa Polono-RuWUenica  
(w Truku). Na poWrYebX niniejVYego WekVWu auWorka oTnoVi Vię To wXników jakościowXcU.  
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(TaÜ jeVW paWologia; PrYeTe wVYyVWkiÜ RoVja nie poToba Üi Vię Ye wYglęTów 
kulWuralnycU; Religia jeVW WaÜ barTYo Vurowa i nie licYą Vię Y luTźÜi; Nie cierpię 
brYÜienia Wego jęYyka)2. UcYniowie wXkaYującX prYXcUXlne poVWawX poYXWXw-
nie wXpowiaTają Vię o RoVji jako krajuH kWórX warWo YobacYXćH a RoVjanacU jako 
luTYiacUH kWórXcU cUęWnie poYnają (Byłoby Wo barTYo ciekawe poYnać jego [Ro-
Vjanina – Top. M.O.] kulWurę; Może TYięki WeÜu [TYięki cYęVWVYXÜ konWakWoÜ – 
Top. M.O.] ÜoglibyśÜy icU lepiej poYnać; Cenię icU kulWuręH ale nie Wą oVobiVWą). 
UcYniowieH kWórXcU Üożna Yakwalifikować To obVYaru neuWralnegoH wielokroW-
nie poTkreślaliH że nie Ynają RoVjanH ani RoVji na WXleH abX oceniać kraj i Vpołe-
cYeńVWwo. PonaTWo ÜłoTYież Y WrYeciej grupX Vkupia Vię w VwoicU wXpowie-
TYiacU na cYłowieku (VYefieH VąVieTYieH WurXścieH parWnerYe)H jego kulWurYe oVo-
biVWejH a nie naroTowości (Nie ÜiałaÜ Üożliwości TłużVYej roYÜowy Y RoVja-
naÜiH więc nie Üogę icU ocenić; Co Wo Ya różnica kiÜ bęTYie Üój VąViaT?; Jeśli 
bęTYie TobryÜ prYełożonyÜH Wo naroTowość nie Üa YnacYenia).     

Nie ulega wąWpliwościH że abX uÜiejęWnie kVYWałWować poVWawXH naVWa-
wieniaH wXobrażenia ucYnia naucYXciel powinien je najpierw YiTenWXfikować. 
PoYXWXwne aVocjacje warWo YaWeÜ wYÜacniaćH roYwijaćH negaWXwne Yaś po-
winnX bXć punkWeÜ wXjścia To prYeÜXśleń ucYniów naT ToWXcUcYaVowXÜ 
poVWrYeganieÜ innej kulWurXH To roYwijania uÜiejęWności uświaToÜienia  
i YroYuÜienia YjawiVk kulWurowXcU.  
 
4. ReflekVja jako świaTome oTYwiercieTlenie obiekWywnej rYecYywiVWości 
 
PXTaje VięH że abX YroYuÜieć należX „YaWrYXÜać Vię”H YaWrYXÜać VYXbko płX-
nące ÜXśliH YaVWanowić VięH prYeanaliYować jakieś YjawiVko. ReflekVja jeVW 
nieYbęTnaH abX pogłębić poYXWXwne naVWawienie lub YwerXfikować ToWXcU-
cYaVową opinię o VpołecYnościH kWórej jęYXka ÜłoTYież ucYX VięH a w konVe-
kwencji prYXgoWować To TobrXcU konWakWów Y oVobaÜi Y różnXcU obVYarów 
kulWurowXcU. CUoTYi o WoH abX ucYeń uświaToÜił VobieH że jego wiTYenie 
świaWa jeVW cYęVWo VubiekWXwne; poYnawanieH oWwieranie Vię na nowe To-
świaTcYenia jeVW warWością wYbogacającą jego VaÜegoH a nieuYaVaTnione 
ocenianie negaWXwnie VWXgÜaWXYuje konWakWX ÜięTYXkulWurowe. ReflekVja 
ściśle wiąże Vię Y pojęcieÜ świaToÜościH kWóre Tefiniowane jeVW „jako YTol-
ność uÜXVłu luTYkiego To YTawania Vobie VprawX (Ü.in. To Vłownego opiVa-
nia) Y właVnXcU prYeżyć pVXcUicYnXcUH a więc To oTYwiercieTlania obiekWXw-
nej rYecYXwiVWości” (SYulcH 1997J 213). PanTa PoronowicY (2006J 28) Tefi-
niuje reflekVję jako VWan „głębokiego naÜXVłu prYeT TYiałanieÜ lub wXTa-
nieÜ  ocenX  cYegokolwiek.  ReflekVXjnX  jeVW  YaWeÜ  Waki  cYłowiekH  kWórX  nie  
                                                             
