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CIEKAWOSTKI
GLOTTODYDAKTYCZNE
Newsletter Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego

W TYM NUMIERZE: LINKI DO
ARTYKUŁÓW
CZYM JEST RECEPCJA JĘZYKA?

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Newslettera
Szkoły Języków Obcych UW. Chcielibyśmy zaproponować
Państwu linki do artykułów, prac naukowych i materiałów

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY

audio-wizualnych poświęconych różnorodnym zagadnieniom

SPRAWNOŚCI RECEPTYWNYCH

glottodydaktycznym.
W pierwszej części umieściliśmy linki do artykułów napisanych
w języku polskim, dotyczących rozwijania kompetencji
kulturowej, jak również sprawności związanych ze

JAK USPRAWNIĆ MÓWIENIE,
SŁUCHANIE I CZYTANIE W
JĘZYKACH OBCYCH

słuchaniem, mówieniem, czytaniem i pisaniem w języku
obcym.
W drugiej części Newslettera umieściliśmy linki do artykułów
w językach obcych, skierowanych do nauczycieli z
poszczególnych Zespołów Językowych.
Ostania część Newslettera zawiera zbiór linków do
konferencji i wystąpień glottodydaktyków. Poniższe materiały

WDRAŻANIE ASPEKTU
KULTUROWEGO DO KLASY Z
JĘZYKIEM OBCYM

skierowane są również do nauczycieli z poszczególnych
Zespołów Językowych.
Mamy nadzieję, że poniższy Newsletter pomoże Państwu w
doskonaleniu umiejętności glottodydaktycznych i zachęci do
refleksji nad różnymi aspektami fascynującej dyscypliny, jaką
jest nauczanie języków obcych.

ELEMENTY PROCESU PISANIA
EDUKACYJNEGO

Z serdecznymi pozdrowieniami
Zespół redakcyjny
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I. Artykuły w języku polskim:
1. Rozwijanie kompetencji kulturowej:
Wybrane aspekty kształtowania kompetencji kulturowej w nauczaniu języków obcych/
dr Artur Świątek
Autor artykułu, dr Artur Świątek, rozpatruje rolę kompetencji kulturowej w nauczaniu
języków obcych. "Efektywna komunikacja to coś więcej niż kwestia biegłości językowej,
ale także rozwijanie empatii i szacunku dla innych kultur". Niniejszy tekst wyjaśnia, że
nauczanie języka obcego to nie tylko przekazywanie struktur syntaktycznych lub
uczenie się słownictwa i wyrażeń, ale również nauczanie elementów kulturowych, które
współgrają z językiem. Czytaj więcej...
2. Rozwijanie sprawności słuchania:
Słuchać, by mówić lepiej?/ Gabriela Filipowicz
Współcześnie mówienie jest uważane za jedną z najbardziej
pożądanych sprawności językowych. W celu wykształcenia tej
umiejętności często wykorzystywane są czytanie i słuchanie.
To ostatnie, według autorki artykułu, wydaje się szczególnie
użyteczne w udoskonalaniu umiejętności konwersacyjnych.
Gabriela Filipowicz zwraca uwagę na fakt, że zarówno
nauczyciele, jak i autorzy podręczników językowych
wpadają często w pułapkę pewnych błędów, które powodują,
że pewne teksty słuchane nie są tak efektywne w usprawnianiu
komunikacji ustnej, jak mogłyby być. Autorka pokazuje jak
możemy zaradzić tym błędom, podaje przykłady wykorzystania
słuchania do udoskonalenia sprawności mówienia. Czytaj
więcej...
3. Rozwijanie sprawności mówienia:
To speak or not to speak? Sprawność mówienia na lekcjach języków obcych/
Justyna Kokocińska
W październiku 2015 r. Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wyniki badań, których
celem było sprawdzenie, w jakim stopniu sprawność mówienia jest ćwiczona na lekcjach
języka obcego na przykładzie języka angielskiego. Z badania wynika, że na zajęciach to
nauczyciele więcej mówią niż uczący się. Chociaż badanie dotyczy szkoły podstawowej,
gdzie uczniowie w większości dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem obcym, to
pewne analogie można zaobserwować w środowisku akademickim - wśród studentów
rozpoczynających naukę języka lub ze znikomą znajomością języka. Autorka podaje
pewne techniki i przykłady, w jaki sposób uatrakcyjnić sprawność mówienia zaczynając
już od niskich poziomów zaawansowania. Czytaj więcej...
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4. Rozwijanie sprawności czytania:
Słuchanie i czytanie w uczeniu się i nauczaniu języków obcych: zarys problemu/
dr hab. Halina Chodkiewicz
Niniejszy artykuł zarysowuje problematykę inputu językowego i rozwijania sprawności
receptywnych. Z punktu widzenia uczących się języka obcego ważna jest zawartość
informacyjna prezentowanych materiałów, ich treść kulturowa, atrakcyjność oraz
możliwość zaspokojenia zainteresowań ucznia. Jako nauczyciele powinniśmy dobrze
zrozumieć mechanizmy kierujące procesami odbioru tekstu mówionego i pisanego w
procesie akwizycji języka oraz czynniki, które na nie oddziałują, co pozwoli nam na
wypracowanie właściwego podejścia do kształcenia sprawności receptywnych w
warunkach formalnej edukacji językowej. Czytaj więcej...

