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JAKI RODZAJ I JAKIE TECHNIKI
OCENIANIA NALEŻY
ZASTOSOWAĆ NA LEKCJI
JĘZYKA OBCEGO

Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce drugi numer „Ciekawostek
Glottodydaktycznych”. Tak jak w poprzednim numerze,
pragniemy zaproponować Państwu linki do artykułów,
prac naukowych i materiałów audio-wizualnych
poświęconych różnorodnym zagadnieniom
glottodydaktycznym.
W pierwszej części newslettera znajdą Państwo linki do
artykułów napisanych w języku polskim, dotyczących
rozwijania kompetencji interkulturowej, jak również
czterech podstawowych sprawności.
W drugiej części zachęcamy Państwa do zapoznania się
z ciekawymi artykułami na temat różnych zagadnień
związanych z dydaktyką języków nauczanych w Szkole
Języków Obcych UW.
W trzeciej część umieściliśmy linki do ciekawych
materiałów audio-wizualnych. Będą mieli Państwo
sposobność uczestniczenia w ciekawych warsztatach
prowadzonych przez doświadczonych
glottodydaktyków.
Chcielibyśmy, aby drugi numer „Ciekawostek
glottodydaktycznych” jeszcze mocniej zachęcił Państwa
do doskonalenia umiejętności glottodydaktycznych i
rozwijania własnego warsztatu oraz metod pracy.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Zespół redakcyjny
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I. ARTYKUŁY W JĘZYKU POLSKIM
1. ROZWIJANIE KOMPETENCJI INTERKULTUROWEJ
Komponent kulturowy a proces przyswajania języka obcego/
Krystyna Mihułka
Starając się o pracę na różnych stanowiskach, w większości
przypadków, podajemy w CV również stopień znajomości języków
obcych. Ale co to znaczy znać język obcy? Jakie kompetencje
powinien posiadać uczący się, żeby można było powiedzieć o jego
umiejętnościach - umie, potrafi, zna, posługuje się biegle.
Zupełnie inną sytuacją jest też posługiwać się językiem w sali
lekcyjnej i sprawnie tłumaczyć zdania na dany temat, a przebywać
w danym kraju i uczestniczyć w komunikacji z przedstawicielami
odmiennych kultur. Autorka, w niniejszym artykule, pokazuje wagę
i znaczenie kompetencji kulturowej w dydaktyce języka obcego,
zwraca uwagę na nierozerwalność języka i kultury oraz opisuje jej
wpływ na proces przyswajania języka. Mocno zarysowane jest tu
stwierdzenie, że kultura powinna być nieodłącznym elementem
każdej lekcji, a nie koniecznym jej dodatkiem, czy suplementem.
Czytaj więcej (str. 61 -74) ...
Interkulturowa kompetencja komunikacyjna w nauczaniu języków obcych/
Maria Peisert
Artykuł dr hab. prof. UWr Marii Peisert, zajmującej się lingwistyką kulturową, zawiera
doskonałą wykładnię czym jest wielokulturowość oraz jakie jest jej znaczenie w nauczaniu
języków obcych. Rys historyczny zagadnienia pozwala zanurzyć się w tej tematyce i lepiej
zrozumieć jej wagę. Autorka definiuje takie terminy jak „dialog kultur”, „szok kulturowy”,
analizuje interkulturowe kompetencje komunikacyjne. Obszar wiedzy, który powinien
przekazywać wykładowca jako ambasador kultury na lekcji języka obcego, jest ogromny i
składa się na niego wiele czynników. Uświadomienie sobie wielowątkowości zagadnienia,
analiza tematu przeprowadzona przez autorkę ubogaci każdego nauczyciela i odkryje
przed nim wiele ciekawostek na temat kontaktów międzyludzkich i dyskursu w języku
obcym. Czytaj więcej...
2. ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI SŁUCHANIA
Jak szybko i łatwo nauczyć się języka/ Vera F. Birkenbihl
Książka opisuje prawdziwą innowację, i na Zachodzie uznana została za bestseller. Nauka
sama w sobie - a wraz z nią nauka języków obcych - powinna dawać satysfakcję. I to jest
możliwe według Very Birkenbihl, która rozróżnia dwa rodzaje słuchania: czynne i bierne.
Czynnym jest słuchanie "wymagające" zaangażowania się w to, czego się słucha. Wymaga
ono pełnej koncentracji. Bierne zatem polega na nieangażowaniu się. Ale jak i o co
właściwie chodzi? Najważniejszą myśl dotyczącą rozwijania sprawności słuchania wraz z
praktycznymi wskazówkami na podstawie bestselleru niemieckiej autorki znaleźć można
w artykule "O nauce przez słuchanie bierne". Czytaj więcej...
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3. ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI MÓWIENIA
Jak rozwijać umiejętność mówienia?/ Dorota Kondrat
Proponujemy uwadze kolegów artykuł Doroty Kondrat - metodyka nauczania,
współzałożycielki Fundacji Instytut Edukacji Kreatywnej – INEK, członkini Polskiego
Stowarzyszenia Kreatywności. Autorka proponuje i omawia na przykładzie języka
angielskiego serię ćwiczeń mających na celu oswojenie uczniów z mówieniem w języku
obcym. Czytaj więcej...

4. ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI CZYTANIA
Strategie pracy z tekstem czytanym na lekcji języka obcego/ Barbara Czwartos
Autorka artykułu omawia poszczególne strategie dotyczące rozwijania umiejętności
związanej z czytaniem tekstu. Omawia dwa typy strategii. Pierwszy dotyczy czynności
poprzedzającej rozumienie tekstu. Drugi typ odnosi się do strategii związanych z
właściwą pracą nad konkretnym tekstem. Autorka w sposób szczególny kieruje swoją
uwagę na strategię, którą nazywa antycypacją. Ten wartościowy artykuł pomoże nam
usystematyzować wiedzę odnośnie kształtowania umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Czytaj więcej...

5. ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI PISANIA
Systematyczne pisanie – jak wpływa na kompetencję
komunikacyjną w języku obcym/ Jan Iluk
Rola pisania w nauczaniu języków obcych jest bardzo różnie
interpretowana przez nauczycieli i metodyków. Celem
artykułu jest odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście w
dzisiejszych czasach pisanie jest zbędną umiejętnością i
powinniśmy zaniechać jej nauczania. W artykule są
przedstawione strategie zmiany struktury podawczej oraz
pytania ewokujące inferencje i elaboracje, które doskonale
nadają się do wykorzystania w integracyjnym kształceniu
sprawności językowych. Dzięki temu skutecznie rozwijane i
utrwalane są wszystkie elementy kompetencji
komunikacyjnej w języku obcym niezależnie od poziomu
językowego. Co więcej, jak podkreśla autor, systematyczne
pisanie gwarantuje znaczny wzrost tej kompetencji w
relatywnie krótkim okresie czasu. Czytaj więcej...
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II. ARTYKUŁY W JĘZYKACH OBCYCH
1. JĘZYK ANGIELSKI
Featuring film/ Kieran Donaghy
Wykorzystanie filmu na lekcji języka obcego nie może ograniczyć się tylko do jego
projekcji. Celem artykułu jest ukazanie, jak krótki film może stać się inspiracją dla
nauczyciela języka obcego i pomóc mu w stworzeniu zróżnicowanych pod względem
metodycznym zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem nauki pisania kreatywnego. Autor
podkreśla, że studenci bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach, których punktem
wyjściowym jest krótki film; stanowi to dla nich pewną atrakcyjną odmianę wobec
typowych zajęć opartych na podręczniku do nauki języka obcego. Rozbudzając ich
zainteresowanie, zwiększamy też motywację, będącą nieodłącznym składnikiem sukcesu w
przyswajaniu nowego materiału. Czytaj więcej: 'English Teaching Professional', str. 55-57.
2. JĘZYK FRANCUSKI
Enseigner le FLE selon une approche actionnelle: quelques propositions méthodologiques/
Jacky Girardet
Podejście zadaniowe w nauczaniu języka francuskiego cieszy się coraz większą
popularnością. Czym jest zatem to nowe podejście? Czym różni się od królującego latami
podejścia komunikacyjnego? Z poniższego artykułu dowiemy się na czym polegają
poszczególne etapy konstruowania zadania, na czym polega praca nad zadaniem i jakie
korzyści wynikają z takiego podejścia dla samych uczących się. Czytaj więcej...
3. JĘZYK HISZPAŃSKI
Desarrollar fluidez: cómo desarrollar fluidez en niveles
elementales. Propuesta de actividades/ Malena Abad
Malena Abad, lektorka Instytutu Cervantesa w
Manchester, proponuje materiały z warsztatów
przeprowadzonych podczas VI Dni dydaktycznych
Instytutu Cervantesa w Mánchester (ICM). Celem
warsztatów było przedstawienie wybranych ćwiczeń
mających na celu rozwój płynności mówienia na
poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.
Czytaj więcej...

