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Wstęp
Niniejszy tom poświęcony jest zawodowemu kształceniu nauczycieli języ-

ków obcych w specjalistycznych, powołanych w tym celu przed ponad dwudzie-
stu laty zakładach kształcenia nauczycieli, jakimi są Nauczycielskie Kolegia 
Języków Obcych. Pragniemy w nim przedstawić teoretyczne założenia koncep-
cji zawodowej edukacji nauczycieli języków obcych i jej praktyczną realizację. 
Zebrane w nim artykuły bazują na bogatych doświadczeniach dydaktycznych 
i naukowych ich autorów, zdobytych podczas wieloletniej pracy w zawodowym 
kształceniu nauczycieli.

Na początku przedstawiono sylwetkę najstarszego radomskiego germanisty, 
któremu dedykowana jest ta publikacja.

W pierwszej części tomu prezentujemy koncepcję zawodowego kształce-
nia nauczycieli języków obcych i jej urzeczywistnienie w praktyce nauczania. 
Wprowadzeniem do tej problematyki jest artykuł Henryka Domińczaka Aspekt 
doskonalenia aktualnych potrzeb procesu glottodydaktyki, w którym Autor 
przedstawia obecne zagadnienia glottodydaktyki pozostające w bezpośrednim 
związku z kształceniem nauczycieli języków obcych. Pierwszy artykuł Ewy 
Turkowskiej przedstawia powstanie koncepcji zawodowej edukacji nauczycieli 
języków obcych na tle ogólnych koncepcji kształcenia nauczycieli. Omówione 
zostały jej teoretyczne założenia oraz organizacja procesu kształcenia nauczy-
cieli na podstawie dokumentów określających podstawy programowe kolegiów 
języków obcych.

Kształcenie nauczycieli podzielone jest na 5 bloków przedmiotowych. Jego 
podstawę stanowi przygotowanie do zawodu: 1. kształcenie teoretyczne: psy-
chologiczne, pedagogiczne, emisja głosu, dydaktyka przedmiotowa i 2. praktyki 
pedagogiczne. Trzecim obszarem edukacji jest kształcenie merytoryczne: języ-
kowe i filologiczne, czwartym – technologia informacyjna, piątym – drugi język 
obcy. Kolejne artykuły dotyczą wszystkich tych obszarów.

Tekst Wandy Karlikowskiej-Rozmus uświadamia podstawową prawdę, o któ-
rej niekiedy zapominamy zafascynowani bogactwem współczesnego repertuaru 
metod i mediów, którymi obecnie może żonglować nauczyciel: nie ma dobrego 
nauczania bez dobrego kontaktu psychologicznego z uczniem. Psychologia i pe-
dagogika nauczane są w kolegium po polsku i w niewielkim wymiarze godzin, 
co stawia je niezasłużenie w cieniu dominującej godzinowo, imponującej facho-
wym słownictwem w języku obcym i pomocami naukowymi metodyki. Jed-
nak nawet ten krótki kontakt z przedmiotem przypomina o właściwej hierarchii 
kompetencji w pracy nauczyciela: najpierw psychologia i pedagogika, bo to one 
stanowią o jakości kontaktu z uczniem – a dopiero potem dydaktyka.

Małgorzata Gumińska natomiast przypomina o poszanowaniu podstawowe-
go narzędzia pracy nauczyciela, jakim jest jego głos. Emisja głosu to przedmiot 
od niedawna obowiązujący w kształceniu nauczycieli, a konsekwencje jego bra-
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ku przedstawiciele średniego i starszego pokolenia pedagogów niejednokrotnie 
boleśnie odczuwają.

Kolejny artykuł Ewy Turkowskiej poświęcony jest nauczaniu dydaktyki 
przedmiotowej. Przedstawione zostały cele, treści i metody kursu metodyki, 
fazy procesu nauczania tego przedmiotu oraz połączenie teorii z ćwiczeniami 
i doświadczeniami praktycznymi, jakie są udziałem studentów na seminariach 
metodycznych. Zagadnienia ‘meta-metodyczne’, czyli jakimi metodami nauczać 
metodyki nauczania języków obcych, zajmują w tych rozważaniach poczesne 
miejsce, gdyż ukształtowanie procesu dydaktycznego na kursie dydaktyki od-
biega swoją oryginalną koncepcją od modelu teoretyczno-kognitywnego prefe-
rowanego na studiach neofilologicznych.

Kreatywne metody nauczania metodyki języków obcych, aktywizujące 
wszystkich uczniów, przedstawia obrazowo i przekonująco Maria Magdalena 
Apanowicz w swoim artykule, który może być wielką inspiracją dla każdego 
nauczyciela.

Anna Ewa Lichwierowicz i Jolanta Szatan przedstawiają sedno kształcenia 
nauczycielskiego, jakim są praktyki pedagogiczne. Dopiero podczas praktyk 
okazuje się, czy studenci przyswoili sobie teorię i na ile potrafią przełożyć ją na 
praktyczne działanie. Oba artykuły wnikliwie opisują oryginalną i bardzo efek-
tywną formę praktyk dydaktycznych: szkołę ćwiczeń.

Drugi artykuł Jolanty Szatan nawiązuje do kolejnego bloku przedmiotowego: 
technologii informacyjnej i przedstawia praktyczne zastosowanie platformy mo-
odle w ramach kursu ‘Nauczanie gramatyki na lekcji języka obcego’. Temu za-
kresowi tematycznemu poświęcony jest jeden blok tematyczny w ramach dydak-
tyki przedmiotowej. Nauczanie na odległość zdaje się być przyszłościową formą 
edukacji, dlatego artykuły o tej tematyce, demonstrujące praktyczne rozwiąza-
nia, wady i zalety takiego kształcenia mają duże znaczenie dla jej rozwoju.

Następne artykuły przedstawiają nauczanie przedmiotów kształcenia filolo-
gicznego. Artykuł Ewy Turkowskiej przedstawia kurs literatury zintegrowany 
z kształceniem językowym. Literatura jest niezwykle wdzięcznym przedmiotem 
nauczania, który może być emocjonującym przeżyciem dla uczniów w szkole. 
Przekonuje o tym w swoim artykule Karolina Sot-Sosnowska, która opisuje swo-
je doświadczenia z pracą nad historyjką obrazkową znanego autora literatury 
dziecięcej i ilustracji – pochodzącego ze Śląska Janoscha. Jej artykuł stanowi 
przykład na to, że owocem opisywanej w tym tomie koncepcji edukacji są kom-
petentni i kreatywni nauczyciele szkół podstawowych i średnich. Wskazuje on 
również na rolę kreatywnego ucznia w procesie lekcyjnym.

Małgorzata Zdybiewska prezentuje sposób nauczania kultury krajów języka 
docelowego w oparciu o nowoczesne koncepcje glottodydaktyczne i środki tech-
niczne. 

W artykułach niewiele jest krytycznych uwag dotyczących założeń progra-
mowych i ich realizacji. W ciągu ponad dwudziestu lat realizacji prezentowanej 
tu koncepcji zawodowej edukacji nauczycielskiej nie zaistniały w przekonaniu 
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Autorek i Autorów okoliczności, które podważałyby słuszność przyjętych zało-
żeń i metod. Ponadto autorami artykułów są twórcy tej koncepcji, silnie związa-
ni z nią intelektualnie i emocjonalnie. W naturalny sposób trudno jest im wyjść 
‘poza siebie’, poza system wartości i wiedzy, którą reprezentują. Ewentualną 
krytykę pozostawiono więc adwersarzom, natomiast artykuły są opisem dobrej 
(w przekonaniu ich autorów) praktyki edukacyjnej.

Glottodydaktyka ma oprócz aspektu praktycznego także teoretyczny, o czym 
traktują kolejne artykuły. Henryk Domińczak rozważa o problemach nauczania 
języka fachowego i technicznego w procesie glottodydaktycznym. W dziedzinie 
tej Autor jest uznanym autorytetem. Ewa Turkowska, specjalizująca się w dydak-
tyce i teorii literatury, omawia rolę e-learningu, pracę nad ćwiczeniami interak-
tywnymi i ich zastosowanie w kształceniu literackim przyszłych nauczycieli.

Studia nauczycielskie nie ograniczają się tylko do glottodydaktyki, stąd w ni-
niejszym tomie znalazły się także artykuły literaturoznawcze i językoznawcze.

Ewa Kęczaj-Siara bada przedstawienia ciemnoskórych kobiet w amerykań-
skiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Jej artykuł poświęcony jest oryginal-
nej współczesnej afroamerykańskiej artystce i autorce książek dla dzieci, Faith 
Ringgold, znanej z tworzenia nowych wizerunków czarnoskórych kobiet, de-
mentujących istniejące stereotypy.

Tematykę językoznawczą podejmuje Ireneusz Gaworski. W prezentowanym 
artykule prezentuje on jeden z najważniejszych gatunków literatury umoralnia-
jącej: kazanie pogrzebowe. Gatunek ten przyczynił się znacznie do upowszech-
nienia idei Reformacji i rozwoju języka niemieckiego.

Neofilolodzy zobligowani są do publikacji w języku docelowym, dlatego ar-
tykuły o zagadnieniach teoretycznych pisane są po angielsku i niemiecku i uzu-
pełnione polskim streszczeniem.

Publikacje naukowe mogą w dzisiejszych czasach ukazać się drukiem tylko 
dzięki pomocy finansowej życzliwych osób prywatnych i instytucji. Autorzy 
serdecznie dziękują sponsorom: naszej długoletniej koleżance i współpra-
cownicy Izabelli Paśniewskiej i Radomskiemu Towarzystwu Naukowemu, 
którzy swoim wsparciem umożliwili nam wydanie niniejszego tomu.

Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych powoli kończą swoją historię. Uda-
na koncepcja programowa i wysoka jakość nauczania nie uchroniły ich przed 
likwidacją. Dlatego książka ta jest jednocześnie wielokrotnym pożegnaniem: 
z przedstawioną koncepcją edukacji, która decyzją władz oświatowych odchodzi 
do lamusa, z kolegiami, ich pracownikami i studentami.

Być może tom ten, dokumentujący dobre efekty koncepcji specjalistycznej 
edukacji nauczycieli języków obcych posłuży kiedyś jako argument na rzecz jej 
reaktywacji.

Ewa Turkowska



– 10 –

Ewa Turkowska
Henryk Domińczak – szkic do portretu

Henryk Domińczak, długoletni i zasłużony nauczyciel akademicki, odebrał 
w swojej młodości staranne i wielostronne wykształcenie. W Studium Nauczy-
cielskim w Łodzi studiował muzykę: fortepian i wokalistykę, a na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie historię. Studiów tych jednakże nie ukoń-
czył z powodu ideologizacji historii w tamtym czasie. W zamian za to podjął 
studia na filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie studia 
podyplomowe w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Kolejnym etapem jego edukacji były studia doktoranckie na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie.

Henryk Domińczak rozpoczął swoją pracę dydaktyczno-pedagogiczną w ro-
ku 1950 w szkole podstawowej, następnie pracował w Liceum Ogólnokształcą-
cym im Marii Konopnickiej, w Liceum Medycznym oraz w Ognisku Muzycz-
nym w Radomiu. Po przeniesieniu do Wyższej Szkoły Inżynierskiej rozpoczął 
pracę naukową w zakresie lingwistyki stosowanej. Jego pierwsze ważniejsze 
artykuły na temat glottodydaktyki, publikowane w ogólnopolskim czasopiśmie 
Języki Obce w Szkole, pochodzą z lat 70. We wczesnym okresie działalności 
naukowej zajmowały go m.in. problemy akwizycji języka we wczesnym okresie 
dziecięcym i zagadnienia dotyczące organizacji i przebiegu procesu lekcyjnego 
w szkole podstawowej. Zainteresowania literaturą i twórczością Heinricha Heine 
zaowocowały pracą nad monografią poświęconą pisarzowi i artykułami o roli 
literatury w nauczaniu języka obcego i Baśni Zimowej (Deutschland. Ein Win-
termärchen). 

Specyfika pracy w studium języków obcych Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
skłoniła H. Domińczaka do podjęcia w latach 80. badań nad problemami dydak-
tyki języka technicznego i stroną organizacyjną lektoratów języków obcych na 
studiach wyższych. Jego artykuły na ten temat publikowane były m.in. w ogól-
nopolskim czasopiśmie Dydaktyka Szkoły Wyższej, najważniejszym z polskich 
periodyków zajmujących się tą tematyką. Podczas pobytu na Politechnice 
w Darmstadt pracował w ramach habilitacji nad doskonaleniem dydaktyki nie-
mieckiego języka technicznego jako języka drugiego (obcego). Praca ta została 
opublikowana we Frankfurcie nad Menem w wydawnictwie naukowym P. Lang 
Europäischer Verlag der Wissenschaften. W tym okresie ukazywały się też jego 
publikacje w cieszących się międzynarodową renomą niemieckich czasopismach 
naukowych Zielsprache Deutsch i Deutsch als Fremdsprache.

Głównym obszarem badawczym Henryka Domińczaka jest praktyczna fone-
tyka i fonologia języka niemieckiego. W dydaktyce fonetyki języka niemieckiego 
specjalizował się dr Domińczak na Uniwersytecie w Bonn w ramach stypendium 
naukowego DAAD. Oprócz licznych artykułów poświęconych tej tematyce napi-
sął również książkę Wymowa w nauce języka niemieckiego – koncepcje – metody 
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– ćwiczenia, wydaną wraz z kasetą przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 
Do dzisiejszego dnia jest ona standardowym dziełem na temat nauczania wymo-
wy niemieckiej w Polsce, a jej autor pozostaje jednym z autorytetów naukowych 
w tej dziedzinie. 

Po przejściu na emeryturę w 1992 r. H. Domińczak podjął pracę w Nauczy-
cielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu. W tym okresie działalności 
naukowej i zawodowej dr Domińczak zainteresował się nauczaniem języka nie-
mieckiego w grupach zaawansowanych, czego efektem były dwa podręczniki: 
Mit Auge, Herz und Verstand – Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschritte-
ne (2000) oraz Lesen, Überlegen, Diskutieren – Deutsch als Fremdsprache für 
Fortgeschrittene (2010). Najnowszą publikacją dr Domińczaka jest podręcznik 
z ćwiczeniami do wymowy niemieckiej Wir sprechen Deutsch – Übungen zur 
korrekten Aussprache (2011).

Praca w zakładzie kształcenia nauczycieli języków obcych pozwoliła wyko-
rzystać obszerną wiedzę naukową i dydaktyczną dr Domińczaka także w dzie-
dzinie doskonalenia zawodowego nauczycieli języka niemieckiego. Jako jedyny 
przez długie lata germanista z tytułem doktorskim w Radomiu był on u schyłku 
lat 90. przewodniczącym komisji do spraw nadawania stopni specjalizacji zawo-
dowej i hospitował wraz z doradcą metodycznym lekcje nauczycieli ubiegają-
cych się o awans zawodowy. 

Poza glottodydaktyką Henryk Domińczak interesuje się muzyką klasyczną, 
historią i filozofią. Jest też sympatykiem kultury fińskiej i przyjacielem Finów, 
których językiem biegle włada.

Dr Henryk Domińczak mimo podeszłego wieku nadal jest czynnym na-
uczycielem języka niemieckiego i prowadzi aktywną pracę naukowo-badawczą 
w dziedzinie lingwistyki stosowanej, głównie w doskonaleniu dydaktyki języka 
mówionego. Jego szeroka wiedza fachowa, umiejętności dydaktyczne, wielki 
takt, kultura osobista i niebywała skromność zjednują mu zawsze i w każdym 
miejscu pracy sympatię i szacunek uczniów, studentów i współpracowników. 
Wyrazem tego są nie tylko ciepłe wspomnienia jego byłych i słowa uznania ak-
tualnych uczniów, ale także liczne nagrody i odznaczenia przyznawane mu m.in. 
na wniosek studentów. Należą do nich m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nagroda Mi-
nistra Oświaty i Wychowania pierwszego stopnia oraz tytuł honorowy „Zasłużo-
ny Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.
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Henryk Domińczak 
Aspekt doskonalenia aktualnych potrzeb 
procesu glottodydaktyki

Nic, co jest czynione z rozumem, 
nie dokonuje się bez pomocy mowy. 

Isokrates 1

Współczesna dydaktyka ma już pokaźny dorobek naukowy. Jej literatura po-
większa się bezustannie i porusza szeroki aspekt zagadnień specjalistycznych, 
między innymi inspiruje działalność twórczą, dostarcza nowych teorii, ułatwia 
i przyspiesza praktyczne doskonalenie nauczania poszczególnych przedmiotów, 
w tym także procesu glottodydaktyki, tj. nauczania i uczenia się języka. 

Wydawać by się mogło, że wśród wielkiej liczby artykułów i rozpraw na-
ukowych oraz licznych innowacji lingwo-dydaktycznych zostało już wszystko 
powiedziane odnośnie nauczania i uczenia się języków obcych, że dalsze wy-
powiedzi na ten temat są tylko przysłowiowym ‘odkrywaniem Ameryki’. Taki 
pogląd na sprawę aktualnych potrzeb glottodydaktyki byłby nieporozumieniem 
i wielkim uproszczeniem tego zagadnienia. Przecież już od starożytności, tj. od 
czasu działalności Isokratesa, greckiego mówcy i teoretyka wymowy, proces 
ten, w zależności od aktualnych potrzeb, jest ustawicznie modernizowany. 

Wprawdzie dzisiejsze podstawowe problemy glottodydaktyczne wydają się 
być podobne do tych sprzed laty, to jednak w zależności od warunków, w jakich 
przebiega nauka języka obcego, sposób ich rozwiązywania ulega zasadniczej 
zmianie. Zmiany te warunkowane są różnymi czynnikami, ale przede wszyst-
kim uzależnione są one od uzdolnień i aktywności uczniów, od motywacji i dy-
daktycznych środków technicznych, a także od konstruktywnego zaangażowa-
nia się nauczyciela w jego działalność dydaktyczno-pedagogiczną. (Trzeba tu na 
marginesie nadmienić, że nie można oddzielać pedagogiki od dydaktyki. Obie te 
dyscypliny stanowią integralną całość procesu edukacyjnego.)

Ciągłe zmiany metod nauczania języków obcych stanowią także część ogól-
nego prawa natury. Jak nie ma na jednym i tym samym drzewie dwóch iden-
tycznych liści, tak też nie ma dwóch osób, które posiadałyby identyczne cechy 
charakteru i umysłu oraz jednakową zdolność percepcji materiału językowego. 
Fakt ten znajduje potwierdzenie w codziennej praktyce szkolnej, bowiem niemal 
każda jednostka dydaktyczno-pedagogiczna stwarza nowe problemy, które wy-
magają bądź to natychmiastowego, bądź długofalowego ich rozwiązania. Z dru-
giej strony trzeba pamiętać, że każdej zmianie i modernizacji winna towarzyszyć 
rozwaga oparta o praktyczne badania naukowe. Nie można dokonywać w żadnej 
dziedzinie życia zmian tylko dla samych zmian czy mody. Modernizacja nie 
może być tylko celem samym w sobie, lecz winna prowadzić do konstruktywnej 

1 43�–338 p.n.e., założyciel szkoły wymowy w Atenach.
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progresji zamierzonego celu. Nie wszystko, co ‘stare’ jest złe i nie wszystko, co 
‘nowe’ jest dobre. 

Na upowszechnienie zasługuje jedynie to, co zostało uprzednio sprawdzone 
i przynosi pozytywne efekty w praktyce. Postęp dobrze rozumiany, to nie tylko 
coś nowego, ale to coś lepszego, lepszego zwłaszcza w wymiarze moralnym, 
bowiem wszystkie kryzysy społeczne, w tym także tak bardzo rozpowszechnio-
na przemoc i agresja wśród uczniów w szkołach, mają swoje źródło w kryzysie 
moralnym. Kształcenie moralnych postaw człowieka jest gwarantem wszelkiego 
ładu społecznego we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. 

Chcąc zastosować najnowsze osiągnięcia nauki w praktyce szkolnej, trzeba 
je przede wszystkim poznać, a więc trzeba studiować na bieżąco nowości dydak-
tyczno-specjalistyczne. Czytając lub słuchając wypowiedzi innych osób na dany 
temat, rodzi nam się własna myśl, co i jak możemy udoskonalić w naszej pracy. 
Stąd nasuwa się wniosek, że tak złożonego procesu, jakim jest glottodydaktyka 
nie da się rozwiązać jednorazowo na stałe. Jest to proces żywy, wymagający 
ciągłego doskonalenia, w zależności od aktualnych potrzeb danej jednostki lek-
cyjnej, a nawet od indywidualnego intelektu ucznia. 

W tym kontekście ustosunkowuje się tu autor przykładowo do następujących 
zagadnień w relacji: 
1. nauczyciel – uczeń,
2. zasady dydaktyczne – aktywność ucznia,
3.  podręcznik – nauka żywego języka,
4.  słownictwo – kultura języka,
5.  kształcenie logicznego myślenia,
�.  ćwiczenia nawyku językowego, 
7.  ocena pracy – egzamin.

1. Nauczyciel – uczeń

Jak wiadomo, w procesie glottodydaktycznym występują dwa podmioty: 
nadawca – nauczyciel i odbiorca – uczeń. Każdy z nas był uczniem i każdy z nas 
miał swojego nauczyciela, bo bez niego nie byłby tym, kim jest. 

Efektywna realizacja założeń programowych w nauce języka i każdego in-
nego przedmiotu zależy w dużym stopniu od nauczyciela, ale także i od jego 
ucznia. Za niedouczenie może częściowo ponosić winę uczeń. Trzeba jednak pa-
miętać, że całym procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel i na nim spoczywa 
główna odpowiedzialność za końcowe wyniki nauki szkolnej.

Jeżeli chodzi o naukę języka, to pierwszym nauczycielem dla każdego z nas 
była nasza mama. Cieszyła się ona z każdego wypowiedzianego przez nas pierw-
szego słowa i zdania. Nie upominała nas za to, że wypowiedzieliśmy jakieś słowo 
nie fonetycznie lub zdanie nie gramatycznie, lecz dawała nam wzór poprawnej 
mowy i zachęcała sercem do dalszego mówienia. 
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Przytacza się tu ten przykład pierwszej ‘nauczycielki języka’ nie przypadko-
wo, ale jako wzór naturalnej nauki języka. Niech ten macierzyński sposób nauki 
języka ojczystego będzie przykładem dla dydaktyki języka obcego.

Wiadomo powszechnie, że każdy ma własny sposób myślenia i mówienia. Dla-
tego dla dobra nauki języka, zwłaszcza języka mówionego, który w codziennym 
życiu człowieka znacznie dominuje nad językiem pisanym, pozwólmy uczniowi 
mówić w obcym języku własnymi myślami. Niech uczeń mówi w obcym języku 
to, co wie w ogóle na dany temat. Nie należy narzucać mu treści, gdyż cudze 
szybko się zapomina. Trzeba natomiast zwracać uwagę na artykulację i akcent 
wyrazów oraz na intonację i konstrukcję gramatyczną zdań. (Ewentualne błędy 
poprawić po jego skończonej wypowiedzi.)

Większość nauczycieli to miłośnicy swojego zawodu, wręcz pasjonaci. Każdy 
z nich chce być dobrym nauczycielem, a dobry nauczyciel potrafi nawet w trud-
nych warunkach nauczyć swojego przedmiotu, w naszym przypadku – języka 
obcego. 

Aby być dobrym nauczycielem wystarczy spełnić dwa podstawowe warunki, 
a mianowicie: trzeba umieć i trzeba chcieć dobrze uczyć. Pierwszy z tych warun-
ków zależy od dobrego przygotowania zawodowego i dalszego samokształcenia, 
drugi zaś wynika z osobowości nauczyciela. Ta ostatnia cecha, tzn. osobowość 
jest bardzo ważna dla każdego z nas. Łatwiej jest nauczać niż wychowywać. Aby 
nauczać jakiegoś przedmiotu wystarczy pewna ilość wiedzy z danej dziedziny. 
Natomiast aby wychowywać, konieczna jest przykładna osobowość pedagoga, 
gdyż uczeń nie tylko słyszy co mówimy, ale i widzi, jak postępujemy. 

2. Zasady dydaktyczne – aktywność ucznia

Aby wysiłek intelektualny nauczyciela, jaki on wkłada w przygotowanie 
i prowadzenie każdej jednostki dydaktycznej, przyniósł konstruktywne efekty 
w praktyce, niezbędny jest jeszcze do tego aktywny udział ucznia w jednostce 
lekcyjnej. 

Bez osobistego zaangażowania się człowieka w to, co on robi, nie osiągnie się 
pozytywnych i trwałych efektów jego pracy. Wiąże się to z racjonalnym stoso-
waniem zasad dydaktycznych w czasie lekcji.

W literaturze dydaktyki ogólnej wymienia się na pierwszym miejscu zasadę 
poglądowości. Było to uzasadnione wtedy, gdy teorię tych zasad wprowadza-
no do systemu nauki szkolnej. Wówczas nauczyciel pracował z innym uczniem 
niż to ma miejsce obecnie. W dzisiejszych warunkach, gdzie dzieci i młodzież 
są przesycone różnymi ‘atrakcjami’ medialnymi (telewizja, komputer, internet), 
należy na pierwsze miejsce postawić zasadę świadomego i aktywnego udziału 
ucznia w procesie glottodydaktycznym. 

Aktywność uczącego się podmiotu w jednostce lekcyjnej warunkuje osią-
gnięcie pozytywnych efektów pracy nauczyciela. Można posłużyć się w czasie 
lekcji jak najbardziej wymyślonymi pomocami audiowizualnymi, ale gdy uczeń 
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będzie myślą poza tym, co dzieje się w czasie lekcji, wówczas wysiłek nauczy-
ciela z jego demonstrowanymi pomocami poglądowymi będzie przez ucznia nie 
zauważony, czyli będzie to praca w próżni i odwrotnie, gdy uczeń jest zaan-
gażowany w tematykę lekcji, wówczas nawet przy użyciu skromnych środków 
technicznych osiągnie się zamierzony cel danej jednostki lekcyjnej. 

Aktywność ucznia nie powstaje samorzutnie z niczego ani nie zanika bez 
przyczyny. Uaktywnienie ucznia warunkowane jest wieloma czynnikami i sy-
tuacjami chwili. Nie ma na to jakiejś uniwersalnej recepty. Pomysłów może być 
tyle, ile jest w roku jednostek lekcyjnych i ilu jest nauczycieli. Podstawowym 
warunkiem uaktywnienia ucznia / studenta jest wzbudzenie w nim pragnienia 
wiedzy i zainteresowania go przedmiotem. 

Zainteresowanie przedmiotem osiąga się bardzo często poprzez atrakcyjne 
prowadzenie jednostki lekcyjnej. To z kolei rodzi aktywność ucznia, a wynikiem 
jego pozytywnej aktywności są konstruktywne efekty nauczanego przedmiotu. 

Relację tę można przedstawić za pomocą następującego schematu: 

motywacja + atrakcyjność => aktywność = efekty dydaktyki

Pomoce audiowizualne, stosowane racjonalnie, są ważne w procesie naucza-
nia, ale nie mogą one zastąpić intelektu nauczyciela. 

3. Podręcznik – nauka żywego języka

Podstawową pomocą w procesie glottodydaktycznym jest podręcznik. Jed-
nak żaden podręcznik języka obcego nie jest w stanie zaspokoić wszystkich po-
trzeb niezbędnych do swobodnego porozumiewania się danym językiem. Może 
on być jedynie w mniejszym lub większym stopniu źródłem jakiejś części ma-
teriału językowego, ale w rzeczywistości bywa tworem sztucznym i martwym, 
ożywionym dopiero przez nauczyciela, który może skracać, przestawiać i dopa-
sowywać poszczególne partie materiału do aktualnych potrzeb swoich uczniów. 
Ponadto podręcznik ma również inspirować nauczyciela w pracy i wspierać jego 
inicjatywę. 

W procesie glottodydaktycznym nie chodzi przecież o realizację podręcz-
nika, lecz o praktyczną naukę żywego języka w oparciu o program nauczania 
i o materiał językowy zawarty w podręczniku dla potrzeb swobodnego komuni-
kowania się danym językiem.
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4. Słownictwo – kultura języka 

Materiałem budulcowym każdego języka jest słownictwo. Bez słów nie ma 
języka. Jednak dobra znajomość języka nie zależy tylko od ilości zapamiętanych 
wyrazów. Można np. znać pięć, czy nawet więcej tysięcy słów i mieć trudno-
ści w komunikowaniu się danym językiem, a można całkiem biegle rozmawiać 
w obcym języku przy znajomości dwóch czy trzech tysięcy słów. Potrzebny jest 
do tego jedynie taki dobór słów, które najczęściej występują w codziennym ży-
ciu. Tej zasady przestrzegają na ogół autorzy podręczników do języka obcego.

W nauce języka ważna jest nie tylko ilość, ale i jakość słów. Jeżeli nie nada się 
słowu odpowiedniej treści etycznej, mamy wówczas do czynienia nie z kulturą 
języka, lecz z bełkotem czasu. 

Są słowa prawdy, słowa miłości, słowa braterstwa i przyjaźni, słowa piękne 
i ciepłe, które koją rany duchowe, słowa nadziei, słowa mądre, które łączą i bu-
dują humanitarne współżycie międzyludzkie, słowa, na których można polegać, 
słowa pokoju i słowa radości…

Ale są także słowa kłamstwa i manipulacji, słowa agresji, słowa nienawiści 
i zemsty, słowa pogardy, słowa obraźliwe, słowa, które ośmieszają i upokarzają, 
słowa, które ranią i depczą ludzką godność, słowa, które dzielą i wywołują nie-
pokój…

Dlatego nie jest obojętne, jakich słów używamy i jakie treści z nich budu-
jemy. Nie musimy przecież wszystkich ludzi z naszego otoczenia kochać, ale 
wszystkim ludziom, bez względu na ich pochodzenie, pozycję społeczną czy 
wiek, należy się szacunek. 

Za formę języka, jak i za treść wyrażaną językiem odpowiedzialni są nie 
tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy posługują się prywatnie i publicznie języ-
kiem, a przede wszystkim rodzice, dziennikarze, pisarze i wszystkie media. 

Nie zawsze słyszy uczeń poza lekcją język etyczny i nie w każdej czytanej 
‘lekturze’ otrzymuje wzór języka kulturalnego. 

Niezależnie od jakichkolwiek negatywnych wpływów z zewnątrz na kulturę 
języka, mamy w procesie glottodydaktycznym możliwość kształcenia nawyków 
języka etycznego, tak języka obcego jak i języka ojczystego w ramach tłumaczeń 
różnych słów, budowy zdań i układania tekstów. 

Pamiętajmy: Prymitywny język, to i prymitywne myślenie. Prymitywne my-
ślenie, to i prymitywny język. 

5. Kształcenie logicznego myślenia

Nauka samodzielnego, logicznego przez ucznia myślenia, to jedno z trudniej-
szych zadań w procesie glottodydaktycznym. Opanowanie języka obcego i nie 
tylko, opiera się w dużym stopniu na zapamiętywaniu materiału językowego. 
Ćwiczenie pamięci jest bardzo korzystne dla rozwoju mózgu. Niemniej jednak 
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to, co sobie uczeń pamięciowo przyswaja, winno być synchronizowane z myśle-
niem, dlaczego tę czy inną partię materiału językowego chce sobie przyswoić. 
Jednak samo myślenie bez odniesienia się do logiki nie rozwiązuje problemu. 
Można przecież myśleć o tak zwanych ‘niebieskich migdałach’, z czego nic mą-
drego nie wynika. Myślenie wtedy jest logiczne, gdy prowadzi do zrozumie-
nia danego zagadnienia i w ostatecznym jego działaniu kończy się przyswoje-
niem sobie wiedzy na temat rozważanego zagadnienia dla celów praktycznych, 
a więc:

myślenie + zrozumienie + zapamiętanie => poznanie (wiedza)

6. Ćwiczenie nawyku językowego

W procesie dydaktycznym, gdzie oprócz wiedzy chodzi o opanowanie umie-
jętności, a takim procesem jest glottodydaktyka, potrzebne są jeszcze praktycz-
ne ćwiczenia wdrażające. 

Ćwiczenia są żmudnym elementem pracy nad słowem i zdaniem, ale nie-
zbędne do wyrobienia w sobie nawykowych i trwałych umiejętności posługi-
wania się językiem. Podobnie jest w innych dziedzinach. Na przykład, jeżeli 
chcemy jeździć samochodem nie wystarczy nam sama teoria, ale potrzebna jest 
do tego także praktyczna jazda, lub, jeżeli ktoś chce grać na jakimś instrumencie 
muzycznym, musi dużo ćwiczyć, godzinami ćwiczyć. Wie o tym bardzo do-
brze każdy nauczyciel, który przygotowuje swojego ucznia do śpiewu, jak dużo 
ćwiczeń wokalistycznych musi jego uczeń wykonać, aby osiągnąć umiejętność 
poprawnego operowania głosem.

Nauczyciele języka dobrze wiedzą, że niektórzy ich uczniowie znają zasady 
pisowni, a mimo to popełniają błędy ortograficzne w języku pisanym. W tym 
przypadku przyswoili oni sobie teorię ortograficzną, ale teoria ta nie została 
wzmocniona ćwiczeniami wdrażającymi, tzn. za mało, albo w ogóle nie pisali 
dyktand. (Przypadki dysleksji nie są tu uwzględniane.)

Sprawność dźwiękowa języka (języka mówionego) wymaga także specjali-
stycznych ćwiczeń. Pomocne są tu ćwiczenia fonacyjno-rezonacyjne, iloczasowe 
i rytmiczno-intonacyjne. Ćwiczenia tego rodzaju przygotowują organy oddecho-
we ucznia do prawidłowego oddechu dynamicznego, koordynują mechaniczne 
czynności głoskotwórcze, ułatwiają opanowanie rytmu i melodii zdań oraz roz-
wijają dyspozycje psychofizyczne, które warunkują przebieg procesu mówienia. 
(Ćwiczenia tego rodzaju podają na ogół podręczniki fonetyki.)

Kto obserwował okres gaworzenia niemowlęcego, mógł łatwo zauważyć, że 
przed opanowaniem pierwszych wyrazów dziecko wykonuje dużo ćwiczeń fo-
nacyjno-rezonacyjnych. Wprawdzie są to ‘ćwiczenia’ niezamierzone świadomie 
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przez dziecko, ale przydane człowiekowi przez naturę do opanowania prawi-
dłowych ruchów artykulacyjnych właściwych danemu językowi. Skoro ćwicze-
nia fonacyjno-rezonacyjne występują w pierwszej fazie nauki języka ojczystego 
(pierwszego) w naturalnych warunkach, tym bardziej potrzebne są one w dydak-
tyce wymowy języka obcego (drugiego) w sztucznych warunkach, zwłaszcza 
wtedy, gdy opanowanie artykulacji jakiejś głoski sprawia uczniowi szczególną 
trudność. 

Chociaż dydaktyka języka obcego znacznie się różni od nauki języka ojczy-
stego, to jednak to, co jest potrzebne do opanowania prawidłowych ruchów ar-
tykulacyjnych języka pierwszego, ważne i potrzebne jest także do wyrabiania 
poprawnych nawyków artykulacyjnych w nauce języka obcego. 

Obserwacja kształtowania się mowy dziecka, szczególnie zaś wysiłku, który 
ono wkłada w naukę języka ojczystego, a zwłaszcza w naukę artykulacji głosek, 
wyrazów i opanowanie intonacji zdań, stanowi przykład, jak i ile trzeba praco-
wać, aby opanować poprawnie foniczną (dźwiękową) stronę języka obcego. 

Na pytanie: Jak pracować, jest tylko jedna logiczna odpowiedź: Trzeba do-
brze pracować. 

7. Ocena pracy – egzamin

Jeżeli ktoś pracuje, a w dodatku dobrze pracuje, należy mu się za tę pracę 
wynagrodzenie. W przypadku ucznia / studenta wynagrodzeniem za jego pracę 
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności jest ocena szkolna. 

Ocena drugiego człowieka nie należy do łatwej decyzji. Według myśli Ada-
ma Mickiewicza „Aby kogoś ocenić, nie wystarczy być tylko przy nim, ale trze-
ba być w nim”. Daje to nam dużo do myślenia, czy znamy dostatecznie wnętrze 
ocenianego podmiotu, w naszym przypadku ucznia / studenta. 

W przypadku praktycznej nauki języka obcego, oceniamy przede wszystkim 
opanowane umiejętności językowe ucznia. W przedmiotach, gdzie dominuje 
teoria i które kończą się egzaminem, ocenie podlega głównie przyswojona przez 
ucznia wiedza, ugruntowana w oparciu o samodzielne logiczne myślenie. 

Wszyscy zdawaliśmy wiele egzaminów i na ten temat byłoby dużo opinii. 
Egzamin nie może się sprowadzać do wykazania ‘wyższości’ czy większej ‘mą-
drości’ egzaminatora. Na egzaminie należy w pierwszej kolejności wydobyć 
z ucznia / studenta to, co on już wie na dany temat, a następnie rozwijać stopnio-
wo tę wiedzę i badać, czy jego wiedza w zakresie całościowym jest dostatecz-
nie wystarczająca do pozytywnej oceny egzaminowanego zagadnienia z danego 
przedmiotu. 

Nie można też popadać w drugą skrajność i obniżać poziom wiedzy pro-
gramowej w imię jakiegoś ‘świętego spokoju’, żeby nam nie zarzucano zbytniej 
surowości w ocenie, z czym się nieraz nauczyciel spotyka. 
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Jeżeli wiedza ucznia / studenta jest niewystarczająca do wystawienia pozy-
tywnej oceny, należy wskazać mu, co ma on jeszcze konkretnie uzupełnić, aby 
mógł rozumnie przyswoić sobie materiał programowy danego przedmiotu. 

8. Wnioski

1. Nauczyciel nie tylko naucza, ale sam się uczy przez cały okres swojej pracy 
zawodowej. Doskonalenie zawodowe stanowi wewnętrzną potrzebę nauczy-
ciela. 

2. Jednym z warunków osiągania dobrych efektów pracy nauczyciela jest kon-
struktywna aktywność ucznia w procesie dydaktycznym. Aktywność tę 
osiąga się głównie poprzez atrakcyjną realizację każdej jednostki lekcyjnej. 

3. Nim polecimy uczniowi / studentowi kupno obowiązującego podręcznika, 
zapoznajmy się uprzednio sami z jego treścią. 

4. Język nie jest niczyją własnością prywatną i nie można z nim robić, co się chce. 
Każde słowo czy układ słów w zdaniu nie pochodzi z natury, lecz z ludzkiej 
kultury. Dlatego trzeba dbać o kulturę języka w wymiarze społecznym. 

5. Kształcimy mądrego i moralnie zdrowego młodego człowieka, który posia-
da gruntowną wiedzę, stosuje poprawne rozwiązania w swoim zawodzie 
i w różnych innych sytuacjach życiowych w myśl zasady: Czego się nie rozu-
mie, tego się nie umie. A więc: Myśleć – rozumieć – poznać. Czyli, posiadać 
w pamięci to, co się logicznie zrozumiało.

�. Proces zdobywania wiedzy nie jest tym samym, co proces wysławiania 
(mówienia). W przypadkach, w których chodzi w procesie dydaktycznym 
o wyrabianie umiejętności nawykowych, niezbędna jest odpowiednia ilość 
ćwiczeń wdrażających. W myśl zasady: aby mówić, trzeba mówić – mądrze 
i kulturalnie mówić. 

7. Oceniajmy tak, aby ocena mobilizowała ucznia/ studenta do twórczej pracy 
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych. 
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Ewa Turkowska
Kształcenie nauczycieli języków obcych na 
studiach zawodowych pierwszego stopnia

1. Koncepcje kształcenia nauczycieli

Edukacja oraz przygotowanie do zawodu są tematami wrażliwymi społecznie. 
W tej dziedzinie najwięcej społecznych emocji i kontrowersji budzi kształcenie 
nauczycieli, ponieważ jakość pracy nauczycieli nie tylko wpływa na zachowanie 
tradycji kulturowych i tożsamości społeczeństw, ale też określa poziom eduka-
cji następnych pokoleń, co z kolei wpływa na poziom rozwoju gospodarczego, 
a więc jakość ich życia w przyszłości. 

Przygotowanie do zawodu nauczyciela jest też procesem bardziej skompli-
kowanym, niż w przypadku innych zawodów. Nauczyciel jest bowiem ‘dwu-
zawodowcem’: oprócz wiedzy fachowej, którą musi posiąść tak jak biolog czy 
ekonomista, musi też posiadać wiedzę umożliwiającą mu organizację procesu 
dydaktycznego i umiejętność praktycznych działań wychowawczych podczas 
pracy w szkole lub innej placówce edukacyjnej czy wychowawczej. 

Zawodowe kształcenie nauczycieli w Polsce przed r. 1990 odbywało się na 
poziomie średnim i półwyższym w liceach pedagogicznych i dwuletnich po-
maturalnych studiach nauczycielskich (SN), a w ramach szkolnictwa wyższe-
go w Wyższych Szkołach Pedagogicznych (WSP). W liceach pedagogicznych 
i SN-ach przygotowanie ogólnopedagogiczne i metodyczne obejmowało w róż-
nych latach od 800 do 500 godzin (Lewowicki 2007:20–21). Oba typy placówek 
przyjmowały za podstawę i punkt wyjścia kształcenia zawodowego nauczycieli 
przygotowanie pedagogiczne. Dopiero obok gruntownego kształcenia psycholo-
giczno-pedagogicznego wyposażano nauczyciela w wiedzę przedmiotową, po-
trzebną do nauczania w szkole poszczególnych przedmiotów: języka polskiego, 
matematyki, fizyki, muzyki itd. Punktem wyjścia dla kształcenia nauczycieli 
było zatem przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne, zgodnie z wymogami 
przyszłego zawodu.

W latach 70. powstała tendencja do kształcenia nauczycieli na wyższym 
poziomie i przejmowania edukacji nauczycielskiej przez uniwersytety. Spowo-
dowało to ograniczenie kształcenia pedagogicznego i zwiększanie ilości go-
dzin kształcenia przedmiotowego o charakterze teoretycznym. Na kierunkach 
i specjalnościach nauczycielskich kształcenie pedagogiczne odbywało się po-
czątkowo w wymiarze ok. 450 godzin, w r. 198� zarządzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego ustalony on został na 300 godz. Sformułowany w tym 
dokumencie zakres kształcenia pedagogicznego nauczycieli określił sposób poj-
mowania i praktykę edukacji nauczycielskiej na wiele następnych lat (Lewowic-
ki 2007:20–22). Przesądziło to o teoretyczno-kognitywnym pojmowaniu kształ-
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cenia nauczycieli w szkolnictwie wyższym, w którym umiejętności dydaktyczne 
i praktyka zawodu traktowane były i są marginalnie. 

Po r. 1990 w warunkach transformacji ustrojowej i budowania gospodarki 
rynkowej praktyczne przygotowanie do wymogów rynku pracy i przyszłego za-
wodu stało się cenną wartością i priorytetem kształcenia. Kluczowym pojęciem 
stała się ‘kompetencja’, rozumiana szeroko jako połączenie wiedzy, umiejętności 
i postaw umożliwiających wykonywanie zawodu na wysokim, profesjonalnym 
poziomie. To pojmowanie kompetencji zawodowych miało również wpływ na 
koncepcję kształcenia nauczycieli języków obcych po r. 1990. Utworzono wte-
dy pierwsze w historii specjalistyczne zakłady kształcenia nauczycieli języków 
obcych, mające na celu kształcenie nauczycieli jako ‘dwuzawodowców’ (peda-
gogów / dydaktyków i jednocześnie filologów), przyjmując kompetencyjną kon-
cepcję kształcenia nauczycieli jako wiodącą.1

2. Powstanie kolegiów językowych

Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych powstały w r. 1990. Bezpośrednią 
przyczyną ich utworzenia była pilna potrzeba wykształcenia w możliwie krót-
kim czasie nauczycieli języków zachodnich, głównie niemieckiego i angielskie-
go, na potrzeby szkolnictwa podstawowego i średniego po zmianach politycz-
nych u progu lat 90. Sytuacja ta określiła jednocześnie cel i zasadę kształcenia 
w NKJO: zorientowanie na praktykę zawodu nauczyciela. Kolegia miały reali-
zować oryginalną, specjalnie dla nich opracowaną koncepcję kształcenia zinte-
growanego, która miała połączyć przedmioty pedagogiczne (pedagogikę, psy-
chologię, glottodydaktykę) z przedmiotami filologicznymi (językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia). W powstanie tej koncepcji za-
angażowane były znane autorytety glottodydaktyczne, m.in. H. Komorowska, 
H. Stasiak, E. Zawadzka, która określiła jej założenia następująco: 

1 Spośród innych koncepcji kształcenia nauczycieli wymieniane są tradycyjnie za 
W. Okoniem: 1. ogólnokształcąca, w której nauczyciel winien posiadać przede wszystkim ob-
szerną wiedzę ogólną, 2. specjalistyczna, w której nauczyciel jest głównie specjalistą w swojej 
dziedzinie fachowej, przy czym umiejętności dydaktyczne nie grają większej roli, 3. personali-
styczna, w której charyzmatyczna osobowość nauczyciela zastępuje w dużej mierze umiejętności 
dydaktyczne, pobudza zainteresowania uczniów, motywuje do nauki i kształtuje pożądane po-
stawy. W ostatnich 20–30 latach mówi się o doktrynach przejściowych, są to: 4. koncepcja wielo-
stronnej edukacji, łącząca wiele różnych, w tym poprzednio wymienione koncepcje, 5. edukacja 
progresywna, podkreślająca zdolność do dostrzegania, diagnozowania i rozwiązywania bieżą-
cych problemów, gdyż nie wiadomo, co przyniesie zmienna przyszłość i do jakich konkretnych 
zadań należy nauczyciela przygotować. Wymieniane są też koncepcje adaptacyjna, emancypa-
cyjna, krytyczno-kreatywna. (Lewowicki 2007:48–49, ��–�7). Największą popularność i rangę 
koncepcji wiodącej uzyskała jednak w latach 90. wspomniana koncepcja kształcenia kompeten-
cyjnego.
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Tradycyjne przedmioty filologiczne powinny być w tej koncepcji traktowane w aspekcie przy-
szłego zawodu nauczyciela. Szczególną wagę należy przywiązywać do aspektów pragmatycz-
nych, jednocześnie zaś dzięki zapoznaniu z najważniejszymi problemami literaturoznawstwa, 
językoznawstwa i kulturoznawstwa umożliwić podjęcie studiów magisterskich. Dzięki treściom 
charakterystycznym dla humanistycznej pedagogiki należy dążyć do wykształcenia dobrze przy-
gotowanego do zawodu, myślącego, ale też czującego, kreatywnego i innowacyjnego nauczyciela 
języka obcego (Zawadzka 1998: 478).2

Nawiązano w ten sposób do tradycji kształcenia zawodowego nauczycieli na 
SN-ach i uwzględniono specyfikę kształcenia językowego, będącego podstawą 
wiedzy zawodowej nauczyciela języka obcego. 

Powstanie instytucji o zawodowym profilu kształcenia nauczycieli języków 
obcych było również przejawem powszechnego nawoływania do zróżnicowa-
nia szkolnictwa wyższego i jego ukierunkowania zawodowego (m.in. Lewowic-
ki 1991, wśród germanistów np. Namowicz 1993, Danielewicz / Karolak 1993). 
Trend ten był wynikiem potrzeb nowej gospodarki rynkowej powstającej w la-
tach 90. W celu maksymalnego zbliżenia kształcenia nauczycieli do praktycz-
nych potrzeb szkół ustawodawca zadecydował o podporządkowaniu kolegiów 
nie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lecz Ministerstwu Edukacji 
Narodowej. 

W momencie powstania kolegiów utworzono dla nich ogólną podstawę pro-
gramową (MEN 1990), która miała posłużyć do opracowania szczegółowych 
planów i programów nauczania w dalszej przyszłości. Podstawa programowa 
z r. 1990 określała cel nauki w kolegiach bardzo ogólnie jako wykształcenie na-
uczycieli, którzy mają bardzo dobrą znajomość języka docelowego, praktyczną 
znajomość kultury i literatury oraz bardzo dobre przygotowanie psychologicz-
no-metodyczne do zawodu nauczycielskiego (MEN 1990:30). Ponadto określała 
ona czas trwania kształcenia i formy prowadzenia przedmiotów oraz ich podział 
na obowiązkowe i fakultatywne. Podkreślono także możliwość rozszerzenia 
ilości godzin przewidzianej dla przedmiotów obligatoryjnych w ramach godzin 
fakultatywnych (MEN 1990:32). Dokument ten formułował również w bardzo 
ogólnych zarysach treści nauczania dla poszczególnych przedmiotów. Zarządze-
nie MEN (1990, §1.2) przewidywało powstanie różnorodnych programów opra-
cowanych przez poszczególne kolegia dla ich indywidualnych potrzeb. 

Dokumenty ministerialne nie określają z zasady założeń dydaktycznych ani 
nie zawierają wskazówek do realizacji, dlatego też przekształcenie celów w prak-
tykę kształcenia zawodowego dokonywało się w poszczególnych kolegiach na 
rozmaite sposoby, w zależności od ich statusu organizacyjnego i kadry dydak-

2 W oryginale: „Traditionelle philologische Fächer sollten in dieser Konzeption unter dem 
Aspekt der künftigen Lehrertätigkeit behandelt werden. Man sollte einen besonderen Wert auf 
pragmatische Aspekte legen, gleichzeitig aber durch einen Überblick über die wichtigsten Proble-
me der Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft das Magisterstudium ermöglichen. Durch die 
für die humanistische Pädagogik charakteristischen Inhalte wurde angestrebt, einen fachlich gut 
vorbereiteten, denkenden, aber auch fühlenden, kreativen und innovativen Fremdsprachenlehrer 
auszubilden”. (Tłum. E.T.)
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tyczno-naukowej.3 Konsekwencją tego stanu rzeczy było wielkie zróżnicowanie 
programów nauczania i początkowe postrzeganie kolegiów jako uboższej wersji 
studiów germanistycznych bez własnego profilu i specyfiki. 

Aktualnie formalno-prawną podstawą istnienia kolegiów nauczycielskich 
i nauczycielskich kolegiów języków obcych jest rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia na-
uczycieli. 

3. Program ramowy z r. 1995

Kompleksowy program kształcenia w NKJO opracowano pod patronatem 
naukowym Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1993–1995. W r. 1993 powstała 
z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej grupa opracowująca jednorodny 
program nauczania dla wszystkich kolegiów językowych. Do grupy tej należeli 
nauczyciele kolegiów, pracownicy naukowi szkół wyższych, doradcy z Instytu-
tu Goethego i Urzędu Szkolnictwa Zagranicznego (Bundesverwaltungsamt für 
das Auslandsschulwesen) z RFN. Pracami nad programem dla sekcji niemieckiej 
kierowała prof. Halina Stasiak.

Wynikiem prac był ramowy program studiów dla sekcji niemieckiej Nauczy-
cielskich Kolegiów Języków Obcych (Stasiak 1995), który zdefiniował specyfikę 
tej instytucji i określił założenia dydaktyczne zawodowego kształcenia nauczy-
cieli języków obcych. We wstępie określono założenia i zasady nowej koncepcji 
programowej:

Koncepcja ta wychodzi z następujących założeń:
1. Kolegium nie prowadzi studiów neofilologicznych ani kursów języka obcego dla zaawan-

sowanych. Jego podstawowym zadaniem jest kształcenie przyszłych nauczycieli w zakresie 
znajomości języka oraz metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych. 

2. Podstawę studiów stanowią przedmioty metodyczne / dydaktyczne i psychopedagogiczne; 
stanowią one punkt odniesienia dla koordynacji i interpretacji wszystkich innych dziedzin; 
elementem ściśle z nim zintegrowanym jest praktyka w szkole.

3. Wszystkie przedmioty objęte cyklem studiów muszą być do siebie odpowiednio dostosowane, 
a ich realizacja wymaga wzajemnej koordynacji. Oznacza to, że program zakłada w praktyce 
ścisłe powiązanie między poszczególnymi przedmiotami […].

4. Realizacja programu studiów ma zarazem służyć studentom za wzorzec dydaktyzacji po-
szczególnych tematów (Stasiak 1995:8).

3 Kolegia miały dwojaki status organizacyjny: jednostką prowadzącą był albo organ 
samorządu terytorialnego albo uniwersytet / szkoła wyższa. Nad kolegiami samorządowymi 
również ustalano opiekę naukową uniwersyteckich wydziałów neofilologicznych. Tym niemniej 
status organizacyjny jednostek nie pozostawał bez wpływu na ich praktykę dydaktyczną. Mimo 
braku badań i statystycznych danych można na podstawie wieloletnich kontaktów podczas szko-
leń i konferencji pokusić się o ostrożne uogólnienie, że kolegia samorządowe mają luźniejsze 
związki z uniwersytecką kadrą naukową, natomiast ściślejsze z nauczycielami danego regionu, 
w związku z tym ich model kształcenia charakteryzuje się większą dominacją praktyki i dydak-
tyki nad kognitywno-teoretycznym przekazem wiedzy.
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Warunkami pomocnymi w realizacji programu są:

1. Uznanie danego języka za naturalny środek porozumiewania się podczas zajęć i poza nimi 
w celu stworzenia pewnego mikroklimatu językowego w kolegium.

2. Prowadzenie większości zajęć w formie seminariów, ćwiczeń i warsztatów. Wykłady po-
winny stanowić jak najrzadszą formę dydaktyczną. Mają one raczej służyć przekazywaniu 
najważniejszych myśli o charakterze wprowadzającym, a nie wiedzy merytorycznej (Stasiak 
1995:9).