2 OurVXwą YapiVano orXginalne oTpowieTYi ankieWowanXcU. 
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poTejÜuje cYXnnościH ani nie wXgłaVYa pocUopnXcU oVąTówH YaniÜ proble-
Üu TokłaTnie nie prYeÜXśli (…). IVWoWnX jeVW Wu YaWeÜ probleÜ VaÜoświa-
ToÜościH Ywrócenia ÜXśli ku Vobie VaÜej”.   

ŁuTowanie UarÜonijnXcU VWoVunków ÜięTYX oVobaÜi repreYenWującXÜi 
różne kulWurXH prYXgoWowanie To TialogicYnXcU inWerakcji Üożna oViągnąć Trogą 
krXWXcYnej reflekVjiH kWórej YaVaTnicYXÜ punkWeÜ jeVW świaToÜość w nabXwaniu 
wieTYX w obVYarYe poTobieńVWw i różnic ÜięTYX kulWuraÜiH roYpoYnawanie wła-
Vnej WożVaÜości kulWurowejH analiYowanie proceVów koÜunikacXjnXcU (MiViejukH 
1999J 106). PrYXgoWowanie To konWakWów Y prYeTVWawicielaÜi innej kulWurX wX-
Üaga roYwijania u ucYniów uÜiejęWności VaÜoTYielnej reflekVji naT poViaTaną 
wieTYą o innej naroTowościH TokonXwania VXVWeÜaWXcYnej werXfikacji poViaTa-
nej wieTYX i naVWawień poT kierunkieÜ naucYXciela. ŚwiaToÜa analiYa różnXcU 
obVYarów innej kulWurX Üoże VpowoTowaćH że „nauka jęYXków obcXcU bęTYie 
prYeciwTYiałała iVWniejącXÜ negaWXwnXÜ VWereoWXpoÜ i uprYeTYenioÜ” (Ra-
waTYkaH 2004J 215). RuYanna ŁoguÜił (2009J 174)H kWóra oTbXła poTróż To RoVji 
i opowieTYiała o WXÜ ToświaTcYeniu poprYeY Yrobione prYeY Viebie foWografieH 
akcenWuje YnacYenie świaToÜej obVerwacji oWacYającego ją świaWa i Vnuje iVWoWnX 
Tla naVYXcU roYważań wXwóTJ „OieTX jeVYcYe raY prYXgląTaÜ Vię wXbranXÜ 
prYeY Viebie YTjęcioÜH ciekawX wXTaje Üi Vię fakWH że WeH kWóre uYnałaÜ Ya VWe-
reoWXpowX VpoVób paWrYenia na rYecYXwiVWośćH Wo gównie foWografie Yrobione 
wówcYaVH gTX nie koncenWrowałaÜ Vię na baTanXÜ prYeY Viebie YjawiVkuH a po 
proVWu ‘pVWrXkałaÜ YTjęcia’. R kolei wiTokiH kWóreH ÜoiÜ YTanieÜH oTkrXwają 
głębVYe WreściH Wo We wXkonane w VpoVób świaToÜX”.  

Praca na lekcji jęYXka roVXjVkiego naT poVWawaÜi ucYniów wobec 
prYeTVWawicieli innXcU kulWurH pobuTYanie ciekawościH roYwijanie oWwarWości 
na nowe ToświaTcYenia oraY YTolności reflekVXjnej obVerwacji właVnej kulWu-
rX wXÜaga uwYglęTnienia prYeY naucYXciela wieloaVpekWowego wXkorYXVWa-
nia ÜeWoT i forÜ naucYania. NależX Weż YaYnacYXćH że biorąc poT uwagę kon-
WekVW VYkolnXH reflekVja poTejÜowana prYeY ÜłoTYież w Wrakcie lekcjiH naVWę-
puje po YTiagnoYowaniu poVWaw ucYniówH a WXÜ VaÜXÜ uświaToÜieniu 
prYeY nicU naVWawień wobec RoVji i RoVjan. ObejÜuje ona świaToÜą analiYę 
Wreści werbalnXcU oraY wiYualnXcUH poT kierunkieÜ naucYXciela oraY auWo-
analiYę wXpowiaTanXcU prYeY ucYniów VąTówH opiniiH prYekonań. Rapropo-
nowane niżej VpoVobX pracX na lekcji uYupełniają Vię3.  