CZERWIEC, 2018

NUMER 2

4. JĘZYK NIEMIECKI
Warum ist die Fertigkeit Hören wichtig?/ Cornelia Steinmann
Autorka podkreśla rangę sprawności słuchania dla codziennej komunikatywności oraz dla
ćwiczenia wymowy. Słuchając zaadaptowanych lub autentycznych nagrań uczący oswajają
się z różnymi wariantami języka oraz jego tłem, które dla wielu jest problematyczne
(rozmowa telefoniczna, dialogi na ulicy, reportaże radiowe). Do ćwiczenia słuchania
autorka zebrała linki, pod którymi można znaleźć całą serię zadań z różnych źródeł. Ich
zaletą jest to, iż są dostępne offline. Przykładem są chociażby audycje radiowe (podcasty)
czy multiple-choice zadania do różnych nagrań. Czytaj więcej...
5. JĘZYK WŁOSKI
La didattica dell’arte a stranieri: esperienze e riflessioni/ Michele Magnatti
We współczesnej glottodydaktyce rozwijanie kompetencji kulturowej i
interkulturowej jest równie ważne jak rozwijanie pozostałych kompetencji. Zapoznanie się
ze sztuką włoskiego obszaru językowego może nie tylko pomóc w rozwijaniu kompetencji
kulturowej ale także stanowić urozmaicenie zajęć językowych. Autor artykułu podaje nam
ciekawe rozwiązania dotyczące wprowadzania komponentu kulturowego na różnych
poziomach zaawansowania. Czytaj więcej...
6. JĘZYK ROSYJSKI
Слова-реалии на уроке иностранного языка как компонент содержания
формирования интеркультурной компетентности студентов/ Д.Ю. Кузьмина
Człowiek rozwija swoją kulturę językową i staje się "językową osobowością" w procesie
opanowania języka obcego, a celem nauczyciela jest zaprezentowanie takiego materiału ,
aby student był w stanie odpowiednio go zastosować, zgodnie z celem komunikacji.
Artykuł zaprezentowany na konferencji pt: „Pedagogika, psychologia i kształcenie: teoria i
praktyka” w Rostowie nad Donem opisuje konkretne przykłady wprowadzania zagadnień
interkulturowych na lekcjach języka obcego oraz sposoby mierzenia efektów ich
opanowania. Wymaga to od wykładowcy dodatkowych, bardzo przemyślanych działań,
umiejętności wyłapywania niuansów językowych, kulturowych, cywilizacyjnych. Autorka
zwraca uwagę na „słowa-realia”, ich znajomość bardzo poszerza wiedzę nie tylko
językową, ale pomaga zrozumieć rzeczywistość danego kraju. Czytaj więcej...
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Межкультурное обучение: проблема целей и содержания/ Н.Д. Гальскова
Artykuł przedstawia ogólny zarys zagadnienia interkulturowości na lekcjach języka
obcego, z naciskiem na celowość takiego nauczania, w szczególności w sytuacji rosnącej
mobilności studentów. Dowiemy się z niego jaki można i powinno się stawiać studentom
na poszczególnych etapach i poziomach nauki. Profesor Irina Khalayeva, wieloletni
rektor Moskiewskiego Uniwersytetu Lingwistycznego, zwraca uwagę na duży wpływ
znajomości rodzimej kultury na proces uczenia się o obcych zjawiskach społecznych,
cywilizacyjnych. Zachęca do poruszania różnych zagadnień w kontekście nauki języka
(np. problemy demograficzne, konflikty narodowościowe). W tym celu nauczyciel
powinien poszukiwać psychologiczno-pedagogicznych sposobów prezentowania wiedzy.
Czytaj więcej...