Za główną zasadę kształcenia uznano zasadę integracji międzyprzedmioto-
wej. Nie powinno się nauczać poszczególnych dziedzin oddzielnie, jako poszu-
fladkowanych przedmiotów, lecz w sposób umożliwiający powiązanie wiedzy 
z różnych dziedzin (op. cit.:12). Za główny przedmiot nauczania w kolegiach 
uznano metodykę/ dydaktykę przedmiotową wraz z praktyką w szkole. Podkre-
ślono, że w nauczaniu metodyki istotne jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale 
metodyczna inscenizacja treści nauczania na zajęciach ze wszystkich przedmio-
tów prowadzonych w kolegiach. Słuchacze są stałymi hospitantami zajęć prowa-
dzonych przez wykładowców, obserwują ich lekcje pod względem metodycznym 
i uczą się nie tylko treści przedmiotowych, ale jednocześnie prowadzenia lekcji. 
Wykładowcy wszystkich przedmiotów są w związku z tym zobowiązani do nie-
ustannej dbałości o wysoki poziom metodyczny własnych lekcji.

Całkowitą liczbę godzin w trzyletnim cyklu kształcenia ustalono na 2270 z to-
lerancją +/– 10%. Na praktyczną naukę języka przewidziano w nim 870 godz., 
metodykę/dydaktykę 700 godz. (w tym pedagogika i psychologia 90 godz., prak-
tyki w szkole 150 godz.), realioznawstwo 240 godz., językoznawstwo 30 godz., 
literaturę 120 godz., blok fakultatywny (przedmioty dodatkowe lub rozszerzenie 
pensum z wybranych przedmiotów) 280 godz.

Cząstkowe programy ramowe dotyczyły działów nauczania: praktyczna na-
uka języka, metodyka / dydaktyka, realioznawstwo, językoznawstwo, literatura, 
seminarium dyplomowe. Zawarto w nich podział na poszczególne przedmioty, 
podstawowe założenia dydaktyczne, cele, treści i kryteria ich wyboru, meto-
dy nauczania, pomoce dydaktyczne, wybór bibliografii, przykładowe ćwicze-
nia, praktyczne wskazówki dotyczące realizacji programu i kontroli osiągnięć. 
Miały one szczególne znaczenie dla wdrożenia zawodowej koncepcji kształcenia 
nauczycieli, gdyż zawierały wytyczne do nauczania poszczególnych przedmio-
tów w odniesieniu do nowych celów przedmiotowych, pozostających w związku 
z założeniami kształcenia nauczycielskiego w kolegiach. Wykładowcy znaleźli 
w nich wskazówki, jak przekształcić nową ideę i teorię w praktykę nauczania.

Istotną zaletą curriculum była jego otwartość, której nie należy mylić z ogól-
nikowością pierwszego dokumentu ministerialnego. Curricula częściowe dawa-
ły dzięki konkretnym wskazówkom impuls do poszukiwania nowych rozwiązań 
dydaktycznych, umożliwiając przez to ich kreatywną realizację. Przewidziano 
również możliwość zmiany treści nauczania i rozszerzenie wymiaru godzino-
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wego dla poszczególnych przedmiotów w ramach seminariów fakultatywnych, 
a więc elastycznego i kreatywnego planowania kursów.

W curriculum podkreślano wielokrotnie, że nie narzuca ono ostatecznych 
rozwiązań, lecz wskazuje kierunki postępowania i dopuszcza rozwiązania indy-
widualne. Po trzyletnim próbnym okresie stosowania jego założeń miała odbyć 
się dyskusja i ewentualna korekta wytycznych, która jednakże nie nastąpiła.

Curriculum nie było dokumentem obligatoryjnym, lecz jedynie propozycją 
programową. Z braku odpowiednich badań nie można stwierdzić, jak wiele ko-
legiów i w jakim stopniu kierowało się tymi wytycznymi. Z wypowiedzi wykła-
dowców kolegiów na licznych konferencjach można jednak wnioskować, że było 
ono cenną podstawą programową. Jednakże nawet jako program fakultatywny 
curriculum stworzyło nową jakość w kształceniu nauczycieli języków obcych 
i na tym polega jego niezaprzeczalna wartość. Curriculum było pierwszym ob-
szernym i szczegółowym przedstawieniem zawodowej koncepcji kształcenia na-
uczycieli w kolegiach. Jego cechą charakterystyczną jest przeniesienie głównego 
akcentu z obszaru wiedzy na obszar sprawności i postaw, których wiedza jest 
dopełnieniem. Zasługą programu ramowego było uświadomienie różnic w zało-
żeniach programowych między filologiczno-teoretycznym modelem kształcenia 
na uniwersytetach a kształceniem w kolegiach zorientowanym na potrzeby zawo-
du nauczyciela. Dzięki temu dokumentowi koncepcja zawodowego kształcenia 
nauczycieli dotarła do szerokiej świadomości filologów. Dokument ten podsu-
mowywał dyskusję o nowoczesnym kształceniu nauczycieli toczoną w pierwszej 
połowie lat 90., nakreślił wytyczne zawodowego kształcenia nauczycieli języ-
ków obcych i zakończył etap poszukiwania tożsamości Nauczycielskich Kole-
giów Języków Obcych.

Oba omówione powyżej dokumenty były w latach 1990–200� podstawą do 
tworzenia w poszczególnych kolegiach programów autorskich, zatwierdzanych 
przez ich rady programowe. 

4. Aktualna podstawa programowa

Rok 200� przyniósł nową podstawę programową (Rozporządzenie 200�). 
Kształcenie nauczycielskie podzielono na 5 bloków tematycznych: kształcenie 
językowe, nauczycielskie, praktyki pedagogiczne, technologię informacyjną, 
drugi język obcy. Minimalny wymiar godzin dla poszczególnych przedmiotów 
określono jak następuje:

1. Kształcenie przygotowujące merytorycznie do nauczania języka obcego, łącznie w wymiarze 
co najmniej 1.�20 godzin, obejmujące:
a. praktyczną naukę języka obcego, w wymiarze co najmniej 1.080 godzin,
b. następujące przedmioty kształcenia filologicznego, łącznie w wymiarze co najmniej 

480 godzin:
– historię literatury z elementami literaturoznawstwa, w wymiarze co najmniej 150 go-

dzin,
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– historię i kulturę, w wymiarze co najmniej 150 godzin,
– językoznawstwo, w wymiarze co najmniej 90 godzin,
– gramatykę opisową, w wymiarze co najmniej 90 godzin,

c. seminarium dyplomowe, w wymiarze co najmniej �0 godzin;
2. kształcenie nauczycielskie, łącznie w wymiarze co najmniej 3�0 godzin, obejmujące:

a. psychologię, w wymiarze co najmniej �0 godzin,
b. pedagogikę, w wymiarze co najmniej �0 godzin, 
c. dydaktykę przedmiotową, w tym przygotowanie do nauczania języka obcego na wcze-

snym etapie edukacyjnym, w wymiarze co najmniej 150 godzin,
d. przedmioty uzupełniające przygotowanie zawodowe nauczyciela, łącznie w wymiarze 

co najmniej �0 godzin, w tym zajęcia z zakresu emisji głosu, w wymiarze co najmniej 
30 godzin;

3. praktyki pedagogiczne, w wymiarze co najmniej 150 godzin;
4. zajęcia z zakresu technologii informacyjnej, w wymiarze uzależnionym od posiadanej przez 

słuchaczy wiedzy i umiejętności oraz potrzeb wynikających z zakresu kształcenia, zapew-
niającym przygotowanie do posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wyko-
rzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć), umożliwiającym nabycie wiedzy 
i umiejętności w zakresie określonym w niniejszych standardach;

5. zajęcia z zakresu języka obcego nie będącego specjalnością kształcenia, w wymiarze umożli-
wiającym uzyskanie znajomości drugiego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 
ESOKJ (Rozporządzenie 200�).

Założenia ministerialne ustalają łączną minimalną liczbę godzin na 2490 
(plus nieoznaczona liczba godzin na technologię informacyjną).4

Podstawa programowa bardzo skrótowo określa treści kształcenia w zakresie 
przedmiotów filologicznych, poświęca natomiast dużo miejsca przedmiotom na-
uczycielskim, wymieniając obszernie treści przedmiotowe dla psychologii, peda-
gogiki, dydaktyki przedmiotowej. Wymienia się również przedmioty uzupełnia-
jące jak emisja głosu, BHP, prawo oświatowe, oraz do uznania rady programowej 
kolegiów: etyka, kultura języka, historia regionu i in. Dużą wagę przywiązuje się 
do technologii informacyjnej, gdyż w dzisiejszym świecie internet i komputer są 
bardzo ważnymi narzędziami pracy nauczyciela na równi z podręcznikiem, a ich 
opanowanie wymaga dużo czasu. Opis treści przedmiotowych dla bloku ‘tech-
nologia informacyjna’ zajmuje w rozporządzeniu najwięcej miejsca.

Z perspektywy minionych lat, w których realizowano wytyczne tego rozpo-
rządzenia można stwierdzić, że było ono dobrze przygotowanym dokumentem, 
przykładającym wagę do poziomu nauczania i efektów kształcenia i uwzględnia-
jącym współczesne wymogi przygotowania do zawodu nauczycielskiego.

Porównanie z innymi aktami prawnymi ukazuje, że minimum programowe 
dla kolegiów jest wyższe niż dla studiów neofilologicznych w ramach szkol-
nictwa wyższego. Standardy dla studiów neofilologicznych z r. 2009 przewidują 
na kształcenie językowe minimum �30 godz. – w kolegiach 1080, na kształce-
nie filologiczne (literatura, historia, językoznawstwo) 450 godz. – w kolegiach 
480. Wymiar godzin drugiego języka obcego określono na 120 godz., natomiast 
aby osiągnąć zalecany w kolegiach poziom B2 trzeba 3�0 godz. Liczbę godzin 

4 Przy założeniu 3�0 godz. nauki drugiego języka obcego, aby dojść od poziomu A1 do 
poziomu B2.
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z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (kształcenie językowe i filolo-
giczne w ciągu � semestrów określa się na studiach neofilologicznych na mini-
mum 1200 – w kolegiach na 1�20 (por. Rozporządzenie 2009).

Jeszcze większe różnice na korzyść kolegiów wynikają z porównania stan-
dardów kształcenia w kolegiach z obowiązującymi od lutego 2012 r. standardami 
kształcenia nauczycieli w szkolnictwie wyższym: podstawy dydaktyki 30 godz., 
dydaktyka przedmiotu 90 godz. – obecnie w kolegiach 150 godz., praktyka pe-
dagogiczna 120 godz. – obecnie w kolegiach 150 godz. Do tego dochodzi ogólne 
przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne �0 godz. – obecnie w kolegiach 
120 godz. (por. Rozporządzenie 2012).5

Zwiększona ilość godzin na kształcenie językowe w kolegiach wynika z fak-
tu, że przyszli nauczyciele stanowią wzorzec językowy dla swoich uczniów, mu-
szą więc opanować go w stopniu bardzo dobrym, aby poprawnie i biegle nim się 
posługiwać. Duża ilość godzin glottodydaktyki wynika z poważnego traktowa-
nia zawodowego celu kształcenia. Efektem tych standardów programowych jest 
sytuacja, że w chwili obecnej to właśnie kolegia dzięki największej ilości godzin 
i dobrze opracowanym profilu nauki kształcą przyszłych nauczycieli na najwyż-
szym poziomie językowym i zawodowym.

5. Realizacja wytycznych programowych 

Na podstawie omówionego rozporządzenia w poszczególnych kolegiach opra-
cowano szczegółowe programy nauczania. Określano w nich: ilość godzin dla 
bloków kształcenia i poszczególnych przedmiotów, wiodące cele przedmiotów, 
kryteria doboru treści nauczania i konkretne zagadnienia tematyczne, procedury 
osiągania celów: metody nauczania, materiały i pomoce dydaktyczne, opis zało-
żonych osiągnięć, sposoby kontroli osiągnięć edukacyjnych i system oceniania. 
Proces ten przedstawiony jest poniżej na przykładzie NKJO w Radomiu.

5.1. Wymiar godzin

Podstawa programowa zawarta w rozporządzeniu ministerialnym zawiera 
tylko najniższą dopuszczalną ilość godzin dla poszczególnych bloków przedmio-
towych. Poprzednie akty normatywne dopuszczały możliwość jej zwiększenia 
w ramach bloku fakultatywnego, jeśli zajdzie taka potrzeba edukacyjna. Wy-
korzystując tą możliwość opracowano plan nauczania, zgodny ze standardami 
kształcenia, określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 30 czerwca 200� r. 
i przeznaczony do realizacji od października 200�. Całkowita ilość godzin 

5 Rozporządzenie ministerialne z r. 2012 dopuszcza na studiach 1 stopnia tylko przy-
gotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych. Dopiero ukończenie studiów 
magisterskich uprawnia do nauczania we wszystkich typach szkół. Ten zapis znacznie ogranicza 
napływ do zawodu nowych nauczycieli po studiach licencjackich 1 stopnia i oddala perspektywę 
zwiększenia liczby nauczycieli języków obcych na 3 lata. 
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w trzyletnim cyklu kształcenia wynosi 3090. W pierwszym roku nauczania reali-
zuje się 1050 godz. (1 sem. 510, 2 sem. 540), w drugim roku – 990 godz. (3 sem. 
480, 4 sem. 510), w trzecim roku – 1050 godz. (5 sem. 510, � sem. 540 godz.).

Nauczane przedmioty należą zgodnie z rozporządzeniem do pięciu bloków 
tematycznych: 
1. kształcenie merytoryczne (językowe 1140 godz. i filologiczne �00 godz. 

w ciągu 3 lat), 
2. kształcenie nauczycielskie (psychopedagogiczne 120 godz., emisja głosu 

30 godz., glottodydaktyka 390 godz., razem 540 godz.)
3. praktyki pedagogiczne (180 godz.), 
4. technologia informacyjna (90 godz.),
5. drugi język obcy (3�0 godz.).

Praktyczna nauka języka podzielona jest na następujące przedmioty (w na-
wiasach całkowita liczba godzin w trzyletnim cyklu kształcenia): sprawności 
zintegrowane (3�0), pisanie (180), konwersacje (120), czytanie (�0), słuchanie 
(�0), gramatyka praktyczna (240), fonetyka praktyczna (�0), tłumaczenia (30). 
W celu umożliwienia słuchaczom napisania pracy dyplomowej w języku docelo-
wym na dobrym poziomie językowym wprowadzono przedmiot ‘Indywidualne 
konsultacje językowe’ na szóstym semestrze w wymiarze 30 godzin.

W ramach kształcenia filologicznego historia literatury z elementami lite-
raturoznawstwa obejmuje 180 godz., historia �0 godz., kultura 180, gramatyka 
opisowa A �0, gramatyka opisowa B (fonologia) 30, językoznawstwo A �0, języ-
koznawstwo B 30 godz. Na seminaria dyplomowe przeznaczono 150 godz. 

Kształcenie nauczycielskie obejmuje po �0 godz. pedagogiki i psycholo-
gii oraz 30 godz. emisji głosu. Dydaktyka przedmiotowa podzielona jest na 
13 przedmiotów cząstkowych, po 30 godz. przeznaczone jest na: nauczanie 
wczesnoszkolne, nauczanie gramatyki, planowanie lekcji, nauczanie słownictwa 
i fonetyki, sprawności receptywnych, sprawności produktywnych, techniki ak-
tywizujące, analizę i ocenę materiałów nauczania, pomiar dydaktyczny i analizę 
błędów, techniki i strategie uczenia się, teorie akwizycji języka, metody naucza-
nia, współczesne tendencje glottodydaktyczne.

Praktyki obserwacyjne i samodzielne prowadzenie lekcji języka obcego obej-
mują 150 godz., ponadto 30 godz. poświęcone jest na praktyki opiekuńczo-wy-
chowawcze i zapoznanie się z życiem szkoły.

W ramach zaznajomienia z technologiami informacyjnymi szczególną rolę 
odgrywa przedmiot ‘Komputerowe wspomaganie nauczania języków obcych’ 
(30 godz., 4 sem.), w ramach którego studenci uczą się m.in. obsługi programów 
do wykonywania ćwiczeń interaktywnych.

Program powstały w oparciu o ministerialne wytyczne zapewnia ilość go-
dzin potrzebną do prawidłowego, na dobrym poziomie przygotowania językowe-
go i dydaktycznego przyszłych nauczycieli języków obcych. Jego mankamentem 
jest zbyt mała ilość godzin na kształcenie psychologiczne i pedagogiczne, które 
nie zapewnia absolwentom wystarczającego poziomu wiedzy i umiejętności, po-
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trzebnych do działania nauczyciela w coraz bardziej skomplikowanej i wymaga-
jącej sytuacji pedagogicznej, w której musi obecnie funkcjonować szkoła. Także 
ilość godzin przeznaczona na kształcenie filologiczne w dziedzinie literatury 
i historii pozwala tylko na bardzo skrótowe i pobieżne potraktowanie materiału 
nauczania.

W dalszej części artykułu omówione zostaną pokrótce trzy z wymienionych 
powyżej pięciu bloków przedmiotowych: kształcenie językowe i filologiczne, 
nauczanie technologii informacyjnej i drugiego języka obcego. Kształceniu na-
uczycielskiemu poświęcone są osobne artykuły.

5.2. Kształcenie językowe i filologiczne

Praktyczna nauka języka (PNJ) odgrywa w kształceniu merytorycznym rolę 
szczególną. Nauczyciele języków obcych muszą wykazać się bardzo dobrym 
stopniem opanowania języka docelowego, gdyż muszą być kompetentną instan-
cją, czuwającą nad prawidłowością produkcji językowej ucznia, a ich wypowie-
dzi mają służyć uczniom jako wzorzec poprawności językowej. W dzisiejszych 
czasach nauczyciel i jego wiedza nie jest wprawdzie jedynym źródłem infor-
macji (czy poprawności), lecz tylko jednym z wielu. W przypadku nauczycieli 
języków obcych niesie to jednak ze sobą dodatkowe, wyższe wymagania, gdyż 
uczniowie łatwo mogą porównać stopień opanowania języka przez ich nauczy-
ciela z wzorcami rodzimych użytkowników języka w obcojęzycznych stacjach 
telewizyjnych, multimedialnych kursach językowych oraz nagraniach audio 
i wideo z internetu. Nauczyciel niesprawny językowo nie tylko nie będzie umiał 
prawidłowo kierować przebiegiem procesu akwizycji języka, lecz nie zyska sza-
cunku uczniów i nie będzie dla nich fachowym autorytetem, gdyż ten zasadza 
się przede wszystkim na rzetelnej wiedzy przedmiotowej – a w tym przypadku 
jest nią głównie wiedza i kompetencja językowa.

Kurs ‘Praktyczna nauka języka’ podzielony jest na następujące przedmioty 
cząstkowe, realizowane w ciągu całego trzyletniego cyklu kształcenia: sprawno-
ści zintegrowane, konwersacje, słuchanie, czytanie, pisanie, gramatyka praktycz-
na, fonetyka praktyczna. Na 3 roku cyklu kształcenia realizowane są ponadto: 
tłumaczenia (30 godz.) i indywidualna praca ze studentem w ramach konsultacji 
językowych, która ma na celu poprawne pod względem językowym napisanie 
pracy dyplomowej. Układ godzinowy w sekcjach niemieckiej i angielskiej nie-
znacznie się różni, np. w sekcji niemieckiej czytanie prowadzone jest przez 3 lata 
(180 godz.), w sekcji angielskiej natomiast przez rok (�0 godz.), w sekcji angiel-
skiej za to gramatyka praktyczna obejmuje 240 godz. w ciągu 3 lat, a w sekcji 
niemieckiej 180 godz. w ciągu 3 lat. Jednak ogólna ilość godzin PNJ w obu sek-
cjach w ciągu 3 lat jest taka sama: 1140 godz. Jak widać, w celu wykształcenia 
u przyszłych nauczycieli wysokiego stopnia kompetencji językowej w kolegiach 
przeznaczono na naukę języka szczególnie dużo godzin (por. też powyżej). 
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Ale nie tylko ilość godzin kursu PNJ jest istotna – równie ważna jest jego 
jakość i efektywność, wynikająca z optymalnej struktury kursu, zapewniającej 
równomierne rozwijanie wszystkich sprawności i kompetencji językowych oraz 
odpowiedniego doboru celów, treści i metod nauczania.

Cele kursu. Dla praktycznej nauki języka sformułowano m.in. następujące 
poznawcze, kształcące i wychowawcze cele nauczania, spójne ze standardami 
kształcenia:
● rozwijanie umiejętności pogłębiania i aktualizowania wiedzy;
● rozbudzanie i podtrzymywanie zainteresowań poznawczych, powiązanych 

z innymi, pokrewnymi dziedzinami wiedzy;
● zapoznanie z istniejącymi stereotypami prowadzące do lepszego zrozumie-

nia podobieństw i różnic kulturowych;
● rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej;
● poszerzenie ogólnej wiedzy o świecie;
● umożliwienie kształtowania własnych poglądów i kształcenie umiejętności 

ich uzasadniania;
● motywowanie do nauki poprzez przedstawienie autentycznych sytuacji 

i osób;
● równoległe rozwijanie u słuchaczy wszystkich czterech sprawności języko-

wych;
● doskonalenie u słuchaczy kompetencji leksykalnej, gramatycznej, fonetycz-

nej;
● rozwój indywidualnych strategii uczenia się;
● poznanie realiów życia codziennego w krajach niemieckojęzycznych (Plany 

i programy 200�:192).
Treści kursu. Treści przedmiotowe kursu PNJ nie różnią się zasadniczo od 

analogicznego kursu na studiach neofilologicznych. Najczęściej stosowanymi 
kryteriami doboru treści nauczania są:
● kryterium selekcji związane z dyscypliną podstawową – wybór treści, uzna-

nych w danej dyscyplinie naukowej za najistotniejsze;
● kryterium trwałości wiedzy – wybór treści nie podlegających szybkim zmia-

nom;
● kryterium przydatności – wybór treści przydatnych w dalszej nauce w ra-

mach kontynuacji przedmiotu na studiach drugiego stopnia;
● kryterium przyswajalności – treści najłatwiejsze prezentowane są na począt-

ku, trudniejsze – pod koniec kursu;
● kryterium potrzeb uczących się, uwzględniające oczekiwania i zainteresowa-

nia słuchaczy.
Wiodącym przedmiotem w ramach PNJ jest przedmiot 'Sprawności zintegro-

wane' realizowany w wymiarze � godzin dydaktycznych w tygodniu (90 godz. 
dydaktycznych w semestrze) w ciągu pierwszych dwóch lat nauki (4 semestry). 
Program przedmiotu realizowany jest w oparciu o podręcznik wiodący, co ozna-
cza, że nauczyciel prowadzący przejmuje dobór i uszeregowanie treści za auto-
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rami podręcznika, modyfikując je w zależności od potrzeb. W sekcji niemiec-
kiej radomskiego NKJO chętnie korzysta się np. z podręcznika Stufen Kolleg 
Deutsch als Fremdsprache 3 autorstwa A.K. Vorderwülbecke w toku pierwsze-
go roku nauki oraz podręcznika em Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache für 
die Mittelstufe autorstwa M. Perlmann-Balme / S. Schwalb w toku drugiego roku 
nauki (Plany i programy 200�:193). W sekcji niemieckiej omawiane są m.in. 
poniższe tematy:

ROK PIERWSZY 
(SEMESTRY I I II)

ROK DRUGI 
(SEMESTRY III I IV)

● Klimat, pogoda, człowiek
● Czas wolny, wakacje, podróże
● Zakochany, zaręczony, 

poślubiony, rozwiedziony
● Uprzejmość i etykieta
● Kontakty, znajomości, 

przyjaźnie
● Emancypacja, równouprawnienie
● Prasa
● Człowiek i jego środowisko
● Muzyka
● Tolerancja, nietolerancja
● Media, środki masowego 

przekazu
● Zdrowie
● Szkoła, zawód, wykształcenie
● Nauka i postęp techniczny
● Praca i obowiązki.

● Postacie znane i mniej znane
● Miasto i jego atrakcje
● Języki obce i ich znaczenie
● Miłość
● Zawody 
● Przyszłość bliższa i dalsza
● Media wczoraj i dziś
● Samochód wczoraj, dziś i jutro 

(tamże).

Z tematyką przedmiotu ‘sprawności zintegrowane‘ koreluje tematyka pozo-
stałych przedmiotów PNJ: konwersacji, słuchania, pisania i czytania. Jednakże 
w ramach tych przedmiotów dobór treści jest dosyć dowolny i zależy też w dużej 
mierze od zainteresowań słuchaczy. Sprawności językowe rozwijane są w opar-
ciu o tematy uniwersalne, odpowiadające typowym sytuacjom komunikacyj-
nym, ale też uwzględniające specyfikę kulturową krajów języków docelowych, 
np. praca i życie zawodowe, mieszkanie w mieście lub na wsi, atrakcje tury-
styczne, środowisko naturalne, zdrowie, system ochrony zdrowia i zachowania 
prozdrowotne itp. 

Metody nauczania PNJ. Metodyczna strona kursu PNJ ma w kolegium wy-
jątkowo duże znaczenie. Adresatami procesu dydaktycznego są bowiem przy-
szli nauczyciele języka, którzy na przykładzie lekcji, w których uczestniczą jako 
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studenci sami uczą się nieustannie, jak ma wyglądać prawidłowo zaplanowana 
i przeprowadzona lekcja języka obcego. Dla wykładowców PNJ stanowi to ciągłe 
wyzwanie dydaktyczne, aby swoje lekcje inscenizować metodycznie w szczegól-
nie staranny sposób. Muszą być one tak zaplanowane, aby wyraźnie widać było 
poszczególne fazy lekcji: wstęp (przygotowanie tematyczne i leksykalne, wzbu-
dzenie zainteresowania, motywacja do dalszej pracy), prezentację, semantyzację 
(z uwzględnieniem rozmaitych technik semantyzacyjnych), fazę ćwiczeń (z od-
powiednią progresją i różnorodnymi typami ćwiczeń), transfer, ewaluację (z roz-
maitymi technikami ewaluacyjnymi). Podczas pracy nad rozwijaniem czterech 
sprawności językowych oraz nauczania słownictwa i gramatyki w NKJO de-
monstruje się najefektywniejsze metody i techniki pracy (podejście induktywne, 
samodzielne formułowanie reguł itp.). Często stosuje się pracę metodą projek-
tów, pracę na stacjach zadaniowych oraz metodę ‘uczenia się przez nauczanie’. 
Jest ona szczególnie przydatna dla kształcenia kompetencji nauczycielskiej, 
bowiem słuchacze sami opracowują wybrane zagadnienia programu nauczania 
pod względem treściowym i dydaktycznym: wyszukują potrzebne informacje, 
przygotowują formę ich prezentacji, opracowują do nich ćwiczenia utrwalające 
i powtórzeniowe, które wykonują na lekcji pozostali członkowie grupy. 

Na zajęciach stosuje się rozmaite formy socjalne, umożliwiające interakcje 
w grupie i wielokanałowy, multisensoryczny przekaz wiedzy, który ma trafić do 
wszystkich typów ucznia: wizualnego, audialnego, kinestetycznego, kognityw-
nego. Każda lekcja ma obowiązek być przykładem zastosowania nowoczesnych 
zasad glottodydaktyki: zorientowania na ucznia, rozwijająca jego autonomię, 
kreatywność, tworząca autentyczne sytuacje komunikacyjne. 

Zastosowanie metod aktywizujących umożliwia szybsze i efektywniejsze 
osiągnięcie celów kształcenia i nabycie założonych umiejętności. Jest także bar-
dzo ważnym czynnikiem kształcenia kompetencji metodycznej. W ciągu trzech 
lat kształcenia słuchacz musi do tego stopnia zinternalizować zasady i metody 
współczesnej glottodydaktyki, aby stały się jego ‘drugą skórą’ i w naturalny spo-
sób określały jego zachowania jako dydaktyka w przyszłej pracy zawodowej. 

Jako najczęściej stosowane metody i techniki pracy nad tekstem (nie tylko 
na zajęciach z praktycznej nauki języka, lecz także kształcenia filologicznego 
i metodycznego) można wymienić np.:
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PRZED 
PREZENTACJĄ 
TEKSTU:

W TRAKCIE 
PREZENTACJI 
TEKSTU:

PO PREZENTACJI 
TEKSTU:

● burza mózgów,
● asocjogram, 
● mapa mentalna,
● tworzenie asocjacji 

i historyjek 
na podstawie 
obrazków, 
zdjęć, bodźców 
akustycznych,

● rozmowa,
● dyskusja.

● przyporządkowanie 
informacji (np. tekst 
– obrazek), 

● sporządzanie 
notatek,

● zaznaczanie 
informacji 
w tekście,

● wyszukiwanie 
argumentów, 
informacji na dany 
temat,

● wyszukiwanie 
środków 
stylistycznych 
wyrażających 
różnorodne 
intencje.

● ustne streszczenie 
tekstu,

● dyskusja,
● odgrywanie 

dialogów, scenek, 
inscenizacji, zabaw 
pantomimicznych,

● ustne referowanie,
● opisywanie rzeczy, 

osób,
● gry z podziałem na 

role,
● sporządzanie 

posterów, kolaży 
i in.

(Plany i programy 200�:194).

Na zajęciach wykorzystywane są najrozmaitsze rodzaje tekstów, aby zapo-
znać studentów z jak największym wachlarzem tekstów autentycznych, m.in.: 
wywiad, artykuł prasowy/ internetowy, felieton, opowiadanie, piosenka, wiersz, 
ogłoszenie, przepis kucharski, list, tekst reklamowy, wiadomości, komunikat, 
dialog, monolog, sprawozdanie, prospekt. Przykładowe zadania przy pracy 
z tekstem to np. streszczenie, opowiadanie tekstu, wyjaśnianie/ definiowanie 
pojęć, wyszukiwanie, uporządkowanie informacji, charakteryzowanie osób, 
sporządzanie notatek, rozpoznanie struktury argumentacji, dialogi z podziałem 
na role, scenki, zbieranie argumentów jako przygotowanie do dyskusji (Plany 
i programy 200�:200).

Podczas oceny osiągnięć studentów jako minimum zaliczenia przedmiotu na 
ocenę dostateczną z większości przedmiotów wymagane jest co najmniej �0% 
całkowitej ilości punktów / pozytywnych ocen możliwych do zdobycia w seme-
strze.

Na zajęciach wykorzystuje się też stale środki techniczne, pomoce audiowi-
zualne i nowe media: internet i komputer. Dzięki doskonałemu wyposażeniu ko-
legiów językowych w nowoczesny sprzęt (pracownie komputerowe ze stałym 
szerokopasmowym internetem, tablice multimedialne, rzutniki multimedialne, 
laptopy, odtwarzacze DVD, kino domowe, telewizory w każdej sali lekcyjnej, 
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magnetofony z odtwarzaczami CD itd., itp.) zastosowanie nowoczesnej techniki 
jako środków i pomocy nauczania jest rzeczą codzienną, naturalną i oczywistą. 
Studenci obserwują na co dzień możliwości, jakie dają one w celu urozmaicenia 
procesu dydaktycznego i uczynienia go jak najbardziej efektywnym. Sami rów-
nież używają techniki multimedialnej jako naturalnego i oczywistego narzędzia 
kształtowania procesu dydaktycznego podczas prezentacji swoich prac. Dotyczy 
to nie tylko przedmiotów PNJ, lecz wszystkich nauczanych w kolegium. 

PNJ powiązana jest też na zasadzie integracji międzyprzedmiotowej z inny-
mi przedmiotami nauczania. I tak np. w ramach przedmiotu ‘czytanie’ na 3 roku 
sekcji niemieckiej sprawność czytania rozwijana jest w oparciu o fachowe tek-
sty literaturoznawcze. Studenci oprócz rozwiązywania ćwiczeń językowych za-
poznają się z takimi ważnymi zagadnieniami literaturoznawstwa jak retoryka, 
hermeneutyka, interpretacja literacka, poznają teorie literaturoznawcze jak de-
konstrukcja, estetyka recepcji, gender studies itp. (por. artykuł „Integracyjny 
model kształcenia literackiego…” w niniejszym tomie). W ramach przedmiotu 
‘słuchanie’ wykorzystywane są słuchowiska (np. seria słuchowisk Papa, Charly 
hat gesagt…), obcojęzyczne filmy o historii literatury, portrety autorów, nagra-
nia przedstawień teatralnych i ekranizacje znanych powieści, które dostępne są 
m.in. dzięki wydawnictwu Inter Nationes. W ostatnich latach niewyczerpanym 
źródłem tego rodzaju materiałów jest internetowa strona You Tube. Wszystkie 
materiały, do których brak jest gotowych ćwiczeń, są zdydaktyzowane przez 
prowadzących nauczycieli. Rozwiązywaniu ćwiczeń towarzyszy często komen-
tarz dydaktyczny, czyli refleksja dydaktyczna o zastosowanych typach ćwiczeń 
i ich funkcji w procesie rozwijania sprawności językowych, aby słuchacze mogli 
przy tej okazji nauczyć się sposobów dydaktyzacji materiałów audio / wideo. 

Kształcenie filologiczne, w skład którego wchodzą językoznawstwo, histo-
ria, kultura i literatura, nie jest, jak zaznaczono powyżej (rozdz. 2) najistotniejszą 
i zasadniczą dziedziną nauczania w kolegiach językowych. To założenie odróż-
nia kształcenie zawodowe w kolegium nauczycielskim od kształcenia neofilo-
logicznego o charakterze teoretycznym. Tym niemniej w przedstawionym pro-
gramie przeznaczono na kształcenie filologiczne bardzo dużą liczbę �00 godzin 
w ciągu całego trzyletniego cyklu kształcenia. 

Historia krajów języka docelowego nauczana jest w wymiarze �0 godz. 
w pierwszych dwóch semestrach. W ciągu tego krótkiego (choć i tak dwukrot-
nie dłuższego niż na niektórych studiach neofilologicznych) kursu słuchacze za-
znajamiają się z całokształtem wiedzy historycznej krajów języków docelowych 
w chronologicznym ujęciu od początków grup etnicznych i państwowości aż do 
czasów po drugiej wojnie światowej. Kryterium doboru treści nauczania prezen-
towanych na zajęciach z historii jest kryterium selekcji związane z dyscypliną 
podstawową typu akademickiego. Przy szeregowaniu treści kierowano się kry-
terium struktury dyscypliny akademickiej. Na kursie historii krajów niemiecko-
języcznych omawiane są 
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[...] najistotniejsze wydarzenia historyczne, ich główni bohaterowie oraz przedstawione 
wnioski płynące z zaistniałych faktów polityczno-społecznych, zaś szczególny nacisk zostanie 
położony na ukazanie tych momentów dziejowych, które wywarły istotny wpływ nie tylko na 
historię państw niemieckiego obszaru językowego, lecz również na Europę – przede wszystkim 
zaś na Polskę. Zajęcia z wzmiankowanego przedmiotu dają słuchaczom możliwość szerszego 
spojrzenia na dzieje Europy oraz zrozumienia mentalności narodu niemieckiego przez poznanie 
jego historii (Plany i programy 200�:224).

Zajęcia z historii prowadzone są zarówno metodami podającymi (wykład, 
pogadanka, film) jak i metodami aktywizującymi. 

Nauczyciel jest moderatorem wielu dyskusji, które pozwalają uczącym się na przedstawienie 
własnego poglądu na temat omawianych faktów historycznych. Wspólne wydarzenia z dziejów 
Polski i Niemiec są opracowywane przez słuchaczy i przedstawiane następnie na plenum w for-
mie referatów. Nauczyciel korzysta z licznych pomocy naukowych, których podstawę stanowią 
filmy przedstawiające historię Niemiec oraz różnego rodzaju teksty źródłowe, które są czytane 
i opracowywane przez słuchaczy na zajęciach (Plany i programy 200�: 231). 

Słuchacze, pracując zgodnie z wymogami nauczania zorientowanego na 
działanie (Handlungsorientierter Unterricht, Hand-on Activities) tworzą poste-
ry, kolaże i inne trwałe produkty, demonstrujące w wizualny sposób opracowany 
obszar wiedzy. Są one następnie prezentowane ogółowi słuchaczy i wywieszane 
na ścianach pracowni i korytarzach, tworząc obszerną galerię prac studenckich. 
Postery do epok humanizmu, romantyzmu, architektury romańskiej i gotyckiej 
i wiele innych są od lat elementem dekoracji wnętrz kolegium. Dotyczą one nie 
tylko historii, ale też wszystkich innych przedmiotów: historii kultury, krajo-
znawstwa, literatury, glottodydaktyki, PNJ. Prace te służą następnym rocznikom 
studentów jako cenne treściowo i estetycznie wykonane pomoce naukowe.6

Nauczaniu kulturoznawstwa i literaturoznawstwa poświęcone są osobne ar-
tykuły w niniejszym tomie. Ukazują one, w jaki sposób koncepcja kształcenia 
nauczycieli zorientowanego na praktykę zawodu realizowana jest w ramach tych 
przedmiotów.

5.3. Technologia informacyjna i dydaktyka nowych 
mediów

Przedmiot ‘technologia informacyjna’ (TI) obejmuje 90 godz. zajęć w cią-
gu trzyletniego toku kształcenia. Nowe media i ich dydaktyka to obecnie naj-
dynamiczniej rozwijająca się dziedzina wszystkich dydaktyk przedmiotowych. 
Komputer i internet są obecnie masowym medium, z którym młodzież ma stale 
do czynienia i najpowszechniejszym sposobem spędzania wolnego czasu. Jest 
też dzięki swoim możliwościom technicznym ogromnie atrakcyjnym środkiem 
zdobywania i przekazu wiedzy, którego wartość informacyjna i poznawcza jest 

6 Por. zdjęcia na stronie www.literaturdidakik.republika.pl (20.05.2012).
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wręcz nie do oszacowania i nie do przecenienia. Jednocześnie nowe media niosą 
ze sobą wiele problemów, a nawet zagrożeń, które trzeba rozpoznawać, umieć 
im zapobiegać i przeciwdziałać w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Adepci 
zawodu nauczycielskiego, którzy będą pracowali w szkole XXI wieku, będą wy-
korzystywać możliwości nowych mediów w swojej pracy na co dzień, staną się 
one wkrótce równie powszechne, jak dziś tablica i kreda. Aby przygotować mło-
de kadry nauczycielskie do sprawnego posługiwania się tym dającym szerokie 
możliwości, ale przez to wielce skomplikowanym i wymagającym narzędziem 
dydaktycznym, konieczny jest przemyślany cykl kształcenia. Absolwenci kole-
giów sprzed kilku lat należeli jeszcze, podobnie jak ich nauczyciele, do grupy 
‘informatycznych imigrantów’: pokolenia, które dopiero w wieku młodzieńczym 
lub dojrzałym nauczyło się posługiwania klawiaturą i myszką. Przygotowanie 
nauczycieli języków obcych do pracy z nowymi mediami miało wtedy na celu 
głównie wykształcenie sprawności technicznych: opanowania edytorów tekstu 
do redagowania zaawansowanych dokumentów tekstowych (jak WORD), prze-
twarzania tekstu i plików graficznych i multimedialnych, tworzenia hiperłączy, 
sprawnego korzystania z wyszukiwarek. Cele przedmiotu ‘technologia informa-
cyjna’ sformułowano w r. 200� jako:
● rozwijanie umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego korzystania z za-

awansowanych możliwości środków, narzędzi i metod TI;
● rozwijanie umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego doboru źródeł 

informacji, metod dostępu do nich oraz środków TI do wykonywanych zadań 
i rozwiązywanych problemów;

● rozwijanie umiejętności wykorzystywania TI do komunikacji i prezentacji 
swoich osiągnięć;

● rozwijanie umiejętności wykorzystywania TI przy tworzeniu własnego 
warsztatu pracy intelektualnej;

● kształtowanie umiejętności krytycznej oceny możliwości TI oraz korzystania 
z niej;

● przekonanie o konieczności przestrzegania norm prawnych i etycznych ko-
rzystania z TI (Plany i programy 200�:29�).
Dzisiejsi i jutrzejsi studenci są już pokoleniem ‘native users’, którzy nieomal 

rodzą się z myszką w dłoni. Ich biegłość techniczna jest niekiedy większa niż 
nauczycieli, ale w dydaktyce nie o nią przecież chodzi. W obecnej sytuacji dy-
daktycznej w grupach docelowych, które opanowały techniczne sprawności TI 
znacznie lepiej niż grupy sprzed kilku lat, powyższe cele nie są już prioryte-
towe. Aktualnie najważniejszym celem przedmiotu jest kształtowanie umie-
jętności wykorzystywania TI w prowadzeniu lekcji języka obcego. Należą tu, 
oprócz umiejętności wykorzystywania TI do prezentacji i dydaktyzacji mate-
riału nauczania (np. przez prezentacje Power Point) przede wszystkim wiedza 
o możliwościach, wadach i zaletach nowych mediów w dydaktyce oraz wiedza 
i sprawności metodyczne: znajomość materiałów multimedialnych dostępnych 
w internecie i ich właściwe, dydaktycznie uzasadnione wykorzystanie na lekcji, 
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własna umiejętność dydaktyzacji stron internetowych, właściwe formułowanie 
zadań dla uczniów dotyczących wyszukiwania informacji w internecie, metody-
ka prowadzania lekcji z wykorzystaniem stanowisk komputerowych, znajomość 
programów umożliwiających tworzenie własnych testów i ćwiczeń interaktyw-
nych na stronach internetowych przez nauczyciela, np. Teachers Pet czy Hot Po-
tatoes. Tym zagadnieniom poświęcony jest blok przedmiotowy ‘Komputerowe 
wspomaganie nauczania języków obcych’ w ramach przedmiotu TI na drugim 
roku nauczania. Także i w tym przypadku prowadzone jest nauczanie na zasa-
dzie integracji międzyprzedmiotowej. Przykładem na to może być wykorzysta-
nie umiejętności słuchaczy do tworzenia ćwiczeń interaktywnych z literatury 
niemieckiej. W r. 2012 studenci 2 i 3 roku przygotowali program ćwiczeń do 
wybranych epok literackich za pomocą programu Hot Potatoes.7 Studenci tworzą 
również na zasadzie nauczania zorientowanego na działanie prezentacje multi-
medialne do różnych tematów i obszarów wiedzy w ramach wszystkich przed-
miotów nauczanych w NKJO. Niektóre z nich są prezentowane w internecie, jak 
prezentacja Impressionistische Hyperlyrik.8 W radomskim NKJO powstają rów-
nież duże projekty, wykonywane za pomocą TI wspólnie przez wykładowców 
i studentów. Takim projektem jest hiperfikcja Elisa 2.0., napisana przez studen-
tów 3 roku na podstawie noweli A. Schnitzlera Fräulein Else.9

5.4. Drugi język obcy

Lektorat z drugiego języka obcego prowadzony jest w wymiarze 3�0 godz., 
tyle bowiem potrzeba, aby doprowadzić absolwentów od początku nauczania do 
wymaganego w podstawie programowej poziomu opanowania języka B2. Lek-
cje drugiego języka obcego mają dla procesu kształcenia nauczycieli takie samo 
znaczenie jak lekcje praktycznej nauki języka. Na ich przykładzie przyszli absol-
wenci zawodu uczą się nie tylko języka, ale też sposobu prowadzenia lekcji, ob-
serwują planowanie, przebieg lekcji i na własnym doświadczeniu poznają efekty 
zastosowanych działań dydaktycznych. Z tego powodu podobnie dużą rolę, jak 
w przypadku kursu PNJ odgrywa dobór metod nauczania i organizacja procesu 
akwizycji języka według najlepszych wzorców glottodydaktyki. Dlatego kole-
giach lektoraty prowadzą nie tylko, jak w przypadku nauczania w szkolnictwie 
wyższym, oddzielni lektorzy, lecz wykładowcy kolegium, nauczający innych 
przedmiotów: PNJ, metodyki. Nauczyciele prowadzący lektoraty, którzy nie 
są jednocześnie wykładowcami innych przedmiotów nauczania, legitymują się 
najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi (nauczyciel dyplomowany). Podział 
studentów pierwszego roku na grupy odbywa się według stopnia opanowania 
języka drugiego nauczanego na lektoracie (kandydaci podają te dane w formu-
larzu zgłoszeniowym), aby zapewnić grupom lektoratowym jednolity poziom 

7 http://elisa20.republika.pl/ (20.05.2012).
8 http://www.literaturdidaktik.republika.pl/ (20.05.2012).
9 http://www.elisa20.republika.pl (20.05.2012). 
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językowy w procesie nauczania. Podstawą nauczania jest podręcznik, wybierany 
przez nauczycieli języka drugiego samodzielnie. W praktyce nauczania stosuje 
się wszystkie nowoczesne media i pomoce dydaktyczne.

Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych stworzyły odmienny model kształ-
cenia nauczycieli języków obcych w stosunku do uniwersyteckich instytutów 
neofilologii. Różnica ta polega na prymacie dydaktyki i metodyki nauczania ję-
zyka obcego, integracji tych przedmiotów ze wszystkimi pozostałymi oraz na 
pierwszeństwie kształcenia umiejętności zawodowych przyszłego nauczyciela 
przed przekazywaniem wiedzy filologicznej. Kompetencyjna koncepcja kształ-
cenia zawodowego, przyjęta jako podstawa kształcenia, okazała się w ponad 
dwudziestoletniej praktyce nauczania wysoce efektywnym modelem edukacji 
nauczycielskiej. Do nielicznych mankamentów w ramach kształcenia nauczy-
cielskiego należy zaliczyć zbyt małą liczba godzin poświęconą kształceniu psy-
chologiczno-pedagogicznemu, która powinna być podwojona w celu osiągnięcia 
właściwego poziomu wiedzy i umiejętności przez absolwentów. Koncentracja na 
przygotowaniu zawodowym spowodowała też rezygnację z przedmiotów kształ-
cenia ogólnego, wymaganego dla humanistów, jak filozofia, łacina i inne. 

Kolegia były pierwszymi w historii polskiej edukacji nauczycielskiej za-
kładami kształcenia nauczycieli, które uwzględniały wielostronną specyfikę 
zawodu nauczyciela języka obcego. Jest on w odróżnieniu od innych nauczy-
cieli ‘dwuzawodowców’ – aż ‘trzyzawodowcem’: pedagogiem / dydaktykiem, 
specjalistą w dziedzinie wiedzy o obszarze kulturowym (historii, literaturze) 
i języku (językoznawstwo, historia języka) oraz ‘językowcem’ o wysokim po-
ziomie opanowania języka, a także pośrednikiem interkulturowym.10 Tak ob-
szerne i wielostronne zadania i funkcje zawodowe wymagają specjalistycznego, 
przemyślanego i skoordynowanego wewnętrznie (w ramach cyklu kształcenia) 
procesu edukacji. Historia edukacji nauczycieli wskazuje na to, że z tego zada-
nia jedynie specjalistyczne uczelnie i zakłady kształcenia nauczycieli mogą się 
wywiązać właściwie (por. Lewowicki 2007). Mimo (a może właśnie dlatego), że 
kolegiom nie nadano statusu szkół wyższych, ich koncepcja programowa i wie-
loletnia praktyka kształcenia dowiodły, że były i są one bardzo udanym przykła-
dem zawodowych studiów wyższych pierwszego stopnia, których absolwenci są 
wszechstronnie, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć dydaktyki i technolo-
gii nauczania przygotowani do wykonywania tego trudnego i odpowiedzialnego 
zawodu, a ich wysoka pozycja na rynku pracy nie ma sobie równych. 

Historia Kolegiów Nauczycielskich i Nauczycielskich Kolegiów Języków 
Obcych dobiega końca. W 2008 r., dwa lata po ukazaniu się nowej podstawy 
programowej ujednolicającej kształcenie w kolegiach nauczycielskich, oba mini-
sterstwa: Szkolnictwa Wyższego i Edukacji Narodowej zadecydowały o zakoń-

10 Spośród innych kompetencji nauczyciela języków obcych wymienia się m.in. kompe-
tencję społeczną i interkulturową i podkreśla zadania nauczyciela jako pośrednika interkulturo-
wego. Na temat innych ról i funkcji por. artykuły w Pawlak i in. 2009.
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czeniu działalności kolegiów do 2015 roku. Decyzję tą potwierdziła nowa usta-
wa o szkolnictwie wyższym. Niż demograficzny i kryzys finansów publicznych 
przyspiesza koniec tego modelu kształcenia nauczycieli, jednego z najbardziej 
udanych na przestrzeni wielu lat. Edukacja nauczycielska w kolegiach uzyska-
ła najwyższe oceny międzynarodowe: opracowanie i wdrożenie systemu ko-
legialnego w Polsce zostało uznane za jeden z 21 najciekawszych krajowych 
projektów innowacyjnych na świecie w kategorii języki obce.11 Jednakże jego 
wysoka jakość nie chroni go przed likwidacją. Obecny kierunek rozwoju szkol-
nictwa wyższego utrwala mimo werbalnych deklaracji zmian model kształcenia 
teoretycznego i już tylko z trudem pozwala łudzić się nadzieją, że oryginalna 
myśl dydaktyczna kolegiów oraz ich bogaty dorobek dydaktyczny i naukowy 
zostaną przejęte przez inne szkoły wyższe. 
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Wanda Karlikowska-Rozmus
Nauczanie psychologii w kształceniu 
nauczycielskim

Rozpoczynając nauczanie psychologii w Nauczycielskim Kolegium Języ-
ków Obcych w Radomiu mogłam się oprzeć na sugestiach dotyczących treści 
programowych otrzymanych z Uniwersytetu Warszawskiego oraz na własnych 
doświadczeniach zdobytych przez 8 lat pracy w roli psychologa – konsultanta 
w ośrodku doskonalenia nauczycieli. Pozwoliło mi to dokonać wyboru treści 
programowych, które mieściły się pod nazwą psychopedagogika. Taki bowiem 
przedmiot, łączący zagadnienia dwu dyscyplin naukowych, przewidywała przez 
kilka lat obowiązująca struktura studiów. Nie dawało to możliwości rzetelnego 
przygotowania słuchaczy ani w zakresie psychologii, ani też pedagogiki. 

Możliwości takie stworzyła zmiana, zgodnie z którą program nauczania psy-
chologii obejmuje �0 godzin i realizowany jest na I roku studiów. Treści pro-
gramowe zostały wówczas rozszerzone o ćwiczenia kształtujące umiejętności 
interpersonalne. Ostateczne sformułowanie celów nauczania psychologii objęło 
zatem wyposażanie słuchaczy w wiedzę i umiejętności, na których opiera się 
nauczyciel w swej pracy, poznanie sensu i znaczenia tej pracy oraz uświadomie-
nie potrzeby doskonalenia swoich kompetencji psychologicznych w toku pracy 
zawodowej. 

Cele ogólne nauczania psychologii określone zostały następująco:
● rozwijanie u słuchaczy umiejętności wnikliwego, całościowego poznawania 

psychiki ucznia i nawiązywania z nim pozytywnych relacji;
● poznanie skomplikowanych uwarunkowań wewnętrznych i środowiskowych, 

decydujących o efektywności procesu nauczania i wychowania, szczególnie 
tych, które sprzyjają realizacji potencjalnych możliwości ucznia i optymali-
zacji jego rozwoju;

● opanowanie wiedzy dotyczącej zjawisk zachodzących w klasie szkolnej oraz 
umiejętności integrowania zespołu klasowego i kierowania nim;

● rozwijanie umiejętności współpracy z rodzicami ucznia, innymi nauczyciela-
mi i specjalistami w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowaw-
czych dotyczących poszczególnych uczniów lub klasy szkolnej.
Ogólnie sformułowane cele zawierają w sobie wiele szczegółowiej określa-

nych, wśród których za istotne uważam te składające się na psychologiczne kom-
petencje nauczyciela. Są nimi:
● pozytywne nastawienie do drugiego człowieka, szczególnie ucznia;
● umiejętność porozumiewania się i unikania przyczyn zakłóceń w komuniko-

waniu się z ludźmi;
● umiejętność motywowania uczniów do aktywności szkolnej;
● elastyczność w dostosowywaniu tempa i stopnia trudności pracy do właści-

wości uczniów;
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● umiejętność kontrolowania poziomu stresu w klasie;
● umiejętność poznawanie struktury klasy i budowania zgranego zespołu 

z przypadkowej grupy osób.
Staram się realizować jeszcze jeden cel – mianowicie wdrażanie słuchaczy do 

korzystania z literatury psychologicznej. Słuchacze mają za zadanie sporządze-
nie wyciągu (streszczenia) z przestudiowanej pozycji literatury psychologicznej. 
Wskazane pozycje dotyczą psychologicznych aspektów nauczania języków ob-
cych (I semestr) oraz zagadnień wychowawczych (II semestr). Ponieważ ilość 
godzin przeznaczonych na nauczanie psychologii jest niewielka, praca własna 
słuchaczy i stały kontakt z literaturą fachową odgrywają wielką rolę. Jako wpro-
wadzenie do zagadnień psychologicznych w pracy nauczyciela służy nam pod-
ręcznik W. Pileckiej i in. (2004). Ponadto chętnie polecam studentom m.in. prace 
H. Hamer (1994, 1999, 2002), M. Convington i in. (2004), M. Silbermana (2005) 
czy A. Janowskiego (1995).

Ważnym problemem stał się dobór treści nauczania, który umożliwiłby re-
alizację zasygnalizowanych celów i zmieściłby się w ustalonej liczbie godzin. 
Istotny jest taki ich dobór, aby uwzględniał różne aspekty funkcjonowania czło-
wieka i związane z nimi procesy i funkcje psychiczne oraz umożliwiał omó-
wienie środowisk wychowawczych i ich wpływu na dzieci i młodzież. Obydwa 
te podmioty zmieniają się w procesie rozwoju, co nie może zostać pominięte. 
Uwzględnione zatem zostały:
● neurofizjologiczne podłoże procesów psychicznych;
● procesy poznawcze będące podstawą uczenia się i ich dysfunkcje;
● emocje, ich wpływ na procesy poznawcze, kierunek i sprawność działania;
● kierunkowy aspekt funkcjonowania człowieka – potrzeby, procesy motywa-

cyjne;
● sprawnościowy aspekt działalności człowieka – zdolności i inteligencja;
● osobowość: wpływ niektórych jej cech na naukę języków obcych, wpływ na-

uczyciela na rozwój niektórych jej struktur;
● rodzina, rówieśnicy, szkoła jako środowiska wychowawcze;
● komunikacja interpersonalna;
● asertywność;
● radzenie sobie ze stresem.