5. Rozwijanie sprawności pisania:
Sprawność pisania w nauczaniu języka obcego/ dr hab. Ewa Lipińska
W niniejszym artykule autorka omawia sprawność pisania w nauczaniu języka obcego. W
swoich refleksjach odnosi się do miejsca, jakie pisanie zajmuje wśród innych sprawności
językowych. Porusza tak ważne zagadnienia jak „opracowanie odpowiednich pomocy
dydaktycznych” jak również „ujednolicenie zasad poprawy i oceniania prac”. Powyższy
artykuł z pewnością pomoże nam udoskonalić nasz warsztat, zwracając uwagę na różne
aspekty związane z nauczaniem sprawności pisania. Czytaj więcej...

II. Artykuły w językach obcych:
1. Język angielski:
50 Ways to Teach With Current Events/ Michael Gonchar
Artykuły w prasie codziennej, magazynach oraz internecie
stanowią niesamowite źródło inspiracji dla nauczyciela, a
dla słuchacza – możliwość kontaktu z materiałem
autentycznym. Lekcja z wykorzystaniem takich pomocy
pobudza zainteresowanie słuchaczy. Z punktu widzenia
ucznia, korzystanie z materiałów autentycznych pozwala na
bezpośrednie używanie poznanych umiejętności w życiu
codziennym, a to dodatkowo wpływa na motywację i zapał
do pracy. Artykuł przedstawia 50 ciekawych sposobów na
wykorzystanie tekstów aktualnych wiadomości na
przykładzie zasobów The New York Times. Niewątpliwe te
techniki mogą być bardzo przydatne na zajęciach z języka
angielskiego. Czytaj więcej...
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2. Język francuski:
L’enseignement de la grammaire en classe de français langue
étrangère/ Marie-Christine Fougerouse
Każdy z nas wie, jak ważną rolę pełni nauczanie gramatyki na
lektoracie języka francuskiego. Autorka poniższego artykułu
zachęca nas do zastanowienia się nad miejscem nauczania
gramatyki w trakcie zajęć języka francuskiego. Autorka zastanawia
się nad sposobami wprowadzania komponentu gramatycznego a
także omawia wykorzystanie różnorodnych narzędzi, którymi
posługują się nauczyciele w nauczaniu zasad gramatycznych.
Czytaj więcej...
3. Język hiszpański:
El juego en la enseñanza de ELE/ María José
Labrador Piquer, Pascuala Morote Magán
Artykuł jest poświęcony roli gier w nauczaniu
języka hiszpańskiego. Analizowane są gry jako
propozycja dydaktyczna aktywująca kreatywność i
zaangażowanie osobiste, oceniany jest element
zabawy w dostępnych na rynku podręcznikach;
formułowane są wnioski dotyczące zastosowania
gier na zajęciach językowych. Czytaj więcej...

4. Język niemiecki:
Mehr miteinander sprechen: Ideen für den Konversationskurs
Niemiecka strona „Język jest integracją” dedykowana jest
wszystkim osobom, które nieodpłatnie oferują pomoc
obcokrajowcom (azylantom) w nauce języka niemieckiego. W
sposób prosty podpowiada jak uczyć aby nauczyć, nie będąc
wykształconym nauczycielem. Rola nauczyciela, zabawy
językowe czy podejście do korekty błędów to tylko nieliczne
przykłady z dydaktyki i metodyki języka niemieckiego w
artykule „Mówienie na zajęciach konwersacyjnych” – pozycji
godnej naszej uwagi i polecenia wszystkim nauczającym.
Czytaj więcej...
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5. Język rosyjski:
Чтение в практике обучения русскому языку как
иностранному/ М.Е. Ляпидовская
Artykuł jest poświęcony sprawności czytania ze zrozumieniem, ze
szczególnym naciskiem na rozbudzenie mechanizmów
psychologicznych, które uczący się uruchamia, żeby zrozumieć
dany tekst. Znajdują się w nim opracowania konkretnych zadań
służących analizie tekstów, oraz uwagi dotyczące konstruowania
takich ćwiczeń. Czytaj więcej...
6. Język włoski:
Il cinema in classe, pagine 12-21
Poniższy zbiór artykułów porusza ważne
zagadnienie, jakim jest wykorzystanie filmu na lekcji
języka włoskiego jako obcego. Autorzy opisują
różnorodne funkcje, jakie spełnia powyższe
narzędzie. Zaproponowane zostają również ciekawe
techniki wprowadzania krótkich form
audiowizualnych. Czytaj więcej...