                                                             
3 PrYeTVWawiona koncepcja Üa cUarakWer raÜowX. OonkreWne YaTania oÜówiono  
w arWXkuleJ M. OarolcYukH 2014. „SpoVobX kVYWałWowania poVWaw ucYniów wobec 
RoVji i RoVjan na lekcji jęYXka roVXjVkiego jako Trugiego obcego” (wJ) P Tialogu jęYy-
ków i kulWurH ParVYawa (w Truku). 
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· SWoVowanie reflekVyjnej wiYualiYacji na lekcji jęYyka roVyjVkiego 
PXkorYXVWanie VYeroko roYuÜianej wiYualiYacji na lekcji jęYXka roVXjVkiego 
jeVW VYcYególnie uYaVaTnione. UÜożliwiaH wXTaje VięH że najVYXbciejH pokaYa-
nie YjawiVk nieToVWępnXcU beYpośreTniej obVerwacji. UłaWwia korXgowanie 
negaWXwnXcU wXobrażeń ucYniów lub pogłębienie YainWereVowania WeÜaWa-
Üi kulWuroYnawcYXÜiH realioYnawcYXÜiH a Wakże Yaciekawienie nowXÜi. Mo-
że Wo bXć wXkorYXVWanie fragÜenWów prograÜów WelewiYXjnXcUH InWerneWuH 
foWografiiH obraYów lub albuÜów foWograficYnXcU. Tego WXpu ÜaWeriałX TX-
TakWXcYne ucYeń Üoże uYnać Ya barTYiej wiarXgoTne niż WekVWX i YTjęcia  
Y poTręcYnikówH ponieważ Vą akWualne. PincenWX Okoń (2003J 289) YauważaH 
że Wakie śroTki TXTakWXcYne Üogą bXć „prYekaźnikieÜ Wak cennXcU warWościH 
Wak wVpaniałXcU wYorów poVWępowaniaH że jako cYXnnik pobuTYającX luTYi 
To wYruVYeń oraY kVYWałWującX icU ÜoWXwacje i poVWawX VWaje Vię cYXÜś nie 
To YaVWąpienia”. Takie poYnanie Üoże iÜplikować głębVYe YroYuÜienie rYe-
cYXwiVWościH barTYiej obiekWXwne VpojrYenie na RoVję i jej ÜieVYkańców. 

R perVpekWXwX kVYWałWowania poVWaw i naVWawień VYcYególną warWość po-
YnawcYą Üają wiaToÜościH ale Wakże prograÜX „na żXwo”H prYXroTnicYeH roY-
rXwkoweH lub poTejÜujące probleÜX VpołecYne. OVoba ucYąca Vię poYnaje re-
alia RoVjiH wXcinki żXcia coTYiennego jej ÜieVYkańcówH icU wXgląTH probleÜXH ale 
również raTościH VpoVób YacUowania werbalnego i niewerbalnego w WXcU VXWu-
acjacU. PrograÜX We inVpirują To prYeÜXśleń naT ToWXcUcYaVowXÜ poVWrYega-
nieÜ Tanej naroTowościH cYęVWo obalają VWereoWXpXH ÜiWX o Tanej VpołecYnościH 
YÜieniają naVWawienie To niej. Muże YnacYenie poYnawcYe Üają również filÜX 
fabularne i TokuÜenWalne. ObcojęYXcYne filÜX pokaYują poVWrYeganie innXcU 
kulWur prYeY Wwórców WXcU filÜów lub icU boUaWerów (na prYXkłaT PolakówH 
AÜerXkanów prYeY RoVjan)H VpoVób roYuÜienia innXcU naroTowościH co Üoże 
bXć prYXcYXnkieÜ To reflekVji i TXVkuVji poTejÜowanej prYeY ucYniów.        