Zajęcia z psychologii w większości mają formę wykładów niekiedy ubarwia-
nych eksperymentami, jednak ta ich część, która poświęcona jest umiejętno-
ściom inter- i intrapersonalnym ma charakter warsztatowy. Nauczanie psycho-
logii niesie ze sobą dość specyficzny problem wynikający z faktu, iż każdy ze 
słuchaczy ma możliwość obserwowania własnego i innych osób życia psychicz-
nego i budowania przeświadczeń dotyczących prawidłowości nim rządzących. 
Niezgodność tych osobiście odkrywanych prawd z prawdami potwierdzonymi 
naukowo często daje początek dyskusjom ubarwiającym i poszerzającym oma-
wiane zagadnienia. Dyskusje te często też dobrze służą temu, aby słuchacze ro-
zumieli i doceniali znaczenie wiedzy i umiejętności psychologicznych dla pracy 
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z drugim człowiekiem, jaką jest praca nauczyciela. Swobodna wymiana poglą-
dów i pomysłów sprzyja ukazaniu możliwości organizowania działań nauczy-
ciela z wykorzystaniem wiedzy o procesach psychicznych leżących u podstaw 
procesu uczenia się. W toku rozmów ukazywane są możliwości wyboru metod 
i środków dydaktycznych, umożliwiających uczniom osiąganie optymalnych 
efektów pracy szkolnej z uwzględnieniem dominującego kanału sensorycznego, 
typu pamięci, zjawiska transferu, poziomu intelektualnego, stylu poznawczego. 
Ważnym zagadnieniem poruszanym na zajęciach są prawidłowości psycholo-
giczne dotyczące wpływu emocji na funkcjonowanie człowieka. Podejmowanie 
go w czasie zajęć budzi wrażliwość na tworzenie właściwego, pozbawionego 
napięć klimatu w klasie szkolnej.

Przez wiele lat zajęcia z psychologii rozpoczynały się zbieraniem informacji 
o poglądach i postawach młodzieży względem szkoły, ukształtowanych w ciągu 
kilkunastu lat kształcenia na różnych szczeblach edukacji. Sondaże te wskazują, 
że w ocenie młodzieży największą zaletą szkoły jest umożliwianie zawierania 
kontaktów z rówieśnikami, zaś największą jej wadą – stres, którego źródłem 
jest egzekwowanie wiedzy i umiejętności, a także nietaktowne, urażające za-
chowania nauczycieli. Wyniki sondaży stanowiły często dobry punkt wyjścia 
do rozważań na temat celowości i kierunków działań, które optymalizowałyby 
kształt i funkcjonowanie szkoły. Spieraliśmy się często o to, jaką szkołę chcieli-
byśmy tworzyć, aby umożliwiała uczniom realizację poczucia bezpieczeństwa, 
akceptacji i sprawczości. W rozważaniach naszych często przywołujemy słowa 
Manfreda Spitzera, którymi chciałabym swoją wypowiedź zakończyć: 

To, czy nauczyciel posługuje się w trakcie lekcji komputerem, tablicą, czy rzutnikiem nie 
ma znaczenia. Czy jest to nauczanie klasyczne, czy praca w grupie, oparta na mono- czy na dia-
logu: ważne jest to, że nauczyciel i uczniowie się nawzajem cenią i lubią. Kto nie wierzy, niech 
sobie szczerze przypomni swój własny czas szkolny: jeśli był w miarę udany, to z pewnością 
pamiętamy nauczycieli czy nauczycielki, dla których bylibyśmy skłonni zrobić wszystko (bo ich 
lubiliśmy), oraz takich, od których nie chcieliśmy się niczego uczyć, bo nie mogliśmy ich znieść 
[…]. Nie chodzi o stosowanie środków multimedialnych, ani o to, by nauczyciel opanował jakieś 
dydaktyczne sztuczki. Jeśli lubi swoich uczniów, a oni jego, lekcje będą sprawnie przebiegać. 
Jeśli tak nie jest, będzie to mało owocne (Spitzer 2007:285).
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Małgorzata Gumińska
O emisji głosu nauczyciela

Najważniejszym narzędziem pracy nauczyciela – bez względu na nauczany 
przedmiot – jest głos. Wydawałoby się, że każdy z nas potrafi posługiwać się gło-
sem, bo przecież robimy to od dziecka. Gdy przychodzimy na świat, oddychamy 
wykorzystując siłę przepony, czego potwierdzeniem jest siła głosu wydawanego 
przez noworodki w czasie krzyku. Głos małego dziecka jest donośny i bez pro-
blemu pokonuje duże odległości. Z wiekiem umiejętności te zanikają. Niestety, 
bardzo często nasz głos zaniedbujemy, wykorzystujemy w niewłaściwy sposób, 
a co najważniejsze – nie usprawniamy go. Prowadzi to do obniżenia jego efek-
tywności, a w konsekwencji do trwałych uszkodzeń.

1. Zawód nauczyciela – specjalne wymagania dla 
narządu głosu

Komisja ekspertów Unii Europejskich Foniatrów sklasyfikowała zawody 
w zależności od wymagań stawianych narządowi głosu (Pruszewicz 1992:205 
i nast.):
● zawody wymagające specjalnej jakości głosu (śpiewacy, aktorzy, spikerzy ra-

diowi i telewizyjni);
● zawody stawiające znaczne wymogi narządowi głosowemu (nauczyciele, za-

wodowi mówcy: tłumacze, telefonistki, politycy);
● zawody wymagające większej niż przeciętna wydolności głosowej oraz za-

wody wykonywane w hałaśliwym środowisku (prawnicy, sędziowie, lekarze, 
sprzedawcy).
Zawód nauczyciela wiąże się z nadmiernym wysiłkiem głosowym nie tylko 

ze względu na pracę w środowisku, w którym panuje hałas, ale także nieodłącz-
nie związany z wystąpieniami publicznymi stres. 

Zygmunt Pawłowski (2005:329) wymienia szereg czynników wpływających 
negatywnie na pracę głosem:
● nadmierna liczba uczniów w klasie;
● złe warunki akustyczne pomieszczeń;
● nieodpowiednia wilgotność i temperatura powietrza w klasie szkolnej;
● wdychanie pyłu kredowego w czasie równoczesnego mówienia i pisania na 

tablicy;
● mówienie wśród szkodliwych oparów, na przykład w czasie lekcji chemii;
● mówienie z dużym natężeniem w zmiennych warunkach atmosferycznych 

podczas lekcji wychowania fizycznego lub treningów sportowych;
● śpiewanie w niewłaściwym dla siebie zakresie głosu w czasie prowadzenia 

lekcji muzyki;



– 48 –

● mówienie w złych warunkach mikroklimatycznych, także w pomieszcze-
niu, gdzie pracują hałaśliwe maszyny w czasie zajęć z przedmiotów zawodo-
wych.
Nadmierny wysiłek głosowy, praca w ciągłym pośpiechu, stres, narażenie 

– poprzez przebywanie w środowisku skupiającym dzieci i młodzież – na częste 
infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, mogą być przyczyną rozwoju 
zaburzeń głosu. 

Czynniki ryzyka predysponujące w powstawaniu schorzeń krtani przede 
wszystkim u nauczycieli, a w dalszej kolejności u osób wykonujących inne za-
wody głosowe można podzielić na:
● Czynniki wewnętrzne, tj. wiek, konstytucja, stan słuchu (wydolność słuchu, 

słuch muzyczny), jakość narządu głosowego (część fonacyjna, oddechowa, 
artykulacyjna), kinestetyka, usposobienie i zachowanie emocjonalne (stosu-
nek do wykonywanego zawodu), zmiany w ośrodkowym, obwodowym i au-
tonomicznym układzie nerwowym, zmiany w układzie endokrynologicznym 
(szczególnie w zakresie hormonów płciowych), zdolność do nawiązywania 
kontaktów (szczególnie z dziećmi).

● Czynniki zewnętrzne – lata zatrudnienia, braki w zawodowych i pedagogicz-
nych kwalifikacjach, specjalność nauczania (wychowanie fizyczne, naucza-
nie wczesnoszkolne, języki, wychowanie muzyczne – większe obciążenie dla 
głosu), warunki pracy (pomieszczenia, liczebność klas, hałas zakłócający), 
nawyki (palenie papierosów, alkohol), schorzenia górnych dróg oddecho-
wych (w tym alergiczne), poważne schorzenia ogólne, nadwrażliwość błony 
śluzowej na czynniki mechaniczne i fizyczne, predyspozycje do obrzęków 
i krwawień śródnabłonkowych, konflikty życiowe, nerwowość, przeciążenie, 
wyczerpanie (Pawłowski 2005:328).
Według prof. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej (1999:45) z Instytutu Medycy-

ny Pracy co roku notuje się ponad 3,5 tys. zachorowań na choroby narządu gło-
sowego, z czego 90% chorych to nauczyciele. 

2. Choroby zawodowe nauczyciela

Zawodowe choroby narządu głosowego, czyli dysfonie zawodowe, są to prze-
wlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym, 
trwającym co najmniej 15 lat, które wykaz chorób zawodowych (Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodo-
wych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, 
rozpoznawania, stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych 
w tych sprawach, Dz. U. Nr 132 z dnia 19 sierpnia 2002) wylicza jako:
● guzki głosowe twarde,
● wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych,
● niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomy-

kalnością fonacyjną i trwała dysfonią.
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Warto zauważyć, że w większości krajów Unii Europejskiej dysfonie zawo-
dowe nie są umieszczone w wykazie chorób zawodowych. Stoi się tam na sta-
nowisku, że nadużywanie głosu bądź codziennie powtarzany wysiłek głosowy, 
często o natężeniu przekraczającym fizjologiczne warunki fonacji, prowadzi do 
powstania niedyspozycji głosowej, a nie choroby zawodowej.

Statystyki wykazują (Marek 2001:4�1), że problemy głosowe w zawodach pe-
dagogicznych, w których przewaga kobiet jest uderzająca, nasilają się najczęściej 
w drugim roku pracy (proces adaptacji), następnie po 10 latach pracy w zawodzie 
(pełne obciążenie głosowe, a co za tym idzie najczęściej przeciążenie narządu 
głosu) i w 20 roku pracy (zmiany hormonalne związane z okresem klimakterium 
kobiet). Dopiero po minimum 15 latach pracy w zawodzie nauczycielskim pro-
blemy z głosem mogą zostać uznane za choroby zawodowe.

Zasadniczymi objawami zaburzonej czynności fonacyjnej są: chrypka (dys-
fonia) i bezgłos (afonia).

Chrypka to zmiana barwy głosu na twardy, niższy, bezdźwięczny, o nieczy-
stej intonacji. Uporczywa chrypka jest objawem obrzęku strun głosowych bądź 
niewydolności mięśnia głosowego. (Tarasiewicz 2003:84 i nast.).

Bezgłos (afonia) to zanik głosu wywołany niedowładem mięśni krtaniowych. 
Aktywność mięśni zwierających i napinających struny głosowe zaczyna się 
w chwili wydechu, gdy podejmujemy fonacje. W stanach chorobowych w czasie 
wydechu struny głosowe pozostają we wzajemnym oddaleniu i mimo prób fona-
cyjnych, nie powstaje dźwięk, tylko odgłos przypominający szept.

Do zaburzeń czynnościowych, czyli zależących bezpośrednio od wadliwej 
fonacji, a także nadmiernego wysiłku głosowego zaliczamy:
● Guzki głosowe – zgrubienie na brzegu struny głosowej. Bardzo często przy-

czyną powstania jest nadmierne forsowanie głosu o dużym natężeniu, śpiew 
i mowa w niewłaściwych warunkach, czy tez za wysoka częstotliwość nie-
właściwie tworzonego głosu. Guzki występują w dwóch postaciach: mięk-
kiej, kiedy zmiany dotyczą tylko obrzęku podnabłonkowego – (mogą ustąpić 
bez leczenia, pod warunkiem ograniczenia wysiłku głosowego i zmiany na-
wyków fonacyjnych) oraz twardej, kiedy dochodzi do zbliznowaceń i wtór-
nego przerostu nabłonka. Guzki twarde często wymagają leczenia chirur-
gicznego, polegającego na usunięciu zgrubień. Zabieg nie usuwa przyczyny, 
tylko objaw. Konieczna jest zmiana nawyków fonacyjnych, aby choroba nie 
powracała.

● Niedomykalność głośni, zwana także niedomykalnością strun głosowych. 
Jest to taki stan chorobowy, gdy struny głosowe nie stykają się na całej dłu-
gości. Powstaje wówczas szczelina, przez która przedostaje się powietrze nie 
zmienione w falę akustyczną. Tworzący się głos jest bezdźwięczny, chrapli-
wy, a sytuacjach skrajnych, gdy dochodzi do całkowitego zwiotczenia mięsni 
napinających fałdy głosowe, dochodzi do bezgłosu. Niewydolność ta może 
powstawać wskutek przeciążenia czynnościowego aparatu głosowego. Czę-
sto utożsamiana jest z wadliwą emisją.
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● Zmiany przerostowe fałdów głosowych, do których zalicza się pojedyncze 
polipy i polipowate zwyrodnienia fałdów głosowych. Powstają wtedy, gdy 
narząd głosowy jest obciążony nadmiernym wysiłkiem głosowym w stanie 
zapalnym, w zaburzeniach alergicznych, hormonalnych oraz przy nadużywa-
niu alkoholu i tytoniu. Objawy – podobnie jak przy wcześniejszym schorze-
niu – to chrypka do bezgłosu włącznie.
Z analiz medycznych wynika, że ok. 15% nauczycieli cierpi na poważne 

schorzenia narządu głosu, przy czym prawie 71% chorych z dysfonią zawodową 
nie miało szkolonego głosu (Pruszewicz 1992:20�). 

3. Jak mówić, żeby być słyszanym, rozumianym 
i chętnie słuchanym

O sukcesie w walce z chorobami głosu, podobnie jak w innych dziedzinach 
medycyny, stanowi świadomość zagrożeń i profilaktyka. Każdy, kto chce przez 
długie lata zachować zdrowy głos, musi posiadać podstawową wiedzę na temat 
budowy i funkcjonowania aparatu oddechowego, rezonacyjnego i artykulacyjne-
go. Powinien także mieć świadomość najczęściej popełnianych błędów utrudnia-
jących swobodne i skuteczne posługiwanie się głosem.

Nauczyciel to osoba wypowiadająca się publicznie. Powinien mówić tak, by 
był nie tylko bez wysiłku słyszany przez odbiorców, ale by był rozumiany i chęt-
nie słuchany. Pamiętajmy, że mowa nauczyciela jest wzorem dla uczniów. Do-
brze powiedziane słowo – wyraźne i wyraziste jest sugestywne, pięknie brzmi, 
nie razi naszych uszu wadliwą artykulacją, budzi szacunek i podziw (Toczyska 
2003:�).

Zdaniem Ireny Styczek (1980:180), technika wymowy jest jednym z elementów 
kultury żywego słowa, czyli nauki o wygłaszaniu utworów literackich w sposób 
artystyczny, ale także o starannym mówieniu publicznym. Chodzi o mówienie 
z wyraźną artykulacją, z odpowiednimi akcentami wyrazowymi i zdaniowymi, 
z odpowiednia intonacją, poprawnie, sugestywnie i bez męczenia się.

By wypowiedź publiczna była słyszana, wymawianie powinno być wyraźne 
i czyste. Musi charakteryzować się odpowiednia głośnością, bo trzeba głosem 
pokonać pewną przestrzeń. Ma być także wyraziste – tzn. słyszane w detalu 
(wymowa końcówek, grup spółgłoskowych). Wymawianie jest zależne od 
sprawnego działania narządów mowy i wyznacza pierwszy etap pracy, który 
jest niczym innym, jak techniką mówienia. Składają się na nią: 
● Prawidłowe oddychanie. 

Oddychanie w mówieniu jest czynnością intelektualną, absolutnie zależną 
od naszej woli. Prawidłowe oddychanie jest podstawą dobrej wymowy i 'uwol-
nionego' głosu. Dzięki niemu odczuwa się drożność całego toru oddechowe-
go – od jamy ustnej i nosowej, poprzez krtań, tchawicę, aż do znajdującej się 
w najniższym położeniu przepony. Umiejętne operowanie oddechem jest jed-
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nym z warunków zachowania spokoju w trakcie mówienia, zwłaszcza w sytuacji 
stresogennej. Przy tzw. oddychaniu dynamicznym, które powinno towarzyszyć 
mówieniu i śpiewaniu, nie przeszkadzają żadne napięcia w mięśniach krtani, 
gardła, języka oraz barków i szyi. Reguły szkolonej emisji głosu przewidują two-
rzenie dźwięku z wykorzystaniem szczególnej techniki oddechowej, związanej 
z uruchomieniem brzuszno-żebrowego toru oddychania oraz tzw. podparciem 
oddechowym. Efektem takiego sposobu oddychania jest wydłużenie fazy wyde-
chowej, koordynacja oddechu z tworzonym w krtani dźwiękiem oraz utrzyma-
nie właściwego poziomu ciśnienia pod krtanią. 
● Dobrze postawiony głos.

Powinien być dźwięczny i czysty, pozbawiony domieszek szumowych, bo-
gaty rezonansowo, nie męczący się przy dłuższym lub głośniejszym mówie-
niu, wytwarzany z miękkim nastawieniem, bez napięcia wewnętrznego, giętki 
– umożliwiający płynne zmiany wysokości i głośności (Walczak-Deleżyńska / 
Deleżyński 2004:29). Ćwiczenia głosowe mają na celu ustalenie wysokości gło-
su właściwej dla danej osoby, wyrobienie miękkiego ataku głosu, umiejętność 
kierowania głosu 'na maskę', tzn. na sklepienie podniebienia twardego, w celu 
uzyskania maksimum rezonansu, wyrobienie umiejętności modulowania siły 
i wysokości głosu (Styczek 1980:190).

Powyższe umiejętności zależne są od prawidłowego układu rozluźnionej 
krtani oraz narządów artykulacji. W ćwiczeniach kształtowania dźwięku należy 
pamiętać o czterech ważnych punktach emisyjnych, tzn. nisko ułożonej krtani, 
odpowiednim ułożeniu języka – w tzw. 'płatek róży' (czubek swobodnie opiera 
się na dolnych zębach, korzeń odsunięty od tylnej ściany gardła, środek wklę-
śnięty), rozluźnionej, nie zablokowanej żuchwie, wysoko uniesionym podniebie-
niu miękkim.

Ćwiczeniom głosowym powinna towarzyszyć absolutnie swobodna krtań, 
rozluźnione mięśnie szyi i ramion, przy jednoczesnym napięciu mięśni śródże-
browych, co umożliwia uzyskanie podparcia oddechowego. Ustalenie miejsca, 
w które powinien być kierowany dźwięk jest jednym z najważniejszych eta-
pów uczenia się emisji. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacji, umie-
jętność posługiwania się tzw. ‘fonacją ziewną’, ćwiczenia z korkiem, wykorzy-
stanie spółgłosek wyprowadzających głos do przodu (półotwartych, głównie 
nosowych), technika samogłoskowania wyrazów, celowe kształtowanie rucho-
mych przestrzeni rezonujących – to ważne sposoby wykorzystywane w pracy 
nad głosem. Należy podkreślić, że świadome kształtowanie i modyfikowanie 
barwy głosu jest bardzo ważnym środkiem ekspresji każdej osoby wypowiada-
jącej się publicznie. 
● Właściwa dykcja – sprawność i poprawność wymawianiowa. 

Sprawność zapewniają nam wyćwiczone narządy mowy, które bez wysił-
ku wymówią najtrudniejsze połączenia spółgłoskowe i tzw. 'lingwołamki', Np. 
„Czy trzy cytrzystki grały w Tczewie na cytrze?” Poprawność wymawianiowa 
– to znajomość oraz nawyki stosowania reguł poprawnej wymowy, obowiązu-
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jących w języku polskim. Błędy wymowy są nieświadomym odstępstwem od 
przyjętej normy, czyli zbioru zaleceń i zasad określających sposób wymawiania 
słów w danym języku (Gawęda / Łazewski 2004:11). Nieznajomość tych zasad 
prowadzi często do zniekształcania brzmieniowej formy wypowiadanych słów, 
co może być przyczyną wielu nieporozumień w odbiorze komunikatu słowne-
go. W kształceniu przyszłych nauczycieli nie można pominąć znajomości zasad 
ortofonicznych, które określają poprawne brzmienie wyrazów i połączeń wy-
razowych naszego języka. W praktyce trzeba stale pamiętać o tym, że pisząc 
kierujemy się zasadami ortograficznymi, ale wymawiając – kierujemy się nor-
mami ortofonicznymi, w wielu wypadkach rozbieżnymi z zapisem literowym. 
Istotnym przygotowaniem do zrozumienia i wykorzystania praktycznego tych 
norm jest nauczanie fonetyki artykulacyjnej. Umiejętność rozpoznawania głosek 
na przekrojach, znajomość kryteriów klasyfikacji głosek daje możliwość zrozu-
mienia różnic pomiędzy pismem a wymową, a dodatkowo rozwija kinestezję ar-
tykulacyjną, czyli czucie ułożenia narządów mowy. Sposób wymowy samogło-
sek w nagłosie czy śródgłosie wyrazu, zapobieganie redukcji samogłosek i grup 
spółgłoskowych, rozziew samogłoskowy – to niektóre z zadań dykcyjnych. 
W praktycznych ćwiczeniach należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową 
wymowę samogłosek nosowych oraz akcent wyrazowy, bo wiele błędów wymo-
wy dotyczy właśnie tych dwóch zagadnień (Np. doliterowa lub pozbawiona re-
zonansu wymowa nosówek, błędy w akcentowaniu czasowników, czy wyrazów 
pochodzenia obcego). 

Wypowiedź publiczna powinna być także chętnie słuchana i rozumiana bez 
wysiłku przez odbiorcę. W kontaktach językowych powinniśmy starać się o ak-
tywny udział słuchaczy, czy rozmówców. Wyznacza to drugi, jakże ważny 
etap pracy nad głosem, dotyczący umiejętności operowania środkami eks-
presji. Strukturę tekstu mówionego możemy przekazać za pomocą następują-
cych środków wyrazu: tempa mówienia, rytmu wypowiedzi, intonacji, dynami-
ki, akcentu i pauzy. Prawidłowe rozłożenie akcentów logicznych, frazowanie, 
pauzy logiczno-składniowe i emocjonalne, swobodne i celowe posługiwanie się 
liniami intonacyjnymi oraz skalą modulacji pozwalają na ukazanie logicznej bu-
dowy treści wygłaszanego tekstu. Dlatego w ćwiczeniach warto wykorzystywać 
świadome, głośne czytanie tekstów o różnym charakterze, zarówno informa-
cyjnych (prezenterskich, reporterskich), jak i literackich. Należy także zwrócić 
uwagę na elementy prozodyczne naszego języka, którymi są: melodia, akcent 
i rytm. Można w tym celu wykorzystać ćwiczenia logorytmiczne, które kształ-
tują poczucie tempa i rytmu oraz rozwijają koordynację ruchową. 
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4. Własne doświadczenia w pracy nauczyciela emisji 
i higieny głosu

Od kilku lat uczę emisji głosu przyszłych nauczycieli. Prowadzę także szkole-
nia dla pedagogów wielu specjalności, z różnym stażem zawodowym. Najczęst-
sze stwierdzenia dotyczące problemów z głosem wymieniane przez uczestników 
szkoleń to:
● mój głos bardzo szybko się męczy;
● czasami brakuje mi oddechu w czasie mówienia;
● gdy mówię przez dłuższy czas, boli mnie gardło;
● muszę często odchrząkiwać;
● po dłuższym czasie używania głosu obserwuję suchość w gardle;
● w moim głosie słychać brak energii i zmęczenie;
● gdy mówię przez dłuższy czas, pojawia się chrypka;
● często odczuwam napięcie w obrębie mięśni szyi i karku;
● mam trudności z donośnym mówieniem.

Powyższe stwierdzenia świadczą o problemach technicznych w posługiwaniu 
się głosem, które wiążą się z brakiem wiedzy i umiejętności w zakresie popraw-
nego oddychania, fonacji i artykulacji. 

Głos przyszłych nauczycieli wymaga systematycznego szkolenia. Samodo-
skonalenie w tym zakresie powinno obejmować nie tylko naukę świadomego 
operowania głosem popartą umiejętnościami technicznymi, ale także pogłębia-
nie wiedzy o zasadach poprawnej wymowy i umiejętność operowania środkami 
ekspresji. Pamiętajmy, że prawidłowa emisja jest korzystna dla narządu głosu 
i całego organizmu człowieka. Jest także wygodna i redukuje wysiłek fonacyjny 
do niezbędnego minimum. Cechuje ją dobra dykcja oraz naturalna, swobodna 
postawa i mimika twarzy. Tworzony głos winien być czysty, giętki i sprawny.
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Ewa Turkowska
Nauczanie dydaktyki języka obcego

Kształcenie nauczycielskie stanowi trzon procesu edukacji zawodowej. Wy-
nika to ze specyfiki zakładów kształcenia nauczycieli i przyjętej w wyniku tego 
praktycznej, zorientowanej na potrzeby zawodu koncepcji edukacji nauczyciel-
skiej. Celem kształcenia nauczycielskiego jest osiągnięcie przez absolwentów 
szeroko pojętej kompetencji nauczycielskiej, do której należą wiedza, umiejęt-
ności i postawy pozwalające na wysoce profesjonalne, sprawne i odpowiedzial-
ne wykonywanie tego zawodu. W skład kształcenia nauczycielskiego wchodzą: 
psychologia, pedagogika, emisja głosu, dydaktyka języka obcego i praktyki 
pedagogiczne. Przedmioty te nauczane są w następującym wymiarze godzin: 
psychologia �0 godz., pedagogika �0 godz., emisja głosu 30 godz. i dydakty-
ka nauczania języków obcych 390 godz., co daje razem 540 godz. kształcenia 
teoretycznego. Stanowi ono podstawę do praktycznej nauki prowadzenia lekcji 
w ramach praktyk dydaktycznych (150 godz.) i nabywania umiejętności peda-
gogicznych w ramach praktyk opiekuńczo-wychowawczych (30 godz.). Łącznie 
kształcenie nauczycielskie obejmuje 720 godzin. 

1. Podstawy kształcenia nauczycielskiego

Podstawę kształcenia kompetencji nauczycielskiej stanowią zajęcia z przed-
miotów psychologia (�0 godz. w ciągu całego cyklu kształcenia), pedagogika 
(�0 godz.) oraz emisja głosu (30 godz.). Zajęcia z psychologii i emisji głosu od-
bywają się na pierwszym roku nauczania. Zajęcia z pedagogiki odbywają się na 
1 i � semestrze. Cykl kształcenia pedagogicznego został podzielony ze względu 
na jego odmienne zadania. Na 1 roku nauczania słuchacze zdobywają wiedzę 
wprowadzającą w dziedzinę pedagogiki. Punktem wyjścia jest wyjaśnienie isto-
ty nauki, jaką jest pedagogika i jej charakterystyka, następnie przechodzi się do 
ogólnych wiadomości o wychowaniu, funkcjach szkoły i rodziny jako środowi-
ska wychowawczego, a potem do zagadnień związanych z praktyką szkolną (jak 
np. ocenianie i ewaluację osiągnięć szkolnych) i doskonaleniem warsztatu pracy 
nauczyciela. Druga część kursu pedagogiki odbywa się na 3 roku, kiedy słucha-
cze mają już ze sobą pierwsze doświadczenia praktyczne w szkole i powiązana 
jest ściśle z praktykami opiekuńczo-wychowawczymi w szkołach ponadpodsta-
wowych (por. artykuł J. Szatan „Praktyki pedagogiczne…” rozdz. 3.3.). 

Niewielka ilość godzin na zajęcia z pedagogiki wymusiła ograniczenie treści 
nauczania do zagadnień najpotrzebniejszych w szkolnej praktyce. Przy doborze 
treści nauczania przyjęto więc kryterium przydatności wiedzy. Studenci naby-
wają wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą im być w przyszłości na-
uczycielami rozumiejącymi potrzeby wychowanków i potrafiącymi skutecznie 
współpracować ze środowiskiem pozaszkolnym ucznia. Kształtowana jest też 
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potrzeba stałego samorozwoju i doskonalenia zawodowego. Słuchacz zaznaja-
miany jest ponadto z prawem oświatowym (Plany i programy 200�: 251). 

Podobne zasady przyjęto przy planowaniu kursu psychologii i emisji głosu 
(por. osobne artykuły w niniejszym tomie). 

Wiedza i umiejętności psychologiczne i pedagogiczne tworzą podstawę 
i punkt wyjścia do zdobywania wiedzy z zakresu dydaktyki przedmiotowej. 
Dzisiejsze społeczeństwo boryka się z wieloma patologiami i uzależnieniami, 
dysfunkcje rodziny uniemożliwiają prawidłowy proces wychowania dzieci, 
kontakty międzyludzkie często nie zaspakajają potrzeby więzi i bezpieczeń-
stwa, nacechowane są agresją i przemocą. Ta sytuacja powoduje, że zadania wy-
chowawcze szkoły są dziś w wymiarze społecznym i indywidualnym ważniej-
sze i potrzebniejsze, ale jednocześnie obszerniejsze i bardziej skomplikowane 
niż kiedykolwiek. Kompetencje psychologiczna i pedagogiczna stanowią więc 
w dzisiejszych czasach niezwykle istotny składnik kompetencji nauczycielskiej 
i wymagają obszernego programu kształcenia. Liczba 120 godzin jest w tym 
celu dalece niewystarczająca. Zbyt skromny program kształcenia psychologicz-
no-pedagogicznego jest istotnym niedostatkiem programu kształcenia nauczy-
cielskiego w kolegiach. 

2. Nauczanie dydaktyki / metodyki języka obcego

Dydaktyka przedmiotowa obejmuje 390 godz. zajęć teoretycznych w ciągu 
całego cyklu kształcenia i podzielona jest na 13 przedmiotów cząstkowych po 
30 godz. zajęć. W sekcji niemieckiej ponadto 30 godzin w ramach kursu litera-
tury przeznaczone jest na nauczanie, jak pracować z tekstem literackim na lekcji 
języka obcego. Ten blok przedmiotowy, łączący literaturoznawstwo i glottody-
daktykę, jest dobrym przykładem na zastosowanie zasady nauczania między-
przedmiotowego.

Cele. Jako nadrzędny cel kursu dydaktyki przedmiotowej określono nabycie 
umiejętności samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego projektowania 
procesu kształcenia, a w szczególności: 
● kształtowanie postaw i umiejętności praktycznych;
● rozwijanie umiejętności operowania zdobytą wiedzą;
● nabycie umiejętności korzystania z literatury fachowej;
● przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć z języka niemieckiego 

na określonych poziomach językowych, także w kontekście integracji oraz 
korelacji międzyprzedmiotowej;

● rozwijanie umiejętności autorefleksji, ewaluacji i dokumentowania przebiegu 
lekcji;

● znajomość założeń teorii uczenia się oraz umiejętność wykorzystywania tej 
wiedzy w nauczaniu;

● poznanie podstaw nauczania języka obcego i nowoczesnych teorii glottody-
daktycznych;
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● rozwijanie umiejętności oceny materiałów dydaktycznych;
● znajomość typowych zwrotów i wyrażeń lekcyjnych i umiejętność stosowa-

nia ich w praktyce (Plany i programy 200�:2�0).
Treści nauczania. Treści nauczania dobrane zostały według kryteriów se-

lekcji (treści uznawane za najistotniejsze z punktu widzenia metodyki nauczania 
języka niemieckiego), przydatności (treści potrzebne w przyszłości podczas pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych z języka obcego z różnymi grupami docelowymi) 
oraz potrzeb słuchaczy (treści motywujące słuchaczy do pracy w języku obcym) 
(Plany i programy 200�:2�0). Zakres i tematykę kształcenia metodycznego okre-
ślają bloki programowe. Po 30 godzin zajęć przeznaczone jest na: 
1. nauczanie wczesnoszkolne, 
2. nauczanie gramatyki, 
3. planowanie lekcji, 
4. nauczanie słownictwa i fonetyki, 
5. nauczanie sprawności receptywnych, 
�. nauczanie sprawności produktywnych, 
7. dydaktykę krajoznawstwa i literatury,
8. analizę i ocenę materiałów nauczania, 
9. pomiar dydaktyczny i analizę błędów, 
10. techniki i strategie uczenia się, 
11. teorie akwizycji języka, 
12. metody nauczania, 
13. techniki aktywizujące i współczesne tendencje glottodydaktyczne.

Duża ilość godzin przeznaczonych na metodykę nauczania pozwala na wni-
kliwe omówienie i przećwiczenie zagadnień i zapewnia wykładowcom i studen-
tom duży komfort pracy. Daje to w rezultacie optymalne efekty nauczania.

Zajęcia z przedmiotów cząstkowych prowadzone są przez różnych wykła-
dowców, doświadczonych nauczycieli dyplomowanych po wielu rozmaitych 
szkoleniach dla edukatorów nauczycieli i kursach doskonalenia zawodowego 
i językowego. Studenci mają więc okazję zapoznać się z różnymi stylami pra-
cy nauczyciela. Wykładowcy metodyki tworzą współpracujący ze sobą zespół, 
wspólnie podejmujący decyzje dotyczące procesu nauczania, praktyk pedago-
gicznych, seminariów i prac dyplomowych.

Metody. Istotą kształcenia metodycznego w kolegium są nie tylko treści 
przedmiotowe kursu glottodydaktyki, lecz może przede wszystkim zagadnienia 
‘meta-metodyczne’, czyli metodyka nauczania metodyki. W ramach przedmiotu 
‘Dydaktyka przedmiotowa’ stosuje się bogaty wachlarz metod i technik pracy. 
Zastosowano przy tym podejście holistyczne, uwzględniające różne typy i style 
uczenia się słuchaczy. Metody podające: mini-wykład, pogadanka heurystycz-
na stosowane są zgodnie z zaleceniami programu ramowego z r. 1995 najrza-
dziej, gdyż są one pod względem dydaktycznym najmniej efektywne. Ponad-
to w ramach trzyletniego cyklu kształcenia należy przyzwyczaić słuchaczy do 
stosowania nowoczesnych metod aktywizujących, umożliwić im ich obserwację 
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i udział w nich na zajęciach w kolegium, aby mogli się przekonać na własnym 
doświadczeniu o ich efektywności, zinternalizować je i stale stosować na wła-
snych lekcjach. Stąd wynika prymat metod zorientowanych na działanie nad po-
dającymi. Najczęściej stosuje się aktywizujące metody pracy oraz otwarte formy 
uczenia się i nauczania, takie jak: mapa mentalna, burza mózgów, praca metodą 
warsztatową, wymiana doświadczeń, mnemotechniki, drama (mimiczne, panto-
mimiczne i teatralne prezentowanie, odgrywanie ról), prace projektowe, praca na 
stacjach uczenia się (Stationenlernen), praca swobodna (Freiarbeit). Ukierunko-
wanie procesu dydaktycznego na działanie osiąga się też poprzez stosowanie gier 
dydaktycznych, pantomimę, zgadywanki, zajęcia manualne, przygotowywanie 
projektów, inscenizacji teatralnych itp. W kolegium chętnie stosuje się ‘uczenie 
się przez nauczanie’: przygotowywanie przez studentów ćwiczeń, prezentacji, 
dydaktyzacji tekstów fachowych dla własnej grupy, przygotowanie i wygłasza-
nie referatów. Oprócz lepszego przyswojenia materiału studenci rozwijają w ten 
sposób kompetencję nauczycielską. Najczęstszymi typami zadań i ćwiczeń są 
wyszukiwanie informacji, przyporządkowywanie, dopasowywanie, uporząd-
kowywanie elementów, wskazywanie, nazywanie, uzupełnianie brakujących 
elementów, rysowanie, odtwarzanie z wyobraźni. Stosowane formy społeczne 
to praca w plenum, praca w parach, zespołach, praca indywidualna, elemen-
ty nauczania frontalnego. Na zajęciach z metodyki wykorzystuje się wszystkie 
dostępne w kolegium materiały, pomoce dydaktyczne i środki nauczania, m.in. 
rzutnik pisma, magnetofon, odtwarzacz wideo i CD, telewizor, kamerę wideo, 
projektor multimedialny, tablicę multimedialną, komputer, internet, materiały 
piśmiennicze i artystyczne (por. Plany i programy 200�:275–27�). 

W ramach kursu metodyki stale podkreślana jest ważna rola autonomicznego 
uczenia się. Także i zajęcia z metodyki wspierają w związku z tym samodziel-
ne uczenie się słuchaczy poprzez samodzielne opracowywanie przez studentów 
scenariuszy lekcji języka obcego, opracowywanie materiałów dydaktycznych 
dla danej grupy wiekowej, redagowanie pisemnych prac domowych, sporządza-
nie notatek z przeczytanej literatury, autorefleksję i samoocenę przyswojonej 
wiedzy z metodyki nauczania (Plany i programy 200�:27�–277).

Przebieg procesu dydaktycznego. Zajęcia z metodyki w kolegiach różnią 
się zasadniczo od tradycyjnego teoretyczno-kognitywnego modelu nauczania 
tego przedmiotu na studiach neofilologicznych, gdzie tylko mówi się w ramach 
wykładów i ćwiczeń o metodach i technikach nauczania, gdyż z braku czasu nie 
można zademonstrować, jak funkcjonują one w praktyce lekcyjnej. Duża ilość 
godzin metodyki w kolegium pozwala nie tylko na dokładne omówienie teorii 
i utrwalenie jej za pomocą ćwiczeń, ale także na wnikliwą analizę i omówie-
nie istniejących materiałów dydaktycznych, obejrzenie nagrań z lekcji, symula-
cję lekcji i jej omówienie, zainscenizowanie gier dydaktycznych, dydaktyzację 
autentycznych materiałów językowych (teksty, nagrania, materiały z internetu) 
podczas zajęć z metodyki, prezentację scenariuszy lekcji napisanych przez stu-
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dentów, symulację tych lekcji i ich omówienie. Po etapie teoretycznym następuje 
transfer – zastosowanie teorii do zadań praktycznych.

Pierwszym krokiem jest prezentacja wiedzy teoretycznej, przy czym wy-
magana jest staranna inscenizacja metodyczna. Oprócz werbalno-audytywnej 
prezentacji wiedzy glottodydaktycznej za pomocą mini-wykładów dużą wagę 
przykłada się do jej wizualnego przedstawiania za pomocą prezentacji multi-
medialnych, posterów, kolaży, rysunków, itp. Istotne jest też uaktywnienie stu-
dentów, którzy biorą udział w zapoznawaniu grupy z nową wiedzą na zasadzie 
‘uczenia się przez nauczanie’: przygotowują referaty, prezentacje Power Point, 
wizualizacje, ćwiczenia. 

Następnym krokiem jest utrwalenie wiedzy teoretycznej za pomocą szeregu 
ćwiczeń wymagających przetwarzania i zastosowania nabytej wiedzy, np. przez 
przyporządkowanie do siebie części zdań, uzupełnienie luk w definicjach pojęć 
i terminów glottodydaktycznych, uzupełnienie schematów, diagramów, złoże-
nie rozciętych clusterów (czemu towarzyszy refleksja na temat roli wizualizacji 
i kanału wzrokowego i aktywności manualnej w procesie akwizycji języka). Po-
nieważ ćwiczenia te prowadzone są w języku docelowym, stanowią one jedno-
cześnie zadania językowe, a studenci utrwalając wiedzę metodyczną rozwijają 
również wszystkie sprawności językowe. 

Prezentacja danego tematu metodycznego i ćwiczenia nad jego utrwaleniem 
prowadzone są często z zastosowaniem tych metod i technik pracy, o których jest 
właśnie mowa. Na tej zasadzie studenci pracują np. nad tematem ‘stacje ucze-
nia się’ (jedna z metod aktywizujących) w formie stacji uczenia się, czyli treść 
i forma zajęć pokrywają się. Kiedy zaś jest mowa o roli wizualizacji na lekcji 
języka obcego, wykładowi towarzyszą omawiane właśnie techniki wizualiza-
cji. Natomiast po omówieniu sprawności czytania, jej roli w procesie akwizycji 
języka, rodzajach czytania i typach ćwiczeń sprawdzających czytanie globalne, 
selektywne i szczegółowe następuje faza ćwiczeń, w której np. 3 fachowe teksty 
metodyczne o czytaniu zdydaktyzowane są jako 3 ćwiczenia: każde z nich jest 
przykładem na inny typ ćwiczenia i sprawdza 1) czytanie globalne 2) czytanie 
selektywne 3) czytanie szczegółowe.1 Duża ilość godzin kursu metodyki zapew-
nia wystarczającą ilość czasu na dokładne omówienie i przećwiczenie tematu 
zajęć, co pozwala na osiągnięcie optymalnych efektów nauczania. 

Jak widać z tych przykładów, do przeprowadzenia lekcji metodyki w kole-
gium nie wystarczy, aby wykładowca dokonał wyboru treści nauczania i lite-
ratury fachowej, z której studenci zaczerpną wiedzę. To dopiero pierwszy i naj-
łatwiejszy krok w przygotowaniu lekcji metodyki. Następnym jest staranna, 
interesująca i inspirująca dydaktyzacja treści nauczania, tak, aby zademonstro-
wać rozmaite typy ćwiczeń, metody i techniki podczas pracy nad nowym mate-
riałem na lekcji metodyki. Lekcja metodyki prowadzona jest tak, aby student na 
jej przykładzie (podobnie jak na przykładzie każdej innej lekcji na dowolnym 

1 Rozmaitość metodyczną lekcji dydaktyki przedmiotowej prezentuje artykuł M. Apano-
wicz.
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przedmiocie nauczanym w kolegium) mógł zaobserwować wszystkie fazy lekcji, 
formy socjalne, techniki aktywizujące, rozmaite typy ćwiczeń, wielokanałowy 
przekaz wiedzy, wyzwalanie kreatywności i uwzględnienie autonomii ucznia 
oraz wszystkie możliwe w danym kontekście do zastosowania zasady nowocze-
snej glottodydaktyki. 

Prezentacja wiedzy teoretycznej oraz jej przyswajanie i utrwalanie w trakcie 
ćwiczeń prowadzonych metodami aktywizującymi i zorientowanych na działa-
nie to jednak dopiero punkt wyjścia do następnych ważnych etapów nauczania 
metodyki: analizy materiałów dydaktycznych, obserwacji fragmentów lub całych 
lekcji z nagrań wideo, omawiania ich, następnie symulacji fragmentów lub cało-
ści lekcji, po której następuje jej omówienie i komentarz dydaktyczny: refleksja 
nad zgodnością celów lekcji z faktycznym jej przebiegiem, właściwością podzia-
łu na fazy lekcji, sensownością i efektywnością zastosowanych metod, form so-
cjalnych, wykorzystanych pomocy naukowych, zastosowanych typów ćwiczeń, 
wprowadzania materiału leksykalnego, technik semantyzacji, itd. Dopiero etap 
obserwacji i/ lub symulacji lekcji, następujący po omówieniu i przećwiczeniu 
wiedzy teoretycznej uświadamia adeptom zawodu nauczycielskiego, jak bardzo 
wiedza teoretyczna na temat metodyki potrzebna jest do prawidłowego zapla-
nowania i przeprowadzenia lekcji. Bez tego etapu: symulacji i omówienia lekcji 
studenci nie odczuwają ścisłego powiązania teorii z praktyką. Dopiero po tym 
doświadczeniu mogą oni sensownie zastosować nabytą wiedzę teoretyczną do 
przeprowadzenia lekcji. Kolejnym etapem przekształcania teorii w praktykę jest 
więc adaptacja materiałów autentycznych do celów lekcyjnych. Dydaktyzacje 
tych materiałów dokonane przez studentów są następnie prezentowane i oma-
wiane na zajęciach. Po omówieniu tych cząstkowych dydaktyzacji następuje 
etap najważniejszy, który sprawdza, na ile studenci potrafią dokonać transferu 
wiedzy teoretycznej: opracowanie dokładnego scenariusza lekcji, której celem 
jest rozwijanie danej sprawności czy kompetencji językowej. Scenariusze te są 
następnie prezentowane, a zaplanowane w nich lekcje symulowane na zajęciach, 
przy czym rolę nauczyciela pełni autorka lub autor scenariusza lekcji, a pozosta-
li członkowie grupy są uczniami. Symulowana lekcja jest następnie omawiana. 
Podobnie jak we wcześniejszym etapie analizuje się lekcję studenta pod kątem 
zgodności celów lekcji z faktycznym jej przebiegiem, właściwością podziału na 
fazy lekcji, celowością i efektywnością zastosowanych metod, form socjalnych, 
wykorzystanych pomocy naukowych, zastosowanych typów ćwiczeń.

Praca nad nauczaniem studentów prawidłowego planowania i przeprowadza-
nia lekcji języka obcego przebiega zatem w wielu etapach teoretycznych i prak-
tycznych, które w uproszczeniu można przedstawić następująco:
1. Wstępne wiadomości teoretyczne, stanowiące podstawę działań praktycz-

nych.
2. Elaboracja i utrwalanie wiedzy teoretycznej przez ćwiczenia do omówionego 

materiału teoretycznego w języku docelowym.
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3. Analiza istniejących materiałów dydaktycznych: lekcji w podręcznikach, ar-
kuszy ćwiczeń, dodatkowych materiałów dydaktycznych dla nauczyciela itp. 
pod kątem metod nauczania danej sprawności czy kompetencji w praktyce 
lekcyjnej, typologii ćwiczeń, ich przydatności i efektywności.

4. Obserwacja lekcji poświęconej rozwijaniu danej sprawności czy kompetencji 
(całej lub fragmentów) na nagraniach wideo (lub praktykach obserwacyjnych, 
jeśli to organizacyjnie możliwe) i jej omówienie w języku docelowym. 

5. Symulacja lekcji: rolę nauczyciela przejmuje wykładowca, rolę uczniów – stu-
denci.

�. Omówienie symulowanej lekcji w języku docelowym, komentarz dydaktycz-
ny: podkreślenie funkcji dydaktycznych i znaczenia poszczególnych typów 
ćwiczeń, faz lekcji, zastosowanych metod, pomocy dydaktycznych, arkuszy 
ćwiczeń itp.

7. Samodzielna dydaktyzacja materiałów autentycznych przez studentów do 
celów nauczania danej sprawności lub kompetencji na lekcji języka obcego 
z zastosowaniem poznanej typologii ćwiczeń, metod i technik, ich prezenta-
cja i omówienie. 

8. Samodzielne opracowanie przez studentów scenariusza lekcji, której celem 
jest rozwijanie danej sprawności czy kompetencji językowej.

9. Prezentacja scenariusza lekcji i symulacja zaplanowanej przez studenta lekcji 
języka obcego na seminarium z metodyki w kolegium, przy czym rolę na-
uczyciela pełni student, a inni członkowie grupy są uczniami.

10. Omówienie symulowanej lekcji w języku docelowym, komentarz dydaktycz-
ny: omawiane są np. zgodność zaplanowanych celów z faktycznym przebie-
giem lekcji, prawidłowość podziału na fazy lekcji, techniki i metody, typy 
ćwiczeń itp. 
Powyższy schemat nie jest jedynym stosowanym, gdyż specyfika danej te-

matyki niesie każdorazowo inne wymagania, tym niemniej dość uniwersalnym. 
Uzupełnieniem działań na lekcji metodyki jest samodzielna praca studentów 

w ramach samokształcenia, która obecnie może i powinna być sterowana przez 
zastosowanie technologii informacyjnej i nowych mediów. W tym celu wyko-
rzystywane są m.in. blogi lub platforma moodle (por. artykuł J. Szatan). 

Efekty kształcenia w ramach przedmiotu ‘metodyka’ widoczne są najlepiej 
podczas obserwacji lekcji prowadzonych przez studentów. Dopiero wtedy wykła-
dowca metodyki ma możliwość sprawdzenia, na ile wiedza teoretyczna została 
przekształcona przez studenta w praktyczne umiejętności. Możliwość obserwa-
cji praktyk studenckich przez wykładowców metodyki, która daje im informację 
zwrotną, na ile studenci opanowali sztukę prowadzenia lekcji oraz możliwość 
omówienia i korekty błędów wspólnie ze studentami jest podstawowym warun-
kiem sensowności i efektywności kształcenia nauczycielskiego. Praktykom pe-
dagogicznym i ich powiązaniu z nauczaniem metodyki poświęcony jest osobny 
artykuł w niniejszym tomie.
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Maria Magdalena Apanowicz
Zanim przejdziemy dalej… Tuzin praktycznych 
sposobów podsumowania lub powtórzenia 
omówionego materiału.

Każdy nauczyciel uczący czy to praktycznej znajomości języka obcego, czy 
też konkretnego przedmiotu, co jakiś czas staje przed zadaniem powtórzenia 
tego, co już omówiliśmy, lub też podsumowania pewnej partii materiału i każdy 
nauczyciel ma na to swoje sposoby. W przypadku nauczycieli kolegium nauczy-
cielskiego to zadanie staje się wyzwaniem – obojętne, czego uczymy, zawsze 
uczymy języka obcego i uczymy też, jak uczyć. Jako teacher trainers – ‘na-
uczyciele nauczycieli’ chcemy, aby ćwiczenia, które stosujemy, odzwierciedlały 
to, czego uczymy. A jeśli uczymy przyszłych nauczycieli atrakcyjnych technik 
aktywizujących uczniów, sami musimy te techniki stosować. 

Chciałabym przedstawić kilka praktycznych sposobów, jakie stosuję ucząc 
różnych przedmiotów metodycznych. W moim przypadku te sposoby stale ewo-
luują i zmieniają się w zależności od tego, jaką grupę uczę, ile mam czasu do 
dyspozycji i co akurat wpadnie mi do głowy. Każdy z nich, bądź prawie każdy, 
może być swobodnie zaadaptowany do innych celów językowych i odmiennych 
kontekstów.

1. Podzielone zdania

Każda para studentów dostaje dwa paski papieru. Ich zadaniem jest napisanie 
zdania, które posumowałoby jakiś aspekt omówionego materiału. Zdanie to należy 
podzielić i każdą jego część napisać na osobnym pasku. Zbieram wszystkie paski, 
studentów proszę na środek sali. Każdy losuje pasek i stara się znaleźć początek 
lub koniec swojego zdania. (Najlepiej, gdy każdy student napisze jedną część zda-
nia. Wtedy nie można kierować się charakterem pisma, a tylko treścią).1

Kluczową sprawą dla znajomości 
słownictwa jest

ciągłe powtarzanie 
wcześniej opanowanego 
materiału.

1 Wszystkie przykłady przedstawione są w artykule w języku polskim dla lepszego zro-
zumienia, ale w rzeczywistości na zajęciach metodyki zarówno komunikacja śródlekcyjna jak 
i przekazywanie wiedzy metodycznej odbywają się po angielsku, więc językiem ćwiczeń jest 
angielski.
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Lub:

Chociaż nauczanie pisania jest 
trudne i czasochłonne

musimy przygotować uczniów do 
zdania egzaminów.

Kiedy studenci znajdą brakującą połowę zdania – sam proces poszukiwań 
generuje sporo mówienia i dociekania – zostają razem i przedstawiają je. Zdania 
napisane przez studentów są następnie omawiane, objaśniane bądź rozwijane, 
a ich treść wielokrotnie potrafi zaskoczyć. Jeśli chcemy, można je szybko nakleić 
na większy karton i przypiąć do ściany. Nie muszę wspominać o tym, że czasem 
należy te zdania poprawić pod względem językowym. 

2. Loop input

Bardzo lubię uczyć stosując ‘loop input’ – tzn. uczyć mówienia poprzez mó-
wienie, pisania przez pisanie, prowadzić lekcję o metodzie gramatyczno-tłu-
maczeniowej metodą gramatyczno-tłumaczeniową, itd. Po omówieniu zasto-
sowania dyktand i po pokazaniu studentom różnych wariantów nowoczesnych, 
nietradycyjnych dyktand, na kolejnych zajęciach proszę o napisanie kilku zdań 
na temat dyktand i o podyktowanie ich swoim kolegom (najlepiej, gdy pracują 
w parach bądź trzyosobowych grupach). Poniżej prezentowane zadania numer 8, 
10, 11 i 12 to również przykłady ‘loop input’. 

3. Samodzielnie kieruję powtórzeniem

Pracując w parach lub małych grupach, studenci piszą około 5 pytań doty-
czących różnych metod nauczania (lub innych aspektów uczenia bądź jakiegoś 
tematu). Zbieram pytania, sortując je na metody, a następnie poszczególne grupy 
zostają mianowane ekspertami od poszczególnych metod. Mają czas, aby przej-
rzeć notatki i / lub książki i przygotować odpowiedzi na pytania. Ten sposób jest 
bardzo efektywny, lecz niestety czasochłonny i nie zawsze można go użyć.