III. Konferencje i prezentacje w językach obcych:
1. Język francuski:
L'interculturel en classe de FLE/ Rosana Pasquale
Powyższy materiał pomoże nam zastanowić się nad definicją, miejscem i rolą
kompetencji międzykulturowej w nauczaniu języka francuskiego. Wprowadzanie tej
kompetencji wydaje się czymś nie tylko obowiązkowym, ale i wzbogacającym, jeśli
weźmiemy pod uwagę, jak duży odsetek naszych kursów stanowią studenci
obcokrajowcy. Czytaj więcej...
2. Język hiszpański:
Diálogo con... José Plácido Ruiz Campillo: Cómo enseñar gramática
Jak uczyć gramatyki? Z cyklu wykładów zorganizowanych przez Instytut Cervantesa w
Bremen. Czytaj więcej...
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3. Język angielski:
Teach with digital – using digital tools to improve writing (webinarium)/
Steph Dimond-Bayir & Virgil Ierubino
Każdy z nas wie, że pisanie jest umiejętnością trudną, ale niezbędną w opanowywaniu
języka obcego. Rozwija ona wszystkie sprawności oraz znajomość podsystemów języka,
czyniąc proces dydaktyczny spójnym i przejrzystym. Niestety, pisanie często znajduje się
na marginesie dydaktyki, dlatego to webinarium ma na celu ukazać walory tej sprawności
językowej i głownie odpowiedzieć na pytanie „jak uczyć studentów pisania edukacyjnego
za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych”, „jak nowoczesne narzędzia
internetowe motywują studentów do systematycznej pracy na każdym etapie tworzenia
tekstu pisemnego”. Czytaj więcej...
Chapter 1: Introduction 0:00
Chapter 2: Approaches to writing 0:57
Chapter 3: Understanding the goal: Outcomes and models of good writing 6:37
Chapter 4: Coming up with ideas: Using digital tools to generate ideas for writing 13:59
Chapter 5: Having the motivation to write: Using digital tools to increase motivation 18:17
Chapter 6: Organising ideas: Using digital tools to plan writing 20:24
Chapter 7: Producing a first draft: Using digital tools to write the initial draft 26:26
Chapter 8: Reviewing and editing: Using digital tools to manage the review process 33:21
Chapter 9: Summary 43:59
Chapter 10: Q & A 45:01
The handout can be downloaded here.

4. Język niemiecki:
Nie ma nic cenniejszego niż podpatrzeć u sąsiadów „jak
oni to robią”. Muttersprachlerin Dilyana dzieli się swoimi
przemyśleniami i pomysłami dotyczącymi treningu
sprawności mówienia. Autorka vloga opowiada, na co
zwraca uwagę podczas wyboru tematów, by z jednej strony
był on atrakcyjny, z drugiej zaś spowodował przełamanie
bariery strachu przed mówieniem. Z filmu dowiemy się
również, jak vlogerka organizuje zajęcia z ćwiczeniem
mówienia. Czytaj więcej...
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5. Język rosyjski:
Можно ли использовать аутентичные тексты на уровнях А1-А2?/ А.В. Голубева
Polecamy webinarium o wykorzystaniu tekstów autentycznych na lekcjach języka
rosyjskiego na niskich poziomach. Jest to wirtualne szkolenie prowadzone przez
głównego redaktora, cieszącego się powodzeniem wydawnictwa, dr A.Gołubiewą. Czytaj
więcej...

6. Język włoski:
La dimensione non verbale nell'insegnamento dell'italiano a stranieri/ Fabio Caon
Powyższa konferencja porusza ważne zagadnienie, jakim jest wprowadzanie elementów
niewerbalnych w nauczaniu języka włoskiego jako obcego. Omawiane zostają podstawy
teoretyczne związane z mową ciała jak również konkretne strategie wykorzystywane w
nauczaniu różnorodnych gestów spotykanych w codziennej komunikacji. Czytaj więcej...
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