· ReflekVyjne porównywanie kulWur w celu uświaToÜienia prYeY ucYniów różnic 
PrYeTe wVYXVWkiÜ akcenWuje Vię poTejście porównawcYe w YakreVie kulWurX 
właVnej ucYnia oraY kulWurX Tla niego InnejH nieYnanej lub w TanXÜ ÜoÜen-
cie niecUcianej. CeleÜ Wakiego naucYania jeVW „pokaYanie ucYniowiH że właVnX 
VWXl żXcia i poVWępowania nie jeVW ‘naWuralnX’ (cYXli jeTXnX ÜożliwX)H ale ‘kul-
WuralnX’ (cYXli opanowanX poTświaToÜie w efekcie prYebXwania w określo-
nXÜ oWocYeniu). P poTejściu porównawcYXÜ iVWoWne jeVW wVkaYanie TXna-
Üiki YacUowań kulWurowXcUH Üożliwości wprowaTYania YÜianH faÜiliarXYo-
wania WegoH co obce i roYwijanie uÜiejęWności obVerwowania Y TXVWanVeÜ 
WegoH co właVneH Wakże poT kąWeÜ ewenWualnego wprowaTYenia YÜian“ 
(AlekVanTrowicY-PęTicUH 2005J 36). UświaToÜienie różnic ÜięTYX kulWurą 
ucYnia a kulWurą prYeY niego oTkrXwanąH cYaVeÜ Obcą lub InnąH wpłXwa na 
wnikliwe poYnanie i YroYuÜienie Wej TrugiejH ale również na uÜacnianie Woż-
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VaÜości kulWurowej ucYnia. Mbanie o WożVaÜość kulWurową ucYącego Vię jeVW 
nieYbęTnXÜ ogniweÜ w proceVie naucYania i ucYenia Vię JOH ponieważ „uYna-
nie WożVaÜości innXcU jeVW jeTnak ToÜeną oVób poViaTającXcU Vilne pocYucie 
Vwojej właVnej WożVaÜości VpołecYnejH kWóra poTcYaV konWakWu Y innością Yo-
VWaje ToTaWkowo wYÜocniona i wYbogacona” (MikułkaH 2013J 61). 

· ReflekVXjne poTkreślanie poTobieńVWw i poTejÜowanie WeÜaWów WruTnXcU 
JeTnXÜ Ye VpoVobów ÜoTXfikacji uprYeTYeń i VWereoWXpów poVWulowanXcU 
prYeY Ł. Peigla i P. ŁukaVYewVkiego (1992H por. RoTcYenkowaH 2009J 66) 
jeVW akcenWowanie poTobieńVWwH kWóre polega na ukierunkowaniu percepcji 
jeTnoVWki na WoH co naV łącYX. ŁaTania wVkaYująH że Wakie poTejście YwiękVYa 
VXÜpaWię To Trugiej oVobX – poTobnej To JAH YÜniejVYa prawTopoTobień-
VWwo YacUowań agreVXwnXcU. PoTobnX pogląT wXraża AgaWa ŁacUórY (2009J 
127)J „kulWura obca VWaje Vię w prYXjeÜnX VpoVób ‘Üniej obca’H jeśli Üniej 
obcX okaYują Vię jej prYeTVWawiciele (oraY – VXÜeWrXcYnie – jeżeli ÜX jeVWe-
śÜX prYeY nicU WrakWowani jako Vwoi)”. 

Nie należX unikać WeÜaWów WruTnXcUH wXbielać UiVWoriiH ale wręcY 
prYeciwnie uwYglęTniać konWekVW UiVWorXcYnXH ToświaTcYenie VąVieTYWwa 
PolVki i RoVjiH Y iVWniejącXÜ bagażeÜ ÜiWówH VWereoWXpów i VpeWrXfikowanXcU 
w kulWurYe wYajeÜnXcU obraYów. PoTejście Wakie powoTujeH że naucYXciel 
VWaje Vię barTYiej wiarXgoTnX w ocYacU ucYniaH a proceV naucYania i ucYenia 
Vię JO auWenWXcYnXH VYcYerXH nieYakłaÜanX. LucXna AlekVanTrowicY-PęTicU 
(2005J 37) konVWaWujeH że poTVWawową YaVaTą Wakiego kVYWałcenia powinien 
bXć „ VYacunek Tla WożVaÜości kVYWałconego i oTVWępowanie oT prób ‘prYero-
bienia’ go na innX ÜoTel kulWurowX”. 