4. Akrostychy lub krzyżówka z hasłem

W niedużych grupach studenci dostają kartki A3 oraz mazaki i mają napi-
sać akrostych lub rodzaj krzyżówki z hasłem, wykorzystując słowa lub zwroty 
związane z jakimś tematem. Ich prace są wieszane na ścianach, a studenci ustnie 
je prezentują, wyjaśniając swój wybór. To zadanie nie zajmuje zbyt wiele czasu, 
więc na ogół studenci starają się dorzucić dekoracyjne elementy graficzne.
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PISOWNIA
INSTRUKCJE
SŁOWNICTWO
ANGAŻUJĄCE
NA TEMAT
INTERPUNKCJA
ESEJ

          POPRAWNOŚĆ
             LISTY
               STYL
   OCENA
             INTERPUNKCJA
ORGANIZACJA
              EDYCJA

5. Kółko i krzyżyk

To jest niewątpliwie jedna z bardziej uniwersalnych gier. Można jej użyć do 
ćwiczenia bądź powtarzania bardzo różnorodnych rzeczy: od słownictwa, wy-
mowy, gramatyki aż do wiadomości z każdej dziedziny. W zależności od wersji 
możemy przygotować pytania wcześniej lub poprosić studentów o wymyślenie 
dziewięciu pytań podsumowujących dany temat. Potem rysujemy tylko diagram, 
wpisujemy numery, numerujemy według naszego uznania pytania, dzielimy stu-
dentów na grupy i gramy. Oprócz wersji nie wymagających żadnej pracy ze stro-
ny nauczyciela, ja lubię wersje połączone z materiałem wizualnym. Podsumowu-
jąc nauczanie rozumienia ze słuchu, wykorzystuję obrazki / fotografie związane 
ze słuchaniem. Na odwrocie przyczepione są pytania, (np. co sprawia, że słucha-
nie jest trudne i jak pomóc uczniom, wymień kilka ćwiczeń poprzedzających 
słuchanie, jakie są cele tej fazy lekcji, itd.).

6. Skojarzenia

To kolejna propozycja oparta na materiale wizualnym. Powtarzając wiedzę 
studentów na temat niekonwencjonalnych metod nauczania, przyczepiam do ta-
blicy różne obrazki / fotografie, na pozór w ogóle nie związane z nauczaniem 
języków obcych. Proszę, aby studenci przyjrzeli się im, a jeśli przyjdzie im do 
głowy jakiekolwiek skojarzenie z którąś metodą nauczania, mają podejść do ta-
blicy i napisać jej nazwę pod obrazkiem. Sugeruję też, że jeden obraz może być 
z różnych powodów kojarzony z różnymi metodami. Nie ma tu związku jedna 
fotografia – jedna metoda. Kiedy nie ma już chętnych do dodawania nazw na 
tablicy, proszę o wyjaśnienie propozycji. Zadanie jest absolutnie otwarte; ważne, 
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aby umieć uzasadnić swoje skojarzenie. I tak, obrazek matki z dzieckiem jed-
nym skojarzy się z Podejściem Naturalnym, komuś innemu z Metodą Reagowa-
nia Całym Ciałem, albo z CLL.

7. Jestem jak Hamlet lub James Bond

To jest następne zadanie bazujące na skojarzeniach. Lubię kończyć nim cały 
program uczenia metodyki. Piszę na tablicy różne nazwiska lub imiona znanych 
postaci rzeczywistych lub fikcyjnych. Co roku ta lista się zmienia, a studenci wi-
dząc rozrzucone na tablicy imiona Hamleta, Sherlocka Holmes’a czy Lady Gagi 
sami dodają coś od siebie (nie wiedząc jeszcze, o co chodzi). I tak w tym roku 
byli też na tablicy Barack Obama, James Bond, Gandalf, Harry Potter i David 
Beckham. Pytanie, jakie stawiam studentom, brzmi: Jakie cechy tych postaci ma 
dobry nauczyciel? Kreatywność w odpowiedziach i brawura porównań co roku 
mnie zachwycają.

8. Znajdź kogoś, kto…

Wśród komunikacyjnych gier językowych ta jest niewątpliwie jedną z bar-
dziej popularnych i uniwersalnych. I nic dziwnego, można jej użyć do ćwicze-
nia każdej struktury gramatycznej czy obszaru leksykalnego. Może służyć jako 
wstęp do dyskusji czy wprowadzenie do pisania. Ja używam jej też do powtarza-
nia wiadomości związanych z tradycyjnymi metodami nauczania. Studenci do-
stają kwestionariusz dotyczący ich zachowań jako nauczycieli – podczas praktyk 
pedagogicznych lub korepetycji:

ZNAJDŹ KOGOŚ, KTO: IMIĘ
● Tłumaczył słowa lub zdania na język polski
● Używał wielu pomocy wizualnych
● Poprawiał wszystkie błędy uczniów
● W ogóle nie używał polskiego na lekcji
● Wykorzystywał fragmenty utworu literackiego
● …………………….

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

I tak dalej, tych pytań jest kilkanaście. Student może zadać jednej osobie 
najwyżej trzy pytania i wystarczy znaleźć jedną osobę, która powie, że coś ro-
biła bądź nie i wpisać jej imię. Kolejny etap to ogólnoklasowa dyskusja na temat 
poszczególnych praktyk, np. kto drylował jakąś strukturę przez kilka minut, co 
to była za struktura… Następnie, pracując w parach, studenci mają za zadanie do 
każdego punktu dopasować nazwę metody, jaka jest z nim związana. Czasami 
może to być więcej niż jedna metoda. I tak tłumaczenie można łączyć zarówno 
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z metodą gramatyczno-tłumaczeniową jak i z metodą kodu kognitywnego, dry-
lowanie oczywiście z metodą audiolingwalną, itd. 

To ćwiczenie uświadamia studentom, jak eklektyczny jest nasz sposób ucze-
nia i że stare metody wcale nie odeszły zupełnie w przeszłość, ale ciągle są 
obecne w naszych praktykach. Ostatni etap tego ćwiczenia to dopisanie kilku 
punktów, jakie mogłyby sprawdzić stosowanie metody komunikacyjnej – samo 
ćwiczenie „Znajdź kogoś, kto…” jest właśnie zadaniem komunikacyjnym.

9. Odtworzenie / rekonstrukcja tekstu

To ćwiczenie może mieć różne formy. Wersja zamknięta to nic innego jak 
tekst podzielony na frazy i wyrazy, który studenci mają ułożyć jak w orygi-
nale, np.:

Praca nad / słownictwem byłaby / jednak / całkowicie nieefektywna, / gdy-
byśmy ograniczyli się / jedynie do prezentacji / nowego materiału / leksykalne-
go i jego / utrwalania. Musimy / przecież zadbać nie / tylko o / zapamiętywanie 
ale / także o przechowywanie / materiału w / pamięci i o / łatwość jego przywo-
łania / w momencie, gdy / okazuje się / niezbędny. (Komorowska 2002:120)

Starając się odtworzyć tekst, studenci muszą nie tylko zastanowić się nad 
możliwymi znaczeniami i logiką, ale także nad gramatyką języka obcego i szy-
kiem wyrazów. Czasami z pozoru proste zastanowienie nad tym, gdzie możemy 
użyć ‘jednak’ przynosi efekty w postaci większej świadomości językowej. Jako 
feedback możemy wyświetlić tekst oryginalny.

10. Rekonstrukcja – wersja ‘drogą ciszy’  
(The Silent Way)

Na folii, bądź tablicy wyświetlamy jedynie ponumerowane kreski. Każda 
kreska to słowo.

------------- --------  ----------  --------  ----------  -----  ----------------  --------
    1               2              3            4           5           �             7                  8         
 itd. aż do numeru 23.

Gdy ktoś powie ‚i‘, nad kreską numer 10 i 17 wpiszę ‚i‘. Jeśli studenci wiedzą, 
jaki będzie zakres tematyczny zdań, początkowe ‚strzały‘ zmienią się w lepiej 
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wycelowane słownictwo, a następnie w przewidywanie logiczne i merytoryczne, 
aż do uzyskania tekstu.

Założeniem tej metody jest odejście od powierzchownej aktywności, hałaśli-
wości i ruchliwości klasy szkolnej na rzecz ciszy i skupienia. Nauka odbywa się 
bez podręcznika (Komorowska 2002:24).

W języku angielskim nie ma przypadków, więc tekst wygląda trochę inaczej. 
Po polsku gdyby ktoś powiedział słowo ‚podręcznik‘, wpisałabym je w formie 
‚podręcznika‘ i mogłoby to pomóc wymyślić, co może być wcześniej. To ćwi-
czenie wykonuję zwykle ze studentami po omówieniu teoretycznym metody 
The Silent Way, a przed ćwiczeniami praktycznymi. Jest to adaptacja ćwiczenia 
z książki Mario Rinvolucri’ego Grammar Games (Rinvolucri 1984:74–7�). Wy-
jaśniam, co studenci mają robić – proponować słowa, a w trakcie ćwiczenia sama 
pozostaję niema. Jeśli słowo pasuje, wpisuję je, jeśli nie – nie mówię i nie robię 
nic. W przypadku, gdy studenci nie mogą odgadnąć danego słowa, pomagam 
pokazując liczbę liter i / lub pierwszą literę. Jest to dobre ćwiczenie językowe, 
gdyż studenci muszą zastanowić się, co gramatycznie i leksykalnie pasuje do 
kontekstu. 

Pewnym ograniczeniem tego ćwiczenia jest to, że liczba kresek nie powinna 
być zbyt długa, abyśmy się nie zgubili.

11. Rekonstrukcja – wersja otwarta

Pary studentów dostają kartkę papieru A4, na której są początki zdań i miej-
sce do ich uzupełnienia. Zadanie polega na dopisaniu treści tak, aby była sen-
sowna.

Podstawowym celem pisania jest ......................................................................
Z drugiej strony, piszący musi zwracać uwagę na ........................................
jak również na .......................................................................................................
Jest to spowodowane tym, że .............................................................................
Tak więc jednym z naszych problemów w trakcie uczenia pisania jest 
....................................................................................................................................

Kiedy tekst jest gotów, proszę o odczytanie i ewentualne wyjaśnienia, bądź 
też prowadzimy krótką dyskusję na poruszone tematy. Następnie studenci do-
stają kopie paragrafu z książki Penny Ur, A Course in Language Teaching (Ur 
199�:1�3) i mogą porównać swoje pomysły z tym, co napisała znana autorka. 
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12. Cebula lub podwójne koła

Kiedy chcemy sprawić, aby uczniowie mówili, jedną ze sprawdzonych tech-
nik jest organizacja zadania w postaci podwójnych kół. Proszę połowę uczniów, 
aby stanęli w ciasnym kole, a drugą połowę, aby stanęli wokół pierwszego koła. 
Kiedy osoby ze środka odwrócą się, staną twarzą w twarz z koleżanką lub kolegą 
i zaczynają mówić. A jak zwykle to, o czym mają mówić, zależy od nauczyciela. 
Na przykład: przygotowuję zestaw pytań na omówione tematy i zadaję pierwsze 
pytanie. Po jakimś czasie (30 sekund, minuta lub dwie) przerywam i proszę, aby 
koło zewnętrzne przesunęło się o jedną osobę w prawo lub lewo. Zadaję kolejne 
pytanie, itd. Za każdym razem studenci rozmawiają z nową osobą aż do pełnego 
obrotu koła, lub dalej. Jest to kolejny z bardzo uniwersalnych sposobów organi-
zacji zajęć, bo jego treść jest niczym nieograniczona. Ja lubię wykorzystywać je 
do mówienia o mówieniu jako o sprawności językowej, i studenci mówią o tym 
jak zachęcić uczniów do mówienia, dać przykład udanego ćwiczenia na mówie-
nie, co sprawia kłopoty w uczeniu mówienia, itp. Ostatnie polecenie, jakie zadaję 
to zwykle: Powiedzcie coś miłego swoim partnerom, i wszyscy kończą zadanie 
szczęśliwi i uśmiechnięci.

Ćwiczenia, które przedstawiłam powyżej, starają się odzwierciedlać zasady 
motywowania i angażowania uczniów, jakich uczę moich studentów. Większość 
to tzw. zadania otwarte, gdzie uczniowie maja wykazać się umiejętnością myśle-
nia i wyjaśniania swoich racji. Wiele z nich zawiera elementy wizualne lub za-
chęca do twórczego używania języka. Zadania te mają cechy multisensoryczne 
– angażują więcej niż jeden zmysł i są odpowiednie dla wzrokowców, słuchow-
ców i kinestetyków. Część zawiera elementy współzawodnictwa, a wszystkie 
przewidziane są do przeprowadzenia w grupach lub parach, co skłania studen-
tów do współpracy. Luka informacyjna wbudowana w te ćwiczenia stanowi na-
turalny impuls do komunikacji, stąd wiele z przedstawionych ćwiczeń skłania do 
dzielenia się osobistymi opiniami i przemyśleniami. Staram się, aby uczniowie 
docenili różnorodność moich propozycji i aby były one dla nich nie tylko edu-
kacyjne, ale również rozrywkowe i relaksujące. Mam nadzieję, że czytelnicy 
znajdą też coś dla siebie i swoich uczniów.

Literatura

Komorowska, Hanna: Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa 
2002.

Rinvolucri, Mario: Grammar Games. Cambridge 1984.
Ur, Penny: A Course in Language Teaching. Cambridge 199�.



– 70 –

Anna Ewa Lichwierowicz 
Szkoła ćwiczeń szkołą refleksyjnego 
nauczyciela. Model praktyk pedagogicznych 
dla przyszłych nauczycieli języków obcych.

Integralną częścią kształcenia nauczycieli języków obcych są praktyki pe-
dagogiczne. Trudno sobie wyobrazić przyszłego nauczyciela przygotowującego 
się do pracy w szkole, który opierałby swoje kompetencje zawodowe wyłącznie 
na studiowaniu teorii i metod nauczania bez odniesienia ich do rzeczywistości 
szkolnej. Można zaryzykować twierdzenie, że to właśnie w trakcie odbywania 
praktyk pedagogicznych słuchacz nauczycielskiego kolegium językowego odby-
wa najlepszy sprawdzian swoich zdolności psychospołecznych, test, który jemu 
samemu przede wszystkim powinien dać odpowiedź na pytanie, czy wybór tego 
zawodu został dokonany trafnie i czy jest w stanie podążać tą ścieżką karie-
ry. Wydaje się, że kluczowym momentem studiów w nauczycielskim kolegium 
językowym, prawdziwym przekroczeniem Rubikonu jest dzień, w którym do-
tychczasowy słuchacz – odbiorca różnorodnych treści nauczania staje po drugiej 
stronie nauczycielskiego biurka, tym razem nie w bezpiecznym gronie kolegów 
i koleżanek, lecz jako ten, na którym ma się skupiać wzrok i uwaga innych słu-
chaczy.

Zgodnie ze standardami kształcenia słuchacze Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych realizują praktyki pedagogiczne w wymiarze 180 godzin lek-
cyjnych i są one podzielone na trzy etapy: 
● praktyki metodyczno-obserwacyjne na II roku studiów jako tzw. szkoła ćwi-

czeń, 
● praktyki dydaktyczno-przedmiotowe na III roku,
● praktyki opiekuńczo-wychowawcze na III roku. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie formy pierwszego, wstęp-
nego etapu, czyli praktyk metodyczno-obserwacyjnych na II roku, pokazanie, 
w jaki sposób forma ta sprzyja budowaniu postawy refleksyjności wobec działań 
edukacyjnych własnych i innych osób, a także próba oceny skuteczności przyję-
tych rozwiązań.

1. Koncepcja refleksyjnej praktyki nauczyciela

Kluczowym pojęciem dla przyjętej formy praktyk słuchaczy II roku jest kon-
cepcja refleksyjności jako podstawy podejmowania decyzji w procesie dydak-
tycznym. Celem kursu jest wykształcenie u słuchaczy przekonania, że podstawą 
ich działania jest zawsze namysł, wieloaspektowa analiza sytuacji dydaktycz-
nej, której są albo aktywnymi uczestnikami, albo świadkami, a w konsekwen-
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cji – zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w klasie 
zdarzeń. 

Pojęcie refleksyjności było naturalnym efektem schyłku metodyki nauczania 
języków obcych opartej na metodach nauczania, który wyraźnie zarysował się 
z końcem XX i na początku XXI stulecia. Tak zwana ‘epoka post-metodyczna’ 
(ang. ‘post-method era’) postawiła nauczyciela języka obcego w sytuacji bardzo 
trudnej, w której nie istnieje pomocna busola wskazująca na najlepszą, najsku-
teczniejszą metodę nauczania. Okazało się, że nie ma jednej, uniwersalnej recep-
ty, którą można by podpowiedzieć adeptom sztuki nauczycielskiej, by mogli po-
czuć się pewnie i bezpiecznie w ich pierwszych, trudnych krokach w zawodzie. 
Odpowiedzią na brak jednej definitywnej metody nauczania okazała się propo-
zycja nieustannej refleksji nad doświadczeniem jako metody rozwiązywania 
unikalnych problemów pojawiających się w danej klasie szkolnej. W literaturze 
metodycznej pojawiły się terminy takie jak ‘refleksyjne nauczanie’, ‘refleksyjny 
nauczyciel’, ‘krytyczna refleksja i analiza’, wszystkie podkreślające znaczenie 
„[…] uważnego, analitycznego namysłu nauczyciela nad tym, co robi i jak jego 
zachowanie wpływa na nauczanie i uczenie się uczniów” (Arends 1994:507). 

Richards i Lockhart (1994:1) zdefiniowali refleksyjne podejście do nauczania 
jako proces bezustannego stawiania pytań o różne aspekty sytuacji dydaktycz-
nej, takich jak rola nauczyciela w klasie, źródła decyzji podejmowanych w trak-
cie nauczania, cele poszczególnych działań klasowych i wiele innych. Autorzy 
ci oparli swoją koncepcję refleksyjnego nauczania na dwóch założeniach. Pierw-
szym jest przekonanie, że samo posiadanie doświadczenia, które w przypadku 
słuchaczy kolegium nauczycielskiego jest wyłącznie doświadczeniem ucznia, 
nie jest wystarczającym motywem profesjonalnego rozwoju. Drugim z tych za-
łożeń jest natomiast konstatacja, że nauczyciel w działaniu, tzn. w trakcie pro-
wadzenia lekcji jest w dużym stopniu nieświadomy wielu czynników dziejących 
się w danym momencie w klasie. Ponieważ nauczyciel jest aktywnym uczest-
nikiem i niejako autorem działań lekcyjnych, w danym momencie brak mu jest 
niezbędnego dystansu, aby dokonać obiektywnej analizy i oceny dziejących się 
procesów. Zatem lepsze rozumienie zjawisk klasowych wymaga dogłębnej ana-
lizy ex-post, następującej bezpośrednio po działaniu fazy stawiania pytań, która 
może w rezultacie prowadzić do formułowania uogólnień oraz wniosków kształ-
tujących działania przyszłe (Richards i Lockhart 1994:3-4). 

Podobnie argumentuje Murphy (2001:510), który podkreśla potrzebę zdoby-
wania wielorakich perspektyw na daną sytuację dydaktyczną. Twierdzi on, że 
nauczyciel będący wewnątrz danej sytuacji dydaktycznej ma dość ograniczone 
pole obserwacji oraz interpretacji swoich działań. Natomiast poszerzenie per-
spektywy, chociażby poprzez obejrzenie nagrania video ze swojej lekcji, może 
w istotny sposób zmienić postrzeganie samego siebie oraz uświadomić nauczy-
cielowi własne mocne, a także słabe strony. Jest zatem niezmiernie istotne, aby 
w krytycznej analizie opierać się nie tylko na własnych, z natury subiektywnych 
spostrzeżeniach, ale też zbierać i wykorzystywać jak najwięcej informacji z ze-
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wnątrz, z wielu różnych punktów widzenia, np. uczniów czy kolegów nauczy-
cieli. 

Z kolei Zawadzka (2004:299) przywołując koncepcję refleksyjnej praktyki 
Schöna pisze: 

Zakładając, że nauczyciel nie ma nigdy do czynienia z identycznymi problemami i uwarun-
kowaniami sytuacyjnymi, że plan działania nauczyciela realizuje się w trakcie trwania czynności 
pedagogicznych, a samo działanie nie jest nigdy do końca określone ze względu na niepowtarzal-
ność sytuacji dydaktycznych, Schön uważa, iż podstawową umiejętnością nauczyciela powinno 
być radzenie sobie z niestabilnością, niepewnością, unikatowością działania pedagogicznego. 
Drogą do jej osiągnięcia jest właśnie refleksja […].

Zatem kompetencja profesjonalna to nie biegłość wykonywania powtarzal-
nych zachowań, ale umiejętność radzenia sobie z nowymi, unikatowymi sytu-
acjami. Drogą do zdobycia tak rozumianej kompetencji może być właśnie re-
fleksja profesjonalna, czyli ciągły nawyk „[…] identyfikowania problemów, 
podejmowania prób ich rozwiązywania, sprawdzania trafności, uruchamianiu 
twórczego myślenia” (Zawadzka 2004:301). Wykształcenie u przyszłych nauczy-
cieli umiejętności refleksyjnego myślenia może wyzwolić twórcze, kreatywne 
podejście do nauczania, może być drogą do rezygnacji z nieefektywnych działań 
rutynowych zapożyczonych od innych nauczycieli, przezwyciężania własnych 
stereotypów i teorii osobistych. Często będzie to oznaczało gotowość do syste-
matycznego kwestionowania własnych działań nauczycielskich, a także nieskrę-
powane, otwarte poszukiwanie rozwiązań alternatywnych oraz ich testowanie 
i ewaluowanie w praktyce. 

Pojęcie refleksyjnej praktyki stało się kluczową zasadą metodyczną przyję-
tą w kształceniu przyszłych nauczycieli języka angielskiego oraz niemieckiego 
w kolegiach nauczycielskich. Celem zajęć z metodyki nauczania języków obcych 
jest między innymi prezentacja i analiza różnorodnych historycznych i współ-
czesnych metod i technik nauczania, jednak są one zawsze ćwiczone i niejako 
testowane na zajęciach w formie tzw. ‘mikro-lekcji’. W trakcie tych ćwiczeń gru-
pa słuchaczy odgrywa rolę klasy uczniowskiej, a jeden ze słuchaczy pełni rolę 
nauczyciela stosującego daną technikę nauczania. Zarówno w trakcie trwania 
takiej mini- lekcji jak i po jej zakończeniu, słuchacze-uczniowie sporządzają no-
tatki bądź wypełniają arkusz obserwacyjny, co następnie jest podstawą krytycz-
nej analizy i ewaluacji. 

Ta sama technika została też zastosowana w realizacji praktyk metodyczno-
obserwacyjnych na drugim roku studiów dla studentów stawiających pierwsze 
kroki w nauczaniu języka obcego. Jako podstawę działań praktycznych słuchaczy 
przyjęto model uczenia się przez doświadczenie opisany w 1984 przez Davida 
Kolba, zwany też modelem Lewina.1 Według tego modelu źródłem wiedzy jest 
konkretne doświadczenie, które następnie staje się obiektem rozumnej refleksji, 
czyli interpretacji pozwalającej na lepsze rozumienie przeżytego doświadcze-

1 http://academic.regis.edu/ed205/Kolb.pdf (5.0�.2012).
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nia. Następnym krokiem w tym cyklu jest konceptualizacja, czyli tworzenie 
pewnych uogólnień, teorii, które wyprowadzone z jednostkowego doświadcze-
nia mogą być podstawą racjonalnego zachowania się w sytuacjach podobnych. 
Jeżeli takie sytuacje pojawią się, to podmiot działający zweryfi kuje nabytą w ten 
sposób wiedzę poprzez eksperymentowanie, zastosowanie nowych, uświado-
mionych zasad w praktyce, która to praktyka stanie się podstawą dalszej refl ek-
sji, tym samym rozpoczynając nowy cykl (Kolb 1984:5�). Ten schemat działania 
jest przedstawiany za pomocą następującego grafu:

Rys. 1: Cykl uczenia się przez doświadczenie wg Davida Kolba

Pomimo tego, że działania rzeczywiste z natury rzeczy nie przebiegają 
w sposób tak płynny i jednokierunkowy, to model Lewina-Kolba stanowi do-
bry model teoretyczny procesu nabywania kompetencji nauczycielskich przez 
słuchaczy w toku praktyk metodyczno-obserwacyjnych. Punktem wyjścia jest 
zawsze lekcja przeprowadzona przez studenta-praktykanta i obserwowana przez 
kolegów oraz nauczyciela-opiekuna metodycznego. Doświadczenie lekcji jest 
następnie przedmiotem refl eksji i wnikliwej analizy, która prowadzi do sformu-
łowania pewnych wniosków i zasad dla dalszej praktyki. W następnych lekcjach, 
jeśli nastąpi sytuacja bądź zdarzenie podobne do już omawianego, praktykant 
może, a nawet powinien zastosować wypracowane wcześniej wnioski i zasady. 
Oczywiście tak nakreślony proces jest często zakłócany przez zewnętrzne i we-
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wnętrzne bariery, takie jak niespodziewane reakcje uczniów, nieuświadomione 
przekonania praktykantów, czy zachowania rutynowe, niemniej jednak przez 
cały czas praktyk cykl Kolba stanowi podstawową zasadę organizującą proces 
dydaktyczny. 

2. Realizacja praktyk metodyczno-obserwacyjnych 
w szkole ćwiczeń

Przed pierwszym zderzeniem z rzeczywistością szkolną przyszli studenci-
praktykanci jako słuchacze I roku odbywają szereg kursów przygotowujących 
ich do bezpośrednich działań w klasie. Dzieje się to w ramach przedmiotów ta-
kich jak ‘Nauczanie wczesnoszkolne’, ‘Nauczanie słownictwa i wymowy’, ‘Emi-
sja głosu’, ‘Psychologia’ czy ‘Pedagogika’. 

W drugim roku nauki przez pierwsze dwa lub trzy tygodnie następuje krót-
kie przypomnienie oraz przećwiczenie w formie mikro-lekcji najważniejszych 
zasad skutecznej kontroli i panowania nad klasą, takich jak konieczność utrzy-
mania właściwego kontaktu wzrokowego czy dawania jasnych, zrozumiałych 
instrukcji. 

Następnie cała grupa studencka, pod kierunkiem nauczyciela metodyka 
– opiekuna praktyk staje się zbiorowym nauczycielem na specjalnie zorgani-
zowanym kursie języka obcego dla dzieci z klas I–III szkoły podstawowej. Ten 
kurs jest w założeniu uzupełnieniem nauki szkolnej, dzieci uczęszczają na dwie 
dodatkowe godziny lekcyjne języka obcego zorganizowane bezpośrednio po za-
kończeniu regularnych lekcji dwa razy w tygodniu. 

Bycie ‘zbiorowym’ nauczycielem oznacza to, że cała grupa wraz z opieku-
nem metodycznym jest obecna na wszystkich lekcjach tej klasy przez cały rok 
szkolny, natomiast nauczanie realizują kolejno poszczególni słuchacze wyzna-
czeni przez nauczyciela-metodyka. Są oni zobowiązani do starannego opraco-
wania planu lekcji wraz ze wszystkimi potrzebnymi materiałami, a następnie 
do jej przeprowadzenia. W celu zmniejszenia stresu oraz zapewnienia lepszego 
przygotowania się, kilka pierwszych lekcji jest prowadzonych przez pary lub na-
wet trójki studentów. Ponadto, w pierwszym semestrze szkoły ćwiczeń opiekun 
praktyk aktywnie pomaga w fazie przygotowania lekcji jeszcze niedoświadczo-
nym studentom, natomiast w drugim semestrze jedynie konsultuje cel lekcji.

W czasie, gdy wybrani na dany dzień praktykanci prowadzą lekcję, pozostali 
wraz z opiekunem zajmują miejsca z tyłu sali i prowadzą obserwację, notując na 
bieżąco wszystkie spostrzeżenia na kopii planu lekcji bądź specjalnie przygoto-
wanym arkuszu obserwacyjnym. 

Pomimo dość niecodziennej sytuacji, w której oprócz nauczyciela i uczniów 
jest na sali wiele innych osób w charakterze obserwatorów, po dość krótkim 
czasie uczniowie przyzwyczajają się do tego i praktycznie nie zwracają uwagi na 
‘biernych’ uczestników lekcji. Czasami jednak zachodzi potrzeba zaangażowa-
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nia się w tok lekcji przez większą liczbę studentów, jeśli np. uczeń nie ma pary 
lub jego zachowanie wymaga zdyscyplinowania. 

Bezpośrednio po zakończeniu lekcji na następnej godzinie lekcyjnej odby-
wa się wspólne omówienie lekcji, czyli faza wymiany spostrzeżeń, refleksji pro-
wadzących następnie do sformułowania wniosków na przyszłość. Dyskusja jest 
moderowana przez opiekuna-metodyka w taki sposób, żeby na jej zakończenie 
praktykanci samodzielnie sformułowali wskazówki dla swoich przyszłych dzia-
łań nauczycielskich w nadchodzących lekcjach. Kluczową zasadą prowadzonej 
dyskusji, której przestrzega prowadzący, jest zasada oddzielenia faktów od opi-
nii. Punktem wyjścia są zawsze zaobserwowane konkretne fakty, czyli to, co 
zdarzyło się w klasie, na przykład: czy uczniowie brali udział w poszczególnych 
fazach lekcji, czy ten udział był liczny, czy rozumieli pytania i czy umieli na 
nie odpowiadać, etc. Obiektem obserwacji lekcyjnej są zatem uczniowie, ich za-
chowania i udział w lekcji. Dopiero po obiektywnym opisaniu zachowań i dzia-
łań uczniów następuje faza krytycznej refleksji i oceny: czy naszym zdaniem 
zachowania te były pożądane i pozytywne czy też nie. Praktycznie w każdej 
lekcji, jeśli została starannie przygotowana i zaplanowana daje się wyodrębnić 
wiele pozytywnych obserwacji i są one wymieniane na początku analizy. Jest 
to istotne nie tylko w celu dodania otuchy osobie prowadzącej, zwykle mocno 
zestresowanej, ale po to, aby podkreślić i zogniskować uwagę praktykantów na 
zjawiskach pozytywnych: uczymy się nie tylko na błędach, ale też naśladując 
działania pozytywne, które stają się dla nas modelem.

Aby tak się stało, musimy jednak dokładnie zanalizować te fazy lekcji, które 
oceniliśmy pozytywnie, odpowiadając na pytanie, jakie czynniki odpowiadają 
za powodzenie takiego rozwiązania dydaktycznego. Nie jest wystarczające po-
wierzchowne stwierdzenie, że dane ćwiczenie było ‘dobre, ciekawe, fajne’, praw-
dziwie krytyczna analiza wymaga odpowiedzi na pytanie o źródła sukcesu: czy 
była to tematyka ćwiczenia, czy jej sposób wprowadzenia przez nauczyciela, czy 
może wprowadzony element rywalizacji, czy też odpowiedni poziom wyzwania 
dla uczniów był tym czynnikiem decydującym o powodzeniu. Rolą opiekuna 
praktyk prowadzącego dyskusję jest tutaj odpowiednie stawianie pytań i pro-
blemów, pobudzanie do refleksji i dyskusji przy jednoczesnym powstrzymaniu 
się od zbyt wczesnego narzucania gotowych rozwiązań i opinii, chociaż w fazie 
końcowej metodyk też przedstawia swoje oceny wraz z ich uzasadnieniem. 

Podobnie szczegółowej analizie poddane są te działania klasowe, które słu-
chacze oceniają jako negatywne, nieudane. Zaczynając od rzetelnego opisania 
tego etapu lekcji, np. stwierdzenia, że uczniowie nie brali udziału w zaplanowa-
nej grze lub ćwiczeniu, nie zgłaszali się do odpowiedzi, nie śpiewali piosenki 
lub błędnie odtwarzali zjawisko językowe podane przez nauczyciela, przecho-
dzimy następnie do wspólnego poszukiwania możliwych przyczyn. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku prowadzący jest tutaj nienarzucającym swojego 
zdania moderatorem dyskusji, starając się zachęcić do refleksji słuchaczy, jednak 
w końcowej jej fazie przedstawia swoje oceny i możliwe rozwiązania dydak-
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tyczne jako propozycje możliwych skutecznych rozwiązań w przyszłości. Wska-
zówki opiekuna praktyk są tutaj podpowiedziami, sugestiami osoby bardziej 
doświadczonej, co przyspiesza proces wypracowywania warsztatu nauczyciela 
przez słuchaczy. 

Po tak przeprowadzonej dokładnej analizie lekcji następuje etap konceptuali-
zacji, czyli wypracowania ogólnych wniosków i zasad działania na przyszłość. 
Wnioski te proponują sami słuchacze zachęceni przez prowadzącego, który po-
maga sformułować je w sposób jasny, zrozumiały i zwięzły. Są one zapisywane 
w systematycznie prowadzonym dzienniku praktyk, stanowiąc ważny punkt od-
niesień przy planowaniu i realizowaniu następnych lekcji. Praktykanci prowa-
dzący kolejne lekcje starają się, chociaż ze zmiennym powodzeniem, wdrażać 
w życie uzgodnione wcześniej zasady, natomiast słuchacze pełniący rolę obser-
watorów mogą łatwo zaobserwować, czy rzeczywiście im się to udaje. Jest to 
tzw. faza aktywnego eksperymentowania, czyli praktycznego zastosowania wy-
pracowanych teorii, będąca jednocześnie nowym działaniem, czyli początkiem 
nowego cyklu. 

Opisany wyżej proces refleksyjnej praktyki, w której regularnie przeplatają 
się prowadzone lekcje z fazami analizy i wnioskowania w sposób systematycz-
ny poszerza świadomość studentów-praktykantów na temat realiów pracy na-
uczyciela. Dzieje się to nie tylko poprzez systematyczne wspólne omawianie, 
analizowanie poszczególnych lekcji, ale też przez zorganizowaną obserwację. 
W zależności od sytuacji i aktualnych potrzeb prowadzący przygotowuje zin-
dywidualizowane arkusze obserwacyjne, zlecając poszczególnym słuchaczom 
skupienie się na tym aspekcie nauczania, który ostatnio stwarzał największe pro-
blemy. Mogą to być np. dawane instrukcje, kontakt wzrokowy, forma prezentacji 
nowego języka itp. W ten sposób bardzo wiele zachowań nieświadomych, nawy-
kowych staje się przedmiotem uwagi, a następnie podlega świadomej kontroli. 

3. Zalety szkoły ćwiczeń jako formy praktyk dla 
początkujących nauczycieli języka obcego

Zarysowany powyżej model praktyk przynosi przyszłym nauczycielom ję-
zyka obcego wiele korzyści, o czym świadczą podsumowujące wypowiedzi sa-
mych praktykantów dokonywane na zakończenie rocznego kursu w dziennikach 
praktyk, a także obserwacje wielu opiekunów praktyk, którzy wyraźnie zauwa-
żają czynione postępy w profesjonalnym rozwoju i znaczny wzrost pewności 
siebie w działaniach klasowych pod koniec roku szkolnego w porównaniu z jego 
początkiem.

Jedną z głównych zalet szkoły ćwiczeń jest możliwość zastosowania w prak-
tyce wszystkich teoretycznych modeli nauczania, które są prezentowane i ewalu-
owane na zajęciach z metodyki nauczania języków obcych. Znane są powszechnie 
negatywne opinie studentów na temat braku korelacji pomiędzy teorią a prakty-
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ką w kształceniu akademickim na wielu kierunkach studiów. Trwająca przez 
cały rok szkolny praktyka zawodowa, a także jej program, który jest ściśle sko-
relowany z wykładanymi na drugim roku przedmiotami, takimi jak ‘Nauczanie 
gramatyki i planowanie lekcji’, ‘Nauczanie sprawności receptywnych’ pozwala 
na niemal bezpośrednie i natychmiastowe zastosowanie nauczanych opisowo 
zasad i modeli teoretycznych w praktyce lekcyjnej. Na przykład poznając na 
zajęciach metodycznych klasyczny model wprowadzania nowego języka znany 
jako ‘PPP: Presentation, Practice, Production’ słuchacze mają okazję natychmia-
stowego wypróbowania skuteczności tego modelu w nauczaniu uczniów drugiej 
klasy szkoły podstawowej, gdyż model ten, pomimo wielu krytyk, jest nadal 
bardzo skuteczny w nauczaniu uczniów początkujących. 

W trakcie całorocznej praktyki nauczycielskiej studenci-praktykanci mają 
wiele okazji, aby wypróbować i przećwiczyć cały wachlarz klasycznych oraz 
nowoczesnych technik nauczania takich jak prezentacja nowego języka, dryl, 
ćwiczenia komunikacyjne, a także techniki szczególnie przydatne w nauczaniu 
dzieci, czyli piosenki, gry językowe, historyjki oraz odgrywanie ról. Nawet naj-
lepiej przeprowadzone ćwiczenia przygotowawcze w tzw. mikro-lekcjach są je-
dynie próbami, symulacjami i nigdy nie oddadzą w pełni tego, jak dana technika 
zadziała w rzeczywistej lekcji. Jest to spowodowane tym, że dorośli studenci od-
grywający role małych dzieci nie są w pełni wiarygodni i takiej sytuacji braku-
je realizmu. Prawdziwy test dokonuje się w sytuacji rzeczywistej, kiedy należy 
wykonać dane działanie klasowe wobec autentycznych uczniów, w rzeczywistej 
scenerii i warunkach szkolnych, a następnie dokonać analizy wad i zalet danej 
techniki w oparciu o rzeczywiste doświadczenie. W naturalny sposób doprowa-
dzi to wyselekcjonowania technik nauczania najbardziej przydatnych, sprawdza-
jących się w klasie oraz modyfikacji lub odrzucenia technik mało użytecznych. 

Ponadto, jedynie w bezpośrednim kontakcie z uczniami można zastosować 
i opanować techniki skutecznej kontroli nad klasą i zapewnienia właściwej dys-
cypliny na lekcji. Okazuje się, że jest to zakres umiejętności najtrudniejszy do 
opanowania przez początkujących nauczycieli, dlatego te umiejętności staramy 
się budować na samym początku kursu. Skupiamy wtedy szczególną uwagę na 
takich czynnikach jak utrzymanie właściwego kontaktu wzrokowego, posta-
wa i język ciała, zajęcie właściwej pozycji w klasie w zależności od aktywno-
ści uczniów, nośność głosu i sposób mówienia, podawanie instrukcji do zadań 
itp. Wnikliwa obserwacja zachowań nauczyciela prowadzącego lekcję, często 
w oparciu o specjalne arkusze obserwacyjne, a także późniejsza analiza pozwa-
la na wyeliminowanie wielu błędów i ukształtowanie właściwych, świadomych 
zachowań.

Bardzo ważna jest też faza przygotowania się do lekcji, polegająca na pre-
cyzyjnym sformułowaniu jej celów oraz zaplanowaniu efektywnej aktywności 
uczniów w trakcie jej trwania. Początkujący nauczyciele mają często trudności 
z określeniem celów lekcji oraz z zauważeniem związku pomiędzy celem de-
klarowanym a działaniami, które rzeczywiście na lekcji są podejmowane. Bar-
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dzo często obserwujemy tutaj dysonans, kiedy uczniowie wykonują ćwiczenia 
i działania, które rozmijają się z celem deklarowanym w planie lekcji. Zatem 
jednym z najważniejszych zadań praktyk w szkole ćwiczeń staje się właściwe 
uświadomienie sobie i precyzyjne formułowanie celów lekcji, a następnie ta-
kie jej planowanie, aby podejmowane działania klasowe rzeczywiście zmierzały 
do realizacji założonego celu. W ten sposób budujemy jedną z najistotniejszych 
kompetencji u przyszłego nauczyciela, jaką jest świadomość i rozumienie dzie-
jących się w klasie zdarzeń. 

Bardzo ważnym elementem przygotowania się do lekcji jest opracowanie ma-
teriałów dydaktycznych, na co składa się odpowiednia adaptacja materiału pod-
ręcznikowego oraz wykonanie materiałów własnych, głównie wizualnych takich 
jak plansze, plakaty, rekwizyty, a także ćwiczenia. W trakcie praktyk studenci 
dowiadują się, że nie istnieje podręcznik idealny, który byłby dobrze dopaso-
wany do klasy, którą uczą, gdyż każda grupa uczniowska jest unikalna i tylko 
jej nauczyciel potrafi po pewnym czasie skutecznie ocenić jej potrzeby dydak-
tyczne. Każdy materiał podręcznikowy będąc cenną pomocą w przygotowaniu 
lekcji wymaga jednocześnie odpowiedniej adaptacji do potrzeb danej klasy. 
Praktykanci planując swoją lekcję uczą się przystosowania jednostki z podręcz-
nika do ram konkretnej lekcji. Studenci uczą się też tworzyć własne materiały 
dydaktyczne korzystając z zasobów bibliotecznych i źródeł internetowych, gdyż 
materiały oryginalne to jeden ze skuteczniejszych sposobów zainteresowania 
uczniów lekcją.

Opisane powyżej aspekty kompetencji przyszłego nauczyciela to te obszary, 
które wymagają największego wysiłku i uwagi ze strony zarówno praktykantów 
jak ich opiekunów, tak, aby wykładane na zajęciach metodyki zasady i modele 
nauczania były umiejętnie stosowane w praktyce szkolnej. O tym, że związek 
między teorią a praktyką nie jest prosty i automatyczny przekonują się słuchacze 
niejako na własnej skórze, kiedy zauważają jako wykonawcy lekcji lub obser-
watorzy, że to, z czym zgadzają się teoretycznie na zajęciach nie jest łatwe do 
wprowadzenia w życie. Barierą mogą być nie uświadomione, lecz głęboko za-
kodowane wzory zachowań przyjęte od ich własnych nauczycieli oraz metody, 
których doświadczali w przeszłości; działają one znacznie silniej niż poznawane 
teoretycznie, opisowo techniki nauczania. Jednakże działająca z drugiej strony 
krytyczna analiza i refleksja, której celem jest uświadomienie sobie zachodzą-
cych w klasie procesów, pozwala na przejęcie kontroli nad własnym postępowa-
niem w klasie i zachowaniem uczniów i w konsekwencji prowadzi do przełamy-
wania niekorzystnych zachowań. Okazuje się, że sama werbalizacja, opisywanie 
zachowań nauczyciela i reakcji uczniów sprzyja budowaniu świadomości wła-
snych działań nauczycielskich, a także, co ma pierwszorzędne znaczenie, utrwa-
la nawyk stałej refleksji, zastanawiania się nad własnym postępowaniem oraz 
uczy języka metodycznego, który stanie się narzędziem samodzielnej refleksji 
w przyszłości. Praktykanci uczą się stawiania pytań, oddzielania faktów od opi-
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nii, poszukiwania wielu alternatywnych rozwiązań oraz oceniania ich skutecz-
ności, tym samym budując pewną rutynę i warsztat refleksyjnego nauczyciela. 

Ponadto forma analizy wspólnej, grupowej pomaga zbudować u praktykan-
tów przekonanie, że nie ma jednej, cudownej recepty na nauczanie i nie istnieje 
jeden możliwy sposób rozwiązania danego problemu dydaktycznego. Metodą 
‘burzy mózgów’ słuchacze zwykle formułują wiele alternatywnych propozycji, 
starają się wpierw oszacować ich możliwą skuteczność i przydatność w danej sy-
tuacji, a dopiero później, w fazie aktywnego eksperymentowania, podejmują de-
cyzję indywidualną co do zastosowania tego rozwiązania we własnej praktyce. 
Tym samym szkoła ćwiczeń pozwala na poznanie wielu różnorodnych technik 
nauczania, które w przyszłej działalności nauczycielskiej słuchaczy będą stano-
wić niezbędną profesjonalną bazę, swoiste ‘know how’, czyli osobisty repertuar 
technik nauczania. 

Doświadczenie grupowe ma tutaj istotną przewagę nad praktyką indywidual-
ną, w której bierze udział tylko jeden praktykant w parze z nauczycielem mento-
rem. Przede wszystkim zapewnia to wspomnianą wcześniej różnorodność myśli, 
punktów widzenia i interpretacji, które mogą być konfrontowane we wspólnej 
dyskusji, zatem poszerza się obszar merytorycznej analizy. Studenci uczą się 
od siebie nawzajem, doświadczając wspólnie zarówno sukcesów jak i poucza-
jących porażek. Ekspercka wiedza i doświadczenie nauczyciela mentora jest 
tylko jednym ze źródeł, a nie jedynym wzorcem do naśladowania. Wytwarza 
się w tej sytuacji pewna więź wspólnotowa, w której wszyscy uczestnicy grupy 
mają podobne zadania do wykonania oraz podobne związane z tym problemy. 
Wiele z tych problemów rozwiązują wspólnie, w dyskusji, co buduje pozytywną 
empatię i wspólne przeżywanie dość trudnego doświadczenia.

Trzeba również dodać, że udział w zbiorowym doświadczaniu praktyk wywo-
łuje często silne emocje, szczególnie u osoby prowadzącej lekcję, która znajduje 
się sytuacji niezwykle stresującej. Nie tylko musi ona poradzić sobie z dość liczną 
klasą kilkuletnich uczniów, ale też z wieloosobową grupą obserwatorów, którzy 
bacznie śledzą jej poczynania. Mimo to, studenci po pewnym etapie wstępnym 
potrafią zapanować nad stresem, co w efekcie dodaje siły i większej odporności 
na stres. Ważna jest tutaj rola prowadzącego, który musi pomóc praktykantom 
w poradzeniu sobie w sytuacjach psychologicznie trudnych, poprzez uświado-
mienie im i pokazanie, że analiza krytyczna ich niektórych działań nie dotyczy 
ich osoby, jest obiektywna i bez uprzedzeń oraz służy wyłącznie wspólnemu 
budowaniu kompetencji profesjonalnej nauczyciela. Ewentualne negatywne oce-
ny po pewnym czasie stają się czymś naturalnym, przyjmowanym ze spokojem, 
gdyż pochodzą od osób nastawionych przyjaźnie, często kolegów praktykantów, 
będących w jednakowej sytuacji i na tym samym poziomie umiejętności. Należy 
też pamiętać, że opinie krytyczne wobec jednych działań są zawsze równowa-
żone ocenami pozytywnymi, co buduje wyważoną postawę wobec zachowań 
własnych i cudzych, pozwala na dostrzeganie rzeczy pozytywnych i pożądanych 
obok negatywnych. Uczy też przyszłych nauczycieli uważnego wsłuchiwania się 
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i przyjmowania opinii i ocen osób trzecich, którzy nie uczestnicząc aktywnie 
w danej lekcji i jedynie ją obserwując mogą zauważyć znacznie więcej niż osoba 
bezpośrednio zaangażowana. Ważne jest zbudowanie u praktykantów przeko-
nania, że analiza krytyczna nie jest krytyką, lecz zdeterminowanym, wspólnym 
poszukiwaniem coraz lepszych rozwiązań. 

Warto tutaj podkreślić istotną rolę nauczyciela-metodyka pełniącego funkcję 
opiekuna praktyk, który w różnych fazach procesu refleksyjnej analizy wspiera 
słuchaczy na wiele różnych sposobów. Zatem opiekun przede wszystkim kie-
ruje procesem analitycznym, jest moderatorem dyskusji, pomaga sformułować 
pytania i stawiać problemy w taki sposób, aby istotne rzeczy zostały przez słu-
chaczy podjęte i zauważone, a następnie przedyskutowane, jednak jego opinia 
nie jest w początkowo w żaden sposób ujawniana, gdyż krępowałoby to słucha-
czy w swobodnej wymianie myśli. Natomiast w fazie późniejszej, na etapie for-
mułowania zasad na przyszłość prowadzący ujawnia swoje opinie i oceny, aby 
wzmocnić te wnioski, które mogą być w przyszłości najskuteczniejsze. Ponadto 
nauczyciel prowadzący w końcowej fazie krytycznej analizy przedstawia też 
własne propozycje rozwiązań dydaktycznych, gdyż studenci powinni w pełni 
korzystać z większego doświadczenia zawodowego opiekuna. Uczymy się tu 
i teraz, mając do dyspozycji cały wachlarz rozwiązań całej dwudziestowiecz-
nej tradycji nauczania języków obcych, którą prowadzący dobrze zna i potrafi 
szybko zaproponować studentom, a właściwie przypomnieć i uzmysłowić jej 
przydatność w danej sytuacji dydaktycznej. W dużym stopniu skraca to trudną 
drogę do pełnego profesjonalizmu i pozwala niejako bezpośrednio ‘zapożyczyć’ 
skuteczne techniki nauczania od osoby, która je wcześniej wypróbowała. Prowa-
dzący pełni w ten sposób rolę mentora, lub nawet ‘mistrza’ dla osób terminują-
cych w zawodzie nauczyciela. 

Na zakończenie warto podkreślić, że jednym z najistotniejszych czynników 
decydujących o skuteczności opisanej szkoły ćwiczeń jako formy praktyk na-
uczycielskich dla studentów kolegium językowego jest sama długość jej trwania, 
czyli okres całego roku szkolnego oraz stały powtarzający się rytm ciągłego 
wspólnego przechodzenia przez wszystkie fazy cyklu Kolba: od działania przez 
refleksję i konceptualizację do ponownego eksperymentowania i działania. Po-
nieważ celem jest budowanie kompetencji będącej podstawą szczegółowych 
umiejętności nauczycielskich, to warunkiem koniecznym ich nabycia jest wielo-
krotne ćwiczenie, powtarzanie zarówno pozytywnych działań dydaktyczno-wy-
chowawczych nauczyciela w klasie jak i tych o charakterze analityczno-reflek-
syjnym w dłuższym okresie czasu. Ponadto przy dość długo trwającym kursie 
praktyk każdy uczestnik prowadzi tylko kilka lekcji samodzielnie, pozostałą 
część czasu poświęcając na aktywną obserwację i analizę. Zapewnia to prakty-
kantom poczucie bezpieczeństwa i braku presji, natomiast w okresie aktywności 
nauczycielskiej każdy słuchacz może liczyć na pomoc i wsparcie opiekuna oraz 
kolegów. 
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4. Podsumowanie

Opisana wyżej forma praktyk obserwacyjno-metodycznych jest stosowana 
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu od przeszło dwudzie-
stu lat i zarówno opiekunowie praktyk jak i sami słuchacze wielokrotnie podkre-
ślali jej skuteczność i wiele odniesionych korzyści w ankietach ewaluacyjnych 
kursu oraz notatkach samooceniających w dziennikach praktyk. Już w drugim 
semestrze trwania praktyk obserwujemy u słuchaczy znaczną pewność siebie 
i biegłość w większości obszarów profesjonalnej działalności: przygotowaniu 
materiałów lekcyjnych, skutecznym planowaniu atrakcyjnych, motywujących 
zadań na 45-minutową jednostkę lekcyjną i sprawnym organizowaniu pracy 
w klasie. Znacznie wzrasta też umiejętność obserwowania i analizowania zajęć 
prowadzonych przez innych słuchaczy, ingerencja nauczyciela metodyka staje 
się pod koniec minimalna, często zbędna. Natomiast największym problemem, 
z którym nie wszyscy potrafią sobie poradzić, jest utrzymanie dobrej dyscypliny 
w klasie, chociaż wszyscy praktykanci zauważają związek pomiędzy przygoto-
waniem atrakcyjnej lekcji i jej dobrym, profesjonalnym prowadzeniem a pożą-
danym zachowaniem uczniów. W niektórych przypadkach jest to jednak niewy-
starczające i pozostaje jako zadanie na przyszłą praktykę. 

Podsumowując, można zdecydowanie stwierdzić, że na podstawie zaobser-
wowanych na przestrzeni wielu lat pozytywnych efektów oraz wypowiedzi ewa-
luacyjnych słuchaczy model praktyk nauczycielskich w formie szkoły ćwiczeń 
jest dobrą metodą ścisłego powiązania nauczania teoretycznego z działaniem 
praktycznym w kształceniu nauczycieli języków obcych. 
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Jolanta Szatan
Praktyki pedagogiczne 

Edukacja XXI wieku wymaga nowego typu nauczyciela: twórczego, pełne-
go inicjatywy optymisty, doskonałego dydaktyka o rzetelnej, szerokiej wiedzy. 
„Nauczyciel przestaje być gotowym źródłem informacji, staje się przewodni-
kiem po świecie wiedzy, człowiekiem, który uchyla przed uczniem wielkie 
wrota do świata wartości, świata idei, postaci, myśli, słów i czynów, świata od-
kryć naukowych. Mówi: Zapraszam! – Wejdź! Zobacz ile tu bogactwa! Poznaj 
je! Doświadcz! Przeżyj! I poszukaj czegoś dla siebie” (Miłkowska-Olejniczak, 
1998:9�). Od nauczyciela oczekuje się, aby jego lekcje umożliwiły wychowan-
kom rozumienie i orientację we współczesnym świecie oraz twórcze myślenie 
i działanie. Nauczyciel powinien być osobą o niepowtarzalnej indywidualności, 
refleksyjną, myślącą krytycznie i twórczo, a także zdolną do współdziałania 
z innymi, potrafiącą sprostać nowym wyzwaniom.

Kształcenie nauczycieli i jego znaczenie dla funkcjonowania systemów oświa-
towych jest bardzo ważne. Konieczność podniesienia poziomu kwalifikacji kadr 
oświatowych podkreśla się powszechnie i łączy się z tym nadzieję na wzrost 
efektywności szkolnictwa. Wiadomo jest, że w dzisiejszych warunkach przy-
śpieszonego tempa rozwoju nauki, techniki i przemian oświatowych nauczyciel 
nie może stać w miejscu i korzystać tylko z wiedzy zaczerpniętej przed wieloma 
laty. Tradycyjne struktury kształcenia i doskonalenia nauczycieli na ogół prze-
widywały kształcenie wstępne obejmujące przygotowanie do podjęcia pracy pe-
dagogicznej. Dziś nauczyciel musi być wszechstronny. Musi opanować zarówno 
swój przedmiot, jak i dziedziny mu pokrewne. Musi nie tylko przekazać wiedzę 
uczniom, ale i pokazać im, w jaki korzystny sposób mogą ją przyswoić. Aby 
mogły funkcjonować systemy oświatowe, nauczyciele muszą być ‘na bieżąco’ 
z nowymi metodami nauczania, nowymi treściami, a co najważniejsze z nowy-
mi książkami. Nauczyciel w dzisiejszych czasach znalazł się w sytuacji człowie-
ka równolegle pracującego, organizującego proces dydaktyczno-wychowawczy 
oraz kształcącego się, zdobywającego nową wiedzę i umiejętności, rozwijającego 
swoją osobowość. Ważne w jego pracy jest nie tylko kształcenie, lecz także musi 
on umieć pracować z klasami o zróżnicowanym składzie społecznym, a czasami 
nawet i etnicznym, z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także 
odnaleźć się w nowym kontekście zwiększonej autonomii szkoły. Nauczyciel, 
który potrafi być tak wszechstronny, jest spełnieniem oczekiwań uczniów, ro-
dziców oraz społeczeństwa. Dlatego istnieje potrzeba ciągłego dostosowywania 
procesu kształcenia nauczycieli w taki sposób, aby przyszły nauczyciel spełniał 
wymienione powyżej warunki.