III. KONFERENCJE I PREZENTACJE W JĘZYKACH OBCYCH
1. JĘZYK ANGIELSKI
Visual literacy in creating classroom materials/
John Hughes
Człowiek zawsze przywiązywał duże znaczenie do
komunikacji i komunikatów niewerbalnych, przede
wszystkim tych wizualnych. Rozwój technologii
informacyjnych, a zwłaszcza wizualnych, spowodował
mówienie o konieczności edukacji dla bycia i działania w
przestrzeni wizualnej, jak również do budowania języka
takiej komunikacji. W swoim wystąpieniu John Hughes
przedstawia definicje alfabetyzacji wizualnej i podaje
przykłady ćwiczeń pomocnych w rozwoju kompetencji
wizualnej na zajęciach z języka angielskiego.
Czytaj więcej: 10 visual literacy activities for
language learning/
John Hughes
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2. JĘZYK FRANCUSKI
L’évaluation en FLE: regards croisés/ Daniela Quadrana
Wszyscy wiemy, jak ważnym a zarazem skomplikowanym jest proces związany z
ocenianiem. Na czym polega sama istota oceniania? Jakie różnice można zauważyć między
ocenianiem w zakresie języka ojczystego i obcego? Jaki rodzaj oceniania należy
zastosować na lekcji języka francuskiego, jakie techniki oceniania wprowadzić, jaki nadać
im cel? Daniela Quadrana, w trakcie swojego szkolenia, w sposób niezwykle
uporządkowany i klarowny, stara się odpowiedzieć na powyższe pytania.

3. JĘZYK HISZPAŃSKI
Webinarium: Praca z wideo na zajęciach/ Núria Murillo i Sergio Troitiño
Núria Murillo i Sergio Troitiño, redaktorzy i metodycy wydawnictwa Difusión
zastanawiają się nad wzrostem wpływu twórczości medialnej w internecie na nasze
życie. Uważają za niezbędne wykorzystywanie jej podczas nauczania języków obcych.
Przedstawiają kilka ciekawych propozycji dydaktycznych dotyczących pracy z filmem na
zajęciach.

4. JĘZYK NIEMIECKI
Deutsch lernen mit Dialogen
Powyższy kurs składa się z 13 odcinków, które poświęcone
są różnym tematom. Mamy tu m.in. rozmowy o dniu
wczorajszym, o rodzinie i wzajemnych relacjach czy też
temat związany z uczuciami. Każde z nagrań różni się
poziomem trudności. Kurs zawiera nagrania, które w formie
dialogów wyświetlają się podczas odtwarzania, dzięki
czemu uczący się mają możliwość ćwiczyć słuchanie lub
słuchanie z czytaniem. Odcinki nadają się także do
zaadaptowania na zajęciach ze studentami w formie
dodatkowych materiałów.
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5. JĘZYK WŁOSKI
La didattica orientata all’azione: insegnare italiano con i task/ Marilisa Birello
Poniższy webinarium poświęcony jest podejściu zadaniowemu w nauczaniu języka
włoskiego. Autorka zapoznaje nas z głównymi zasadami takiego podejścia. Kieruje swoją
uwagę na podstawy teoretyczne i praktyczne związane z „zadaniem”. Podaje również
konkretne przykłady zadań wskazując jednocześnie w jakim stopniu rozwijane są przy
tym różne sprawności językowe.
6. JĘZYK ROSYJSKI
Лингвострановедение в курсе РКИ Часть 1 и 2/ MGU-Russian
Ten dwuczęściowy webinarium odnosi się do nauczania elementów kultury i cywilizacji
na lekcjach języka rosyjskiego jako obcego. Począwszy od przypomnienia elementarnych
zagadnień, które nauczyciel powinien wprowadzać już od pierwszych lekcji, po
zaprezentowanie definicji i terminologii z tej dziedziny, pomocnej w konstruowaniu
celów nauczania. Według autorki, język to zwierciadło kultury, która pomaga realizować
komunikację w języku obcym. W języku wyraża się bowiem mentalność narodu, jego
tradycje, zwyczaje, styl życia, moralność, system wartości, postrzegania innych. Możemy
tu zaznajomić się z konkretnymi przykładami z literatury pięknej i języka codziennego
oraz sposobami wyjaśniania słów, które nie mają adekwatnych ekwiwalentów w języku
ojczystym. Materiał, w przystępnej formie, zachęca nas do zwrócenia uwagi na
kompetencję kulturową, jako nieodłączny komponent każdej lekcji.
Часть 1
Часть 2
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