· ŚwiaToÜe akcenWowanie WegoH co warWościowe i inWereVujące u innycU 
WłaTXVław ŃigarVki (2003J 98) YaYnacYaH że „roYbuTYenie YainWereVowań żXcieÜH 
obXcYajaÜiH kulWurąH oViągnięciaÜi innXcU naroTów prowaTYi To YacUowań wX-
YwalającXcU cUęć poYnania Wakże jęYXków obcXcU i uYXVkiwania w Wej TYieTYinie 
YnacYnXcU VukceVów”. ManuWa MarkowVka (1994J 325-334)H analiYując VpołecY-
ności pogranicYaH poTkreślaH że inneH obce VWaje Vię po proVWu poWrYebne wów-
cYaVH gTX poVWrYegane jeVW jako inWereVująceH faVcXnująceH poWrYebne Tla YroYu-
Üienia świaWaH ÜoWXwów TYiałań luTYi w bliżVYXÜ i TalVYXÜ oWocYeniu.  

PoTkreślanie na lekcji jęYXka roVXjVkiego WegoH co warWościowe i inWere-
Vujące  w  innej  kulWurYe  prYXcYXnia  Vię nie  WXlko  To  YaciekawieniaH  ale  Weż To  
relaWXwiYacji właVnego kulWurowego punkWu wiTYeniaH ponieważ „ToVWrYeganie 
WegoH co warWościowe u innXcUH wiąże Vię Ye YwiękVYonXÜ wXViłkieÜ poYXWXw-
nej walorXYacji właVnej kulWurX” (SobeckiH 1999J 94). UÜiejęWna praca na lekcji 
JO Ye VWereoWXpaÜi oTnoVYącXÜi Vię To innXcU naroTowości Üoże poYXWXwnie 
oTTYiałXwać na auWoVWereoWXp polVkicU ucYniówH kWórX „cYęVWo jeVW niebeY-
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piecYnie niVki. SaÜoocena Polaków Wo YwXkle paVÜo waT naroTowXcUH a niVka 
VaÜoocena nie wpłXwa na uTane konWakWX ÜięTYXkulWurowe. UprYeTYenieH 
połącYone Y pocYucieÜ niżVYościH Y górX upośleTYa jakość konWakWów poÜięTYX 
prYeTVWawicielaÜi różnXcU kulWur” (AlekVanTrowicY-PęTicUH 2005J 27). 

· OTwoływanie Vię To eÜocji ucYniówH roYwijanie icU eÜpaWii 
MarYena ŻXlińVka (2003J 52) Ywraca uwagęH że naucYanie JO wXÜaga 
uwYglęTnienia poWrYeb eÜocjonalnXcU ucYniaH YwłaVYcYa roYwijania eÜpaWii 
oraY YTolności „akcepWowania oTÜiennXcU poVWaw i paWrYenia na świaW Y róż-
nXcU punkWów wiTYenia”. NależX poTkreślićH  że roYwijanie eÜpaWii  jeVW VYcYe-
gólnie WruTneH ponieważH jak TowoTYi SWepUen R. CoveX (2007J 251)H jeTnoVWka 
YwXkle VWara VięH abX Wo ją YroYuÜianoH na świaW paWrYX prYeY prXYÜaW VaÜego 
ViebieH wXpełniona jeVW właVną auWobiografiąH a konWakW Y Trugą oVobą prYXbie-
ra  cYęVWo  poVWać ÜonologuH  a  nie  roYÜowX.  NÜpaWXcYnX  Tialog  jeVW  WruTnX  
ÜięTYX oVobaÜi repreYenWującXÜi Wę VaÜą kulWurę i wXTaje Vię bXć jeVYcYe 
WruTniejVYX poÜięTYX jeTnoVWkaÜi repreYenWującXÜi różne kulWurX. Można bX 
naweW YaVWoVować WerÜin eÜpaWia ÜięTYXkulWurowaH roYuÜiana jako prYXjęcie 
punkWu wiTYenia oVobX innej naroTowościH paWrYenie na nią prYeY jej prXYÜaWH 
roYuÜienieH co cYuje roYÜówcaH wiTYenie świaWaH w Waki VpoVóbH w jaki wiTYi 
Wa oVobaH Ye świaToÜością prYXnależności roYÜówcX To innego kręgu kulWu-
rowego.  MiroVław  Sobecki  (1999J  92-93)H  YauważaH  że  eÜpaWia  polega  „na  
oTnaleYieniu reYonanVu Y WXÜ co inne. Owo wVpółbrYÜienie Üa Üieć cUarak-
Wer nie WXle eÜocjonalnXH co inWelekWualnX i powinno bXć buTowane na VoliTnej 
wieTYX ToWXcYącej różnXcU TXÜenVji oTÜienności”. NależX jeTnak paÜięWaćH 
że ucYenie Vię eÜpaWiiH YroYuÜienia jeVW proceVeÜ TługoWrwałXÜH WrwającXÜ 
niekieTX całe żXcie (por. MikułkaH 2012J 108).  