Aby system kształcenia nauczycieli mógł prowadzić do rezultatów adekwat-
nych względem złożoności zadań i funkcji współczesnego nauczyciela, struk-
tura metod kształcenia powinna wypełniać kilka podstawowych kontinuów 
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poznania (uczenia się): poznanie teoretyczne – poznanie praktyczne, uczenie 
reproduktywne – poznanie emocjonalne, poznanie przedmiotowe – poznanie 
podmiotowe. Należy również uwzględnić fakt, że nie wystarczy tylko wykształ-
cenie, ale potrzebna jest kultura, umiejętność nawiązania kontaktu z innymi. 
Zawód nauczycielski powinna cechować zarówno ‘praktyczność’, jak i koniecz-
ność posiadania solidnego podkładu wiedzy. Oznacza to, że nauczyciel musi 
być wyposażony w teorię współgrającą z praktycznym wymiarem jego zawodu. 
Ważne jest, aby w procesie kształcenia nauczycieli teoria naukowa została włą-
czona w schematy poznawcze przyszłych nauczycieli i była przez nich używana 
nie do ‘opowiadania o wychowaniu i nauczaniu’, ale do krytycznej, osobistej 
refleksji, a przede wszystkim do umiejętnego jej wykorzystania. Zmiany w sys-
temie kształcenia nauczycieli mają prowadzić do poprawnego działania placó-
wek oświatowych, a kluczem do tego jest właśnie wykształcona kadra nauczy-
cieli. Im lepiej wykształcony nauczyciel, tym lepiej sprosta on wymaganiom 
stawianym przed nim we współczesnej szkole i tym lepiej funkcjonują systemy 
oświatowe.

Doskonałe przygotowanie człowieka do zawodu nauczyciela jest trudne, gdyż 
ważnym jego elementem są te cechy, które odnajdujemy w ogólnych predyspozy-
cjach osobowościowych. Na uwagę zasługują: wewnętrzna potrzeba stawania się 
autorytetem, potrzeba kreowania postaw innych ludzi, niezależność, autonomia, 
kontaktowość, otwartość, refleksyjność, decyzyjność, umiejętność podejmowa-
nia godnych kompromisów, autentyczność, empatia, szacunek, akceptacja siebie 
i drugiego człowieka (Klawitter-Piotrowiak 1999:275–27�). Są to cechy godne 
wzmocnienia poprzez treningi w cyklu bardzo dobrego jakościowego profesjo-
nalnego przygotowania.

1. Cele i koncepcja praktyk pedagogicznych 

Praktyki pedagogiczne dają słuchaczom możliwość zapoznania się ze struk-
turą organizacyjną i pracą dydaktyczną różnych typów szkół oraz weryfikują 
wiedzę teoretyczną w porównaniu z działaniem praktycznym przebiegającym 
w różnych warunkach i ulegającym stałym modyfikacjom. Ponadto umożliwia-
ją kształtowanie zainteresowań i postaw zawodowych słuchaczy, jak również 
wykorzystanie doświadczeń i umiejętności pedagogicznych opiekunów praktyk 
celem podniesienia stopnia przygotowania zawodowego słuchaczy. Dają również 
możliwość kształtowania kompetencji i postaw twórczych słuchaczy.

Jednak głównym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do 
podjęcia pracy w różnych typach szkół poprzez zdobycie wiadomości i umiejęt-
ności zawodowych, kształcenie odpowiedzialności zawodowej za własny rozwój 
oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Dla osiągnięcia głównego celu prak-
tyk konieczne jest: 
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● zapoznanie się z dokumentacją szkolną, a w szczególności z dokumentacją 
prowadzoną przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego; 

● nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć;
● nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i ich dokumentowania;
● nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólne-

go omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i słuchaczy;
● nabycie umiejętności autorefleksji i analizowania własnej pracy i jej efektów 

oraz pracy uczniów;
● nabycie umiejętności współpracy z innymi nauczycielami, w szczególności 

z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, jak również uwzględniania 
w toku nauczania języka obcego treści programowych innych przedmiotów 
(nauczanie zintegrowane, ścieżki edukacyjne).

1.1. Sylwetka absolwenta

Zakłada się, że w wyniku realizacji programu praktyk pedagogicznych słu-
chacz będzie znał: miejsce i strukturę organizacyjną przyszłej pracy zawodowej, 
podstawową dokumentację przyszłego zawodu i sposób jej prowadzenia, własne 
kompetencje zawodowe jak również swoje mocne i słabe strony. 

Zakłada się również, że w wyniku realizacji programu praktyk pedagogicz-
nych słuchacz będzie potrafił planować swoje działania, w tym prawidłowo 
diagnozować sytuacje zawodowe i trafnie określać cele podejmowanych dzia-
łań, stosować odpowiednie metody i formy pracy, analizować własne działania 
i w razie potrzeby dokonywać korekt. Absolwent kolegium powinien również 
działać kreatywnie, współdziałać z innymi i motywować ich do pożądanych 
działań, tworzyć dobrą atmosferę pracy, radzić sobie ze stresem jak również sto-
sować normy i zasady etyki zawodowej.

1.2. Formy i rodzaje praktyk

Praktyki są integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego w ko-
legium i są obowiązkowe dla każdego słuchacza. Słuchacze są zobowiązani 
do odbycia łącznie minimum 180 godzin praktyk. Praktyki są realizowane we 
wszystkich typach szkół, do pracy w których absolwenci kolegium uzyskują 
kwalifikacje, tzn. szkołach podstawowych, gimnazjalnych i różnego typu szko-
łach ponadgimnazjalnych.

Praktyki pedagogiczne obowiązujące słuchaczy dzielą się na:
● praktyki metodyczno-obserwacyjne w ramach tzw. szkoły ćwiczeń,
● praktyki dydaktyczno-przedmiotowe, 
● praktyki opiekuńczo-wychowawcze. 
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Praktyki metodyczno-obserwacyjne odbywają się na podstawie porozumie-
nia, zawartego pomiędzy szkołą podstawową, przyjmującą słuchaczy II roku na 
praktyki a kolegium. 

Praktyki dydaktyczno-przedmiotowe odbywają się na podstawie skiero-
wania, wystawionego słuchaczom przez kierownika praktyk danej specjalno-
ści. Wyboru szkoły na praktyki dydaktyczno-przedmiotowe dokonuje słuchacz 
indywidualnie, bądź korzysta z propozycji metodyka lub kierownika praktyk. 
Praktyki są zintegrowane z tygodniowym rozkładem zajęć i na okres trwania 
praktyk słuchacze są zwolnieni z zajęć dydaktycznych i innych obowiązków 
w kolegium. 

Nadzór formalny nad przebiegiem i organizacją praktyk sprawuje kierownik 
praktyk danej specjalności, natomiast opiekę dydaktyczną nad przebiegiem i or-
ganizacją praktyk sprawują z ramienia kolegium nauczyciele metodyki i peda-
gogiki w danej specjalności.

2. Korelacja pomiędzy przedmiotami edukacji 
nauczycielskiej a praktykami pedagogicznymi

2.1. Praktyki pedagogiczne a standardy kształcenia 
nauczycieli

Obecnie obowiązujące w kolegium standardy kształcenia nauczycieli, obo-
wiązujące od r. szk. 2007/ 2008 wprowadziły po pierwsze wymóg realizacji 
w trakcie praktyk pedagogicznych co najmniej 30 godzin zajęć w powiązaniu 
z kształceniem w zakresie psychologii i pedagogiki, po drugie konieczność za-
pewnienia czasu na przygotowanie studentów do praktyk pedagogicznych oraz 
ich omówienie w programach psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmio-
towej. Zobligowało to kolegium do przewartościowania niektórych elementów 
praktyk pedagogicznych, jak również zmodyfikowania treści nauczania reali-
zowanych w ramach kształcenia nauczycielskiego. Oznaczało to przede wszyst-
kim poszerzenie treści nauczania o kształcenie w zakresie pedagogiki i emisji 
głosu, oraz wprowadzenie znacznie większej korelacji między przedmiotami 
edukacji nauczycielskiej, a z drugiej strony także zintegrowanie kształcenia 
nauczycielskiego z kształceniem praktycznym. Nadało to kształceniu nauczy-
cieli w kolegium charakter bardziej sekwencyjny. Kształcenie nauczycielskie 
rozpoczyna się od kształcenia w zakresie psychologii i pedagogiki i dopie-
ro w drugim semestrze zaczyna być sukcesywnie uzupełniane kształceniem 
w zakresie dydaktyki przedmiotowej. Ważne jest również, że przygotowanie 
dydaktyczne rozpoczyna się w momencie, kiedy słuchacz posiada już pewną 
podstawową wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, natomiast z drugiej 
strony rozpoczęcie praktyki szkolnej na roku II poprzedzone jest odpowiednim 
przygotowaniem z zakresu dydaktyki. Uprzednio zdobyta wiedza w zakresie 
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psychologii i pedagogiki ma ułatwić słuchaczom zrozumienie stosowania od-
powiednich do wieku uczniów metod, technik czy środków dydaktycznych, 
omawianych na zajęciach dydaktycznych, a także pozwolić na umiejętne, 
zgodne z wiedzą pedagogiczną rozwiązywanie problemów wychowawczych 
z uczniami (głównie klas młodszych szkół podstawowych i gimnazjalnych) 
w trakcie odbywania praktyk.

2.2. Korelacja praktyk pedagogicznych z kształceniem 
psychologicznym

Kształcenie psychologiczne w wymiarze �0 godzin realizowane jest w ca-
łości na I roku kształcenia, czyli jeszcze przed rozpoczęciem praktyk pedago-
gicznych, po 2 godziny tygodniowo w semestrze zimowym i letnim. Celem 
tych zajęć jest przede wszystkim wyposażenie studentów w zasadniczą wiedzę 
psychologiczną oraz zapoznanie ich z podstawowymi terminami użytecznymi 
w pracy dydaktyczno wychowawczej, jak również wskazanie na związki mię-
dzy uzyskaną wiedzą a zadaniami nauczyciela i omówienie możliwości jej wy-
korzystania w praktyce edukacyjnej. Słuchacze poznają zasadnicze teorie roz-
woju człowieka i ich wpływ na praktykę szkolną, w tym czynniki sprzyjające 
rozwojowi i hamujące rozwój. Duży nacisk kładzie się na rozwijanie technik 
prezentacji i uzyskiwania informacji zwrotnej na temat własnych działań, roz-
wijanie umiejętności intra- i interpersonalnych niezbędnych w pracy nauczy-
ciela, poznanie metod zbierania wiedzy o uczniu i klasie szkolnej, procesy po-
znawcze i emocjonalno-motywacyjne, problemy oraz zaburzenia zachowania 
specyficzne dla danego wieku i poziomu nauczania. Taka organizacja pozwala 
studentom na stosowanie, konkretyzowanie i poszerzanie zdobytej wiedzy psy-
chologicznej podczas odbywania praktyk pedagogicznych w szkołach na roku 
drugim i trzecim oraz przygotowuje ich do wykonywania zadań powiązanych 
z kształceniem psychologicznym w praktyce w pracy z realnym uczniem i klasą 
szkolną. Zadania realizowane w ramach praktyk obejmują między innymi pro-
wadzenie obserwacji zachowań i osiągnięć uczniów, zbieranie danych o uczniu, 
obserwację i analizę wytworów ucznia takich jak zeszyty, projekty, prezentacje, 
analizę technik motywacyjnych, prowadzenie rozmowy z uczniem w celu po-
znania zainteresowań, jego mocnych i słabych stron. Zadania te są realizowa-
ne w formie protokołów obserwacji, projektów bądź analizy przypadku, opisa-
nych w dzienniku praktyk lub gromadzone w portfolio. Materiały te są poddane 
analizie w czasie zajęć z opiekunem praktyk w szkole oraz opiekunem praktyk 
z ramienia kolegium i mogą się później znaleźć w jednym z rozdziałów pracy 
dyplomowej, poświęconemu analizie zespołu klasowego, z którym realizowany 
jest projekt dyplomowy.
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2.3. Korelacja praktyk pedagogicznych z kształceniem 
pedagogicznym

Kształcenie pedagogiczne podzielone zostało na dwa bloki 30 godzin-
ne. Pierwszy realizowany jest w pierwszym semestrze I roku, natomiast drugi 
w drugim semestrze III roku. Takie uszeregowanie treści wydaje się być najbar-
dziej przydatne w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli. Pozwala wyjść 
od teoretycznego wyjaśnienia istoty nauki, jaką jest pedagogika, dokonać jej 
charakterystyki, wyposażyć słuchaczy w wiedzę dotyczącą problematyki wy-
chowania, podstawowych funkcji szkoły jako środowiska wychowawczego, roli 
nauczyciela w procesie wychowania, klasy szkolnej jako środowiska uczenia 
się i wychowania, ewaluacji osiągnięć szkolnych, wpływu ocen szkolnych na 
uczniów, by następnie przejść do zagadnień związanych z praktyką szkolną i do-
skonaleniem warsztatu pracy nauczyciela. Stosowanie w praktyce, weryfikacja 
wiedzy zdobytej na roku I oraz jej uzupełnianie i poszerzanie odbywa się w toku 
całorocznych praktyk odbywanych w ciągu II roku w szkołach podstawowych. 

Zdobycie pierwszych doświadczeń w praktyce szkolnej jest z kolei punk-
tem wyjścia do drugiej części kształcenia pedagogicznego, w drugim semestrze 
III roku, czyli już na zakończenie procesu kształcenia w kolegium i tym razem 
odbywa się równolegle z praktykami pedagogicznymi w szkołach gimnazjal-
nych lub ponadgimnazjalnych. Treści nauczania ukierunkowane są na poznanie 
przepisów prawa oświatowego, planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela, 
etapy awansu zawodowego, działalność szkoły jako instytucji pełniącej funk-
cje wychowawcze i opiekuńcze, problemy środowiska nauczycielskiego i inne 
aspekty jego pracy, poznanie pracy wychowawczej, współpraca z innymi pra-
cownikami szkoły, poznanie warsztatu pracy pedagoga szkolnego (metod, form 
i narzędzi). 

Realizacja wymienionych powyżej treści odbywa się głównie poprzez zada-
nia praktyczne i w ścisłej integracji z praktykami pedagogicznymi. 30 godzin 
praktyk z łącznej liczby 120 godzin przeznaczonych jest na realizację zadań 
kształcenia pedagogicznego. Praktyki te między innymi wiążą się z zapozna-
niem się:
● ze strukturą organizacyjną szkoły;
● z podstawowymi dokumentami obrazującymi pracę szkoły (statut szkolny, 

szkolny program wychowawczy, szkolny program nauczania, wewnątrz-
szkolny system oceniania);

● z dokumentami klasowymi (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, przedmiotowy 
program nauczania wraz z obudową dydaktyczną, szczegółowy rozkład ma-
teriału nauczania przedmiotu, przedmiotowy system oceniania);

● z typowymi obowiązkami nauczyciela wychowawcy;
● z pracą pedagoga i psychologa na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Słuchacz powinien uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej, spo-
tkaniach z rodzicami, lekcjach wychowawczych, wybranych zajęciach pozalek-
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cyjnych, samodzielnie poprowadzić lekcję wychowawczą czy pedagogizację 
rodziców. W trakcie wykonywania tych zadań słuchacze dokumentują swoje 
działania i zbierają materiały, a następnie na zajęciach z pedagogiki, które mają 
charakter warsztatowy, prezentują materiały zebrane w czasie praktyk. Materiały 
te są poddawane szczegółowej wspólnej analizie, co ma pobudzić słuchaczy do 
refleksji nad przebiegiem własnego rozwoju zawodowego, rozwijać umiejętności 
badania i rozumienia rzeczywistości edukacyjnej oraz uświadomić konieczność 
podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju.

2.4. Korelacja praktyk pedagogicznych z kształceniem  
w zakresie dydaktyki przedmiotowej 

Kształcenie z zakresu dydaktyki przedmiotowej rozpoczyna się już w pierw-
szym semestrze I roku i jest zaplanowane tak, aby po pierwsze umożliwiało, a po 
drugie wspierało i uzupełniało kształcenie praktyczne. Założenie to odzwier-
ciedlają cele kształcenia metodycznego, które oprócz przyswojenia sobie przez 
słuchaczy założeń teorii uczenia się, podstaw nauczania języka obcego i nowo-
czesnych teorii glottodydaktycznych koncentrują się na rozwijaniu umiejętności 
operowania zdobytą wiedzą, rozwijaniu umiejętności autorefleksji, ewaluacji 
i dokumentowania przebiegu lekcji, przygotowaniu słuchaczy do samodzielne-
go prowadzenia zajęć z języka obcego na określonych poziomach językowych, 
także w kontekście integracji oraz korelacji międzyprzedmiotowej. Ważne jest 
również rozwijanie umiejętności oceny materiałów dydaktycznych i umiejętno-
ści korzystania z literatury fachowej. 

Przyjęto zasadę, że zanim słuchacze staną przed koniecznością stosowania 
pewnych metod i technik w praktyce, muszą otrzymać odpowiednie przygo-
towanie teoretyczne, bowiem powodzenie praktyk pedagogicznych wymaga 
wstępnego przygotowania teoretycznego z dydaktyki nauczania języka obcego, 
jak również umiejętności językowych, które będą kształtować u swoich uczniów. 
Z kolei warunkiem sukcesu kształcenia w głównych obszarach dydaktyki na-
uczania języka obcego jest jego rozpoczęcie po kursie z psychologii i pedagogi-
ki. To zaś wymaga ścisłego powiązania aktualnie nauczanych treści z praktyką 
szkolną.

Z myślą o efektywnym przygotowaniu słuchaczy do praktyk pedagogicznych 
całość treści metodycznych realizowanych na I roku jest wprowadzeniem do 
praktyk pedagogicznych, które rozpoczną się na roku drugim. Odbywa się to 
w ramach trzech przedmiotów, każdy w wymiarze 30 godzin: ‘Techniki i strate-
gie uczenia się’, ‘Nauczanie wczesnoszkolne’ oraz ‘Nauczanie słownictwa i fo-
netyki oraz planowanie lekcji’. 

Przedmiot ‘Techniki i strategie uczenia się’ realizowany jest w pierwszym se-
mestrze i pełni podwójną rolę. Z jednej strony ma pomóc słuchaczom w bardziej 
efektywnym zdobywaniu wiedzy z różnych zakresów, a głównie umiejętności 
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językowych poprzez: zrozumienie procesu uczenia się, poznanie czynników 
wpływających na efekty uczenia się, wyodrębnienie różnych stylów uczenia się, 
poznanie możliwych strategii uczenia się i rozpoznanie własnych preferowanych 
sposobów zdobywania umiejętności językowych. Z drugiej zaś strony ma przy-
gotować ich do pracy z uczniami o różnych stylach uczenia się, różnych pre-
ferencjach i kształcenia u uczniów umiejętności poszukiwania sposobów efek-
tywnego uczenia się, wykorzystywania różnych strategii uczenia się jak również 
budowania świadomości i przyjmowania odpowiedzialności za własne uczenie 
się.

Celem przedmiotu ‘Nauczanie wczesnoszkolne’ jest wyposażenie słucha-
czy w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, jak 
również wykształcenie podstawowych umiejętności praktycznych, niezbędnych 
w nauczaniu języka obcego dzieci oraz kierowania zespołem klasowym w młod-
szych klasach szkoły podstawowej. Ponieważ pierwsze kroki na praktykach słu-
chacze będą stawiać właśnie w klasach I–III szkoły podstawowej, w centrum 
procesu dydaktycznego staje podmiotowe podejście do ucznia, a więc dziecko 
i jego potrzeby, zainteresowania, możliwości. Zakres tematyczny organizuje na-
ukę wokół treści związanych ze światem dziecka. W treściach programowych 
uwzględnione zostały także główne założenia reformy w systemie edukacji, któ-
ra przewiduje wczesny start w nauce języków obcych. Głównym celem jest zatem 
nabycie umiejętności samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego projek-
towania procesu kształcenia na wczesnym etapie edukacyjnym, a w szczególno-
ści: rozwijanie predyspozycji przydatnych w pracy z dziećmi: wykorzystywanie 
mowy ciała, umiejętność współuczestnictwa w grach dydaktycznych, zabawach 
ruchowych i rytmicznych (wspólny śpiew, taniec), rozwijanie umiejętności pla-
nowania i organizowania pracy z dziećmi, analizowania celów realizowanych 
działań, zdolności do refleksji i samooceny, rozwijanie umiejętności doboru i oce-
niania materiałów dydaktycznych pod względem ich przydatności na wczesnym 
etapie edukacyjnym, a także opracowywania własnych pomocy dydaktycznych, 
kształtowanie postawy otwartości, wzajemnego szacunku i wrażliwości wobec 
drugiego człowieka oraz rozwijanie w uczniach podobnych postaw.

‘Nauczanie słownictwa i fonetyki oraz planowanie lekcji’ jest ostatnim przed-
miotem, który jest realizowany w ramach przygotowania do praktyk pedago-
gicznych. Wybór tych właśnie komponentów języka, czyli słownictwa i fonetyki, 
jest tutaj nieprzypadkowy. Uczenie języka obcego na etapie wczesnoszkolnym, 
w dużej mierze ze względu na cechy wieku dziecięcego, koncentruje się na na-
zwach przedmiotów, osób, prostych poleceniach i zwrotach komunikacyjnych, 
a więc na nauczaniu słownictwa, a nie formalnej nauce gramatyki. Z kolei ze 
względu na brak możliwości oparcia nauki w grupach dziecięcych na tekstach do 
czytania czy pisaniu nauczanie koncentruje się na osłuchiwaniu się z językiem 
i wprowadzeniu do sprawności mówienia, a tym samym nauczaniu wymowy. 
Z badań wynika, że ze względu na dużą plastyczność organów mowy przyswa-
janie sobie intonacji i wymowy przychodzi dzieciom szczególnie łatwo. Jednak 
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z tego też powodu od nauczyciela wymaga się dużej poprawności fonetycznej: 
artykulacyjnej, intonacyjnej i rytmicznej, bowiem złe nawyki artykulacyjne 
ukształtowane w okresie dziecięcym pozostają na resztę życia i są trudne do 
wyeliminowania. Kurs ten ma ponadto wyposażyć słuchaczy w metody i tech-
niki uczenia, utrwalania i testowania słownictwa i fonetyki z uwzględnieniem 
specyfiki pracy z dziećmi. Ponadto ważne jest również zapoznanie słuchaczy 
z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowy i struktury planu lekcji, 
a w szczególności formułowanie celów, planowanie faz lekcji, przewidywanie 
ewentualnych problemów i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania, gospo-
darowanie czasem, dobór pomocy i materiałów dydaktycznych.

Zajęcia metodyczne omówione powyżej, realizowane przed rozpoczęciem 
praktyk w połączeniu z psychologią i pedagogiką mają za zadanie wykształcić 
w słuchaczach przeświadczenie, że w rzeczywistości szkolnej podczas odbywa-
nia praktyk z pewnością sobie poradzą i pozwalają im rozpocząć praktyki z pew-
ną dozą pewności siebie i poczuciem posiadania wystarczających kompetencji 
startowych. 

Kształcenie z zakresu dydaktyki przedmiotowej jest kontynuowane w kolej-
nych latach nauki w kolegium. Na drugim roku obejmuje takie bloki tematyczne 
jak: ‘Nauczanie gramatyki i planowanie lekcji’, ‘Nauczanie sprawności recep-
tywnych i produktywnych’, ‘Teorie uczenia się języka obcego’ oraz ‘Metody na-
uczania’. Przedmioty realizowane na roku trzecim to ‘Techniki aktywizujące’, 
‘Pomiar dydaktyczny i analiza błędów językowych’, ‘Współczesne tendencje 
w nauczaniu języków obcych’ oraz ‘Analiza i ocena programów i materiałów 
nauczania’. Przedmioty te realizowane są równolegle z odbywaniem praktyk 
pedagogicznych i są ze sobą ściśle zintegrowane, tzn. teoria jest natychmiast 
wiązana z praktyką. Tematy zajęć są tak dobierane i tak uszeregowane, aby aktu-
alnie opracowywane zagadnienia teoretyczne znalazły swój wyraz w działaniu 
praktycznym, w klasie szkolnej. Jeśli tematem zajęć jest np. testowanie osią-
gnięć uczniów, słuchacze opracowują test zgodnie z teoretycznymi założeniami, 
dostosowany do realizowanego materiału, wieku i poziomu klasy, w której odby-
wają praktyki. Opracowany na zajęciach test wykorzystują podczas prowadzo-
nej przez siebie lekcji, a następnie dokonują oceny własnych działań i poddają 
go odpowiedniej analizie. Jest to zarówno autorefleksja, jak i analiza, dokonana 
wspólnie z opiekunem praktyk i metodykiem. Natychmiastowa możliwość sto-
sowania wiedzy teoretycznej w praktyce podczas przygotowywania i prowadze-
nia różnych form zajęć lekcyjnych sprzyja lepszemu rozumieniu wiedzy teo-
retycznej, jej systematyzowaniu, utrwalaniu i nabiera bardziej realnego, mniej 
abstrakcyjnego wymiaru. Dzięki takim rozwiązaniom w kształceniu słuchaczy 
– przyszłych nauczycieli języka obcego, teoria z praktyką stanowią integralną 
całość. 
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3. Formy i rodzaje praktyk 

3.1. Organizacja i przebieg praktyk metodyczno-
obserwacyjnych

Praktyki metodyczno-obserwacyjne realizowane są w semestrze III i IV 
w łącznym wymiarze �0 godzin lekcyjnych. Zasadniczym celem tego rodzaju 
praktyk jest umożliwienie słuchaczom skonfrontowania zdobytej wiedzy teore-
tycznej z działaniem praktycznym, nabycie umiejętności analizowania procesu 
dydaktycznego i zapoznanie praktykantów z planowaniem, organizacją i reali-
zacją procesu nauczania języka obcego w nauczaniu zintegrowanym, a w szcze-
gólności nabywanie i doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej 
w pracy z dziećmi w wieku �–10 lat.

Słuchacze odbywają praktyki metodyczno-obserwacyjne w jednej ze szkół 
podstawowych na terenie Radomia, która jest szkołą ćwiczeń dla słuchaczy ko-
legium. Słuchacze-praktykanci odbywają praktyki w grupach nie większych niż 
15 osobowych, prowadząc dwa razy w tygodniu od października do czerwca lek-
cje języka obcego właściwego dla danej specjalności w jednej z klas I–III szko-
ły podstawowej. Oznacza to, że jedna grupa słuchaczy-praktykantów prowadzi 
roczny kurs języka obcego w jednej klasie szkoły podstawowej w wymiarze nie 
mniejszym niż 55 godzin lekcyjnych rocznie. W początkowym okresie odbywa-
nia praktyk poszczególne lekcje prowadzone są przez słuchaczy-praktykantów 
w tandemie, a następnie indywidualnie. Każda lekcja prowadzona przez parę lub 
jednego słuchacza odbywa się w obecności nauczyciela metodyki, który pełni 
również funkcję opiekuna praktyk i zawsze jest obserwowana przez pozosta-
łych słuchaczy z danej grupy ćwiczeniowej. Tak więc praktykant zobowiązany 
jest (indywidualnie lub w tandemie) do przeprowadzenia minimum dwóch lekcji 
w każdym semestrze, które są hospitowane i oceniane przez wyznaczonego dla 
danej grupy opiekuna praktyk – nauczyciela metodyki z kolegium, oraz obser-
wacji minimum 50 lekcji prowadzonych przez pozostałych praktykantów z jego 
grupy ćwiczeniowej.

Przed przeprowadzeniem lekcji praktykant opracowuje szczegółowy kon-
spekt swojej lekcji według obowiązującego w kolegium wzoru, który przedkła-
da opiekunowi praktyk do zatwierdzenia. Następnie samodzielnie przygotowuje 
pomoce dydaktyczne, niezbędne do przeprowadzenia swojej lekcji. Materiały te 
powinny być opisane bądź, jeśli to możliwe, umieszczone w teczce dydaktycz-
nej. W pierwszej fazie trwania praktyk słuchacz planując swoją lekcję i opraco-
wując konspekt lekcji aktywnie współpracuje z opiekunem, stosuje się do jego 
sugestii i wskazówek dotyczących celów lekcji, zakresu materiału, sposobu wy-
korzystania materiału zawartego w podręczniku, doboru technik i metod pracy 
adekwatnych do wieku i poziomu klasy. W miarę upływu czasu i nabierania 
doświadczenia praktykanci stają się bardziej samodzielni w planowaniu lekcji, 
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określaniu celów oraz doborze i sposobach wykorzystania materiałów i pomocy 
dydaktycznych. Nie zwalnia ich to jednak z konieczności przedłożenia konspek-
tu lekcji opiekunowi praktyk do zatwierdzenia.

W czasie, gdy jeden z praktykantów prowadzi lekcję według opracowa-
nego przez siebie konspektu, pozostali członkowie grupy ćwiczeniowej i opie-
kun praktyk obserwują przebieg lekcji. Opiekun w trakcie obserwacji dokonuje 
szczegółowej ewaluacji lekcji, wypełniając arkusz hospitacji oraz ocenia lekcję 
zgodnie z kryteriami obowiązującymi w kolegium. Natomiast praktykanci zbie-
rają spostrzeżenia i kompletują materiały do dyskusji i ewaluacji obejrzanej lek-
cji, posługując się arkuszami ewaluacyjnymi, przygotowanymi przez opiekuna 
praktyk lub według wzorów opracowanych przez kolegium. Arkusz obserwacyj-
ny precyzuje przedmiot obserwacji (rozumiany zadaniowo, a nie globalnie) oraz 
sposób jej prowadzenia. Przedmiot obserwacji jest skorelowany z programem 
kursu metodyki nauczania języka obcego, a zadaniem słuchaczy obserwujących 
zajęcia jest uchwycenie omawianych teoretycznie zagadnień i problemów w ich 
realiach dydaktycznych. 

Bezpośrednio po obserwacji każdej lekcji praktykanci zobowiązani są do 
uczestniczenia w 45-minutowych zajęciach poświęconych omówieniu i ewaluacji 
obserwowanej lekcji, które prowadzone są przez opiekuna praktyk – nauczyciela 
metodyka. Punkt wyjścia do dyskusji podczas omawiania i ewaluacji obejrzanej 
lekcji stanowią materiały zebrane w czasie obserwacji lekcji, a wnioski końcowe 
i wskazówki na przyszłość zostają zapisane w dzienniku praktyk. Na zakoń-
czenie wszyscy praktykanci wspólnie z opiekunem ustalają cele kolejnej lekcji 
i wstępnie proponują sposoby ich realizacji. 

Procedura opisana powyżej powtarza się przez cały okres trwania praktyk 
metodyczno-obserwacyjnych. Po zakończeniu praktyk słuchacz-praktykant 
dokonuje samooceny odbytych praktyk. Zamieszcza w dzienniku praktyk swoje 
refleksje, uwagi i wnioski dotyczące przebiegu praktyk i realizacji poszczegól-
nych zadań, dokonuje analizy swoich mocnych i słabych stron, określa cele na 
kolejny rok praktyk.

Słuchacze praktykanci zobowiązani są do systematycznego dokumento-
wania przebiegu praktyk w formie dziennika praktyk i teczki dydaktycznej. 
Dziennik praktyk zawiera daty i tematy wszystkich obserwowanych i samo-
dzielnie prowadzonych lekcji oraz krótką ewaluację każdej lekcji sporządzoną 
po omówieniu lekcji i rozmowie z nauczycielem metodykiem, jak również spra-
wozdania z przebiegu praktyk na zakończenie każdego semestru według wzoru 
podanego przez nauczyciela metodyka i samoocenę określającą mocne i słabe 
strony praktykanta oraz wnioski na przyszłość. Teczka dydaktyczna zwiera 
program nauczania i rozkład materiału, konspekty wszystkich przeprowadzo-
nych i obserwowanych lekcji wraz z komentarzem pohospitacyjnym, materiały 
i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia lekcji, arkusze obserwa-
cyjne, arkusze ewaluacyjne do samodzielnie przeprowadzonych lekcji sporzą-
dzone przez nauczyciela metodyka oraz wszystkie inne materiały lub dokumenty 



– 93 –

określone przez nauczyciela metodyka. Kontroli i zaliczenia w/w dokumentacji 
dydaktycznej dokonuje opiekun praktyk, czyli nauczyciel metodyki z ramienia 
NKJO.

Zaliczenia praktyk metodyczno-obserwacyjnych dokonuje kierownik 
praktyk pedagogicznych dla danej specjalności na podstawie wglądu w doku-
mentację dydaktyczną, oceny opiekuna oraz oceny dokumentacji formalnej.

3.2. Organizacja i przebieg praktyk dydaktyczno-
przedmiotowych

Praktyki dydaktyczno-przedmiotowe, w łącznym wymiarze minimum 
100 godzin, odbywają się w semestrze V i VI. Zasadniczym celem praktyk dy-
daktyczno-przedmiotowych jest umożliwienie słuchaczom skonfrontowania 
zdobytej wiedzy teoretycznej z działaniem praktycznym, doskonalenie umiejęt-
ności analizowania procesu dydaktycznego i zapoznanie praktykantów z plano-
waniem, organizacją i realizacją procesu nauczania języka obcego w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w szczególności nabywanie i doskona-
lenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w pracy z uczniem w wieku 
14–19 lat w klasach na różnych poziomach zaawansowania oraz dalsze dosko-
nalenie umiejętności planowania i dokumentowania lekcji, analizowania własnej 
pracy, oceniania jej efektów i dokonywania niezbędnych korekt.

Praktyki odbywają się na podstawie skierowania wystawionego słuchaczom-
praktykantom przez kierownika praktyk i potwierdzenia przyjęcia na praktyki 
do danej szkoły. Każdy słuchacz odbywa praktyki dydaktyczno-przedmiotowe 
w dwóch typach szkół: gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – każdy semestr 
w innym typie szkoły. W każdym typie szkoły słuchacz-praktykant ma przy-
dzielonego przez dyrektora szkoły opiekuna praktyk. Nadzór dydaktyczny nad 
przebiegiem i organizacją praktyk z ramienia kolegium sprawuje nauczyciel me-
todyki, który jest opiekunem praktyk z ramienia kolegium, natomiast nadzór 
formalny sprawuje kierownik praktyk danej specjalności. Praktyki te, tak samo 
jak praktyki metodyczno-obserwacyjne, są zintegrowane z tygodniowym roz-
kładem zajęć i na okres trwania praktyk w jeden dzień w tygodniu słuchacze 
III roku są zwolnieni z zajęć dydaktycznych i innych obowiązków w kolegium. 

Praktyki dydaktyczno-przedmiotowe polegają na przeprowadzeniu 4 lekcji 
języka obcego tygodniowo w ramach pensum nauczyciela wyznaczonego na 
opiekuna praktyk i pod jego bezpośrednim nadzorem, a w uzasadnionych przy-
padkach i za zgodą dyrektora szkoły samodzielnie bez obecności opiekuna prak-
tyk. Minimum 1 lekcja w semestrze jest hospitowana i oceniana przez opiekuna 
praktyk z ramienia kolegium, którym jest wyznaczony nauczyciel metodyki.

Przed rozpoczęciem praktyk dydaktyczno-przedmiotowych słuchacz zobo-
wiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z przyjęciem na 
praktyki do danego typu szkoły. Następnie po dopełnieniu formalności zgłasza 
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się do nauczyciela-opiekuna na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
praktyk w celu ustalenia harmonogramu praktyk, uzyskania informacji na temat 
szkoły (struktura organizacyjna szkoły, profil/ typ szkoły, posiadane przez szko-
łę środki dydaktyczne) jak również uzyskania informacji na temat klas, w któ-
rych słuchacz będzie prowadził zajęcia, tzn. profilu klasy, poziomu językowego, 
podręczników, programów nauczania, rozkładów materiału oraz charakterysty-
ki osobowej uczniów, ich osiągnięć i trudności w nauce.

Podczas trwania praktyk dydaktyczno-przedmiotowych słuchacze realizu-
ją tematy i treści nauczania wynikające z programu nauczania w danej klasie 
i wypełniają wszystkie merytoryczne polecenia nauczyciela opiekuna, będącego 
bezpośrednim przełożonym słuchacza. Słuchacze przeprowadzają 4 lekcje języ-
ka obcego tygodniowo w obecności szkolnego opiekuna praktyk, na podstawie 
wcześniej opracowanych planów lekcji konsultowanych i zatwierdzonych przez 
opiekuna najpóźniej w dniu poprzedzającym daną lekcję. Do każdej przepro-
wadzonej lekcji słuchacze mają obowiązek samodzielnie przygotować materiały 
i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych, wykorzy-
stując możliwie szeroką gamę środków dydaktycznych oraz w miarę możliwości 
innowacyjne rozwiązania metodyczne. Bezpośrednio po przeprowadzeniu lekcji 
lub na koniec dnia nauczyciel-opiekun szkolny dokonuje razem z praktykantem 
analizy przeprowadzonych przez niego lekcji, udziela mu wskazówek, a w razie 
konieczności sugeruje niezbędne zmiany i poprawki, pomaga w doborze odpo-
wiednich metod i technik nauczania oraz wypełnia niezbędną dokumentację do-
tyczącą hospitowanej lekcji w dzienniku praktyk.

W semestrze VI w celu zwiększenia samodzielności działań dydaktycznych 
wskazane jest, aby słuchacz miał możliwość przeprowadzenia od 10 do 20% 
ogólnej liczby godzin praktyk samodzielnie, bez obecności opiekuna praktyk, 
jednak po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

Po pierwszym semestrze i po zakończeniu praktyk dydaktyczno-przed-
miotowych nauczyciel-opiekun z ramienia szkoły przedstawia profesjonalną 
opinię pracy praktykanta, w której określa jego umiejętności i stopień przygoto-
wania do zawodu nauczyciela, potwierdzoną przez dyrekcję szkoły oraz wypeł-
nia stosowne dokumenty i dokonuje wpisów w dzienniku praktyk.

3.3. Organizacja i przebieg praktyk opiekuńczo-
wychowawczych

Praktyki opiekuńczo-wychowawcze są realizowane w semestrze VI w pla-
cówce oświatowej, w której słuchacz-praktykant odbywa praktyki dydaktyczne 
i są koordynowane przez tego samego nauczyciela opiekuna z ramienia szkoły. 
Celem praktyk opiekuńczo-wychowawczych jest zapoznanie słuchaczy-prakty-
kantów z organizacją i realizacją pracy wychowawczej i opiekuńczej, a w szcze-
gólności poznanie szkoły jako instytucji i środowiska pracy pedagogicznej, jej 
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organizacji, bazy i infrastruktury dydaktycznej, dokumentacji, a także poznanie 
problemów opiekuńczych i wychowawczych danej szkoły/ klasy oraz kształcenie 
umiejętności stosowania wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą, skonfrontowanie wiedzy teoretycznej 
z działaniem praktycznym. Praktyki opiekuńczo-wychowawcze są zintegrowane 
z programem nauczania pedagogiki i obejmują łącznie 30 godzin. 20 godzin 
praktyk jest realizowanych w szkole, natomiast pozostałe 10 godzin pozostaje do 
dyspozycji nauczyciela pedagogiki na omówienie i ewaluację zadań realizowa-
nych w ramach praktyk opiekuńczo-wychowawczych. 

Przed rozpoczęciem praktyk nauczyciel pedagogiki ustala obowiązkową na 
dany rok listę zadań opiekuńczo-wychowawczych, dostosowując ją do potrzeb 
słuchaczy i możliwości szkoły, w której odbywają się praktyki. 

Słuchacz-praktykant powinien w czasie odbywania praktyk poznać szkołę 
jako instytucję, tzn. między innymi poznać statut szkoły i podstawowe regulami-
ny funkcjonujące w szkole, zapoznać się z programem wychowawczym szkoły, 
programem profilaktycznym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, planem 
pracy i zadaniami pedagoga szkolnego. Do zadań praktykanta należy również 
poznanie pracy i dokumentacji wychowawcy klasowego, czyli dziennika lekcyj-
nego, planu pracy wychowawczej czy dokumentacji procesu kształcenia, w tym 
arkuszy ocen, teczek uczniów czy protokołów zebrań rady pedagogicznej itp. 
Jeśli władze szkolne wyrażą zgodę, to praktykant bierze również udział w orga-
nizowanych w czasie praktyk posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach 
z rodzicami, zajęciach pozalekcyjnych i lekcjach wychowawczych oraz działa-
niach mających na celu współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Realizacja zadań praktyk opiekuńczo-wychowawczych jest dokumentowa-
na na bieżąco w dzienniku praktyk, gdzie odnotowywane są daty i cel spotkań 
z różnymi pracownikami szkoły. Dodatkowo słuchacz załącza krótkie sprawoz-
dania bądź notatki, np. ze spotkania z rodzicami, spotkania z pedagogiem czy 
psychologiem szkolnym, obserwowanej lub prowadzonej lekcji wychowawczej, 
posiedzenia Rady Pedagogicznej czy spotkania zespołu przedmiotowego. 

Po zakończeniu praktyk opiekuńczo-wychowawczych słuchacz praktykant 
sporządza sprawozdanie z realizacji zadań i przedkłada je do zatwierdzenia na-
uczycielowi prowadzącymi zajęcia z pedagogiki.

4. Zasady zaliczania i dokonywania ewaluacji praktyk

Praktyki pedagogiczne są obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy i podlegają 
zaliczeniu. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Z praktyk obserwacyjno-me-
todycznych i dydaktyczno-przedmiotowych wystawia się oceny wg następującej 
skali: celujący, bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, 
niedostateczny (przy czym znak + przy ocenie zwiększa jej wartość liczbową 
o 0,5). Oceny praktyk dokonuje nauczyciel metodyk pełniący funkcję opiekuna 
praktyk z ramienia kolegium. Podstawą uzyskania pozytywnej oceny za prakty-
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ki jest zrealizowanie wszystkich godzin przewidzianych regulaminem praktyk, 
przedłożenie pełnej dokumentacji dydaktycznej i formalnej praktyk zawartej 
w dzienniku praktyk oraz pozytywnej oceny lekcji hospitowanych przez nauczy-
ciela metodyka i w przypadku praktyk dydaktyczno-przedmiotowych pozytyw-
nej opinii o pracy praktykanta wystawionej przez opiekuna praktyk z ramienia 
szkoły, w której odbywają się praktyki. Zaliczenia praktyk dydaktyczno-przed-
miotowych dokonuje kierownik praktyk pedagogicznych danej specjalności na 
podstawie dostarczonych dokumentów, tzn. dziennika praktyk poświadczonego 
przez nauczyciela metodyka i teczki dydaktycznej oraz pozytywnej oceny prak-
tyk wpisanej w formie stopnia przez nauczyciela metodyka do indeksu i na kartę 
zaliczeń.

4.1. Kryteria oceniania lekcji hospitowanych przez  
opiekunów praktyk

W ocenie lekcji prowadzonej przez słuchacza praktykanta uwzględnia się 
cztery aspekty:
● przygotowanie do lekcji,
● prowadzenie lekcji, 
● relacje: nauczyciel – klasa – uczeń,
● użycie języka obcego.

W zakresie planowania i przygotowania do lekcji ocenia się między inny-
mi solidność i zaangażowanie w przygotowanie do zajęć, umiejętność doboru 
oraz formułowania celów, przygotowanie poprawnie skonstruowanego planu 
lekcji z zachowaniem właściwych proporcji czasowych dla poszczególnych faz 
lekcji oraz jakość materiałów pomocniczych. Bierze się również pod uwagę ade-
kwatność doboru materiałów, umiejętność korzystania z podręcznika i innych 
pomocy dydaktycznych oraz wykorzystanie przez słuchacza praktykanta jego 
własnych pomysłów – pomysłowość, kreatywność.

W zakresie prowadzenia lekcji zwraca się uwagę na szereg czynników ta-
kich jak: kontekstualizacja lekcji i poszczególnych zadań, umiejętność osiągania 
założonych celów, efektywność poszczególnych faz lekcji, zachowanie właści-
wych proporcji czasowych dla poszczególnych faz lekcji i zadań, zróżnicowanie 
tempa lekcji, różnorodność form wprowadzania, ćwiczenia i utrwalania mate-
riału językowego, odpowiedni dobór i gradacja materiały ćwiczeniowego, spo-
soby aktywowania uczniów – motywowania ich do czynnego udziału w lekcji 
i aktywnego użycia języka, sposób poprawiania błędów i podawania informacji 
zwrotnej, stosowanie różnych form pracy np. praca w parach, grupach, indywi-
dualnie itp., efektywność wykorzystania materiałów i pomocy dydaktycznych 
i inne.

W zakresie relacji: nauczyciel – klasa – uczeń zwraca się uwagę na stosu-
nek słuchacza praktykanta do uczniów, na ciepły kontakt z uczniami, otwartość 
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i uprzejmość słuchacza w kontaktach z uczniami, chęć udzielania pomocy. Waż-
ne jest również zaangażowanie słuchacza praktykanta w tok lekcji, umiejętność 
właściwego reagowania na to, co dzieje się w klasie oraz sprawnego rozwiązy-
wania zaistniałych problemów. Ważna jest ‘elastyczność’ słuchacza-praktykanta 
w trakcie prowadzenia lekcji, jak również umiejętność posługiwania się głosem, 
gestem, mimiką. Uwzględnia się również umiejętność budowania motywacji, 
wzbudzania zainteresowania, przyciągania uwagi i jej utrzymania tak długo, jak 
jest to konieczne. Bierze się także pod uwagę sposób oceniania i nagradzania 
uczniów, jak również znajomość technik dyscyplinujących zachowanie uczniów 
i umiejętność ich efektywnego stosowania.

W zakresie użycia języka zwraca się uwagę na poprawność językową wy-
powiedzi słuchacza oraz czy wymowa słuchacza stanowi dobry model do na-
śladowania przez uczniów. Ważny jest również stosunek wypowiedzi w języku 
obcym do wypowiedzi w języku ojczystym, a także dostosowanie sposobu for-
mułowania wypowiedzi, doboru słownictwa i struktur gramatycznych do wieku 
i poziomu językowego uczniów. Bierze się też pod uwagę umiejętność formuło-
wania poleceń / instrukcji w taki sposób, że są one zrozumiałe dla uczniów.

4.2. Narzędzia wspomagające ocenę praktyk

Oprócz wspomnianych już wcześniej narzędzi, wspomagających ocenę i za-
liczanie praktyk w postaci sprawozdań z realizacji zadań podczas odbywania 
poszczególnych typów praktyk, arkuszy samooceny, zawierających spostrzeże-
nia i wnioski wyciągnięte przez słuchacza na zakończenia każdego typu praktyk 
oraz opinii o pracy praktykanta przedkładanych przez mentorów, każda sekcja 
językowa posiada szeroki wachlarz narzędzi obserwacyjnych dostosowanych do 
celów poszczególnych typów praktyk i potrzeb słuchaczy, które pozawalają na 
obszerną i dość szczegółową analizę różnych aspektów procesu nauczania języ-
ka obcego, z uwzględnieniem osoby nauczyciela praktykanta, metod i technik 
pracy lekcyjnej, strony językowej zajęć, interakcji, budowania relacji nauczyciel 
– klasa, nauczyciel – uczeń, zarówno wycinkowo jak i globalnie.1 Obserwacja 
procesu pedagogicznego z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi obserwacyj-
nych, dokonywana zarówno przez słuchaczy jak i opiekunów praktyk, jest niero-
zerwalnie związana z wymogami formalnymi, dotyczącymi oceniania i zalicza-
nia praktyk. Jednak nie jest to najważniejsze zadanie tych narzędzi. Dokłada się 
wszelkich starań, aby te różnorodne narzędzia stosowane w procesie realizacji 
praktyk pełniły nie tylko funkcję ewaluacyjną, ale także funkcję kształcącą, 
informacyjną, kontrolno-korekcyjną i motywacyjną. Funkcje te są bardzo 
istotnym elementem składowym kształcenia pedagogicznego przyszłych na-

1 Niektóre z arkuszy ewaluacji lekcji, służących jako narzędzia pomocne przy omawia-
niu i ocenie samodzielnych lekcji studentów w ramach praktyk dydaktyczno-przedmiotowych, 
hospitowanych przez wykładowców dydaktyki przedmiotowej, znajdują się w aneksie do niniej-
szego artykułu.
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uczycieli. Możliwość dyskusji praktykanta z osobą obserwującą, zarówno przed 
przeprowadzoną lekcją jak i bezpośrednio po przeprowadzeniu lekcji, to dla nich 
szansa na uświadomienie sobie, na czym polega sztuka nauczania, uświadomie-
nie sobie wielu błędów metodycznych, skorygowania tych błędów, a w efekcie 
nie popełniania ich w przyszłości. Daje im to również możliwość potwierdzenia 
racjonalności i sensowności podejmowanych przez siebie aktywności. Prakty-
kanci otrzymują wsparcie oczekiwanych postaw i zachowań oraz stymulację do 
działań umożliwiających rozwój zawodowy i podnoszenie jakości ich własnej 
pracy. 

5. Podsumowanie

Praktyczne kształcenie słuchacza, przyszłego nauczyciela języka obcego, ale 
również nauczyciela-wychowawcy traktowane jako jest istotny, równorzędny 
z teoretycznym, ale jednocześnie całkowicie odmienny element profesjonalnej 
edukacji nauczycieli. Opracowana w kolegium organizacja praktyk pedagogicz-
nych traktuje kształcenie praktyczne z pozycji potrzeb dnia dzisiejszego. Rze-
czywistość pedagogiczna w kraju zmienia się, przebudowywany jest system 
edukacji, ale również zmienia się poziom wiedzy i dojrzałości uczniów i rola 
nauczyciela. Teraz do nauczyciela właśnie należą decyzje nie tylko o tym, jak 
uczyć, ale także, czego uczyć, do jakiego odwołać się materiału, z jakiego pod-
ręcznika skorzystać. Na nim też spoczywa odpowiedzialność za efekty kształ-
cenia. Od nauczyciela oczekuje się także dużej samodzielności w podejmowaniu 
decyzji dotyczących ich rozwoju zawodowego. Nauczyciele zobowiązani są do 
opracowywania swoich ścieżek rozwoju zawodowego, a tym samym kształcenia 
się, doskonalenia, poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych, włączanie 
się w pracę zespołów nauczycielskich, służenia innym swoją wiedzą i doświad-
czeniem. ‘Gra zwana nauczaniem’ nie ma końca, zmiany w otoczeniu wyma-
gać będą od nich ciągłego dostosowywania się do zmian i budowania nowych 
kompetencji. Wypełnianie tej nowej roli jest niezwykle trudne do praktycznej 
realizacji. Dlatego opisana w niniejszej pracy koncepcja kształcenia nauczycieli 
ma pozwolić na jak najpełniejsze przygotowanie słuchaczy do realizacji tych 
zadań. Praktyki pedagogiczne mają pełnić funkcje poznawcze – zdobywana 
wiedza ma wpływać na lepsze zrozumienie procesów wychowania i nauczania, 
sprawnościowe – umożliwiać nabywanie umiejętności metodycznych, integra-
cyjne – umożliwiać integrowanie wiedzy zdobytej w czasie realizacji różnych 
przedmiotów kształcenia, osobotwórcze – bezpośredni kontakt z uczniem, wy-
chowankiem, podopiecznym wpływa na motywację i rozwija osobowościowo 
słuchacza i sprawdzające – pozwalają na sprawdzanie w praktyce kompetencji 
do zawodu. Z drugiej zaś strony praktyki mają nie tylko służyć weryfikacji wcze-
śniej poznanych praw i procedur, lecz uruchamiać procesy wyjaśniania swych 
doświadczeń i budowania własnej teorii edukacyjnej. Istotą praktyk jest nie tyle 
kopiowanie dobrych wzorów nauczania, co wspomaganie procesu stawania się 
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nauczycielem, dzięki któremu słuchacze w przyszłości będą mogli efektywnie 
konstruować i wzbogacać własny warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej 
i być efektywnym nauczycielem. Kompetencji nauczycielskich nie nabywa się 
‘raz na zawsze’. Kształtuje się je zwykle w aktualnych kontekstach szkolnych, 
pracując z uwzględnieniem obowiązujących dokumentów programowych, prze-
pisów oświatowych, podręczników, itd. 

Model kształcenia realizowany według takich zasad zakłada konieczność sa-
morozwoju i współpracy wszystkich jego uczestników: słuchaczy, nauczycieli 
przedmiotów kształcenia językowego, nauczycieli kształcenia merytoryczne-
go, metodyków, opiekunów praktyk z ramienia kolegium, opiekunów praktyk 
z ramienia szkoły, dyrektorów szkół, w których słuchacze odbywają praktyki. 
Wszyscy powinni rozumieć potrzebę wzajemnej współpracy oraz konieczność 
badania i ewaluowania sposobu pełnienia ról, realizowania zadań i wymagań 
nakreślonych w koncepcji kształcenia nauczycielskiego i w ten sposób doskona-
lenia i dopracowywania opisanego w niniejszym artykule systemu kształcenia 
pedagogicznego.

6. Aneks

Poniższe arkusze ewaluacji i oceny lekcji są wybranymi przykładami narzę-
dzi ułatwiających omawianie lekcji, obserwowanych przez studentów w ramach 
praktyk obserwacyjnych lub przez wykładowców, hospitujących lekcje samo-
dzielnie prowadzone przez praktykantów w ramach praktyk dydaktyczno-przed-
miotowych. Arkusze ewaluacyjne mogą dotyczyć poszczególnych faz lub całości 
lekcji czy też jej wybranych aspektów. Narzędzia te zmieniają się w zależności 
od stanu wiedzy studentów: na początku kształcenia nauczycielskiego kwestio-
nariusze są bardziej ogólne, zaś w miarę zdobywania nowej wiedzy i umiejęt-
ności uwzględniają nowe aspekty dydaktyczne. Obszerny zbiór arkuszy oceny 
i ewaluacji lekcji j. obcego do użytku podczas lekcji metodyki oraz praktyk ob-
serwacyjnych i dydaktyczno-przedmiotowych zawarty jest w tomie A Handbook 
For Mentor Teachers (Szatan 1998).
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Arkusze ewaluacyjne dla poszczególnych aspektów  
lekcji (sekcja języka angielskiego)

1. Prezentacja struktury gramatycznej

Prezentacja jest odpowiednia do założonego wieku i poziomu 
językowego uczniów 

1  2  3  4  5  �

Technika prezentacji jest adekwatna do danej struktury 1  2  3  4  5  �
Wybrany kontekst pozwala na zrozumienie znaczenia i uży-
cia danej struktury

1  2  3  4  5  �

Wybrany kontekst jest interesujący, poparty środkami wizu-
alnymi 

1  2  3  4  5  �

Dokonano właściwej selekcji prezentowanego języka 1  2  3  4  5  �
Prezentowany język jest naturalny i realistyczny 1  2  3  4  5  �
Dokonano właściwego sprawdzenia zrozumienia nowego 
języka 1  2  3  4  5  �

Prezentacja jest zwięzła i zrozumiała 1  2  3  4  5  �

2. Dryl językowy

Podany model jest poprawny i wyraźny 1  2  3  4  5  �
Przeprowadzenie drylu jest sprawne, w szybkim tempie 1  2  3  4  5  �
Użyto wyraźnych gestów 1  2  3  4  5  �
Nawiązano kontakt wzrokowy 1  2  3  4  5  �
Dryl przeprowadzono w odpowiednio stopniowanych 
etapach

1  2  3  4  5  �

Dokonano odpowiednich korekt wymowy 1  2  3  4  5  �
Dryl angażował większość uczniów 1  2  3  4  5  �
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3. Aktywne ćwiczenie językowe

Ćwiczenie umożliwia wielokrotne powtórzenie danego 
wzoru zdaniowego

1  2  3  4  5  �

Ćwiczenie zapewnia aktywne używanie języka przez 
uczniów

1  2  3  4  5  �

Ćwiczenie osadzone jest w jasno określonym kontekście 1  2  3  4  5  �
Ćwiczenie ma sprecyzowany cel językowy 1  2  3  4  5  �
Ćwiczenie ma cel pozajęzykowy 1  2  3  4  5  �
Ćwiczenie jest poprzedzone wyraźną zrozumiałą instrukcją 1  2  3  4  5  �
Ćwiczenie jest interesujące, angażujące uczniów 1  2  3  4  5  �

4. Arkusz ewaluacji planu lekcji gramatycznej

Plan zawiera wyraźnie sprecyzowane cele 1  2  3  4  5  �
Dokonano właściwej selekcji prezentowanego języka 1  2  3  4  5  �
Plan lekcji zawiera odpowiednie fazy służące realizacji celu 
głównego

1  2  3  4  5  �

Plan zapewnia dobre wykorzystanie czasu lekcji 1  2  3  4  5  �
Dokonano interesującej prezentacji danej struktury w 
odpowiednim kontekście  

1  2  3  4  5  �

Faza ćwiczeń umożliwia wielostronne przećwiczenie danej 
struktury

1  2  3  4  5  �

Ćwiczenia są różnorodne i atrakcyjne 1  2  3  4  5  �
Dokonano właściwej gradacji etapów lekcji 1  2  3  4  5  �
Lekcja posiada logiczną spójność 1  2  3  4  5  �

(Dokumenty opracowane przez nauczycieli sekcji angielskiej NKJO w Rado-
miu, nieopublikowane).
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Arkusze samooceny słuchacza

ARKUSZ SAMOOCENY SŁUCHACZA 1
(dotyczy odbytej praktyki metodyczno-obserwacyjnej na II roku studiów)

Szczególnie jestem zadowolona(y) z:

Zastosuję w swojej praktyce szkolnej na III roku:

Nie zastosuję w swojej praktyce szkolnej na III roku:

Data i podpis słuchacza   Zaliczenie opiekuna praktyk  
       z ramienia kolegium

(Dziennik Praktyk XX: �)
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ARKUSZ SAMOOCENY SŁUCHACZA 2
(dotyczy odbytej praktyki dydaktyczno-przedmiotowej na III roku studiów)

Jestem szczególnie zadowolona(y)

W swojej praktyce szkolnej w przyszłości:

Inne refleksje / wnioski:

Data i podpis słuchacza   Zaliczenie opiekuna praktyk  
       z ramienia kolegium

(Dziennik Praktyk XX: 8)



– 104 –

Karta ewaluacji i oceny lekcji w ramach praktyk 
dydaktyczno-przedmiotowych (sekcja języka 
niemieckiego)

Imię i nazwisko praktykanta: ...................................................................................
Data: ........................... Szkoła: ....................................................................................
Klasa: ....................... Temat lekcji: ............................................................................
Cele ogólne lekcji: .......................................................................................................

1. Korelacja celu lekcji z treściami nauczania.
● Czy cel był właściwie sformułowany?
● Czy treści były adekwatne do celu? 
● Czy cele zostały zrealizowane?

1   2   3    4   5 

1   2   3   4    5

2. Treści nauczania.
● Czy wybór treści był adekwatny do poziomu językowego / 

mentalnego uczniów? 
● Czy treści były interesujące dla danej grupy wiekowej / 

motywujące / przyczyniały się do wzbogacenia wiedzy 
ogólnej / wiedzy o krajach języka docelowego / wiedzy 
o kulturze, sztuce i nauce / skłaniały do refleksji?

● Czy treści / materiały były samodzielnie wybrane i opra-
cowane przez praktykanta?

1   2   3    4   5 

1   2   3   4   5 

3. Podział lekcji na fazy.
● Czy fazy lekcji były właściwe i ich kolejność prawidłowa?
● Czy cele szczegółowe faz były właściwie sformułowane?
● Czy przeprowadzono aktywności typowe dla danej fazy?
● Czy było wystarczająco dużo czasu na każdą fazę?

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 
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4. Poszczególne fazy lekcji: 
4.1. Wprowadzenie.

● Czy było adekwatne do treści nauczania?
● Czy było adekwatne do dalszego przebiegu lekcji?
● Czy zrealizowane zostały cele fazy wprowadzenia? 

4.2. Prezentacja.
● Czy zastosowano urozmaicone techniki prezentacji, odpo-

wiednie dla danej sprawności / kompetencji językowej? Tu 
w szczególności:

● Czy materiał gramatyczny był wprowadzany induktywnie 
z zachowaniem odpowiednich kroków? 

● Czy zastosowano odpowiednie, urozmaicone techniki se-
mantyzacji?
4.3. Faza ćwiczeń

● Czy ćwiczenia były umieszczone w kontekście komunika-
cyjnym?

● Czy zachowano odpowiednią progresję trudności?
● Czy typy ćwiczeń były adekwatne do sprawności / kompe-

tencji?
● Czy były interesujące, atrakcyjne, motywujące do pracy?

4.4. Faza końcowa
● Czy miała miejsce aktywność kończąca (Ausstieg)?
● Czy dokonano ewaluacji lekcji? Czy ewaluacja była atrak-

cyjna / spełniła swoje zadanie? Jaki był jej wynik?

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

5. Formy socjalne, aktywność uczniów
● Czy formy socjalne były odpowiednio dobrane?
● Czy przeważały formy socjalne angażujące uczniów?

1   2   3   4   5 

�. Metody
● Czy metody były odpowiednie do fazy i treści?
● Czy repertuar metod był bogaty i urozmaicony?
● Czy stosowano metody i techniki aktywizujące uczniów, 

zorientowane na działanie?
● Czy stosowano gry, zabawy?
● Czy rozbudzano autonomię ucznia?

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 

7. Media i pomoce dydaktyczne
● Czy wspierały przekazywanie wiedzy i ułatwiały pracę 

nad nowym materiałem?
● Czy uatrakcyjniały lekcję spełniając rolę motywacyjną?
● Czy wykorzystano nowoczesne środki techniczne i audio-

wizualne?

1   2   3   4   5 
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8. Użycie języka ojczystego i docelowego
● Czy przeważała komunikacja w języku docelowym?
● Czy n-l poprawnie używa j. docelowego?
● Czy użycie j. ojczystego było uzasadnione?

1   2   3   4   5 

9. Poprawa błędów
● Czy sygnalizowane / poprawiane były we właściwym cza-

sie?
● Czy stosowano urozmaicone techniki sygnalizowania i ko-

rekty?

1   2   3   4   5 

10. Dyscyplina w grupie, zachowanie i kultura osobista 
nauczyciela.
● Czy polecenia / formułowanie zadań jest dobrze słyszalne, 

jasne, zrozumiałe dla uczniów?
● Czy n-l potrafi właściwie kierować pracą uczniów i moty-

wować ich?
● Czy n-l jest asertywny, zachowując przy tym życzliwy sto-

sunek do uczniów? 
● Czy n-l potrafi korygować błędy i dyscyplinować uczniów 

nie naruszając ich godności?
● Czy atmosfera w klasie jest pozytywna?

1   2   3   4   5 

(Opracowanie: E. Turkowska, Dokument nieopublikowany)
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Opinia o pracy praktykanta
A. Dane dotyczące praktykanta, jego opiekuna szkolnego i miejsca prak-

tyk
Imię i nazwisko praktykanta: ................................................................

Miejsce prak-
tyk (pieczątka 
szkoły)

Imię i nazwi-
sko opiekuna 
praktyk

Ilość godzin 
praktyk

Podpis opieku-
na praktyk

Potwierdzenie 
odbycia prak-
tyk

B. Cechy osobowościowe praktykanta związane z przydatnością do zawodu 
nauczyciela: (np. umiejętność nawiązywania kontaktów z uczniami, zachowanie 
w trudnych sytuacjach, zaangażowanie i stosunek do pracy, wywiązywanie się 
z powierzonych obowiązków, zainteresowania i zdolności potrzebne w zawodzie 
nauczyciela, kultura osobista …)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
-2  -1  0  +1  +2
b. słabe słabe  średnie  dobre  b. dobre
C. Przygotowanie praktykanta pod względem językowym:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
-2  -1  0  +1  +2
b. słabe słabe  średnie  dobre  b. dobre
D. Przygotowanie praktykanta pod względem metodycznym:
Mocne strony:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Słabe strony:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
-2  -1  0  +1  +2
b. słabe słabe  średnie  dobre  b. dobre
(Dziennik Praktyk XX: 14–15)
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Jolanta Szatan
E-learning – nowa forma edukacji w nauczaniu 
metodyki

1. Doświadczenia związane ze zdalnym nauczaniem

W systemie kształcenia coraz większą rolę odgrywają nowoczesne techno-
logie, do których należy internet. Wkracza on do edukacji na całym świecie, 
a metoda nauki polegająca na wykorzystaniu internetu, określana mianem e-le-
arningu lub e-kształcenia jest coraz popularniejsza. 

Kilka lat temu ta forma kształcenia na poziomie wyższym wzbudzała wie-
le wątpliwości. Sceptyczne nastawienie wielu dydaktyków po części wynikało 
z faktu, że techniczne możliwości e-learningu były początkowo dość ograniczo-
ne, a wiedza i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania technolo-
gii informacyjnej i komunikacyjnej – często zdobywane na własną rękę metodą 
prób i błędów. 

Jednakże w ciągu ostatnich lat sytuacja uległa diametralnej zmianie i po-
wszechny dostęp do sieci internetowej stał się faktem. Rozwój technologii oraz 
infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, a w szczególności zwięk-
szenie transferu danych umożliwił dostęp do nowych źródeł wiedzy i stworzył 
znacznie szersze możliwości komunikowania się. Umiejętność wykorzystania 
podstawowych zasobów internetu, w tym wyszukiwanie informacji za pomocą 
stron WWW, korzystanie z poczty elektronicznej czy komunikowanie się w cza-
sie rzeczywistym z wykorzystaniem internetu stały się niemal koniecznością. 
Powstały systemy operacyjne i liczne aplikacje do edukacji zdalnej, dostępne 
zarówno w postaci komercyjnej, jak również open source. Stworzyło to dogodne 
warunki do kształcenia na odległość. W szybkim tempie rosły też umiejętności 
młodego pokolenia w wykorzystaniu multimediów. Uczniowie niejednokrot-
nie przewyższali w tym zakresie nauczycieli, którzy zdobywając kwalifikacje 
do nauczania w poprzednich dekadach nie mieli możliwości zapoznania się 
z technologią informacyjną. Obecnie nie podlega już wątpliwości, że nie da się 
być efektywnym nauczycielem, a tym bardziej nauczycielem zaangażowanym 
w kształcenie przyszłych nauczycieli bez odpowiedniego przygotowania do ko-
rzystania z multimediów i internetu w procesie dydaktycznym oraz umiejętności 
prowadzenia kursów przedmiotowych na platformie e-learningowej. 

W celu rozpowszechnienia umiejętności wykorzystania nowych mediów 
i internetu w procesie dydaktycznym władze oświatowe zorganizowały w roku 
2007/ 2008 trzysemestralne studia podyplomowe ‘Przygotowanie kadry do 
kształcenia ustawicznego na odległość’. Studia były współfinansowane ze środ-
ków budżetu Państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś koordyno-
wane i prowadzone przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z pięcioma 
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innymi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Marii-Cu-
rie Skłodowskiej, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Adama 
Mickiewicza i Uniwersytetem Wrocławskim. W studiach wzięło udział 1200 
nauczycieli z całej Polski. Program studiów stanowił kompleksowe ujęcie pro-
blematyki nauczania na odległość na poziomie uniwersyteckim i obejmował 
między innymi takie przedmioty jak: psychologię edukacji zdalnej, organizację 
procesu kształcenia na odległość, prawo autorskie a kształcenie na odległość, 
pomiar dydaktyczny i ewaluacja w kształceniu internetowym, informatyczne 
narzędzia edukacyjne, opracowywanie materiałów multimedialnych i tworzenie 
stron WWW. Studia odbywały się w formule blended learning, czyli łączenia 
nauczania stacjonarnego z kształceniem na odległość. Sesje zjazdowe poświęco-
ne były na ćwiczenia praktyczne w laboratoriach komputerowych i sesje egza-
minacyjne, a pozostałe treści realizowane były w specjalnie przygotowanym do 
tego środowisku wirtualnym – na platformie edukacyjnej moodle. Produktem 
finalnym było zaplanowanie e-kursu, opracowanie materiałów niezbędnych do 
jego realizacji, zamieszczenie go na platformie edukacyjnej i przeprowadzenie 
go w grupie testowej. 

Studia te były dla mnie bardzo cennym doświadczeniem.. Pozwoliły mi na 
znalezienie się w potrójnej roli: studenta, autora kursu oraz prowadzącego kurs, 
a tym samym wszechstronną ocenę tej formy nauczania. Przekonały mnie, że 
zarówno kursy w całości realizowane w formie zdalnej, jak i kursy mieszane, 
łączące zajęcia w tradycyjnej sali wykładowej z nauczaniem online mają wiele 
zalet i pozwalają na podniesienie jakości nauczania. Dlatego postanowiłam, że 
wykorzystam e-learning jako środek dydaktyczny w procesie kształcenia na-
uczycieli.

2. Cele wprowadzenia e-learningu jako sposobu 
wspomagania procesu kształcenia dydaktycznego 

Zdalne nauczanie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej do kształcenia 
nauczycieli wprowadziłam od roku szkolnego 2008/09. Słuchacze II roku spe-
cjalności język angielski mieli realizować kurs z zakresu dydaktyki uczestnicząc 
w zajęciach tradycyjnych oraz dodatkowo wykorzystywać platformę edukacyjną 
w trybie asynchronicznym. Połączenie nauczania stacjonarnego z kształceniem 
na odległość miało na celu wyposażenie przyszłych nauczycieli w odpowiednie 
kompetencje jak również zwiększenie efektywności nauczania poprzez rozwią-
zanie pewnych problemów pojawiających się w nauczaniu tradycyjnym a utrud-
niających proces kształcenia. 

Pierwszy i najważniejszy powód wprowadzenia kształcenia na odległość 
jako uzupełnienia kształcenia stacjonarnego wynika z faktu, że postęp technicz-
ny, w tym rozwój multimediów doprowadził do znaczących zmian w procesie 
edukacji i wygenerował nowoczesne środki kształcenia, które bardzo szybko 
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wchodzą do praktyki szkolnej na różnych szczeblach kształcenia od edukacji 
przedszkolnej począwszy poprzez szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne aż do wyższego. Edukacja szkolna coraz częściej korzysta 
z możliwości, jakie daje e-learning w celu poprawy efektywności kształcenia. 
Jego jakość wzrasta m.in. dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych multimedialnych 
form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych oraz zwiększeniu ak-
tywności edukacyjnej uczniów online. Nowoczesne metody uczenia się z wyko-
rzystaniem ITC prowadzą do pozytywnego nastawienia uczniów do samokształ-
cenia. Motywacyjną rolę odgrywa również możliwość wykorzystania nabytych 
i ukształtowanych kompetencji w dalszej nauce i życiu prywatnym. Realia 
współczesnej gospodarki nakładają na szkołę obowiązek usprawnienia procesu 
edukacyjnego i przygotowania uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym. Ponadto patrząc na aktualne tendencje w zakresie kształcenia 
ustawicznego dorosłych można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że za 
kilka lat korzystanie z platform e-learningowych stanie się codziennością także 
dla uczniów w szkole. Konieczne jest, by nauczyciele wszystkich przedmiotów 
przygotowywali ucznia do uczenia się online. Nie da się tego osiągnąć tylko 
i wyłącznie dzięki oddzielnym lekcjom informatyki. Aby robić to efektywnie 
niezbędne jest odpowiednie wcześniejsze przygotowanie przyszłych nauczycieli. 
Powinno się ono zaczynać już w trakcie studiów i mieć miejsce w ramach zajęć 
z dydaktyki nauczania danego przedmiotu. Połączenie zajęć z dydaktyki przed-
miotowej z nauką wykorzystywania nowoczesnych technologii, w tym internetu 
dla potrzeb dydaktyki pozwoli słuchaczom kolegium, przyszłym nauczycielom 
języka obcego nabyć umiejętności i zdobyć kwalifikacje do wykorzystywania 
technologii informacyjnej w procesie nauczania języka obcego. Powyższy cel 
wydaje się być łatwiejszym do osiągnięcia właśnie dzięki wspomaganiu naucza-
nia tradycyjnego pracą na platformach edukacyjnych. 

Kolejny powód wiązał się z wielokrotnie zgłaszanym przez słuchaczy utrud-
nionym dostępem do publikacji i materiałów z zakresu dydaktyki nauczania 
języka angielskiego. Wiedza potrzebna do zajęć i ćwiczeń rozproszona jest po 
wielu publikacjach, nie ma bowiem dobrego i nowoczesnego podręcznika prze-
znaczonego do nauczania metodyki w kolegiach językowych. Ograniczenie się 
tylko do jednej lub dwóch pozycji jest wysoce nieefektywne. Prowadzący zajęcia 
w celu realizacji treści nauczania poszczególnych kursów z zakresu dydaktyki 
opierają się na wielu materiałach źródłowych, prezentujących różne podejścia 
do prezentowanych zagadnień. Wszystkie te pozycje słuchacze mogą wprawdzie 
znaleźć w kolegialnych zbiorach bibliotecznych. Problem jednak polega na tym, 
że ze względu na bardzo wysokie ceny publikacji (zwłaszcza anglojęzycznych) 
oraz ograniczone środki finansowe często kupowane są tylko pojedyncze egzem-
plarze poszczególnych tytułów. Jeśli średnio około �0 słuchaczy danego roku re-
alizowało te same zagadnienia dydaktyczne w zbliżonym okresie, to zapoznanie 
się z literaturą zalecaną przez prowadzących w celu przygotowania się do zajęć 
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było utrudnione i często dawało słuchaczom wiarygodny pretekst przyjścia na 
zajęcia nieprzygotowanym. 

Inne problemy utrudniające proces kształcenia to ograniczona możliwość 
sprawdzenia, czy wszyscy słuchacze w zadowalającym stopniu zapoznali się 
z zalecanymi pozycjami w procesie przygotowywania się do zajęć oraz motywo-
wanie słuchaczy do systematycznej pracy przez cały semestr czy rok. Zbyt wielu 
słuchaczy przygotowywało się merytorycznie dopiero tuż przed obowiązkowy-
mi zaliczeniami i egzaminami. Treści nauczania danego kursu są ze sobą ści-
śle powiązane i tak uszeregowane, że aby słuchacz mógł efektywnie korzystać 
z kolejnych wykładów lub ćwiczeń, powinien uprzednio przyswoić sobie pewną 
porcję wiedzy teoretycznej, prezentowanej na wcześniejszych zajęciach. Wykła-
dowcy zauważali, że słuchacze często przychodzili na zajęcia z poważnymi lu-
kami w wiedzy merytorycznej, co utrudniało lub czasami wręcz uniemożliwiało 
przeprowadzenie dyskusji, warsztatów czy pracy metodami aktywizującymi 
w sytuacjach, kiedy niezbędne było odwołanie się do wcześniejszej wiedzy słu-
chaczy. Dyskusja czy praca w grupach zamieniała się wówczas z konieczności 
w monolog prowadzącego. Nabyta w ten sposób wiedza nie była trwała lub nie 
pozwalała słuchaczom na właściwe zrozumienie prezentowanych pojęć, metod 
czy koncepcji nauczania i w konsekwencji ich efektywne stosowanie w czasie 
zajęć praktycznych w praktyce szkolnej. 

Wprowadzenie zajęć z wykorzystaniem platformy edukacyjnej miało rów-
nież ujednolicić nauczanie dydaktyki przedmiotowej i zapewnić maksymalną 
porównywalność przekazywanych treści niezależnie od tego, jaki wykładowca 
prowadził kurs. Dzięki wykorzystaniu platformy moodle słuchacze uzyskują do-
stęp do tych samych materiałów obowiązkowych, wykonują takie same rodzaje 
i taką samą ilość zadań zaliczeniowych oraz rozwiązują te same testy. Mają wte-
dy poczucie, że aby ukończyć kurs z wynikiem pozytywnym wszyscy muszą 
sprostać dokładnie tym samym wymaganiom i w tym samym terminie niezależ-
nie od tego, w której są grupie i kto prowadzi zajęcia. Oczywiście każdy prowa-
dzący kurs zachowuje prawo do uzupełniania kursu materiałami dodatkowymi 
uwzględniając specyfikę, możliwości i potrzeby własnej grupy. 

Innym problemem, w rozwiązaniu którego może pomóc nauczanie hybrydo-
we, jest brak czasu na zajęciach na odpowiednią ilość ćwiczeń i zadań praktycz-
nych pozwalających na stosowanie przekazywanej wiedzy teoretycznej w prak-
tyce i jej utrwalanie. Dlatego zajęcia wykorzystywane są często głównie na 
przekazywanie wiedzy, a kształtowanie umiejętności, powtarzanie i utrwalanie 
pozostaje w ramach pracy własnej słuchacza, co nie zawsze przynosi dobre re-
zultaty. Dzięki wykorzystaniu platformy edukacyjnej istnieje możliwość zamia-
ny tych proporcji. Wiedzę teoretyczną słuchacze mogą zdobywać w formie zdal-
nego nauczania, a czas bezpośredniego kontaktu z wykładowcą wykorzystać na 
skupienie się na zagadnieniach przysparzających im większych trudności oraz 
na większą ilość zadań praktycznych, wykonanych pod nadzorem nauczyciela, 
co w przypadku kształtowania kompetencji nauczycielskich jest bardzo ważne.
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Nauczanie hybrydowe pozwala też rozwiązać problem zróżnicowanego po-
ziomu wiedzy i umiejętności słuchaczy i zwiększyć możliwości indywidualizo-
wania procesu nauczania. Z reguły w każdej grupie mamy osoby poniżej śred-
niej, które nie mogą nadążyć z materiałem lub jego zrozumieniem i potrzebują 
znacznie więcej czasu i uwagi nauczyciela niż pozostali słuchacze, a często nie 
chcą się do tego przyznać publicznie, jak również osoby powyżej średniej, które 
przyswajają sobie prezentowane treści znacznie szybciej i w efekcie nie wyko-
rzystają w pełni czasu i swoich możliwości. Kontakt z nauczycielem poza salą 
wykładową na platformie edukacyjnej daje szansę na likwidację tych proble-
mów.

3. Wdrażanie kształcenia na odległość

Etap I wdrażania kształcenia na odległość polegał na stworzeniu niezbędnego 
zaplecza technicznego. W pierwszej kolejności zawarto umowę z operatorem na 
dzierżawę serwera, na którym zainstalowano platformę edukacyjną i dokonano 
jej konfiguracji. W przypadku naszego kolegium jest to platforma moodle, która 
pozwala słuchaczom korzystać z takich zasobów jak:
● zasoby zawierające treści merytoryczne w postaci: plików w formacie WORD, 

PDF, stron HTML, łącz hipertekstowych do innych stron w sieci, prezentacji 
multimedialnych, filmów;

● zasoby służące do komunikacji z nauczycielem prowadzącym kurs oraz in-
nymi słuchami uczestniczącymi w kursie poprzez fora dyskusyjne, czaty czy 
głosowania;

● zasoby służące do sprawdzania wiedzy słuchacza w postaci zadań i quizów, 
czyli testów online.
Następnie została wyznaczona osoba do obsługi informatycznej, która za-

projektowała i ustawiła drzewo kursów oraz jest odpowiedzialna za poprawne 
funkcjonowanie platformy moodle, tworzenie kopii zapasowych, uaktualnianie 
oprogramowania. Zajmuje się ona również rozwiązywaniem problemów tech-
nicznych, z którymi spotykają się zarówno nauczyciele jak i słuchacze korzysta-
jący z platformy.

Kiedy platforma ruszyła, rozpoczął się drugi etap, w ramach którego zor-
ganizowałam szkolenie w formie warsztatowej dla zespołu nauczycieli, którzy 
mieli zajmować się prowadzeniem kursów wspomaganych nauczaniem zdalnym 
a następnie ich tworzeniem. W ramach szkolenia nauczyciele zapoznali się mię-
dzy innymi z zasadami funkcjonowania platformy, jej zasobami, dostępnym 
oprogramowaniem, zasadami projektowania kursów zdalnych i tworzenia ma-
teriałów edukacyjnych, sposobów ich publikowania na platformie jak również 
możliwościami kontroli i oceny postępów słuchaczy.

Etap trzeci polegał na tworzeniu kursu. Zaczęłam od opracowaniu propozy-
cji sylabusu w oparciu o obowiązujący program nauczania oraz opracowałam 
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podstawową bazę materiałów dydaktycznych i zamieściłam je na platformie. 
Następnie z efektami mojej pracy zapoznałam trzech pozostałych nauczycieli, 
którzy mieli być zaangażowani we wdrażanie e-learningu. Zadaniem ich było 
dokonanie oceny przydatności zaproponowanych materiałów, zaproponowanie 
niezbędnych modyfikacji w celu dostosowania ich do potrzeb słuchaczy oraz 
opracowanie ich własnych materiałów, o które ich zdaniem powinny być uzupeł-
nione zasoby zawierające treści merytoryczne. Po zakończeniu fazy konsultacji, 
modyfikacji i tworzenia materiałów poczynione zostały ostateczne ustalenia co 
do zawartości kursu i jego organizacji. 

Kiedy kurs był gotowy, pozostało jeszcze założenie kont słuchaczom, zapo-
znanie ich z nową formą kształcenia – jednym słowem przygotowanie ich do 
korzystania z zasobów platformy i rozpoczęcie jego realizacji ze słuchaczami.

4. Sylabus kursu ‘Nauczanie gramatyki i planowanie 
lekcji’

Czas trwania i termin kursu: 15 tygodni – od października 2008 do stycz-
nia 2009.

Forma prowadzenia zajęć: kurs hybrydowy – zajęcia stacjonarne wspoma-
gane zajęciami w trybie online.

Egzamin: dwuczęściowy teoretyczny i praktyczny przeprowadzony w kon-
wencjonalny sposób, w takich samych warunkach jak na kursach wyłącznie sta-
cjonarnych – czerwiec 2008.

Wymagania techniczne: Słuchacze powinni być przygotowani na korzysta-
nie z przeglądarki internetowej, łącza internetowego, pozwalającego na dłuższe 
sesje online, programów do odczytu plików w formacie Word, Excel, pdf, Power 
Point, Windows Media Player, programów do generowania plików tekstowych.

4.1. Opis kursu i wymagania wstępne dla słuchacza 

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku Nauczycielskiego Kolegium Ję-
zyków Obcych w Radomiu specjalność język angielski w ramach bloku kształce-
nia nauczycielskiego o łącznym wymiarze 570 godzin i jest zintegrowany z pro-
gramem praktyk pedagogicznych o łącznym wymiarze 180 godzin. Obejmuje 
łącznie �0 godzin zajęć wspomaganych zajęciami w trybie zdalnym, czyli łączy 
elementy nauczania tradycyjnego i online. Zajęcia w trybie zdalnym obejmują 
15 godzin. Kurs ten realizowany jest w grupach nie większych niż 15 osobo-
we, zgodnie z podziałem na grupy na zajęcia stacjonarne. Aby zapewnić pełną 
integrację treści nauczania realizowanych w formie zdalnej i stacjonarnej, obie 
części kursu prowadzone są przez tego samego nauczyciela, który jest również 
opiekunem praktyk. Wspomaganie kursu stacjonarnego poprzez aktywność sie-
ciową pozwala na uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości słucha-
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czy, a tym samym zróżnicowanie poziomu trudności. Daje możliwość zwięk-
szenia autonomii, przesunięcie środka ciężkości z nauczania na samokształcenie 
oraz daje możliwość poznania od strony praktycznej nowej formy nauczania, 
którą być może będą chcieli lub musieli wykorzystywać w przyszłości wykonu-
jąc zawód nauczyciela.

Kurs jest obowiązkowy dla wszystkich słuchaczy II roku, którzy uzyskali 
wszystkie zaliczenia z przedmiotów kształcenia nauczycielskiego realizowa-
nych na roku pierwszym, jak również z przedmiotu ‘Technologia informacyjna 
i komunikacyjna’, w ramach którego słuchacze otrzymują szkolenie z zakresu 
korzystania z programów komputerowych i oprogramowania niezbędnego do 
pracy na platformie moodle. Ukończenie tego szkolenia jest wymogiem koniecz-
nym do rozpoczęcia kursu online. 

4.2. Cele wspierania nauczania stacjonarnego  
nauczaniem online

Kurs zapoznaje słuchaczy z nowymi tendencjami i założeniami teore-
tycznymi funkcjonującymi w nauczaniu gramatyki języka angielskiego, jak 
również kształci praktyczne umiejętności nauczania gramatyki języka angiel-
skiego oraz planowania lekcji prezentującej struktury gramatyczne. Kurs ten 
ma pozwolić słuchaczom na efektywne przygotowanie się do zajęć poprzez 
zapoznanie się z materiałem przed zajęciami w sali wykładowej, a tym samym 
ułatwić rozumienie wykładu, stymulować do dyskusji w trakcie zajęć i po-
zwolić na głębszą analizę oraz komentowanie literatury i materiałów źródło-
wych w sposób bardziej rzeczowy i przemyślany, poprzez dyskusję w czasie 
zajęć i online. Ponadto kurs ten ma na celu pozwolić słuchaczom nie tylko 
na zapamiętanie, ale przede wszystkim zrozumienie i stosowanie nabywanej 
wiedzy teoretycznej w praktyce oraz jej wartościowanie, doskonalenie umie-
jętności analizowania i syntetyzowania poprzez np. zadania projektowe czy 
studium przypadku. Kurs ma również umożliwić efektywniejsze i systema-
tyczne sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości oraz obserwowanie po-
stępów poprzez testy sprawdzane automatycznie jak i dostarczenie pełniejszej 
i częstszej zindywidualizowanej informacji zwrotnej o czynionych postępach 
i popełnianych błędach.

4.3. Role i zadania prowadzącego

Prowadzący kurs pełni następujące role: selekcjonera i autora materiałów dy-
daktycznych, recenzenta i ewaluatora prac i zadań wykonywanych przez studen-
tów w trakcie trwania kursu, egzaminatora, moderatora / integratora, opiekuna 
i doradcy. Ponadto do zadań prowadzącego kurs należy:
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● budowanie wiedzy merytorycznej – selekcja informacji, wybór odpowied-
nich treści, prezentowanych w różnorodnej formie;

● zaplanowanie procesu zdobywania wiedzy uczącego się tak, aby tworzył 
użyteczną całość i uczył, jak celowo i selektywnie pozyskiwać informacje;

● systematyczne racjonowanie materiałów do studiowania;
● zaplanowanie ścieżki aktywności słuchacza;
● opracowanie testów i innych zadań dla słuchaczy;
● udzielanie informacji zwrotnej, w tym ocenianie wykonanych zadań i te-

stów;
● stworzenie grupy społecznej z osób uczestniczących w kursie;
● monitorowanie przebiegu procesu dydaktycznego;
● rozwiązywanie problemów merytorycznych i natury organizacyjnej.

4.4. Treści nauczania i harmonogram

TYDZIEŃ TREŚCI NAUCZANIA /  
TEMATYKA ZAJĘĆ

MATERIAŁY I ZADANIA 
ONLINE

1–2
I. Różne podejścia do nauczania 
gramatyki języka obcego stoso-
wane w XX wieku.

Pliki tekstowe, testy lub quizy 
samosprawdzające i test spraw-
dzający, dyskusja merytoryczna 
online.

3–4 II. Struktury gramatyczne w 
nauczaniu języka obcego.

Pliki tekstowe, testy lub quizy 
samosprawdzające i test spraw-
dzający, praca pisemna – stresz-
czenie, dyskusja merytoryczna 
online.

5–�
III. Faza prezentacji nowego 
materiału gramatycznego wg 
podejścia indukcyjnego. 

Pliki tekstowe, pliki audio z na-
granymi wywiadami z nauczy-
cielami, testy lub quizy, mini 
projekt indywidualny.

7–8

IV. Faza zapamiętywania for-
my i gramatycznego znaczenia 
struktur gramatycznych – dryl 
językowy.

Pliki tekstowe, testy samo-
sprawdzające, dyskusja mery-
toryczna online, materiały wi-
deo z nagranymi prezentacjami 
gramatycznymi, praca pisemna 
– recenzja, mini projekt indywi-
dualny.

9–10
V. Faza praktyki językowej 
utrwalającej nowy materiał gra-
matyczny.

Pliki tekstowe, testy samo-
sprawdzające materiały wideo, 
zadanie problemowe, dyskusja 
merytoryczna.
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11–12

VI. Faza swobodnej produkcji 
językowej – stosowanie nowego 
materiału gramatycznego w au-
tentycznej komunikacji.

Materiały wideo, test sprawdza-
jący, projekt indywidualny, dys-
kusja merytoryczna.

13–14
VII. Planowanie lekcji prezentu-
jącej nowy materiał gramatycz-
ny – przygotowanie konspektu.

Pliki tekstowe, testy samo-
sprawdzające, materiały wideo, 
studium przypadku, dyskusja 
merytoryczna, test końcowy 
podsumowujący.

Na realizację każdego bloku tematycznego przewidziane są dwa tygodnie. 
Kurs kończy się blokiem zaliczeniowym, który jest realizowany po zamknięciu 
zajęć na kursie. Każdy z bloków tematycznych, z wyjątkiem bloku zaliczeniowe-
go, posiada jednakową budowę i składa się z sekcji obowiązkowej (Compulsory 
Zone), w której znajdują się materiały edukacyjne, zadania i quizy (testy), któ-
rych wykonanie jest niezbędne do ukończenia kursu przez wszystkie grupy oraz 
sekcji dodatkowej (Voluntary Zone), w której są materiały i zadania uzupełnia-
jące, wspólne dla wszystkich grup lub zaplanowane przez prowadzącego kon-
kretnie dla jego grupy lub poszczególnych słuchaczy. Wykonanie tych zadań nie 
jest obowiązkowe, ale jeśli słuchacz zdecyduje się na wykonanie przynajmniej 
jednego zadania dodatkowego w każdym bloku, to będą one podlegały ocenie 
i pozwolą na uzyskanie wyższej oceny za cały kurs.

4.5. Elementy składowe kursu i ich rola

W skład kursu wchodzą następujące komponenty:
● Materiały.
Przy doborze treści nauczania zastosowano kryterium trwałości wiedzy. 

Materiał zawarty w tym programie wynika z tych koncepcji dydaktycznych 
XX wieku, które w toku wieloletnich doświadczeń pedagogicznych na trwałe 
wpisały się w tradycje nauczania języków obcych. Koncepcje te wykazały dużą 
skuteczność, praktyczność oraz szeroki zakres stosowania we współczesnych 
podręcznikach. Drugim istotnym kryterium było też kryterium przydatności, 
Początkujący nauczyciele powinni w pierwszej kolejności poznać i umieć stoso-
wać najbardziej podstawowe, klasyczne metody nauczania, gdyż daje im to ze-
staw umiejętności najbardziej przydatnych, możliwych do zastosowania w sze-
rokim zakresie różnych sytuacji dydaktycznych. 

Materiały w każdym bloku, w sekcji obowiązkowej zostały uszeregowane 
linearnie tzn. porcje materiału ułożone są kolejno jedna po drugiej, następując 
szeregowo od momentu rozpoczęcia bloku aż do jego zakończenia. Założeniem 
takiego ułożenia treści wewnątrz bloku jest pełne opanowanie poprzedniej por-
cji materiału przed przystąpieniem do realizacji kolejnej porcji. A zatem brak 
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opanowania poprzednich treści będzie skutkować nieznajomością terminologii 
i trudnościami w zrozumieniu kolejnych koncepcji. Natomiast układ i kolejność 
poszczególnych bloków można określić jako spiralny, gdzie jeden blok stanowi 
jeden cykl nauczania. I tak blok pierwszy zawiera materiał nauczania w podsta-
wowym zarysie, blok drugi pogłębia informacje i buduje nową wiedzę na bazie 
poprzedniej. W ten sposób kolejne bloki zwiększają zakres informacji i umie-
jętności, poruszając się w obrębie wcześniej już prezentowanych koncepcji pre-
zentowania nowego materiału na lekcjach języka angielskiego. Założeniem tak 
zbudowanego kursu jest stopniowe opanowywanie materiału, a każdy kolejny 
blok pozwala na powtórzenie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy oraz stopniowe 
zwiększanie stopnia trudności. Podsumowując, w obrębie każdego bloku mate-
riał ułożony jest linearnie, spiralny układ dotyczy powtarzalności treści w ko-
lejnych blokach. Z tego powodu istotne jest, aby treści kursu były realizowane 
w takiej kolejności, jak zostały uszeregowane przez autorów kursu.

● Testy, nazywane na platformie quizami.
Każdy blok tematyczny zawiera przynajmniej jeden obowiązkowy test, który 

udostępniany jest w momencie, kiedy minie czas przeznaczony na zapoznanie 
się słuchaczy z materiałami z danego bloku. Każdy uczestnik kursu ma dwa lub 
trzy podejścia do rozwiązania testu, w zależności od stopnia trudności, a na jego 
wykonanie nie ma limitu czasowego. Za każdy test można uzyskać maksymalnie 
10 punktów. Ocenę końcową za test stanowi średnia ocen uzyskana z wykona-
nych prób. Oczywiście drugie i kolejne podejście do testu jest opcjonalne, a nie 
obligatoryjne.

Testy są elementem kontroli bieżącej, której celem jest sprawdzenie, czy 
student zapoznał się z materiałami, czy opanował treści zawarte w materiale 
na wystarczającym poziomie oraz czy popełnił błędy wymagające ze strony 
samego studenta działań naprawczych / wyrównawczych. Wynik punktowy 
testu słuchacz otrzymuje automatycznie natychmiast po zamknięciu testu wraz 
z informacją, w których pytaniach czy zadaniach udzielił nieprawidłowych 
odpowiedzi, natomiast na tym etapie nie są udostępnianie odpowiedzi prawi-
dłowe. Słuchacz sam powinien spróbować dojść do odpowiedzi prawidłowych 
poprzez ponowne odniesienie się do materiałów źródłowych i ponowne wyko-
nanie testu.

Testy pełnią również funkcję diagnostyczną nie tylko dla słuchacza, ale tak-
że dla prowadzącego kurs. Oznacza to, że nauczyciel prowadzący kurs analizu-
jąc wyniki testów powinien określić, które aspekty wydają się być zrozumiane 
i opanowane przez słuchaczy, a które sprawiły słuchaczom trudności. Jeśli te 
trudności dotyczą większości słuchaczy z danej grupy, to prowadzący może po-
święcić im więcej czasu i uwagi w trakcie zajęć stacjonarnych lub/ i uzupełnić 
kurs o dodatkowe materiały, wskazać słuchaczom sposoby rozwiązania tych 
problemów, zamieścić stosowne wyjaśnienia lub zaproponować wspólną dysku-
sję na forum poświęconą właśnie tym problematycznym zagadnieniom.
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Wyjątek stanowi test zaliczeniowy w ostatnim bloku – bloku zaliczeniowym. 
Pełni on funkcję oceniającą. Słuchacz ma wtedy tylko jedno podejście do testu 
i 10 minut na jego rozwiązanie.

● Zadania.
Zadania są udostępniane słuchaczom dopiero po zapoznaniu się z materiała-

mi i rozwiązaniu testu. Wszystkie zadania, zarówno w sekcji obowiązkowej jak 
i dodatkowej, są zadaniami otwartymi. Zadania wymagające krótszych wypo-
wiedzi pisemnych są wykonywane w trybie online. Natomiast zadania dłuższe, 
wymagające dołączenia materiałów dydaktycznych, przesyłane są w jednym pli-
ku. Zadania zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić studentom skon-
frontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej z działaniem praktycznym. Zadania 
zostały tak dobrane, aby aktualnie opracowywane w danym bloku zagadnienia 
teoretyczne znalazły swój wyraz w działaniu praktycznym. Natychmiastowa 
możliwość stosowania wiedzy teoretycznej podczas wykonywania zadań ma na 
celu lepsze rozumienie teorii, jej systematyzowanie, utrwalanie. Dzięki takiej 
konstrukcji zadań teoria nabiera bardziej realnego, mniej abstrakcyjnego wy-
miaru, uświadamia słuchaczom przydatność poznawanej wiedzy i nabywanych 
umiejętności w ich przyszłej pracy zawodowej oraz tworzy z praktyką integralną 
całość.

Zadania podlegają ocenie. Za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 
20 punktów. Ale zadania mają pełnić nie tylko funkcje oceniającą, ale przede 
wszystkim kształcącą. Po wykonaniu każdego zadania słuchacz powinien 
otrzymać nie tylko ocenę punktową, ale również informację zwrotną w formie 
opisowej. Dostarczenie informacji zwrotnej jest tutaj kluczowe. Prowadzący 
zobowiązany jest nie tylko stwierdzić, czy zadanie zostało wykonane dobrze 
czy źle, ale wskazać braki pomiędzy pożądanym poziomem wykonania zadania 
a poziomem wiedzy, zrozumienia i umiejętności zaprezentowanych w danym 
zadaniu, oraz wskazać, jakie działania powinien słuchacz podjąć, aby wypełnić 
luki w wykonaniu zadania. Po uzyskaniu informacji zwrotnej w postaci punk-
tów wspartych oceną opisową słuchacz może i powinien wykonać zadanie po-
nownie. Za ocenę końcową zostanie uznany najwyższy wynik uzyskany za to 
zadanie. Liczy się tutaj przede wszystkim proces doskonalenia umiejętności, re-
fleksja, wyciąganie wniosków i osiągnięcie celu, a nie konieczność poprawnego 
wykonania zadania za pierwszym razem.

● Dyskusje.
W każdym bloku tematycznym słuchacze są zobowiązani do wzięcia udziału 

w jednej dyskusji merytorycznej ściśle związanej z treściami opracowywanymi 
w tym bloku. Celem dyskusji jest rozwijanie umiejętności analizowania proce-
sów dydaktycznych, a w szczególności: pełniejsze rozumienie przedstawionych 
koncepcji, metod i technik nauczania stosowanych w procesie nauczania gra-
matyki, rozwijanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji, które są 
odpowiednie w danej sytuacji dydaktycznej, jak również stopniowe nabywanie 
umiejętności właściwego oceniania i uzasadniania doboru metod i form prezen-
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towania struktur gramatycznych stosownie do poziomu językowego i potrzeb 
rozwojowych uczniów. Dyskusje mają również pozwolić na rozwijanie umiejęt-
ności dzielenia się wiedzą i ewaluowania własnych działań.

● Forum konsultacyjne, pytania globalne i wirtualna kawiarenka.
Wśród zasobów platformy działa również forum konsultacyjne. Jest to fo-

rum przeznaczone do kontaktu z prowadzącym kurs, na którym słuchacze mogą 
zadawać prowadzącemu pytania merytoryczne związane z problematyką dane-
go modułu. Słuchacze mogą sami zadecydować, czy chcą zadać dane pytanie pu-
blicznie czy pozostawić je tylko do wiadomości prowadzącego. Jeśli słuchacze 
mają pytania inne niż merytoryczne, np. natury organizacyjnej lub technicznej, 
to służy do tego forum nazwane forum globalnym. Przez cały okres trwania 
kursu działa tez forum aktualności przeznaczone do kontaktu nauczyciela ze 
słuchaczami. Słuchacze nie mogą tu zamieszczać żadnych postów. Forum to 
służy do zamieszczania ogłoszeń i aktualnych informacji np. o obowiązujących 
terminach wykonania testów lub zadań czy koniecznych zmianach organizacyj-
nych.

Wirtualna Kawiarenka to z kolei forum tylko i wyłącznie dla słuchaczy, 
gdzie mogą prowadzić dyskusje grupowe na różne tematy, także nie związane 
z treściami merytorycznymi. Aktywność na tych trzech forach nie jest ani oce-
niana, ani punktowana.

4.6. Ocenianie zadań otwartych – kryteria ogólne

W ocenianiu zadań otwartych brany jest pod uwagę aspekt merytoryczny, 
tzn. czy słuchacz w wystarczającym stopniu odnosi się do przeczytanych mate-
riałów i wykorzystuje prezentowane koncepcje i terminologię, czy potrafi doko-
nać krytycznej analizy treści zawartych w materiałach, a zdobytą wiedzę teore-
tyczną we właściwy sposób zastosować w praktyce. Równie ważny jest aspekt 
językowy, czyli spójność i logika wypowiedzi, poprawność argumentacji, wła-
ściwy schemat czy organizacja pracy jak również poprawność i rejestr językowy 
z uwzględnieniem właściwego doboru słownictwa i struktur językowych.

Wyniki testów oraz oceny swoich i tylko swoich prac każdy słuchacz znaj-
dzie w zakładce oceny. Są one do wglądu przez cały czas trwania kursu.

4.7. Zasady organizacyjne, czyli ścieżka uczenia się

Kurs składa się z siedmiu bloków. Na realizację każdego bloku przewidziane 
są dwa tygodnie. W każdym bloku obowiązuje ten sam schemat organizacyjny. 
Prowadzący stopniowo udostępnia elementy bloku z zachowaniem ustalonej ko-
lejności. W ramach każdego bloku, czyli dwóch tygodni słuchacze powinni być 
przygotowani na następującą aktywność:
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● Wtorek od godziny 23.59 w zakładce MATERIAŁY zostaną udostępnione 
materiały (teksty, nagrania audio i wideo, linki) do zapoznania się.

● Piątek od godziny 23.59 do poniedziałku do godziny 21.00 w zakładce TE-
STY zostaną udostępnione testy / quizy i / lub inne zadania sprawdzające zro-
zumienie przekazanego materiału. Po tym terminie testy nie będą dostępne.

● Piątek – wtorek: udział w obowiązkowej dyskusji merytorycznej (co najmniej 
2 wpisy związane z bieżącym tematem dyskusji umieszczonym w zakładce 
DYSKUSJA MERYTORYCZNA).

● Wtorek od 23.59 w zakładce ZADANIA zostaną udostępnione zadania indy-
widualne obowiązkowe i nadobowiązkowe.

● Poniedziałek 23.59: ostateczny termin przesłania zadania indywidualnego. 
Po tym terminie przesłanie prac będzie niemożliwe.
Testy i quizy są sprawdzane automatycznie – słuchacz otrzymuje natychmia-

stową informację o uzyskanej ilości punktów. Każdy test można powtórzyć trzy-
krotnie, ale ostateczna ocena to średnia faktycznie wykonanych przez słuchacza 
powtórzeń.

Zadania indywidualne i dyskusje są oceniane w ciągu tygodnia od daty upły-
nięcia terminu wykonania zadania. Słuchacz ma prawo do poprawienia zadania 
indywidualnego w ciągu tygodnia od otrzymania oceny za zadanie.

5. Podsumowanie

Kurs hybrydowy miał swoje wady i zalety. Jednakże wydaje się, że tych dru-
gich było znacznie więcej. Słuchacze zdecydowanie opowiedzieli się za integro-
waniem zajęć tradycyjnych z formą online, mimo że ta forma wymagała od nich 
więcej samodyscypliny i samokontroli, większego wkładu pracy, zaangażowa-
nia, samodzielności jak również kreatywności. 

Wśród zalet kursu hybrydowego słuchacze wymieniali fakt zgromadzenia 
wszystkich treści merytorycznych i materiałów dydaktycznych w jednym miej-
scu, a także stały dostęp do nich z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. 
Z jednej strony pozwalało to na oszczędność czasu, zwłaszcza w przypadku ma-
teriałów dostępnych w bibliotece w ograniczonej ilości, z których można było 
korzystać np. tylko w czytelni. Z drugiej strony pozwalało na zindywidualizo-
wanie czasu i dostosowanie tempa pracy stosownie do potrzeb i możliwości słu-
chacza. Było to również zaletą z punktu widzenia prowadzących kurs, bowiem 
słuchacze nie mogli przyjść na zajęcia nieprzygotowani tłumacząc się tym, że 
nie mieli dostępu do materiałów ze względu na brak wskazanych pozycji w bi-
bliotece lub niemożliwość wypożyczenia ich. Ponadto dostępność materiałów 
na co najmniej tydzień lub dwa przed zajęciami w klasie i przez cały czas trwa-
nia kursu 24 godziny na dobę umożliwiał analizę i przemyślenie poznawane-
go materiału w dowolnym czasie, którego z reguły na zajęciach prowadzonych 
w trybie stacjonarnym nie ma tyle, ile każdy słuchacz by potrzebował. Pozwoliło 
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to również na zmianę roli prowadzącego kurs. Słuchacze zdobywali wiedzę ze 
zróżnicowanych źródeł takich jak np. strony WWW, słowniki, materiały mul-
timedialne, filmy czy fora dyskusyjne. Tym sposobem prowadzący kurs prze-
stał być głównym źródłem i przekaźnikiem wiedzy, a stawał się bardziej osobą 
wskazującą drogę do zdobywania tej wiedzy, wspierającą słuchacza w procesie 
samodzielnego zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności dydaktycznych.

Za duże ułatwienie słuchacze uznali również łatwy i stały kontakt z prowa-
dzącym poprzez wykorzystanie zasobów służących do komunikacji takich jak 
fora dyskusyjne, konsultacyjne, czy forum aktualności. Słuchacze mieli poczu-
cie, że cały czas mają wsparcie prowadzącego kurs i możliwość uzyskania po-
mocy, rady czy wyjaśnienia znacznie szybciej niż w przypadku ograniczenia 
kontaktu do zajęć w sali lekcyjnej raz w tygodniu. Nie czuli się pozostawieni 
sami sobie z wykonywanymi zadaniami. W ich opinii pomagała im świadomość, 
że w każdej chwili mogą uzyskać wsparcie. Można było odnieść wrażenie, że 
słuchacze mieli większą śmiałość do kontaktów z prowadzącym z wykorzysta-
niem komunikatorów dostępnych na platformie niż w kontaktach bezpośrednich, 
zwłaszcza, że zadając pytania prowadzącemu mogli wybrać, czy chcą zadać je 
publicznie, czy pozostawić wyłącznie do wiadomości prowadzącego.

Z punktu widzenia prowadzącego ten kontakt ze słuchaczami i stała dyspo-
zycyjność wymagały większego zaangażowania, większego nakładu czasu i pra-
cy niż na kursie tradycyjnym. Co prawda prowadzący nie musiał być online cały 
czas, ale powinien logować się na platformie w miarę często i dość regularnie 
w celu monitorowania forum i poczynań słuchaczy. Nadzór prowadzącego wa-
runkował po części aktywność słuchaczy, ich motywację do pracy i jej wyniki. 

Spośród zasobów kursu służących do komunikacji bardzo efektywnym oka-
zało się – zarówno z punktu widzenia słuchaczy jak i prowadzącego – także 
forum aktualności i kalendarz. Słuchacze nie mogli dzięki nim zapomnieć o cze-
kających ich na platformie aktywnościach, prowadzący zaś mieli możliwość 
szybkiego kontaktu ze słuchaczami poza salą lekcyjną. Na forum tym nauczy-
ciele zamieszczali ogłoszenia, przypomnienia o obowiązujących terminach czy 
sygnalizowali ewentualne zmiany i aktualizacje materiałów. Natomiast słucha-
cze dostawali automatyczne powiadomienia na swoje skrzynki mailowe o poja-
wiających się na tym forum nowych postach, czyli zawsze byli na bieżąco.