· AkWywność ucYnia w inWerpreWacji poVWrYeganej prYeY niego rYecYywiVWości 
TXlko inicjaWXwaH inWerakcja i akWXwnX uTYiał w poYnaniuH YroYuÜieniu i TYiała-
niu buTuje poVWawę Tialogu i ÜąTrego oWwarcia na inne kulWurX i jęYXki (So-
beckiH 1999J 92). SaÜo prYebXwanie w YróżnicowanXÜ kulWurowo śroTowiVku 
nie prYXcYXnia Vię To eÜpaWXcYnej percepcji probleÜów innXcU i nie cYXni jeT-
noVWki barTYiej oWwarWą (GórniewicYH 2000J 344). Łierne prYXjęcie prYeY ucYnia 
inforÜacji – nieYgoTnejH na prYXkłaT Ye VWereoWXpeÜ cYX jego wXobrażenieÜ  
o VpołecYnościH kWórej jęYXka Vię ucYX – nie VpowoTuje ÜoTXfikacji poVWaw  
i  naVWawień.  Re  wYglęTu  na  Vilne  powiąYanie  VWereoWXpu  Y  eÜocjaÜi  należX  
YaTbać o WoH abX ucYniowie uświaToÜili Vobie eÜocje YwiąYane Y poVWawą 
wobec innej kulWurX i jej prYeTVWawiciela. MoroWa MiViejuk (1999J 107) YaYna-
cYaH że inWerpreWacja uprYeTYeń i VWereoWXpów wpłXwa na poVWawX jeTnoVWkiH  
a nie inWelekWualne TXVkuVje cYX prYXwołXwanie auWorXWeWówH „YacUowanieÜ 
bowieÜ kieruje percepcja rYecYXwiVWości. ŃorÜa warVYWaWów prYX ÜoTXfikacji 
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VWereoWXpów i uprYeTYeń poYwala YrealiYować Yałożenia poTejścia pVXcUoTX-
naÜicYnegoH gTYie każTe YacUowanie jeVW YnacYące”. 

Na kVYWałWowanie poVWawH naVWawień ucYniówH jak również na ÜoWXwo-
wanie To auWonoÜicYnej pracX Üa wpłXw nie WXle licYba inforÜacjiH co oTpo-
wieTnia preYenWacja i inWerpreWacja. SWanowcYo poTkreśla Vię YnacYenie inTX-
wiTualnego wXViłku ucYnia w YTobXciu wieTYX o innej kulWurYe (AlekVanTro-
wicY-PęTicUH 2005J 36). CUoTYi o WoH abX w pełni Yaangażować ucYnia w poYna-
nie  WegoH  co  jeVW  nieYroYuÜiałeH  nacecUowane  negaWXwnie  cYX  oTbierane  Vu-
biekWXwnieH ale Weż Yaangażowanie w poYnanie WegoH cYXÜ Vię inWereVuje.  

· UwYglęTnienie koncepcji naucYania jęYyka roVyjVkiego jako Trugiego 
obcego w VYkole   