Forum dyskusyjne, zobowiązujące słuchaczy do wzięcia udziału w dysku-
sjach merytorycznych w każdym z bloków tematycznych w znaczny sposób po-
zwoliło na zwiększenie aktywność słuchaczy. W sali lekcyjnej nie zawsze wszy-
scy słuchacze mieli okazję brać aktywny udział w lekcji, często byli biernymi 
słuchaczami. Fora dyskusyjne obligowały każdego słuchacza do udziału w dys-
kusjach merytorycznych, które zmuszały do refleksji, analizy, a tym samym lep-
szego zrozumienia omawianych zagadnień oraz ich zapamiętania. Często okazy-
wało się, że ci słuchacze, którzy byli wycofani i raczej niechętnie zabierali głos 
w klasie, na forum byli bardzo aktywni.
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Najmniejszą popularnością cieszyło się forum konsultacyjne, na którym słu-
chacze mogli zadawać prowadzącemu pytania merytoryczne związane z proble-
matyką danego modułu i zamieszczonymi materiałami. Jaka była przyczyna tak 
małej aktywności na tym forum? Otóż słuchacze zamiast zwracać się z pytania-
mi do prowadzącego zwracali się z prośbą o pomoc, wyjaśnienie czy też potwier-
dzenie, czy właściwie rozumieją pewne teorie do innych członków grupy. W ten 
sposób znacznie zwiększyła się współpraca pomiędzy słuchaczami. Znacznie 
chętniej i częściej pomagali oni sobie wzajemnie niż na kursach o tradycyjnym 
podejściu. Być może było tak dlatego, że nie wiązało się to z koniecznością zna-
lezienia czasu na bezpośrednie spotkanie. Studenci mogli pomóc koledze czy 
koleżance nie wychodząc z domu i wtedy, kiedy mieli czas. Aktywność na tym 
forum nasilała się z reguły w późnych godzinach wieczornych i w zasadzie za-
wsze był ktoś, kto zareagował na zadane pytanie prawie natychmiast. Nie zda-
rzały się sytuacje, że ktoś zamieścił post i czekał na odpowiedź kilka dni. Często 
wywiązywały się tutaj nie planowane dyskusje o charakterze merytorycznym. 
Słuchacze wyrażali swoje opinie, dyskutowali wady i zalety pewnych teorii i su-
gestii metodycznych z własnej inicjatywy, a także odsyłali się do określonych 
fragmentów artykułów zamieszczonych na platformie. Zwiększało to aktywność 
edukacyjną słuchaczy, którzy stawali się bardziej samodzielni i odpowiedzialni 
za proces uczenia się i częściowo przejęli kontrolę nad przebiegiem własnego 
procesu uczenia się. Natomiast do prowadzącego słuchacze zwracali się tylko 
w przypadku, gdy nie mogli dojść do konsensusu lub nie znajdowali odpowiedzi 
w materiałach, ale miało to miejsce sporadycznie, gdyż świetnie radzili sobie 
sami. Stały kontakt z grupą po zajęciach stacjonarnych zwiększał aktywność 
i pozwalał nabywać nowe umiejętności w zakresie dzielenia się wiedzą i wymia-
ną informacji. Wpływało to pośrednio na rozwój umiejętności funkcjonowania 
w społeczeństwie i grupie, gdyż wymagało większej sprawności i otwartości 
w komunikowaniu się. 

W opinii słuchaczy zaletą była również możliwość wykonywania zadań on-
line i / lub dostarczania ich prowadzącemu w wersji elektronicznej. Podkreślali 
tu łatwość i szybkość przesyłania zadań i otrzymywania informacji zwrotnej. 
Proces sprawdzania i poprawiania prac w wersji elektronicznej był dużo szybszy 
i mniej uciążliwy. Być może z tego powodu duża część słuchaczy decydowała się 
na poprawianie zadań aż do uzyskania zadowalającego efektu znacznie częściej 
niż na kursach tradycyjnych, mimo że wymagało to dodatkowego nakładu czasu 
i pracy. Pozwalało to na uzyskanie znacznie wyższej jakości prac praktycznych, 
bowiem każda praca była często poprawiana tak długo, aż nabrała właściwego 
kształtu, a co ważniejsze działo się tak nie na prośbę czy sugestię prowadzącego, 
lecz z inicjatywy słuchaczy.

Tak więc do zalet kursu należy zaliczyć fakt, że słuchacze kursu hybrydowe-
go wkładali znacznie więcej pracy i poświęcali więcej czasu na pracę z materia-
łami i zadaniami niż słuchacze uczestniczący w kursach tradycyjnych. Wiedza 
o tej zwiększonej aktywności słuchaczy pochodzi również ze specjalnych rapor-
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tów o tym czy, przez jaki czas i jak często dany słuchacz korzystał z materiałów 
powiązanych z danym tematem. Ponadto wśród zadań i materiałów zamieszczo-
nych na platformie były nie tylko te obowiązkowe, ale również dodatkowe dla 
chętnych i bardziej zainteresowanych daną problematyką. Większość słuchaczy 
w grupie decydowała się na wykonywanie właśnie tych zadań, mimo, że nie były 
obowiązkowe. 

W opinii słuchaczy praca na platformie wymagająca posługiwania się kom-
puterem i internetem oraz wykorzystywania szerokiej gamy programów multi-
medialnych pozwoliła im na wyraźne zwiększenie ich kompetencji informatycz-
nych. Do wad natomiast studenci zaliczyli problemy techniczne, np. problemy 
z dostępem do komputerów i sieci.

W opinii prowadzących dzięki wprowadzeniu e-learningu słuchacze byli le-
piej przygotowani do zajęć i wykazali się większym stopniem zapamiętania i zro-
zumienia wiedzy teoretycznej oraz łatwością w posługiwaniu się terminologią 
metodyczną. Zapamiętywaniu i właściwemu zrozumieniu omawianych zagad-
nień pomagała w dużej mierze zaplanowana ścieżka uczenia się. Pierwszy etap: 
samokształcenie, czyli praca własna online, polegała na wstępnym zapoznaniu 
się z zasobami zawierającymi treści merytoryczne. Następny krok: jeszcze przed 
zajęciami stacjonarnymi, w celu sprawdzenia czy i w jakim stopniu słuchacze 
zapoznali się z terminologią i poradzili sobie ze zrozumieniem prezentowanych 
treści, słuchacze musieli rozwiązać test, również w wersji online. Test ten miał 
z jednej strony pełnić funkcję diagnostyczną zarówno dla słuchaczy jak i pro-
wadzącego i wskazywać, które elementy materiału dydaktycznego są najtrud-
niejsze lub niezrozumiałe i wymagają szczególnej uwagi. Z drugiej zaś strony 
konieczność rozwiązania testu i uzyskania minimum 70% punktów miała ‘wy-
muszać’ zapoznanie się z materiałem, a tym samym wyeliminować możliwość 
pojawiania się na zajęciach bez przeczytanych materiałów. Testy rzeczywiście 
spełniły swoją rolę, mimo że słuchacze dość szybko zorientowali się, że w trak-
cie rozwiązywania testu mogą mieć dostęp do treści materiałów znajdujących się 
w zasobach kursu. Ale taki właśnie był cel tych testów – sprawić, aby słuchacze 
przeczytali materiały. Jeśli wynik testu był negatywny bądź niezadowalający 
słuchacza, była możliwość ponownego przystąpienia do testu. Aby poprawić 
wynik i podać prawidłowe odpowiedzi, konieczne było kolejne przewertowanie 
materiałów. W ten sposób każdy ze słuchaczy przychodząc na zajęcia stacjonar-
ne musiał posiadać już wstępną wiedzę i orientację w temacie. Dzięki temu słu-
chacze byli znacznie aktywniejsi na zajęciach, pracowali szybciej i efektywniej, 
mogli zweryfikować wiedzę zdobytą samodzielnie, a także szybciej zapamiętać 
prezentowane treści. Kolejny etap, mający na celu dalsze utrwalanie i głębsze 
zrozumienie prezentowanych zagadnień to obowiązkowe dyskusje merytorycz-
ne. Dopiero po takim kilkuetapowym przygotowaniu słuchacze byli gotowi do 
przystąpienia do samodzielnego wykonywania zadań, wymagających zastoso-
wania zdobytej wiedzy praktycznie. 
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Kurs ‘Nauczanie gramatyki i planowanie lekcji’ w wersji hybrydowej spotkał 
się z pozytywną oceną zarówno prowadzących, jak i słuchaczy i w mojej ocenie 
spełnił pokładane w nim nadzieje. Udało się w dużym stopniu rozwiązać przed-
stawione wcześniej problemy, utrudniające proces nauczania i osiągnąć założone 
cele. Kurs z niewielkimi modyfikacjami został powtórzony w kolejnych latach 
2009/2010 oraz 2010/2011.
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Ewa Turkowska
Integracyjny model kształcenia literackiego 
i językowego na kursie literatury  
niemieckojęzycznej

Kształcenie literackie realizowane jest w kolegiach nauczycielskich w ramach 
przedmiotu ‘Historia literatury z elementami literaturoznawstwa’ trwającego 
180 godzin. Kurs literatury niemieckojęzycznej rozpoczyna się w 2 semestrze 
w wymiarze 30 godz. (2 godz. tygodniowo), w 3 i 4 semestrze realizowane jest 
po 90 godz. (3 godz. tygodniowo), w 5 i � semestrze – po �0 godz. (2 godz. ty-
godniowo).1 Uzupełnieniem kształcenia literackiego jest przedmiot ‘Czytanie’ 
w 5 semestrze (30 godz.), gdzie pracuje się nad rozumieniem tekstów literackich 
w aspekcie formalnym (analiza tekstu według kryteriów formalno-gatunko-
wych) oraz rozumieniem fachowych tekstów literaturoznawczych. 

1. Założenia programowe

Podstawą do opracowania przedstawionej tu koncepcji kursu literatury dla 
potrzeb kształcenia nauczycieli języka niemieckiego jest program cząstkowy 
‘Literatura’ (Stasiak 1995:14�–174). Ustala on, że wymagania związane z przy-
szłym zawodem stanowią wytyczne dla ustalenia celów i treści kształcenia: 
„Studiowanie literatury w procesie kształcenia nauczycieli języka niemieckiego 
powinno doprowadzić do zdobycia przez absolwentów umiejętności przekazy-
wania zagadnień literackich na lekcji języka niemieckiego” (Stasiak 1995:15). 
Dlatego decydującą rolę w planowaniu i organizacji przedmiotu stanowią: kryte-
rium dydaktyczne, związane z procesem lekcyjnym oraz kryterium praktyczno-
zawodowe.

Teoretycznym punktem wyjścia tej koncepcji jest w ramach literaturoznaw-
stwa estetyka recepcji (Rezeptionsästhetik), zwana też na gruncie polskim teo-
rią lektury i związana m.in. z nazwiskami takich badaczy jak Wolfgang Iser, 
Hans Robert Jauss, Ryszard Handke. W ramach dydaktyki opiera się ona na 
koncepcji lekcji zorientowanej na działanie (handlungsorientierter Unterricht), 
która realizuje takie dydaktyczne zasady jak lekcja otwarta, zorientowanie na 
proces uczenia się, autonomia ucznia, uczeń w centrum lekcji (schülerorientier-
ter Unterricht), metody aktywizujące.2

Zgodnie z tą podstawą teoretyczną jako zasady kursu literatury określono:
● ukierunkowanie na praktykę przyszłego zawodu nauczyciela, czyli przyswa-

janie wiedzy literackiej w kontekście jej zastosowania w szkole;

1 Poniższy opis odnosi się w kwestiach formalnych do postaci kursu w NKJO w Radomiu 
po r. 200�, kiedy zaczęła obowiązywać nowa siatka godzin i nowy podział na przedmioty. 

2 Por. dokładne przedstawienie tej koncepcji w Turkowska 200�a:57–90.
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● ukierunkowanie na uczącego się: uwzględnienie postaw i zainteresowań stu-
dentów; 

● ukierunkowanie na czytelnika: uwzględnienie jego subiektywnych horyzon-
tu doświadczeń podczas interpretacji;

● ukierunkowanie na przebieg procesu interpretacji, nie zaś na jego efekt, twór-
cza interpretacja zamiast powtarzania gotowych interpretacyjnych schema-
tów (Stasiak 1995:14�-149).

2. Realizacja założeń programowych

2.1. Cele kursu

Celem wiodącym przedmiotu jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji 
literackiej. W literaturze fachowej na gruncie niemieckim pojęcie ‘kompeten-
cja literacka’ obejmuje wiele kompetencji cząstkowych, z których najważniejsze 
są: receptywna (odnosząca się do odbioru tekstu literackiego, jego rozumienia 
i interpretacji), produktywna (ukierunkowana na umiejętność kreatywnego od-
twarzania i tworzenia własnych tekstów: recytacja, przedstawianie, odgrywanie 
tekstów oryginalnych i pisanie własnych) oraz uczestnictwo w życiu literackim 
(niem. Handlungskompetenz): umiejętność wartościowania i oceny dzieła li-
terackiego, komunikacji literackiej jako części komunikacji kulturowej (Abra-
ham / Kepser 200�:55-�3). Kompetencja literacka pozostaje w ścisłym związku 
z umiejętnością czytania ze zrozumieniem (szerzej: kompetencji czytelniczej, 
niem. Lesekompetenz), która jest częścią kompetencji językowej i zarazem pod-
stawą do osiągnięcia kompetencji literackiej. W Niemczech kompetencje literac-
kie i językowe rozwijane są równolegle, w ramach jednego przedmiotu, podobnie 
jak na lekcjach języka i literatury polskiej. W osiągnięciu kompetencji literackiej 
równie ważną rolę odgrywa kompetencja medialna (Medienkompetenz), gdyż 
literatura jest prezentowana współcześnie w wielorakiej formie medialnej: obok 
tradycyjnej książki, komiksu czy filmu wielką rolę odgrywają audiobooki, teksty 
cyfrowe w internecie lub na innych nośnikach informacji, hiperteksty, hiperfik-
cje, blogi, multimedialne dzieła wizualno-tekstowe itp. 

Na gruncie niemieckim rozwijanie kompetencji literackiej, czytelniczej i me-
dialnej uznawane jest obecnie za trzy wiodące cele dydaktyki literatury.

Droga do osiągnięcia kompetencji literackiej prowadzi przez kształcenie li-
terackie w szkole i poza nią. Jest to ciągły proces w trakcie całego życia (niem. 
lebenslanges Lernen), w trakcie którego człowiek stale uczy się nowych rzeczy 
w wyniku stałego kontaktu z literaturą i innymi dziedzinami sztuki. Nauka lite-
ratury w szkołach wszystkich typów jest najważniejszym, ale nie jedynym spo-
sobem osiągnięcia kompetencji literackiej.

Z powyższej analizy wiodących pojęć wyprowadzić można następujące cele 
kształcenia literackiego:
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KOMPETENCJE
CELE KSZTAŁCENIA LITERACKIEGO

1. Cele poznawcze: 2. Cele kształcące: 3. Cele wychowaw-
cze:

A. Kompetencja li-
teracka (dotyczy li-
teratury jako przed-
miotu poznania).
A.1.
Kompetencja re-
ceptywna.

● Wiedza o epokach 
literackich,
● znajomość repre-
zentatywnych dzieł 
literackich z danej 
epoki, 
● znajomość poety-
ki danej epoki,
● znajomość wybra-
nych pisarzy, cech 
ich twórczości,
● znajomość wy-
branych pozycji li-
teratury dziecięcej 
i młodzieżowej,
● znajomość wybra-
nych teorii literatu-
roznawczych, 
● poznanie pojęć 
z teorii dzieła lite-
rackiego, stylistyki 
i wersyfikacji.

● Wykorzystanie źró-
deł informacji o li-
teraturze: czasopism 
literackich, leksyko-
nów, internetu,
● wykorzystanie in-
terpretacji i krytyki 
literackiej,
● umiejętność anali-
zy formalnej dzieła 
literackiego,
● przyporządkowa-
nie dzieła do epoki,
● rozpoznawanie ga-
tunków literackich,
● samodzielna inter-
pretacja,
● porównanie z inny-
mi formami medial-
nymi,
● porównanie z rze-
czywistością i wła-
snymi doświadcze-
niami.

● Chęć i potrzeba 
czytania,
● zainteresowanie 
literaturą niemiec-
ką,
● potrzeba kon-
taktu z literatu-
rą i uczestnictwa 
w życiu literackim,
● rozszerzenie ho-
ryzontów,
● umiejętność war-
tościowania literac-
kiego,
● zdolność przeży-
cia estetycznego, 
● świadomość po-
wiązania literatury 
z epoką historycz-
ną.

A.2.
Kompetencja pro-
duktywna.

● Znajomość pisar-
skich norm poetyki 
dla gatunków literac-
kich, typowych dla 
danej epoki technik 
pisarskich i środków 
stylistycznych.

● Recytacja tek-
stów,
● przedstawienia 
sceniczne,
● opowiadanie,
● pisanie tekstów w 
formie gatunków li-
terackich,
● pisanie z wyko-
rzystaniem technik 
pisarskich (monolog 
wewnętrzny, Sekun-
denstil i in.),
● umiejętność do-
boru medium do 
własnej produkcji 
tekstów.

● Zdolność este-
tycznego przeżywa-
nia literatury przez 
własną działalność 
odtwórczą i twór-
czą, 
● kreatywność,
● rozwój twórczego 
potencjału.
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A.3.
Uczestnictwo w ży-
ciu literackim.

● Znajomość insty-
tucji życia literac-
kiego, 
● znajomość ten-
dencji rozwojowych 
współczesnej litera-
tury,
● znajomość współ-
czesnych autorów 
i cech charaktery-
stycznych ich twór-
czości.

● Umiejętność ko-
munikacji na temat 
własnych doświad-
czeń i ocen estetycz-
nych, 
● świadomy wy-
bór lektur według 
własnych upodobań 
czytelniczych,
● czytanie czaso-
pism literackich, 
● udział w spotka-
niach autorskich,
● śledzenie nowości 
wydawniczych fil-
mów, przedstawień 
teatralnych,
● pisanie własnych 
recenzji.

● Świadomy rozwój 
własnych gustów i 
upodobań czytelni-
czych i refleksja na 
ich temat.

Kompetencji literackiej nie da się rozwijać w oderwaniu od innych obszarów 
kompetencyjnych, w szczególności kultury i języka, bowiem literatura stanowi 
ich integralną część. Lekcja literatury przyczynia się też do rozwoju tych kom-
petencji.

B. 
Kompetencja (obco) 
kulturowa (skiero-
wana na poznanie 
kultury niemiec-
kiego obszaru języ-
kowego, uzupełnia 
kurs kulturoznaw-
stwa)

● Wiedza historycz-
na,
● wiedza kulturo-
znawcza o prądach 
umysłowych, filo-
zofii, sztukach pla-
stycznych, pozosta-
jących w związku 
z literaturą,
● znajomość podo-
bieństw i różnic w 
rozwoju w Niem-
czech i Polsce.

● Rozpoznawa-
nie przynależności 
dzieł literackich do 
epok i prądów kul-
turowych.

● Relatywizowanie 
własnych warto-
ściowań,
● zrozumienie dla 
odmienności kultu-
rowej,
● szacunek dla zja-
wisk obcokulturo-
wych,
● niechęć do przesą-
dów i stereotypów,
● tolerancja.
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C.
Kompetencja języ-
kowa (skierowana na 
opanowanie języka 
obcego, uzupełnia 
kurs praktycznej 
nauki języka).

● Znajomość termi-
nów i słownictwa do 
analizy i interpreta-
cji tekstów literac-
kich,
● znajomość termi-
nów i słownictwa li-
teraturoznawczego,
● znajomość środ-
ków retorycznych,
● znajomość słow-
nictwa do opisy-
wania wrażeń czy-
telniczych, emocji, 
działań i postaw po-
staci literackich.

● Rozwijanie spraw-
ności mówienia, 
m.in.: wyrażanie 
zdania, poglądów, 
dyskusja,
● rozwijanie spraw-
ności kreatywnego 
pisania,
● rozwijanie spraw-
ności czytania,
● rozwijanie spraw-
ności słuchania,
● postrzeganie es-
tetycznych wartości 
języka literackiego.

● Chęć i przyjem-
ność wypowiada-
nia się o literaturze 
i wartościach este-
tycznych.

Jak widać z powyższego zestawienia, kształcenie literackie jest procesem 
wieloletnim i wielostronnym, dalece wykraczającym poza interpretację tekstu 
literackiego i wiedzę o epokach, do których to aspektów niekiedy się je sprowa-
dza.

W kolegiach językowych, kształcących przyszłych nauczycieli, kurs litera-
tury ma ponadto bardzo ważny cel zawodowy, jakim jest przygotowanie absol-
wentów do fachowej, opartej na aktualnej, nowoczesnej wiedzy pracy z tekstem 
literackim na lekcji języka obcego. Kurs literatury spełnia więc ważną rolę jako 
uzupełnienie kursu glottodydaktyki (Didaktik / Methodik Deutsch als Fremd-
sprache) i istotny czynnik rozwijania kompetencji nauczycielskiej. Stąd kolejny 
cel kursu:3

D.
Kompetencja
nauczycielska

● Wiedza z zakresu 
dydaktyki literatury 
i estetyki recepcji, 
będąca podstawą de-
cyzji dydaktycznych 
podczas pracy z tek-
stem literackim.

● Umiejętność pra-
cy z tekstem literac-
kim na lekcji języka 
obcego.

● Docenianie war-
tości tekstów li-
terackich w pro-
cesie akwizycji 
języka obcego i kul-
tury krajów języka 
docelowego.

2.2. Treści nauczania

Treści nauczania są najbardziej tradycyjnym elementem kursu, ponieważ 
wiedza do przekazania na zajęciach nie podlega już zmianom jako miniona i hi-
storycznie uwarunkowana. Z istniejącego zasobu wiedzy dokonano wyboru ma-
teriału nauczania według następujących kryteriów:

3 Por. cele kursu literatury w Turkowska 200�a:91–120, szczególnie 104, 107–115.
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● kryterium selekcji związane z dyscypliną podstawową – wybór treści, uzna-
nych w literaturoznawstwie za najistotniejsze,

● kryterium trwałości wiedzy – wybór treści nie podlegających szybkim zmia-
nom,

● kryterium przydatności – wybór treści przydatnych w dalszej nauce w ra-
mach przedmiotu,

● kryterium przyswajalności – treści najłatwiejsze prezentowane są na począt-
ku, trudniejsze – pod koniec kursu.
Przedstawiany kurs ‘Historia literatury z elementami literaturoznawstwa’ 

wykracza znacznie poza ministerialne minimum programowe i obejmuje histo-
rię literatury od początków piśmiennictwa (nie od Oświecenia) aż do literatu-
ry współczesnej. Omawiane są wszystkie epoki i prądy literackie w układzie 
chronologicznym oraz twórczość najważniejszych pisarzy i reprezentatywne 
dzieła. Pierwszy temat z historii literatury to literatura staro-wysoko-niemiecka, 
pierwszymi omawianymi tekstami są zabytki literatury Germanów: Mersebur-
ger Zaubersprüche i Hildebrandslied. Omawianie historii literatury kończy się 
na powieściach z lat 2000–2010, a ostatnią lekturą omawianą na seminarium jest 
Lektor Bernarda Schlinka z r. 1995.4

W ramach kursu literatury 30 godzin (5. semestr) poświęcone jest na zagad-
nienia dydaktyki literatury w celu przygotowania absolwentów do fachowej 
i zgodnej ze współczesną wiedzą metodyczną pracy z tekstem literackim na lek-
cji języka obcego.5

Zagadnienia z teorii literatury omawiane są w nawiązaniu do historii literatu-
ry i pracy nad tekstami (por. poniżej). 

2.3. Metody

Metodyczna inscenizacja treści nauczania jest niesłychanie istotna w proce-
sie nauczania literatury na studiach nauczycielskich. Ze specyfiki kształcenia 
zawodowego przyszłych nauczycieli języka, kultury i literatury krajów niemiec-
kojęzycznych wynika szczególne znaczenie metodycznej strony wszystkich za-
jęć, w jakich uczestniczą słuchacze. Są oni bowiem przyszłymi nauczycielami 
i biorąc udział w lekcji kształtują swoje przyzwyczajenia dydaktyczne w pracy 
zawodowej. Proces ten można określić jako ‘przeżywaną metodykę’ w analo-
gii do ‘przeżywanego krajoznawstwa’ (‘erlebte Landeskunde’) podczas wizyt 
w kraju języka docelowego. Słuchacze są stałymi hospitantami zajęć prowadzo-
nych przez wykładowców, obserwują ich lekcje pod względem metodycznym 
i uczą się nie tylko treści przedmiotowych, ale jednocześnie prowadzenia lek-
cji. Wykładowcy wszystkich przedmiotów są zmuszeni do nieustannej dbałości 
o niezmiennie wysoki poziom metodyczny własnych lekcji. 

4 Szczegółowy wykaz treści przedmiotowych i zagadnień do egzaminu dostępne są na 
stronie http://republika.pl/literaturdidaktik/Informationen.html (20.05.2012).

5 Por. podręcznik do dydaktyki literatury, Turkowska 200�b.
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Lekcja literatury musi być prowadzona w sposób urozmaicony i atrakcyjny 
metodycznie, aby słuchacze mogli na tym przykładzie nauczyć się interesującej 
i efektywnej pracy z tekstem literackim na własnych lekcjach języka obcego. 
Ponadto wykorzystanie różnorodnych metod nauczania umożliwia optymalne 
przyswajanie materiału różnym typom modalnym: kinestetycznemu, werbalne-
mu, słuchowemu, stanowi zatem o wysokiej efektywności nauczania. Najczę-
ściej stosowane są:
● metody aktywizujące, zorientowane na działanie: elementy metody projek-

tów, 'uczenie się przez nauczanie', gry dydaktyczne, kreatywne pisanie,
● metody praktyczne: sporządzanie posterów, kolaży, map myśli, przedstawień 

graficznych,
● metody poznawcze: rozwiązywanie problemów,
● metody podające: wykład, pogadanka heurystyczna, samodzielna praca słu-

chacza z tekstem fachowym,
● formy socjalne: praca w parach, grupach, indywidualna i w plenum. 

Jako przykładowe zadania i ćwiczenia można wymienić: definiowanie pojęć, 
uporządkowanie informacji, przyporządkowanie pojęć i ich wyjaśnień, przypo-
rządkowanie gatunków i form do fragmentów tekstów literackich, znalezienie 
błędu w definicji i poprawienie go, rozpoznawanie technik pisarskich w tek-
ście literackim, graficzne przedstawienie budowy tekstu literackiego (schema-
tu kompozycyjnego, wersyfikacyjnego itp.), formułowanie pytań i odpowiedzi 
na pytania do tekstu literackiego, gry dydaktyczne (planszowe, odgrywanie ról 
i in.), żywe obrazy, napisanie własnego tekstu 'literackiego' w formie wybranego 
gatunku literackiego z wykorzystaniem odpowiednich wytycznych, wyszuka-
nie informacji na dany temat w prezentowanym filmie (tekście do słuchania), 
sporządzanie notatek, sporządzanie ćwiczeń dla innych słuchaczy, prezentacja 
(graficzna, multimedialna), pisanie blogu, pisanie hiperfikcji, ćwiczenia interak-
tywne, Web Quests.

2.4. Przebieg procesu dydaktycznego

Historia literatury. Zgodnie z wytycznymi ramowego programu studiów 
(Stasiak 1995), w myśl którego wykład ma być najrzadszą formą nauczania, zre-
zygnowano z organizacyjnego podziału kursu literatury na wykłady i ćwiczenia. 
Wiedza historyczno- i teoretycznoliteracka przekazywana jest podczas semina-
riów łączących obie te formy zajęć. Nie istnieją wykłady w tradycyjnej formie, 
na których studenci przyjmują wiedzę tylko przez kanał słuchowy i robią notat-
ki. Wszystkim fazom nauczania frontalnego (metody podające, wykłady) towa-
rzyszą materiały wizualne, aby ułatwić przyswajanie wiedzy dzięki aktywiza-
cji kanału wzrokowego. Należą tu zarówno wizualizacje statyczne, jak obrazy, 
zdjęcia, schematy, postery, kolaże, jak również materiały audiowizualne (filmy 
dydaktyczne i dokumentalne, ekranizacje, nagrania przedstawień teatralnych) 
oraz multimedialne materiały cyfrowe (prezentacje Power-Point, materiały dy-
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daktyczne na CD, materiały filmowe z You Tube). Naczelną zasadą prezentacji 
materiału jest jego dydaktyzacja. Zarówno wykłady nauczyciela jak i materiały 
audiowizualne są zaopatrzone w ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia 
ze słuchu lub rozumienia tekstu czytanego, które jednocześnie umożliwiają ela-
borację przekazywanych informacji i dzięki temu powodują lepsze przyswajanie 
i zapamiętywanie wiedzy. Dzięki zastosowaniu ćwiczeń rozwijanie sprawności 
językowych i przyswajanie wiedzy literackiej wspomagają się i uzupełniają wza-
jemnie.

Jako ćwiczenia do literatury sprawdzają się wszystkie typy ćwiczeń znane 
z dydaktyki języków obcych: ćwiczenia lukowe, przyporządkowanie, znalezie-
nie kolejności, prawda-fałsz, wyszukiwanie błędów, wyszukiwanie słów, ‘co nie 
pasuje do pozostałych elementów’, krzyżówki, quizy i wiele, wiele innych.6 Ćwi-
czenia są rozwiązywane przez studentów podczas słuchania wykładu nauczycie-
la lub oglądania filmu czy prezentacji Power-Point. Zastępuje to robienie notatek. 
Rozwiązania sprawdzane są po zakończeniu wykładu w plenum. W pierwszym 
przykładzie ćwiczenia słuchacze muszą podczas wykładu przyporządkować 
grupy zabytków literatury staro-wysoko-niemieckiej do ich charakterystyki: 

Übung 1. Gruppen der althochdeutschen Literatur.

Welche Gruppen der althochdeutschen Literatur werden in den folgenden Sätzen näher er-
läutert?

● Kirchliche Übersetzungsliteratur: Satz ............................
● Germanische mündliche Literatur, später schriftlich festgehalten: Satz ....................
● Übergang von der heidnisch-germanischen zur christlich-deutschen Literatur: Satz .........
● Weltliche Gebrauchsliteratur: Satz.............................................

1. Die ersten Schriftdenkmäler entstanden aus dem Bedarf, lateinische Texte in die Sprache des 
Volkes zu übertragen.

2. Es gab auch Texte, die sich nicht wie üblich mit der Religion beschäftigten, sondern aus den 
Bedürfnissen der Verwaltung entstanden. Sie waren aber nicht immer in der deutschen Spra-
che verfasst, sondern öfter im Latein.

3. Aus der germanischen Tradition der mündlich überlieferten Literatur stammen manche Texte 
im Stabreim, die später aufgeschrieben wurden. Die Kirche hatte es freilich verboten, diese 
heidnischen Texte auch mündlich zu verbreiten, sie wurden nur zufällig aufgeschrieben.

4. Als Vorgabe für die schriftstellerische Tätigkeit dienten lateinische religiöse Texte, die dem 
einfachen Volk in seiner Sprache mitgeteilt werden sollten. Die Kirche brauchte sie zur Chri-
stianisierung.

5. Manche Texte waren in der alten germanischen (also noch heidnischen) Form aufgeschrieben 
– d.h. im Stabreim, aber sie hatten schon den modernen christlichen Inhalt und waren in den 
deutschen Sprachen althochdeutsch und altniederdeutsch (= altsächsisch) verfasst.7

6 Ćwiczenia interaktywne do historii literatury znajdują się na stronie http://literatur-
didaktik.republika.pl/elearning.html (20.05.2012) oraz w Turkowska 200�a:233–247. Planowane 
jest również wydanie podręcznika z ćwiczeniami do literatury niemieckiej, por. zapowiedź wy-
dawnicza na http://literaturdidaktik.republika.pl/ Ubungsbuch.html (20.05.2012).

7 Rozwiązanie: Kirchliche Übersetzungsliteratur: 1, 4, Germanische mündliche Literatur, 
später schriftlich festgehalten: 3, Übergang von der heidnisch-germanischen zur christlich-
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Inne typy ćwiczeń podczas wykładu to np. przyporządkowanie wyjaśnień 
do pojęć lub treści dzieł literackich do ich tytułów. Słuchacze otrzymują osob-
ne kartki z tytułami (pojęciami) i osobne ze streszczeniami (definicjami pojęć) 
i rozwiązują ćwiczenia podczas słuchania wykładu i oglądania prezentacji Po-
wer-Point. Bardzo kształcącym ćwiczeniem jest też układanie (podczas wykładu 
lub filmu lub po ich zakończeniu) clusteru do epoki literackiej w atrakcyjnej 
wizualnie formie kwiatu (por. Barockblume, Turkowska 200�a: 243–245).8

Jako przykład ćwiczenia towarzyszącego filmowi posłuży ćwiczenie na ro-
zumienie ze słuchu do pierwszych dwóch minut filmu dydaktycznego „Immer 
wächst und blüht Verlangen”. Romantik:

Übung 2. Verbinden Sie die Sätze richtig (Proszę właściwie połączyć zdania):9

1. Romantik ist die letzte große Kulturepo-
che,

2. Sie entsteht fast zu gleicher Zeit wie die 
Weimarer Klassik –

3. Das Ziel der Romantik ist es,
4. Dabei revolutioniert sie alle Lebensbere-

iche:
5. Im Mittelpunkt steht
�. Gefühl und Phantasie
7. Romantik ist mehr als eine Kulturepoche:

a. die vom Rationalismus der Aufklärung 
und der vollendeten Formen der Klassik 
getrennte Einheit von Geist und Natur 
wiederherzustellen.

b. sind alles.
c. die für ganz Europa gilt.
d. das subjektive Empfinden des Einzelnen.
e. sie ist Weltanschauung und Lebensgefühl 

zugleich.
f. Dichtung und Politik, Musik und Wissen-

schaft, Philosophie und Kunst.
g. gegen Ende des 18. Jh.

Inne ćwiczenie do filmu Das Land der Griechen mit der Seele suchend… 
Die Weimarer Klassik łączy słuchanie ze zrozumieniem z rozszerzaniem wie-
dzy literackiej. Słuchacze otrzymują arkusze ćwiczeń z 7 informacjami o We-
imarze z epoki Goethego, z których trzech brakuje w filmie, ale przekazują 
dodatkową wiedzę. Słuchacze muszą zdecydować, które informacje słyszeli 
w filmie, a których brakowało. Takie samo ćwiczenie do wyżej wymienionego 
filmu o romantyzmie dotyczy postaci E.T.A. Hoffmanna: spośród 15 infor-
macji o jego życiu i twórczości siedmiu brakuje w filmie. Słuchacze muszą je 
znaleźć. Często stosowane są też np. ćwiczenia lukowe, w których słuchacze 
uzupełniają brakujące słowa lub informacje podczas oglądania filmu.

Teoria literatury. Tradycja kształcenia neofilologicznego zaleca naucza-
nie teorii literatury w ramach osobnego kursu ‘Wstęp do literaturoznawstwa’ 
na pierwszym roku studiów, a czasem nawet już w 1. semestrze. Z powodu 
problemów językowych, typowych dla początkujących studentów, kurs ten 
prowadzony jest niekiedy po polsku, co niweczy możliwość jednoczesnego 

deutschen Literatur: 5, Weltliche Gebrauchsliteratur: 2.
8 Por. http://elisa20.republika.pl/Barockblume.jpg (20.05.2012).
9 Rozwiązanie: 1c, 2g, 3a, 4f, 5d, �b, 7e.
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rozszerzania kompetencji obcojęzykowej. Aby uniknąć tej wady, w omawia-
nym kursie zadecydowano o rozłożeniu treści tego przedmiotu na cały trzy-
letni okres kształcenia literackiego bez podziału na osobne przedmioty. Taka 
forma kursu, nazwanego właśnie dlatego ‘Historia literatury z elementami 
literaturoznawstwa’, umożliwia jednoczesną pracę nad wszystkimi aspekta-
mi literatury: historią, teorią oraz analizą i interpretacją dzieła literackiego 
w ramach jednego przedmiotu. Kurs literatury rozpoczyna się czterema se-
minariami poświęconymi kolejno: wyznacznikom literatury („Co to jest li-
teratura?”), strukturze literaturoznawstwa jako dziedziny naukowej („Co to 
jest literaturoznawstwo?”), podziałowi na rodzaje literackie i teorii rozwoju 
historycznoliterackiego. Teksty wykładów zdydaktyzowane są w formie ćwi-
czeń na rozumienie tekstu czytanego.10 Tematy te stanowią wprowadzenie do 
problematyki następnej części kursu, która poświęcona jest kolejnym epokom 
literackim i zaczyna się od średniowiecza. Seminaria poświęcone są na prze-
mian przedstawieniu epoki i pracy nad tekstem literackim (jednym lub wie-
loma), charakterystycznym dla danej epoki. Teksty z epok od średniowiecza 
do baroku są fragmentami dzieł, do których studenci rozwiązują ćwiczenia, 
głównie o charakterze językowym. Począwszy od Oświecenia pracuje się nad 
całymi dziełami.

Zniesienie podziału na osobne przedmioty: historię literatury, teorię lite-
ratury, interpretację dzieła literackiego i integracja tych aspektów pozwala na 
połączenie wiedzy w celu stworzenia na lekcji spójnego, koherentnego obra-
zu rozwoju historycznoliterackiego. Dzięki temu można łatwiej i przystępniej 
przedstawić powiązania epoki z tekstem literackim a zagadnienia teoretycz-
noliterackie omawiać na przykładach aktualnie omawianych lektur oraz wy-
kazać ich praktyczną rolę podczas analizy i interpretacji tekstu. I tak np. teoria 
dramatu i kryteria formalnej analizy tekstu dramatycznego omawiane są przy 
okazji dramatów Schillera z epoki Klasyki Weimarskiej, teoria i analiza liryki 
oraz wersologia i retoryka towarzyszą wierszom z okresu modernizmu, a teo-
ria epiki i kryteria analizy tekstów powieściowych – powieściom z czasów 
Republiki Weimarskiej. Pozostałe tematy z teorii literatury to m.in. teorie lite-
ratury (estetyka recepcji, gender studies), hermeneutyka, dekonstrukcja, inter-
pretacja literacka. Tematy te są zdydaktyzowane jako ćwiczenia do czytania 
i omawiane w ramach przedmiotu ‘Czytanie’ w 5. semestrze (por. ćwiczenia 
do kolejnych rozdziałów w Turkowska 2011). 

Praca nad tekstem literackim ma szczególne znaczenie dla rozwoju 
kompetencji literackiej. Ponieważ czytanie długich tekstów o skomplikowa-
nej strukturze w języku obcym sprawia słuchaczom najwięcej trudności, ich 
dydaktycznemu opracowaniu poświęcono najwięcej uwagi, aby ułatwić im to 
zadanie. Słuchacze mają do dyspozycji wiele zadań pomocnych przed i pod-
czas domowej lektury tekstów, które przygotowują ich do kontaktu z kom-
pleksowym dziełem literackim od strony językowej i treściowej i pomaga-

10 Por. ćwiczenia do kolejnych rozdziałów w Turkowska 2011.
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ją dzięki temu lepiej zrozumieć tekst. Na lekcji poprzedzającej omawianie 
lektury przeprowadzana jest obszerna faza przygotowawcza, kontynuowana 
w ramach domowej pracy własnej słuchaczy. Obok ‘wstępu informacyjnego’ 
(informacje o kontekście historycznoliterackim, historii powstania dzieła, 
materiale historycznym) dużą uwagę poświęca się wprowadzeniu do fabuły 
dzieła. Słuchacze antycypują jego treść, opowiadają lub piszą historyjki do 
fragmentów tekstów, wybranych scen, trailerów do filmów (ekranizacji po-
wieści lub przedstawień teatralnych, które można znaleźć na You Tube), lub 
opowiadają historie, w których występują postaci z danej lektury. W ten spo-
sób zaznajamiają się z treścią dzieła, co owocuje jego lepszym zrozumieniem 
podczas czytania. Samodzielnej domowej lekturze towarzyszą ‘zadania pod-
czas czytania’, które odnoszą się do treści i najważniejszych miejsc tekstu, 
które są ważne dla interpretacji. Przed czytaniem słuchacze zaznajamiają się 
również z arkuszem pytań, według których będzie przebiegała interpretacja 
dzieła na następnej lekcji. Orientacja, jakie zagadnienia będą przedmiotem 
rozważań, pomaga lepiej skoncentrować się na ważnych miejscach tekstu i do-
brze go zrozumieć. Tradycyjna hermeneutyczna analiza i interpretacja dzieła 
zajmują podczas seminarium najwięcej czasu, ale na nich nie kończy się praca 
nad tekstem. Jest ona wzbogacona o kreatywną twórczość studentów. Ostat-
nią fazą pracy nad tekstem jest praca metodami zorientowanymi na działanie 
(handlungsorientierte Methoden). Słuchacze piszą np. własne teksty w formie 
stylu sekundowego (Sekundenstil, technika pisarska naturalizmu), monologu 
wewnętrznego, przeprowadzają wywiady z postaciami literackimi, budują 
żywe obrazy, przeprowadzają gry z podziałem na role (Rollenspiele, Planspie-
le), dyskusje, piszą listy do postaci, recenzje książek i wiele innych.11 Ak-
tywność tego rodzaju rozwija produktywną kompetencję literacką, wyzwa-
la kreatywność, pozwala na emocjonalne reakcje na tekst literacki i osobiste 
przeżywanie tekstu.

Kurs literatury uzupełniony jest o omawianie treści związanych z literaturą 
na innych przedmiotach, szczególnie praktycznej nauce języka (czytanie, rozu-
mienie ze słuchu, sprawności zintegrowane) na zasadzie integracji międzyprzed-
miotowej. W ramach przedmiotu ‘słuchanie’ rozwiązuje się np. ćwiczenia do 
wierszy niemieckich poetów (program Lyrik für Alle na You Tube, gdzie aktor 
Lutz Görner recytuje wiersze i opowiada o ich autorach), pieśni romantycznych, 
słuchowisk, audiobooków, ekranizacji powieści, fragmentów przedstawień te-
atralnych i oper Mozarta oraz audycji literackich (np. cykl Lauter schwierige 
Patienten z Marcelem Reich-Ranickim na You Tube).

Rozwój nowych mediów pozwala na rozszerzenie aktywizujących metod zo-
rientowanych na działanie o aktywność słuchaczy w internecie. Nowe media 
i internet są naturalnym środowiskiem aktywności dla dzisiejszego pokolenia 
uczniów, a kontakt z nimi – ich ulubionym zajęciem. Wykorzystanie nowych 

11 Por. dokładne przedstawienie metod zorientowanych na działanie i ich wykorzystanie 
w dydaktyce literatury, Turkowska 200�a:143–194.
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mediów i internetu w procesie literackiego kształcenia pełni ważną rolę mo-
tywacyjną. Część pracy nad interpretacją tekstu można dziś prowadzić online: 
komunikować się na tematy literackie za pomocą maili, blogu, własnej strony 
internetowej, platformy moodle. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zbio-
rowym pisaniu fikcyjnych tekstów na przystosowanych do tego stronach, prze-
prowadzać własne projekty w internecie (np. tworzenie hipertekstowych reade-
rów do liryki, pisanie hiperfikcji)12, prowadzić własny blog (por. blog literacki 
studentów NKJO w Radomiu literaBLOGtur)13 i wiele innych. Szczególnie wiel-
ką zaletą internetu jest to, że umożliwia on rozwijanie produktywnej kompeten-
cji literackiej, udział w życiu literackim kraju języka docelowego i przekonuje 
o nieustającej żywotności literatury i jej roli w życiu kulturalnym, społecznym 
i w rozwoju duchowym i emocjonalnym każdego człowieka. Jest to nadrzędnym 
celem kształcenia literackiego.

18-letnia praktyka nauczania według przedstawionego powyżej modelu prze-
konuje o jego dużej efektywności w zakresie przyswajania sobie materiału na-
uczania przez studentów. Cele nauczania, określone w rozdz. 4.2., zostają w każ-
dym trzyletnim cyklu nauczania zrealizowane. Studenci chętnie biorą aktywny 
udział w lekcjach literatury i mają na ogół pozytywny do niej stosunek jako do 
ważnej części kultury kraju języka docelowego, o czym świadczą liczne ewalu-
acje kursu. 

Metodycy i dydaktycy literatury w Niemczech i Polsce doceniają walory na-
uczania literatury zorientowanego na działanie, według którego prowadzony jest 
niniejszy kurs. Jest ono obecnie wiodącą koncepcją w dydaktyce literatury na 
gruncie niemieckim. Model ten jest natomiast ciągle jeszcze krytykowany przez 
tradycyjnych literaturoznawców wśród polskich germanistów, dla których na-
uczanie literatury w szkolnictwie wyższym musi być teoretycznie zorientowane 
według struktury literaturoznawstwa jako dziedziny naukowej i którzy zarzuca-
ją mu m.in. brak naukowości i ‘instrumentalizację tekstu literackiego’.
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Karolina Sot-Sosnowska
Janosch na lekcji języka niemieckiego. Praca 
z tekstem literackim.

Wiele czynników przemawia za stosowaniem tekstów literackich jako ma-
teriału dydaktycznego. W nauczaniu języka obcego mogą one służyć przede 
wszystkim jako podstawa do doskonalenia wszystkich sprawności językowych. 
Utwory literackie obejmują bogatą tematykę, różnorodne problemy, które można 
omawiać, oceniać i interpretować. Poza tym są kopalnią wiedzy o charakterze 
kulturoznawczym, jak również zawierają treści realioznawcze o sposobie życia 
w kraju języka docelowego, jego mieszkańcach i ich problemach. Postaci wystę-
pujące w każdym utworze można charakteryzować, porównać. Ponadto praca 
z tekstami literackimi na zajęciach języka obcego dostarcza uczniom przeżyć es-
tetycznych. Zapoznanie uczących się z różnymi rodzajami tekstów, jak opowia-
dania, legendy, bajki, baśnie, satyry, piosenki, wiersze stanowi istotny bodziec 
motywacyjny do pogłębiania znajomości języka.1

W mojej pracy dydaktycznej uwzględniam to, przeprowadzając lekcje z za-
stosowaniem tekstów literackich. Jako nauczyciel języka niemieckiego, szcze-
gólnie zainteresowany dydaktyką literatury, sama również piszę konspekty 
lekcji z wykorzystaniem tekstów literackich oraz jestem autorką innowacji pe-
dagogicznej ‚Z literaturą niemiecką za pan brat‘, którą zamierzam realizować od 
roku szkolnego 2012/2013. Innowacja ta została opracowana z myślą o uczniach 
rozpoczynających naukę języka niemieckiego w liceum. 

Integracyjny charakter szkoły, w której uczę, zmusza do specyficznej organi-
zacji zajęć edukacyjnych z języka obcego, doboru odpowiednich technik i metod 
pracy. Zajęcia ujęte w programie innowacyjnym są kierowane do uczniów, któ-
rzy są szczególnie zainteresowani przedmiotem i chcą poszerzać swoje wiado-
mości i umiejętności z zakresu języka niemieckiego oraz lepiej poznać kulturę 
krajów niemieckojęzycznych.

Z uwagi na specyfikę szkoły utwory literackie są stosowane również prze-
ze mnie w celach terapeutycznych, ponieważ odpowiednio dobrane teksty same 
w sobie mają potencjał powodujący zmiany w emocjach i intelekcie osób, które 
są z nimi konfrontowane.

Inspiracją do napisania dydaktyzacji do historyjki Janoscha Ich liebe 
eine Tigernete był mój udział wraz z uczniami w lekcji otwartej ‘Świat ludzi 
i zwierząt u Janoscha’. Na podstawie obserwacji można było stwierdzić, że 
lekcja bardzo podobała się uczniom, co skłoniło mnie do napisania scenariusza 
i przeprowadzenia lekcji właśnie w tej klasie, która uczestniczyła w zajęciach 
otwartych.

1 O roli literatury na lekcji języka obcego piszą m.in. Esselborn 1990, Becker 1992, Tur-
kowska 200�.
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Janosch, którego prawdziwe nazwisko brzmi Horst Eckert, to najpopularniej-
szy ilustrator i autor książek dla dzieci w Europie, grafik, malarz i pisarz. Uro-
dził się w 1931 roku w Zabrzu na Górnym Śląsku. Tam powstał też jego świat 
wrażeń i wspomnień, korzenie jego fantazji. Rzeczywistością Janoscha stał się 
świat bajki realizujący się twórczo w opowiadaniach o dziwnych zdarzeniach 
i ich ilustracjach. Historyjka Janoscha z internetu to prequel do jego opowiada-
nia Ich liebe eine Tigerente (1999), gdzie postaciami są Żaba Günter i Tygrysia 
Kaczka (Tigerente).2

1. Tekst i uzasadnienie wyboru tekstu

W poniższej historyjce Żaba Günter spotyka Tygrysią Kaczkę i zakochuje się 
w niej od pierwszego wejrzenia. Kaczka nie umie mówić, tylko piszczą jej drew-
niane kółka, ale zakochany Günter interpretuje te dźwięki jako zgodę, żeby ją 
pocałował i żeby została jego żoną. Günter pokazuje jej podwodny świat, gdzie 
królem jest jego ojciec, ale drewniana Kaczka ciągnie go na wierzch. Wynajmują 
więc pokój w Kaczej Wiosce obok szkoły dla nurków i żyją razem długo i szczę-
śliwie (co jest tematem opowiadania Ich liebe eine Tigerente). 

Janosch

Die Tigerente und der Frosch

Einmal sagte der Frosch zu der Tigerente: 
„Ach bitte, darf ich dich ein wenig küssen?” Die Tigerente antwortete nicht, denn sie war ja 

aus Holz.
Da rutschte der Frosch näher zu ihr und stieß sie dabei mit der Pfote an. So dass sie mit einem 

Rad quietschte: 
„Rühiiit…”
„JA!!” rief der Frosch. „Oh, sie hat JA gesagt”, und er fing sofort an, sie ein wenig zu küssen. 

Nach Art der Frösche: ziemlich heftig. Die Tigerente ließ ihn gewähren (denn sie war ja aus Holz), 
so dass er meinte, sie habe sich in ihn verliebt, und darum fragte er sofort weiter, ob sie denn seine 
Frau werden wollte. Dabei ließ er sie los, sie rollte ein bisschen, und das Holz knarrte: 

„Rrrrrr … harr.”
„FREILICH! Oh, sie hat FREILICH JA gesagt”, jubilierte der Frosch, nahm sie sofort bei der 

Schnur und fuhr sie heim. Heim in das Reich seines Vaters, der unten im Teich ein König war. Die 
Tigerente folgte ihm, sie musste ohnehin dorthin gehen, wo die Schnur sie hinzog. Denn sie war 
ja aus Holz. Wenn es bergauf ging, trug der Frosch die Tigerente auf seinen Händen. Nach Art der 
alten Kavaliere, denn sie war eine Dame. Für den Frosch. 

Oben zeigte er ringsum, soweit sein Finger reichte, und quakte:
„Alles das da, was du hier nicht sehen kannst, denn es befindet sich unter dem Wasser, gehört 

dir und mir, denn es gehört meinem Vater. Dort werden wir wohnen, und wir passen auch gut 
zusammen, denn ich bin ein Wassertier und du bist ein Wassertier.”

Als es bergab ging, quakte der Frosch:
„Bergauf habe ich dich getragen, bergab kannst du mich tragen, denn wir sind schon so gut 

wie Mann und Frau. Einmal ich dich und einmal du mich, getragen.”

2 „32. FE: Imperium ze Śląska”. Gazeta Wyborcza (Katowice) 2002, nr 275, s. 2.
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„Kannst du schwimmen? ” fragte der Frosch.
„Na klar kannst du schwimmen, du bist ja aus Holz.” Und er zog seine Unterwassertracht an 

… und schipp!! ging es mit einem gewagten Sprung in die Tiefe. Heimwärts. Beide zusammen. 
„Du kannst wohl nicht so gut tauchen, was?” quakte der Frosch. Denn die Tigerente zog ihn 

nach oben. Holz zieht unter Wasser immer nach oben. Und er band sich die Schnur fester um das 
Handgelenk. „Ein Fahrrad. Kannst du es sehen?” sagte der Frosch.

„Damit fuhr ich neun Jahre in die Schule. War alles unnötiger Quatsch dort. Hab nichts da-
zugelernt.”

„Vaters Buick, amerikanisches Modell. Kaum gefahren, Vater kann gar nicht Auto fahren. 
Vater hat 13 Autos. Alles unnötiger Mist. Was braucht ein Frosch ein Auto, weiβt du … Da hinten: 
Vaters Schloss! Kannst du es sehen … voller Glimmer, Flimmer und schimmelig gepolstert…”

Er hatte die Tigerente im Schwitzkastengriff untergehakt, den Kopf unter dem Arm, denn je 
tiefer Holz unter Wasser kommt, um so mehr zieht es nach oben. Als sie in Vaters Schloss kamen, 
breitete der Frosch die Arme aus, um seinen Vater zu begrüβen. Dabei hat er wohl die Tigerente 
losgelassen, und sie entschwand nach oben. Holz bleibt nicht unter Wasser. Holz schwimmt lieber 
oben. Der Frosch sofort hinterher. Ein starker Wind trieb sie ans Ufer, der Frosch konnte kaum 
folgen. Und als er sie aus dem Wasser zog, quietschten und knarrten die Räder, und der Frosch 
vermeinte zu verstehen, sie habe gesagt, sie liebe ihn wohl, würde aber lieber hier oben in einem 
kleinen Zimmerchen mit ihm wohnen …

„O ja”, quakte der Frosch, „o ja, das möchte ich auch.” Und er mietete im Entendorf, genau ne-
ben der Tauchstation, so ein kleines Zimmerchen, denn das war Zeit seines Lebens schon immer 
sein Traum gewesen: mit einer Dame an einem freundlichen Gewässer in einem Zimmerchen mit 
rosa bemalten Wänden wohnen und nichts arbeiten müssen. Und gleich daneben die Tauchstation. 
Und so lebten sie ziemlich lange und glücklich zusammen …

… was den Frosch betraf.3

Alegoryczny bajkowy świat bliski jest wyobraźni młodego człowieka, ma-
gicznemu sposobowi myślenia młodzieńca oraz jego potrzebom psychicznym, 
ponieważ silnie przeżywa on fantastyczne i alegoryczne fikcje literackie, które 
zaspakajają jego tęsknotę za niezwykłością (por. Markiewicz 1980: 78).