Pażną regułą w proceVie naucYania Trugiego jęYXka obcego jeVW VWoVowanie 
porównań w raÜacU WrYecU jęYXkówJ ojcYXVWegoH pierwVYego i Trugiego jęYX-
ka obcego (CUłopekH 2009; JakowlewaH 2001). CUoTYi Wu o poYnanie różnXcU 
płaVYcYXYn kulWurowXcU poprYeY porównania (eleÜenWów realioYnawcYXcUH 
kulWuroYnawcYXcUH VocjokulWurowXcUH VWXlów koÜunikacXjnXcU). Porównania 
w raÜacU WrYecU kulWur Vą poÜocne w kVYWałWowaniu oTpowieTnicU poVWaw 
ucYniówH uświaTaÜiają ucYącXÜ Vię różne wXÜiarX kulWuroweH poYwalają 
YTXVWanVować Vię To kulWurX TocelowejH ucYą wnikliwej obVerwacji Y punkWu 
wiTYenia prYeTVWawiciela Yupełnie innej kulWurX; roYwijają oWwarWośćH kVYWał-
Wują wrażliwośćH eÜpaWięH uÜiejęWność oceniania beY negaWXwnego warWo-
ściowania. UcYeń uYÜXVławia VobieH że jęYXk roVXjVki Üoże bXć rYecYXwiVWXÜ 
narYęTYieÜH prYX poÜocX kWórego Üożna Üówić o różnoroTnXcU proble-
ÜacU obejÜującXcU nie WXlko polVki lub roVXjVki obVYar jęYXkowX i kulWurowX. 
PoYa WXÜH Wakie poTejście uÜożliwia wXkorYXVWanie wieTYX i uÜiejęWności już 
poViaTanXcU prYeY ucYniaH nabXWXcU również w raÜacU nauki pierwVYego 
jęYXka obcegoH co uświaTaÜia YaVaTność i celowość poTjęWego wcYeśniej 
wXViłku i ToTaWkowo ÜoWXwuje To TalVYej pracX. Ooncepcja naucYania jęYXka 
roVXjVkiego jako Trugiego obcego w VYkole nawiąYuje To poTejścia plurali-
VWXcYnegoH kWórego główną iTeą jeVW Yapewnienie konWakWu Y różnXÜi jęYX-
kaÜi i kulWuraÜiH co Üa „TecXTujące YnacYenie Tla roYwoju poYXWXwnXcU 
prYekonań i poVWaw wobec różnoroTności jęYXkowej i kulWurowejH a Wakże 
wobec nauki jęYXków” (CanTelier i ScUröTer-SuraH 2013J 6). 
 
5. PoTVumowanie 

 
P niniejVYXÜ arWXkule poTjęWo próbę prYeTVWawienia VpoVobów pracX na 
lekcji jęYXka roVXjVkiegoH YorienWowanXcU na reflekVXjne i świaToÜe poTej-
ście. IcU celeÜ jeVW kVYWałWowanie oTpowieTnicU poVWaw ucYnia wobec RoVji  
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i RoVjanH a WXÜ VaÜXÜ prYXgoWowanie go To koÜunikacji ÜięTYXkulWurowej 
oraY Tialogu w warunkacU poYaVYkolnXcU. Raproponowana raÜowa koncep-
cja uwYglęTnia YiTenWXfikowane poVWawX ucYniówH ponieważ TeWerÜinują 
one VkuWecYność werbalnego poroYuÜienia. Jak VłuVYnie poTkreśla MoroWa 
MiViejuk (1999J 105) „nie należX jeTnak YapoÜinaćH że proceVów poroYu-
Üienia Vię i Tialogu nie Üożna Towolnie prYXVpieVYać. Nie VłużX WeÜu Weż 
poÜijanie WegoH co TYieli różne kulWurX w iÜię niekreowania konflikWu i Yacie-
rania różnic poprYeY wXoTrębnianie cecU wVpólnXcU”. PXÜowna jeVW kon-
VWaWacja MagTalenX OucUarewicY (2009J 183)J  
 

RgaTYaÜ Vię w pełni Ye VłowaÜi RXVYarTa OapuścińVkiego (2007J 10)H kWórX w jeTnej 
Ye VwoicU noWaWek napiVał ‘RoVja bXłaH jeVW i bęTYie. ŁXłaH jeVW i bęTYie wielka – w To-
brXÜ i YłXÜ’. A ja ośÜielaÜ Vię ToTaćH że WXlko oT naV YależXH cYX bęTYieÜX poWrafili 
ToVWrYec jej oba oblicYa. CYX Ya pancerYeÜ VWereoWXpów YaÜknieÜX Vię na jej lepVYą 
VWronę? A Üoże brakuje naÜ oTwagiH bX VpojrYeć w jej kierunku wXcUXlając Vię YYa 
luVWra anWagoniYÜówH w kWórXÜ Vię na co TYień prYegląTaÜX? 
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