Świat przedstawiony prezentowanego tekstu literackiego jest uczniom w wy-
starczającej mierze znany. Tematyka miłości jest młodzieży bliska, dlatego też 
mogą oni na tej lekcji zaktywizować i wykorzystać posiadaną już wiedzę i do-
świadczenia życiowe. Problematyka i wymowa (przesłanie) historyjki są łatwe 
do odczytania, co sprawia, że uczniowie nie powinni mieć problemów ze zro-
zumieniem tego tekstu. Ponieważ prezentowany jest on wraz z obrazkami, jest 
łatwiejszy do zrozumienia, jego struktura jest przejrzysta. Długość tekstu jest 
dostosowana do kompetencji językowych uczniów. Prezentowana historyjka jest 
doskonałym bodźcem do dyskusji, przedstawiania własnego stanowiska, wyra-
żania poglądów, umożliwia ona również identyfikowanie się młodego czytelnika 
z bohaterami, (Günterem i Tygrysią Kaczką), daje możliwość niejednoznacznej 
interpretacji, jest punktem wyjścia do produktywnego mówienia oraz kreatyw-
nego pisania.

3 http://www.unet.univie.ac.at/~a87270�3/Humor/TigerEnte/ (20.05.2012). Tekstowi to-
warzyszą liczne obrazki Janoscha ilustrujące treść historyjki.
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2. Przebieg lekcji

Lekcja została zaplanowana dla drugiej klasy liceum. Celami lekcji są: roz-
wój swobodnego mówienia, kreatywnego pisania, jak również poszerzenie słow-
nictwa. 

PRZEBIEG LEKCJI KOMENTARZ DYDAKTYCZNY

1. Faza przygotowująca i wprowadzająca.

1. Na początku lekcji uczniowie słucha-
ją piosenki pt. Meine kleine Tigerente (patrz 
rozdz. 3. Materiały i arkusze ćwiczeń). W tek-
ście mają odnaleźć nazwę zwierzęcia. 

2. Następnie nauczycielka prezentuje przez 
rzutnik folię z czterema obrazkami (patrz 
rozdz. 3. Materiały i arkusze ćwiczeń). Prosi 
uczniów, aby powiedzieli swoje skojarzenia do 
tych obrazków. Słowa, które mogą być pomoc-
ne w dalszej pracy, zostają zanotowane przez 
nauczycielkę na tablicy. Potem uczniowie do-
kładnie przyglądają się obrazkom i wymyślają 
w parach historyjki, w których występują zapi-
sane na tablicy słowa. 

3. Następnie ochotnicy prezentują efekty 
swojej pracy opowiadając głośno swoje histo-
ryjki całej klasie. 

Cele: Rozbudzenie u uczniów zaintereso-
wania kolejnymi fazami lekcji, wprowadze-
nie do tematu, rozgrzewka leksykalna, rozwój 
umiejętności mówienia i słuchania.

Formy pracy: Praca samodzielna, praca 
w parach, praca z całym zespołem.

1. Muzyka w wysokim stopniu przyczynia 
się do nauki języka obcego, bowiem pełni ona 
wiele funkcji np.: motywującą, odprężającą, 
językową, dydaktyczną, realioznawczą. Dla-
tego też na początku lekcji uczniowie słuchają 
piosenki. Muzyka wpływa również bardzo do-
brze na koncentrację. 

2. Obrazki służą natomiast do usystematy-
zowania zdobytego już wcześniej słownictwa 
oraz poznania nowego, które będzie pomocne 
na kolejnych etapach lekcji. Nauczycielka kie-
ruje tokiem myśli uczniów, ażeby wymienio-
nych zostało jak najwięcej słów, które wystąpią 
w tekście. Przy okazji tego zadania uczniowie 
ćwiczą mówienie.
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2. Faza prezentacji z ćwiczeniami.

1. Uczniowie pracują w grupach czterooso-
bowych. Każda grupa otrzymuje kopertę z ob-
razkami i porozcinanym tekstem. (Załącznik 
1). Grupy mają przyporządkować obrazki do 
poszczególnych fragmentów tekstu. Obrazki 
są ponumerowane w kolejności od 1 do 8. Po 
wykonaniu zadania uczniowie z poszczegól-
nych grup czytają tekst na głos. 

2. Po przeczytaniu zostaje objaśnione słow-
nictwo oraz sprawdzone zrozumienie tekstu. 

3. Następnie nauczycielka zadaje pytanie: 
„Co wydarzyło się później?” Uczniowie pracu-
ją w parach i wyrażają swoje przypuszczenia, 
wymyślając dalszy ciąg historii. Następnie 
uczniowie siedzący obok siebie zamieniają się 
miejscami tak, żeby każdy rozmawiał z nowym 
partnerem. W tych nowych parach opowiadają 
sobie nawzajem te historyjki, które wymyślili.

4. Uczniowie otrzymują drugą część tekstu 
w formie rozsypanki oraz pozostałe obrazki. 
Ich zadanie polega na przyporządkowaniu tek-
stu do obrazków. Tym razem kolejność obraz-
ków jest podana (Załącznik 2).

5. Następnie uczniowie porównują swoje 
historyjki z oryginalnym tekstem, wskazując 
na różnice i podobieństwa. Ewentualne błędy 
poprawiają członkowie innych grup i nauczy-
cielka. 

�. Uczniowie zadają pytania odnośnie 
słownictwa i tekstu. 

Cele: Rozumienie tekstu, rozwój umiejęt-
ności produktywnego mówienia.

Formy pracy: Praca w grupach, praca z ca-
łym zespołem.

1. Zastosowane w tej fazie aktywne i pro-
duktywne formy pracy pomagają pokonać 
uczniom stres oraz zapobiegają automatycz-
nemu czytaniu tekstu. Tekst prezentowany 
jest stopniowo, fragmentami, ażeby umożliwić 
młodym czytelnikom intensywniejsze wczyty-
wanie się w treść tekstu, wzbudzić u nich uczu-
cie napięcia oraz oczekiwania na ciąg dalszy, 
pobudzić ich wyobraźnię a w konsekwencji 
umożliwić stawianie hipotez. Ponieważ tekst 
przedłożony jest uczniom w formie rozsypan-
ki, pozwala to na większą koncentrację z ich 
strony na elementach gramatycznych i syn-
taktycznych, decydujących o spójności tekstu. 
Obrazki pełnią funkcję pomocy wizualnej. 

3. To zadanie rozwija sprawność mówie-
nia w autentycznej sytuacji komunikacyjnej. 
Uczniowie nie znają historyjki, którą wymyśli-
li ich nowi partnerzy, więc słuchają z zaintere-
sowaniem, a mówiący starają się opowiedzieć 
swoją historyjkę w sposób jak najbardziej zro-
zumiały.

4. Grupa, która najlepiej wykona to za-
danie, otrzymuje od nauczycielki plusy, co 
jest motywacją do dalszej pracy. Po objaśnie-
niu słownictwa nauczycielka sprawdza, czy 
uczniowie zrozumieli poszczególne części tek-
stu, stawiając pytania do jego treści. 

5. Czekając na dalsze fragmenty oraz po-
równując je z własnymi przypuszczeniami, 
uczniowie koncentrują się bardziej na opisy-
wanych wydarzeniach. Sprzyja to lepszemu 
zrozumieniu tekstu.
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3. Faza interpretacji tekstu.

Uczniowie spontanicznie wyrażają swoje 
reakcje na tekst, zadając własne pytania do Ty-
grysiej Kaczki i do Żaby Güntera. 

Zadanie to ma formę zawodów. Uczniowie 
pracują w dwóch grupach, gdzie w jednej mu-
szą się wcielić w rolę Tygrysiej Kaczki, nato-
miast w drugiej w rolę Żaby Güntera i nawza-
jem zadają sobie pytania. 

Następnie nauczycielka stawia uczniom 
pytanie: „Ist Liebe zu einem Spielzeug oder zu 
einer anderen Sache möglich?”(„Czy można 
kochać zabawkę lub inną rzecz?”) 

Uczniowie zajmują stanowisko w tej kwe-
stii. 

Cel: Rozwój produktywnych sprawności 
językowych.

Formy pracy: Praca indywidualna, praca 
z całym zespołem.

Bardzo ważnym elementem jest to, że 
uczniowie po przeczytaniu tekstu mają moż-
liwość wypowiedzenia swojego zdania. Przez 
spontaniczne wypowiedzi młodych ludzi na-
uczycielka przekonuje się, w jakim stopniu 
uczniowie zrozumieli tekst. Uczniowie mają 
także możliwość porozmawiać na ważny te-
mat, jakim jest miłość. Interpretują oni prezen-
towane w tekście wydarzenia przez pryzmat 
własnych przeżyć i doświadczeń. Przy okazji 
tego ćwiczenia odnoszą się do swoich wspo-
mnień z dzieciństwa i dokonują interpretacji 
tekstu na podstawie własnego doświadczenia 
życiowego zgodnie z tezami estetyki recepcji. 

4. Faza ćwiczeń.

1. Następne zadanie polega na napisaniu 
przez uczniów w grupach historyjki, która za-
czyna się od następujących słów: „Eines Tages 
ist ein Wunder geschehen: die Tigerente be-
gann zu sprechen...” („Pewnego dnia zdarzył 
się cud. Tygrysia Kaczka zaczęła mówić…”). 
Uczniowie piszą mazakami na dużych arku-
szach papieru.

2. Po napisaniu prace zostają rozwieszo-
ne na ścianie. Uczniowie czytają teksty. Na 
tych, które im się najlepiej podobają, rysują 
uśmiechnięte buzie. Autorzy najlepszych prac 
zostają nagrodzeni dobrymi ocenami. 

3. Na koniec lekcji uczniowie oceniają, jak 
im się podobały dzisiejsze zajęcia. Na tablicy 
nauczycielka przykleja 3 rysunki: największy 
przedstawia uśmiechniętą Tygrysią Kacz-
kę, średni mniej uśmiechniętą, a najmniejszy 
smutną. Uczniowie rysują znak + pod tą kacz-
ką, która wyraża ich nastrój.

Cele: Rozwój sprawności kreatywnego pi-
sania. Formy pracy: Praca w grupie oraz z ca-
łym zespołem. 

1. Zadanie to ma na celu rozwijanie 
u uczniów myślenia twórczego. Dzięki wy-
myślaniu własnych historii uczniowie mogą 
rozwijać swoją wyobraźnię. Ćwiczenie rozwija 
również sprawność pisania.

2. Pochwała oraz pozytywne oceny ze stro-
ny nauczycielki działają na uczących się mo-
tywująco. Uczniowie nabierają pozytywnego 
stosunku emocjonalnego do języka i literatury 
niemieckiej i chęci do dalszych ćwiczeń tego 
rodzaju w przyszłości.

3. Uczniowie powinni po lekcji angażują-
cej ich emocje mieć okazję wyrazić je podczas 
ewaluacji lekcji.
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3. Materiały i arkusze ćwiczeń

Piosenka o Tygrysiej Kaczce znajduje się na You Tube: http://www.youtube.
com/watch?v=QTeUADvmyhs (20.05.2012).

Obrazki prezentowane w fazie wstępnej to obrazki nr 1, �, 8, 11 ze strony 
http://www.unet.univie.ac.at/ ~a87270�3/Humor/TigerEnte/ (20.05.2012).

Załącznik 1. Rozcięty tekst (do niego obrazki 1–8 ze strony http://www.unet.
univie.ac.at/~a87270�3/Humor/TigerEnte/)

E.
Einmal sagte der Frosch zu der Tigerente: 
„Ach bitte, darf ich dich ein wenig küssen?” Die Tigerente antwortete nicht, 

denn sie war ja aus Holz. Da rutschte der Frosch näher zu ihr und stieß sie dabei 
mit der Pfote an. So dass sie mit einem Rad quietschte:

„Rühiiit …”
„JA!!” rief der Frosch.
H.
„Oh, sie hat JA gesagt”, und er fing sofort an, sie ein wenig zu küssen. Nach 

Art der Frösche: ziemlich heftig. Die Tigerente ließ ihn gewähren (denn sie war 
ja aus Holz), so dass er meinte, sie habe sich in ihn verliebt, und darum fragte er 
sofort weiter, ob sie denn seine Frau werden wollte. Dabei ließ er sie los, sie rollte 
ein bisschen, und das Holz knarrte: 

„Rrrrrr … harr.”
A.
„FREILICH! Oh, sie hat FREILICH JA gesagt”, jubilierte der Frosch, nahm 

sie sofort bei der Schnur und fuhr sie heim. Heim in das Reich seines Vaters, 
der unten im Teich ein König war. Die Tigerente folgte ihm, sie musste ohnehin 
dorthin gehen, wo die Schnur sie hinzog. Denn sie war ja aus Holz.

B.
Wenn es bergauf ging, trug der Frosch die Tigerente auf seinen Händen. Nach 

Art der alten Kavaliere, denn sie war eine Dame. 
Für den Frosch.
G.
Oben zeigte er ringsum, soweit sein Finger reichte, und quakte: 
„Alles das da, was du hier nicht sehen kannst, denn es befindet sich unter 

dem Wasser, gehört dir und mir, denn es gehört meinem Vater. Dort werden wir 
wohnen, und wir passen auch gut zusammen, denn ich bin ein Wassertier und du 
bist ein Wassertier.
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C.
Als es bergab ging, quakte der Frosch:
„Bergauf habe ich dich getragen, bergab kannst du mich tragen, denn wir 

sind schon so gut wie Mann und Frau. Einmal ich dich und einmal du mich, 
getragen.”

F.
„Kannst du schwimmen?” fragte der Frosch. 
„Na klar kannst du schwimmen, du bist ja aus Holz.” Und er zog seine 

Unterwassertracht an.
D.
… und schipp! ging es mit einem gewagten Sprung in die Tiefe. Heimwärts. 
Beide zusammen.

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild � Bild 7 Bild 8

Załącznik 2. Rozcięty tekst (do niego obrazki 9–18 ze strony http://www.unet.
univie.ac.at/~a87270�3/Humor/TigerEnte/)

L.
„Du kannst wohl nicht so gut tauchen, was?” quakte der Frosch. Denn die 

Tigerente zog ihn nach oben. Holz zieht unter Wasser immer nach oben. Und er 
band sich die Schnur fester um das Handgelenk.

O.
„Ein Fahrrad. Kannst du es sehen?” sagte der Frosch. 
„Damit fuhr ich neun Jahre in die Schule. War alles unnötiger Quatsch dort. 

Hab nichts dazugelernt.”
M.
„Vaters Buick, amerikanisches Modell. Kaum gefahren, Vater kann gar nicht 

Auto fahren …
Vater hat 13 Autos. Alles unnötiger Mist. Was braucht ein Frosch ein Auto, 

weißt du …”
R.
„Da hinten: Vaters Schloss! Kannst du es sehen … voller Glimmer, Flimmer 

und schimmelig gepolstert …” Er hatte die Tigerente im Schwitzkastengriff 
untergehakt, den Kopf unter dem Arm, denn je tiefer Holz unter Wasser kommt, 
um so mehr zieht es nach oben.

P.
Als sie in Vaters Schloss kamen, breitete der Frosch die Arme aus, um seinen 

Vater zu begrüßen …
K.
… dabei hat er wohl …
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Bild 9 Bild
10

Bild
11

Bild
12

Bild
13

Bild
14

Bild
15

Bild
16

Bild
17

Bild
18

Rozwiązanie:
Załącznik 1
1 2 3 4 5 6 7 8
E H A B G C F D

Załącznik 2
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
L O M R P K N J S I

4. Sprawozdanie z przeprowadzonej lekcji

Lekcja została przeprowadzona w drugiej klasie liceum. Na początku zajęć 
uczniowie usłyszeli piosenkę o Tygrysiej Kaczce. Ich zadanie polegało na tym, 
że musieli odgadnąć, jakie zwierzę występuje w piosence. Piosenka bardzo po-
dobała się uczniom i nawet rozśmieszyła ich, przez co atmosfera na lekcji stała 
się swobodniejsza, a ich zainteresowanie dalszym przebiegiem lekcji znacznie 
wzrosło. Potem uczniowie zanotowali temat do zeszytu. Następnie nauczycielka 
pokazała uczniom obrazki na rzutniku. To były cztery wybrane z tekstu zdję-
cia. Uczniowie przyjrzeli się obrazkom, a następnie mówili swoje skojarzenia 
do nich, które nauczycielka notowała na tablicy. Potem uczniowie mieli za zada-
nie wymyślić w parach historyjki. Ochotnicy prezentowali efekty swojej pracy. 
Przed następnym zadaniem nauczycielka podzieliła klasę na cztery grupy, każąc 
uczniom losować kolorową karteczkę z numerem. Każda grupa otrzymała ko-
pertę z obrazkami i porozcinanym tekstem. Ich zadanie polegało na przyporząd-
kowaniu obrazków do poszczególnych akapitów tekstu. Wyjaśniono słownictwo, 
po czym nauczycielka sprawdziła zrozumienie tekstu przez uczniów. Po wyko-
naniu ćwiczenia tekst został głośno odczytany przez grupy. W przypadku, gdy 
uczniowie popełnili błędy w przyporządkowaniu, były one poprawiane przez 
inne grupy. Ażeby wzbudzić ciekawość u młodzieży, historia została przerwa-
na. Nauczycielka zapytała o jej dalszy przebieg. Młodzi czytelnicy mieli różne 
pomysły, np.: „Die Tigerente und der Frosch Günter sind ums Leben gekom-
men”, (Tygrysia Kaczka i Żaba Günter stracili życie) albo „Sie haben lang und  
glücklich gelebt”, (żyli pod wodą długo i szczęśliwie). Przy tym ćwiczeniu zosta-
ła pobudzona fantazja uczniów. 

Następnie uczniowie otrzymali drugą część tekstu w formie rozsypanki. 
Musieli oni przyporządkować obrazki do odpowiednich fragmentów tekstu. Po 
wykonanym zadaniu porównali ich własne historie z oryginalnym tekstem oraz 
wskazali podobieństwa i różnice.
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W fazie interpretacji uczniowie byli bardzo aktywni. Opowiadali własne hi-
storie z dzieciństwa. Ponieważ zadanie z pytaniami skierowanymi do Tygrysiej 
Kaczki i do Żaby Güntera przeprowadzone zostało w formie zawodów, sprawiło 
ono uczącym się dużą przyjemność. Uczniowie pracowali w dwóch grupach, 
w jednej musieli się wcielić w rolę Tygrysiej Kaczki, natomiast w drugiej w rolę 
Żaby Güntera. Najpierw jedna grupa zadawała pytania, a następnie druga. Oto 
przykładowe pytania zadawane przez uczniów: „Wie alt bist du?” („Ile masz 
lat?”), „Warum sprichst du nicht?” („Dlaczego nic nie mówisz?”), „Heiratest du 
mich?” („Czy wyjdziesz za mnie?”). Ta zabawa sprawiła uczniom wiele radości, 
pochłaniając przy tym dużo czasu. Dlatego też uczniowie ostatnie zadanie, czyli 
pisanie historyjek musieli dokończyć w domu. Na następnych zajęciach prace 
zostały odczytane, a najlepsze zostały nagrodzone przez nauczycielkę dobrymi 
ocenami. 

Atmosfera na tej lekcji była bardzo swobodna. Uczniowie nie mieli żadnych 
zahamowań przed wypowiedziami w języku obcym i bardzo aktywnie brali 
udział w lekcji, otwarcie wyrażając swoje zdanie. Zadania miały również na celu 
angażować osobowość uczniów, ich emocje i zainteresowania. 

Uczniom bardzo podoba się praca z tekstami literackimi, ponieważ mogą oni 
doświadczyć czegoś nowego, a dzięki niepowtarzalnemu charakterowi tekstów 
literackich atrakcyjność zajęć lekcyjnych jest dużo wyższa. Dlatego też jako 
nauczyciel języka niemieckiego wsłuchuję się w potrzeby uczniów i włączam 
elementy literatury do procesu nauczania języka niemieckiego, spełniając przy 
tym wymogi zawarte w treściach nauczania podstawy programowej dla szkół 
ponadgimnazjalnych. 
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Małgorzata Zdybiewska
Intercultural Studies and ELT: methodology 
and materials

1. Introduction

The communicative approach to Teaching English as a Foreign Language in 
Poland has become dominant in the FLT methodology since the beginning of 
the last decade of the 20th century. When it was introduced it was perceived as 
a welcome shift from grammar-translation method that was based on teaching 
of the classical languages, Latin and Greek. This shift was accompanied by 
radical political and social changes in Polish society. Improved access to global 
information resulted in more openness and choice in learning and teaching 
materials. Very soon the Polish FLT market was flooded with great numbers 
of all kinds of textbooks by British, and to a smaller extent American, leading 
publishers.

What is more, there was a huge interest in learning and teaching English. With 
the disappearance of political and technological restrictions there was a growing 
awareness of different cultures and multiple perspectives. These shifts were 
indeed revolutionary both in their character and pace. It is difficult to describe 
the changes that had taken place because the country is still in a state of flux and 
the time perspective is too limited to make objective judgements.

However, the new enhanced status of Teaching English as a Foreign Language 
and improved access to information about other countries has whetted students’ 
and teachers’ appetites for new course book materials and resources. Fortunately 
enough, these needs have been met by rapid advancement in information 
technology.

2. The Communicative Approach: the pros and cons

The Communicative Approach or Communicative Language Teaching are 
‘umbrella’ terms to describe classroom practice which teaches students how to 
communicate. It has been widely accepted that when we communicate we use the 
language to accomplish some function, such as negotiating, promising or arguing. 
Moreover, these functions are usually carried out in the social context. A speaker 
will choose a particular language register depending on his relationship with the 
person he is addressing. For example, he may be more formal while addressing his 
employer than his friend. The principles underlying the Communicative Approach 
include some good language learning and teaching strategies that widen the 
language range used in TEFL classroom. First of all, teachers are recommended 
to use whenever possible ‘authentic language’, i.e. language as it is used in a real 
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context. This involves up-to-date materials which offer a much wider choice of 
topics and allow learners to gain insight into real-life situations. At the same time 
this principle does away with textbook style and changes dramatically the role of 
the teacher in the classroom. He or she stops being the only authority and source 
of knowledge but becomes a facilitator or mediator of information that is made 
accessible to learners through the medium of the language taught.

Secondly, the target language becomes a vehicle for classroom communication 
and not just an object of study. There is a shift from ‘what’ to ‘how’ because 
the main goal is to communicate using a variety of linguistic forms. There is 
also a focus on real language use. Communication involves learning how to bind 
sentences together so students have to learn about coherence and cohesion.

Thirdly, to facilitate meaningful communication teachers are recommended 
to establish situations likely to promote communication. Students usually work 
in pairs and groups. Communicative interaction in the classroom encourages 
cooperation among students who learn how to express their opinions and beliefs 
in a non-threatening environment. Games, role-plays and problem-solving tasks 
are often arranged because they create situational contexts for real-life exchange. 
Finally, students are encouraged to develop strategies that allow them to interpret 
language as it is actually used by native speakers.

To sum up, the goal of the Communicative Approach is to build students’ 
communicative competence, which involves their being able to use the language 
appropriate to a given social context. Students’ knowledge of the linguistic forms, 
vocabulary and functions is necessary to make the right choice in a particular act 
of communication and they must be able to choose the most appropriate form 
taking into account the social context and the roles of the interlocutors. Students 
are first of all communicators who are actively engaged in negotiating meaning 
in a given social context.

There are a number of difficulties that students and teachers encounter in 
a communicative classroom. The primary problem is the question of control of 
teaching/learning environment. In real-life communication, the speaker usually 
has a choice what he/she wants to say and how he will say it. If the language 
activity is tightly controlled, learners’ choices are restricted. If, on the other 
hand, the activity is open, it may result in a communication break or in a mono-
language classroom in a return to learners’ native language, e.g. Polish. Next, 
true communication has a purpose. It is quite a challenge to create a wide variety 
of learning/teaching situations in which communication will occur in a natural 
way.

However, the most serious drawback is the social context in which real-life 
communication usually occurs. Linguistic competence, the knowledge of forms 
and meanings, is just one facet of communicative competence. To function in 
a foreign language the learner has to take into consideration the social situation 
in order to convey his intended meaning in an appropriate way. That is not an 
easy matter because the learner might lack appropriate knowledge and experience 
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to make the right language choice. There might be huge differences in codes of 
behaviour that have their origin in different cultural backgrounds. Thus Michael 
Byram who argued that language teaching inevitably involves teaching culture 
developed a concept of intercultural competence (Byram 1997).

3. Intercultural Communication – New Directions and 
Opportunities in ELT

Building language learners intercultural competence involves developing 
cultural studies skills that involve, among other aspects, comparing and 
contrasting: 
● Developing C1/ C2 comparisons: identifying similarities and differences,
● Recognizing cultural misunderstandings,
● Recognizing and analyzing culture specific attitudes and patterns of 

behaviour,
● Activating prior knowledge and experience, enabling students to make 

comparisons and draw conclusions.
Inevitably, the skills of comparing and contrasting open new doors in 

classroom practice. To be able to compare your own culture with the target culture 
or cultures you have to know who you are. Thus a foreign language class might 
give you not only an insight into the target culture but into your own. Language 
learners while learning about other cultures also learn about their own. The aim 
is to teach them how to be more detached about their own culture and more 
tolerant of other cultures.

Through intercultural activities in the foreign language classroom students 
learn how to explore the complex relationship between language and what we 
may call 'cultural identity'. As Kramsch points out in Language and Culture: 
“Although there is no one-to-one relationship between anyone’s language and his 
or her cultural identity, language is the most sensitive indicator of the relationship 
between an individual and a given social group” (Kramsch 1998:77).

In foreign language teaching the term ‘intercultural’ usually refers to 
situations in which learners try to understand the ‘target’ culture and negotiate 
complex cultural meanings. The problem lies in the fact that the ‘target’ culture 
is not homogeneous. Learners have to be made aware that within the ‘target’ 
culture there are huge differences and they depend on the various ethnic, social 
and professional groups belonged to. What is more, mobility, professional 
development and the course of an individual’s life might give a person multiple 
cultural complex identities.

What follows is that in a contemporary complex multicultural world a foreign 
language learner can no longer rely on a textbook alone. There is a strong need 
for a variety of ELT materials that would support the introduction of intercultural 
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approaches and that would respond to the changing role of English in the world 
and the needs of learners. 

Intercultural materials should fulfil several goals. As all people show culturally 
conditioned behaviours, students should be made aware of conventional behaviour 
in common situations in the target culture. They should also be made aware of 
cultural connotations of words and phrases and be able to make generalizations 
about the target culture. The role of a teacher is to stimulate learner’s curiosity 
and encourage empathy about different cultures. In this context ‘Culture in ELT 
project’ developed by British Council Poland aiming at developing intercultural 
competence in teachers and learners has become valuable support for Polish 
teachers of English. 

4. Culture in ELT – a British Council Project

Michael Byram in his Cultural Studies in Foreign Language Education said 
among other things:

In addition to the cultural meaning carried by the functions of language, language embodies 
the values and artifacts of culture through referential meaning. In order to teach these linguistic 
meanings, the language teacher has need of analysis of the values and artifacts to which they 
refer, an analysis which is other than linguistic. For the language teacher needs a discipline 
on which to depend for this aspect of his teaching just as much as linguistics is the discipline 
underlying the teaching of syntax, pragmatics and phonology, or awareness of the nature of 
language. The academic discipline which has concerned itself with the analysis of other cultures 
– as a step towards understanding the fundamental nature of man – is social anthropology (Byram 
1989:42). 

That is why we need a new approach to language teaching and learning 
based on developments of ethnography. Language students and teachers can use 
ethnographic techniques to enhance their capacity to mediate between different 
cultural identities, which they may experience in the ‘global village’. If one 
wants to become a fluent and competent speaker of a foreign language, it is not 
enough to work on one’s linguistic competence only. The development of cultural 
competence is of equal importance. Hopefully through ethnographic experience 
the students can become intercultural speakers.

It seems inevitable that in view of rapid globalisation and frequent encounters 
with other cultures, there is a need to prepare language teachers to raise their 
learners’ awareness of other cultural backgrounds and teach skills that will allow 
students deal successfully with a foreign language in a multicultural context. 

The CELT project that was set up by British Council in response to changes 
in Poland took advantage of modern technology. Web pages for teachers and 
learners of English in Poland provided a wide range of intercultural materials 
that were easily accessible on the Internet. There were fifteen issues of these 
materials (Views of Britain, Festivals, Education, Government, Youth Culture, 
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Sport, Health, Identity, Myths and Legends, the Countryside, 2001 – Back to the 
Future, Holidays, Heritage, Multilingual World and Media). Created by a team of 
Polish and British teacher trainers, they provided authentic language, academic 
articles, facts and figures, lesson plans, quizzes and competitions, language 
corner, book and web reviews, and links and bibliographies, relating to these 
themes. 

These materials aimed to support Polish teachers in the introduction of 
a cultural element into their lessons. One of the key aims of the project was also 
to create a network of teachers who were willing to become actively involved 
in propagating an intercultural approach to British Studies in Polish classrooms 
(Pulverness 2003, 2005).

The following practical classroom language activities foster the learners’ skills 
of cultural observation and interpretation and help students explore everyday 
cultural practices, at home and abroad. They include using patterns of nonverbal 
communication, images, literary texts, concepts, artifacts and film clips as 
potential teaching materials that may help learners become culture observers.

4.1. Warm-up: How to… observe nonverbal 
communication

Divide your students into pairs. Each pair gets a piece of paper with information 
how people greet each other in one of the parts of the world. Ask your students 
to study the information carefully and then demonstrate the greeting in front of 
the class. The remaining students observe carefully, analyse what the greeting 
involves and try to guess from which part of the world the greeting comes. 

Greeting around the world:

India The ‘namaste’. Put your hands together in front of your 
chest as if you want to pray, and bow slightly.

USA A firm handshake with direct eye contact.
Near East The ‘salaam’. Lift your right hand to your heart, then to 

your forehead and from there upward and outwards. Ac-
company this gesture with the words: ‘Salaam Aleykum’.

Aleuten Slap the person opposite you lightly on the top of the head, 
or the shoulder.

Maori tribes in 
New Zealand

Rub noses.

Some tribes from 
East Africa

Spit in front of your partner’s feet.

Belgium Three kisses, alternating, on the cheeks.
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Israel Shake your partner’s hand, or embrace them – depending 
how well you know them. And say: ‘Shalom’.

Turkey Take your partner’s hand with both of your hands, or em-
brace them, and kiss on both cheeks.

Some people from 
Tibet

Stick out your tongue.

Russia After a firm handshake, both people hug each other and 
kiss on the cheeks, alternating, two or three times.

Japan Bend forward, with a straight back, to an angle of roughly 
15 degrees.

Latin America The ‘abrazo’. Hug your partner and give them a few frien-
dly taps on the back.

Some tribes in 
Kenya

Touch your partners’ palms gently with your own palms, 
and then bend your fingertips over your partner’s finger-
tips. (Take turns).

4.2. How to… debunk stereotypes 

(Debunk – expose the falseness of something, reveal the truth behind a rumour 
or story).

Stereotypes are a very good starting point for intercultural learning. Here are 
some activities that reveal dangers of stereotyping. 

A. Do you know the British?
Which of the following terms would you associate with Britain and the 

British? 

reserved literary
rich traditional
funny loud
charming boring
sophisticated hi-tech
romantic exciting
hypocritical miserable
eccentric ironic
xenophobic tolerant
self-deprecating over-sensitive
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Which of the above would you associate with Poland and the Polish? Are there 
any other terms you would add? 

B. What makes something ‘British’ or ‘Polish’?
This activity is suitable for an advanced level.
In this activity the notions of ‘Britishness’ and ‘Polishness’ are explored. 

To begin with, ask your students to locate the following items on a scale from 
1 (least British or not British at all) through to 5. At the beginning they should 
miss out any items in the list they do not know. The students work with partners 
and they should discuss their ideas as they go along. 

Cricket Harrods

Fish and chips Chintz designs
The Crown Jewels on display in the 
Tower of London Roast beef and Yorkshire pudding

Reggae Bowler hat

Chinese restaurants Talking about the weather

When your students have finished, ask them to compare their results with 
other people’s findings. Now ask your students to consider the following question: 
Is there a common characteristic, or set of characteristics, which consistently 
provides a basis for defining something as ‘British’? If so, how would they define 
the notion of ‘Britishness’? (There are no right or wrong answers!) 

Then regroup your students and ask them to brainstorm 5 items that are 
typically ‘Polish’.

Finally, as a follow-up ask your students to research on the Internet the listed 
items (both British and Polish) Are they ready to revise any of the judgements 
they have made – either about individual cases or about overall criteria – in the 
light of this extra information? (Adapted from Durant 1997:10–39).

C. The Stiff Upper Lip
The poem Finders Keepers by John Agard, a black British poet, is an 

opportunity for students to explore further the issues of identity and stereotypes. 
‘The Stiff Upper Lip’ was supposed to be characteristic of a certain type of 
reserved Englishman who did not show his emotions. 

Introduce the following phrases to your students:
1. stiff upper lip – the characteristic ability of the English to stay calm and 

unemotional in a crisis; especially when in pain or distress; alluding to the 
concealing of emotions by compressing the lips,

2. finders keepers – a saying: whoever finds something has the right to keep it
3. Lost & Found – lost property office
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Then ask your students to read the poem Finders Keepers by John Agard and 
find the above phrases in the text. 

John Agard

Finders Keepers 

This morning on the way to Charring Cross
I found a stiff upper lip
Lying there on the train seat
Finders Keepers
I was tempted to scream
But something about that stiff upper lip
left me speechless
It looked so abandoned so unloved
like a frozen glove
nobody bothers to pick up
I could not bear to hand in
That stiff upper lip 
to the Lost & Found
So I made a place for it
in the lining of my coat pocket
and said
Come with me to the Third World
You go thaw off (Agard 1985:45).

Questions:
● What is the poet’s reaction to the ‘stiff upper lip’?
● What does the ending refer to?
● Does the poem suggest that the image of Britain has changed over the years?
● There has been evidence (e.g. the public outpouring of grief over the death of 

Princess Diana) that challenged some of the stereotypical characteristics of 
the British, like the idea of ‘the stiff upper lip’. Can you think of other events, 
which would also challenge these stereotypes?

D. Jokes based on stereotypes
Many countries make jokes about a particular group or nationality being 

stupid. The Brits make jokes about the Irish. The Poles make jokes about the 
police. The Canadians make jokes about Newfoundlanders. The French make 
jokes about the Belgians… and so it goes on. Below is an example of a German 
joke (and an ironic one at that!): 

Q. What’s the difference between Heaven and Hell?
A. In Heaven, the Brits are the comedians, the Germans are the engineers and the French are 

the lovers. In Hell, the Germans are the humorists, the French are the engineers and the Brits are 
the lovers. 
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Ask your students what they envision when they imagine a stereotypical Pole. 
It is almost impossible to avoid stereotypes. But we must be careful to remember 
that a stereotype is not a truth. 

E. A Martian Sends A Postcard Home by Craig Raine
Before reading a poem with your students ask them how an alien would 

stereotype humankind. Make a list of adjectives. 

Craig Raine

A Martian Sends A Postcard Home

Caxtons are mechanical birds with many wings
and some are treasured for their markings -

they cause the eyes to melt
or the body to shriek without pain.

I have never seen one fly, but
sometimes they perch on the hand.

Mist is when the sky is tired of flight
and rests its soft machine on ground:

then the world is dim and bookish
like engravings under tissue paper.

Rain is when the earth is television.
It has the property of making colours darker.

Model T is a room with the lock inside -
a key is turned to free the world

for movement, so quick there is a film
to watch for anything missed.

But time is tied to the wrist
or kept in a box, ticking with impatience.

In homes, a haunted apparatus sleeps,
that snores when you pick it up.

If the ghost cries, they carry it
to their lips and soothe it to sleep

with sounds. And yet they wake it up
deliberately, by tickling with a finger.

Only the young are allowed to suffer
openly. Adults go to a punishment room
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with water but nothing to eat.
They lock the door and suffer the noises

alone. No one is exempt
and everyone’s pain has a different smell.

At night when all the colours die,
they hide in pairs

and read about themselves -
in colour, with their eyelids shut (Raine 2007:111).

F. Martian anthropology exercise
If you work with advanced students you may try this ‘Martian anthropology 

exercise’ as a follow-up. Divide your students into small groups and after 
explaining what the task involves, give each group a different area to explore e.g. 
health and medicine, family life, etc. They should report to the whole group by 
preparing a poster presentation.

You are a team of anthropologists from Mars, coming to this strange new 
culture, Earth, to examine various aspects of the way of life here and how so-
ciety functions. Your task is to collect information by observing and/or intervie-
wing people. You need to find as much as possible about: 

HEALTH AND MEDICINE: (typical illnesses, cures, etc.) by observing/in-
terviewing people at a local school, or a clinic. 

FAMILY LIFE: (roles, authority, attitudes to child rearing, etc.) by obse-
rving/interviewing people at a fast food restaurant, a playground or a super-
market. 

ECONOMY AND BUSINESS (attitudes to money, power relations, indi-
vidualism, etc.) by observing/interviewing people at a bookstore, restaurant or 
supermarket.

ART FORMS AND FINE ARTS (cultural expression, beauty ideals, etc.) by 
observing/interviewing people in a museum, art gallery, or a park (Gochenour 
1993:78) 

G. The Shapes of Poland – a postcard project
This activity is addressed to teenagers who would like to use their creative 

skills. First display sets of postcards from Scotland, England or Ireland that show 
most typical images of these countries. Then tell your students that they are in 
the postcard business. Their task is to design a set of postcards called ‘Shapes of 
Poland’ showing the most typical Polish images.
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It is a group activity. Each group may actually draw or paint their postcards and 
then present their ideas to others. A natural follow-up is a classroom discussion 
whether the presented postcards show stereotypes or reflect reality.

The activity teaches students to reflect upon their own cultural identities.

H. Critical incidents
Critical incidents are simple, but often effective, ways of investigating cultural 

differences which cause communicational misfires. They may be useful for 
training learners to think ‘ethnographically’, to ‘decentre’ from their everyday 
habits of thought, and to understand a cultural situation. 

Give the following short text to your students to read and ask them to consider 
possible reasons for conflict. This exercise is suitable for advanced adult students, 
e.g. business English groups.

An American teacher on a short multicultural summer course decided to 
give a party to her students, so she invited them to her house. The Japanese arri-
ved at 8 pm and ate much of the food; however, they left at 10 pm just as Italians 
were arriving. At around midnight the Latin Americans arrived, by which time 
the food was finished, but they stayed singing and dancing, until about four. The 
Saudis did not turn up at all. Should she ever hold a party again?

Comment: The situation described above is based on the slightly different 
cultural expectations of ‘partying’. Cultural differences can arise regarding the 
time parties occur, and what happens during them (eating, drinking, dancing). 
The Japanese tend to function in groups, and the Saudis would probably avoid 
attending anything which might involve alcohol and non-halal food. If the Latin 
Americans had not been told a specific time, they would not have arrived either: 
in Brazil, the utterance, ‘You must come around sometime’ often functions as 
a simple indicator of friendship, unless it is accompanied by a date and time. 
An American, however, may regard this expression as a more definite invitation 
(Corbett 2003:112). 

4.3. How to… explore the notion of self-identity

This set of activities is based on literary passages exploring the notion of 
multi-cultural identity.

● What is important to your sense of self-identity?
Ask your students to discuss in pairs to what extent the following identify 

them as a person. They should put these categories in order of importance.
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Circle of friends
My interests

My principles and values
Emotions and feelings

Being Polish
My town, my region

Being a parent
My intelligence

A. Multicultural identities
The increasing ethnic diversity of British society means it is difficult to define 

what makes someone British. 
Ask your students to read e-mails sent by participants of BBC on-line 

discussion on multicultural Britain. In view of recent waves of immigration to 
the U.K would Polish participants have the same attitudes?

There is nothing truly special about being British – the UK is just one country out of twenty 
or so in the European Union. We British people should start feeling more ‘European’ rather than 
British. We should celebrate the heritage and culture of Europe instead of Britain. Why? Firstly, 
British people come from all over the world. Secondly, the British non-immigrants, the people that 
have lived in the isles for hundreds of years, are not 100% descendants of the original inhabitants 
of the Isles - namely Britons and Celts. Rather, the British White are a mixed breed with French 
blood, German blood, Norse blood, Roman blood, etc. (Yichen Li, UK )

I was born in England from a multicultural background, my father being Palestinian and my 
mother being half British and half French-Canadian. Having left England when I was ten it has 
been many years since I have lived in the UK. But when I get off the plane in Heathrow and see 
all the chocolates I know I’ m home. Best of British (M .Kaloti, Canada). 

My passport... Nothing more, nothing less. (Anon, UK).

I was born in Afghanistan and came to Britain (legally) as a child with my parents - I am 
a British Afghan. I am proud to be British and proud to be an Afghan. I value the cultural and 
religious diversity of the British society. Being a citizen is about making positive contribution to 
society and living in harmony with others. We Brits moan too much instead of appreciating the 
good things that we have!! (Safia, London).

When people ask me where I am from I say I am British, even though I am of Chinese origin. 
I am proud to say I am British and have always thought of myself as such. Being British is more 
than just having a passport, it’s about caring about what happens to this great country, and be 
it crime, the NHS or immigration. I am proud to come from a country which welcomed my 
parents and which has given me the freedom to do what I want without being discriminated 
against because of my sex or race. Being British is having the freedom go about our daily lives 
without having to worry about our right to democracy, but then protecting it when the need arises. 
Anybody who cares about this country and what happens in it is British in one way or another. 
(Michelle Wong, UK).

If someone asks me where I come from I would tell them the city I live in I would never 
say my Nation. I don’t feel a sense of Patriotic pride. I certainly wouldn’t fall over myself for 
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the monarchy despite all that is said, but nor do I think they are the worst thing happening this 
century. Mind you, I do think that at times British fashion rocks and we do a mean fish and chips, 
and a good pint. (Mel, UK).

The idea of Britishness as a unique and proud concept is out of date, embarrassing and 
downright rude to other people with different ethnic backgrounds. Heritage and culture are not 
important in this modern and enlightened age. The future is important - my future, your future 
and the future of society as a whole. People need to be more aware of themselves, their capabilities 
and achievements and not to live in the past. (Paul M Deakins, Manchester, UK).

To be British is to be multicultural. The 4 nations that make up Britain, each with their own 
cultures, the many peoples that conquered us in our ancient history and the many we conquered 
in more recent times have all contributed to our multi-cultural culture and multi-lingual language. 
(James, UK). (BBC News Online 2002). 

B. Who am I? – Identity dilemma
The aim of this activity is to develop interpretation and critical awareness by 

exploring insights from literary texts. 
Ddivide your class into four groups and give members of each group one 

passage to study. The following Reader Response Worksheet may help your 
students understand the selected passages from the novels. Reader Response 
Sheet:

Short summary My reaction or interpretation
Language I don’t understand Other questions I have about the text

The next step involves students working in their groups: comparing notes 
and sharing what they have learnt about the person they read about and his/her 
attitude to the idea of ‘self-identity’ 

Then they are regrouped in such a way that the members of a new group have 
access to all four passages.

First grouping:
ABCD, ABCD, ABCD, ABCD, ABCD
Second grouping:
AAAA, BBBB, CCCC, DDDD.
The students’ task is to give 1 min oral report about their passage to members 

of their new group. 
In these short passages learners can identify with a central character who is 

usually an outsider experiencing a strong sense of frustration and alienation with 
the surrounding cultural milieu.

It was a constant source of embarrassment to me that our front garden was the odd one out 
in the village, a boring rectangle of lumpy grass bordered with various herbs that mama grew 
to garnish our Indian meals. `This is mint, beti,’ she would say, plucking the top of a plant and 
crushing the leaves under my nose, `This one thunia... coriander I mean ... this lemon verbena, 
you can make tea from this ...’ I did not want things growing in our garden that reminded me of 
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yesterday’s dinner; I wanted roses and sunflowers and manicured hedges and fountains where the 
blackbirds would come and sip. I wanted to see mama in a big hat doing something creative with 
a pair of pruners.(Anita and Me by Meera Syal, 2004:15).

My name is Karim Amir, and I am an Englishman born and bred, almost. I am often considered 
to be a funny kind of Englishman, a new breed as it were, having emerged from two old histories. 
But I don’t care – Englishman I am (though not proud of it), from the South London suburbs and 
going somewhere. Perhaps it is the odd mixture of continents and blood, of here and there, of 
belonging and not, that makes me restless and easily bored. Or perhaps it was being brought up 
in the suburbs that did it. Anyway, why search the inner room when it’s enough to say that I was 
looking for trouble, any kind of movement, action and sexual interest I could find, because things 
were so gloomy, so slow and heavy, in our family, I don’t know why. Quite frankly, it was all 
getting me down and I was ready for anything. Then one day everything changed. In the morning 
things were one way and by bedtime another. I was seventeen. (The Buddha of Suburbia by Hanif 
Kureishi, 1990:3)

A few months earlier, on Magid’s ninth birthday, group of very nice looking white boys with 
meticulous manners had turned up on the doorstep and asked for Mark Smith. 

‘Mark? No Mark here,’ Alsana had said, bending down to their level with a genial smile. 
‘Only the family Iqbal in here. You have the wrong house.’ 

But before she had finished the sentence, Magid had dashed to the door, ushering his mother 
out of view. 

‘Hi, guys.’ 
‘Hi, Mark.’ 
‚Off to the chess club, Mum.‘ 
‚Yes, M-M-Mark,‘ said Alsana, close to tears at this final snub, the final replacement of ‚Mum‘ 

for ‚Amma‘. ‚Do not be late, now.‘ (White Teeth by Zadie Smith, 2000:154).

My mother says I’m becoming ‘English’. This hurts me, because I know she means I’m 
becoming cold. I’m no colder than I’ve ever been, but I’m learning to be less demonstrative. I learn 
this from a teacher, who, after contemplating the gesticulations with which I help myself describe 
the digestive system of a frog, tells me to ‘sit on my hands and then try talking’. I learn my new 
reserve from people who take a step back when we talk, because I’m standing too close, crowding 
them. Cultural distances are different, I later learn in a sociology class, but I know it already. 
I learn restraint from Penny, who looks offended when I shake her by the arm in excitement, as 
if my gesture had been one of aggression instead of friendliness. I learn it from a girl who pulls 
away when I hook my arm through hers as we walk down the street – this movement of friendly 
intimacy is an embarrassment to her. (Lost in Translation by Eva Hoffman, 1989:14�–7).

Follow-up discussion.
The session may finish with the general discussion during which the following 

questions may be considered:
1. What emotions do the characters from the discussed passages express?
2. Is the notion of ‘self-identity’ especially important to teenagers?
3. What is important to your ‘sense of self-identity’?

C. Film showing: Bend it like Beckham
The above set of activities will prepare your students to a film showing. Bend 

it Like Beckham (2002) was Gurinder Chadha’s second UK feature film, coming 
eight years after her surprise hit, Bhaji on the Beach (1994) and it was very popular 
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in Britain. It raised a number of issues such as gender identity, multiculturalism 
and issues of national identity. 

Film Synopsis: 

In Hounslow, west London. 18 year old Jess Bhamra dreams of playing professional football 
like her idol David Beckham, but her Punjabi Sikh parents have more conventional plans for her: 
a law degree and marriage. Jules, a white female striker, spots Jess playing park football and 
invites her to join the local women’s team. Jules hopes to play for the US Women’s League, but 
is discouraged by her mother who worries about her apparent lack of interest in boys, unaware 
that Jules has a crush on the team’s coach Joe. Joe recognises the potential of both women, but 
becomes aware of the obstacles Jess faces due to her parents’ attitude. 

Joe is forced to help with the preparations for the wedding of her older sister Pinky, and is 
then banned from playing football for shaming the family by exposing her legs in shorts. Pinky’s 
future in-laws assume that Jules is Jess’ ‘boyfriend’ and break off the engagement. Jess resorts 
to playing in secret. At an away match in Germany, the growing attraction between Jess and 
Joe causes Jules to break off her friendship with Jess. At the league semi-final, Jess is sent off 
for retaliating against racial abuse. She returns home to find that Pinky’s wedding is now going 
ahead - on the date of the final, where a US team scout will be present. Despite pleas from Joe and 
a conciliatory Jules, Jess is resigned to never playing again. 

At the wedding party, Mr Bhamra realises Jess’ misery and tells her to slip away to play in the 
second half of the final, where she scores a goal. Jess and Jules are both awarded scholarships to 
the US; and Jess’ romance with Joe looks set to continue.1

4.4. How to… raise intercultural awareness

These small-scale activities attempt to foster the development of intercultural 
skills e.g. the ability to make sense of ‘culturally loaded terms’.

A. What’s this? 
In this short activity an artefact is used as a pretext for speaking and an 

opportunity for intercultural comparisons e.g. a ‘worry stone’ made of Connemara 
marble.

With origins in Ancient Greece, ‘worry stones’ are smooth, polished gemstones 
in the shape of an oval with a thumb-sized indentation. Held between the index 
finger and thumb, rubbing them is believed to lessen one’s worries. This action 
is a type of stimulation, which can often create feelings of calmness and reduce 
stress levels. They enjoyed relatively large popularity in the 1970’s.

B. A Magic Box
This short exercise involves making a collection of ‘culturally loaded items’ 

connected with a given country and putting them into a ‘Magic Box”. The 
students are then invited to guess what ‘the Magic Box’ contains. Next they are 
encouraged to create their own collections. The selected items may be real or 
imaginary. Here are some examples: 

1 www.screenonline.org.uk (20.05. 2012).
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POLAND SCOTLAND USA
A lump of coal A thistle Chewing gum
A piece of amber St. Andrew’s Cross A dollar bill
A stamp bearing the 
Polish national emblem 
(an eagle)

A piece of tartan cloth A bottle of cola

A Polish flag An image of a bagpiper An American flag

C. Possessions
This activity is based on two photographs from ‘Oxford Guide to British and 

American Culture’, which show possessions of a white American family and 
a white British family that are laid out for the photographer in front of their 
houses. It is interesting to see which possessions each family has chosen to 
display, and what item they treasure most. The possessions are a mixture of 
furniture and appliances considered essential for modern American and British 
life, and more personal things such as books, sports equipment and pictures. The 
photographs are from a set of pictures taken in countries throughout the world to 
show differences in quantity and type of possessions between families typical of 
each country. They were taken in 1993-4 for the book ‘Material World’ by Peter 
Menzel (1994), published to celebrate the United Nations’ International Year of 
the Family.

First students are asked to describe the photographs and make lists of items 
shown in them. The next step is to encourage them to envisage what possessions 
would a Polish family display in a similar photograph. A follow-up may be asking 
the students to write a composition or a page from a diary called: ‘A Day in Their 
Life’ based on one of the photos. 

There are more photographs by Peter Menzel at his website: http://www.
menzelphoto.com (20.05.2012).
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Streszczenie

Artykuł rozważa sposoby komunikacji w wielokulturowym środowisku. 
Uzasadnia potrzebę budowania kompetencji kulturowej uczniów w kontekście 
komunikacji globalnej. Rozważania ogólne zostały uzupełnione zestawem ćwi-
czeń językowych, których zadaniem jest interpretacja szeroko pojętych tekstów 
kulturowych (m.in. tekstów literackich i filmów) i budzenie wrażliwości uczniów 
odnośnie społeczno-kulturowych aspektów języka obcego.



– 1�� –

Henryk Domińczak
Didaktische Probleme bei der praktischen 
Perzeption und Übermittlung der Fachsprache 

Man teilt die Sprachen bekanntlich in lebende und tote.
Diejenigen, welche alle Sprachen so lehren,
als ob sie tot wären, nennt man Philologen.

Die anderen, welche die lebenden Sprachen lebendig
lehren, heißen nur Sprachlehrer.

Hugo von Hofmannsthal

Gleichzeitig und gleichlaufend mit dem wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt vollzieht sich die Entwicklung und Erforschung einer spezifischen 
Sprache, die heute für die Spezialgebiete bzw. Milieugruppen mit dem Terminus 
‚Fachsprache‘ bezeichnet wird. 

Trotz zahlreicher Beiträge und deutlicher Fortschritte bleibt die Problematik der 
Fachsprache immer eine offene Frage, insbesondere im Bereich der angewandten 
Linguistik für die Bedürfnisse der praktischen Fremdsprachendidaktik, die mit 
der gegenwärtigen wissenschaftlich-technischen Entwicklung nicht Schritt hält. 
Bereits die Formulierung einer einheitlichen, präzisen Definition für Fachsprache 
stößt auf Schwierigkeiten, wie auch die Bestimmung der genauen Grenze 
zwischen Fach- und Allgemeinsprache. Natürlich sind das nicht die wichtigsten 
Probleme dieses Gebietes, aber sie deuten an, wie viel es hier noch zu tun gibt. 

Jede Berufs- und Milieugruppe und nahezu jedes Individuum in einem 
zivilisierten Land verwendet heute bis zu einem gewissen Grade von Kindheit 
an im täglichen Leben aktiv oder passiv Teile und Ausdrücke von Fachsprachen. 
Jeder normale Mensch ist nach Erreichung eines bestimmten Alters direkt 
oder indirekt an der Schaffung der Zivilisations- und Kulturgüter beteiligt 
oder nutzt ihre Ergebnisse und Dienste, wofür er genötigt ist, die spezifischen 
Ausdrücke, Redewendungen oder Sprachkonstruktionen zu verwenden. Dabei 
existiert in der Praxis die Fachsprache eigentlich nicht als eine reine Variante der 
Sprache. Sie ist mehr oder minder eng mit der Allgemeinsprache verknüpft und 
entscheidend von ihr abhängig, denn jede Kommunikation in einer bestimmten 
Berufs- oder Milieugruppe vollzieht sich nur auf der Basis der Allgemeinsprache 
im Bereich der Lexik umgekehrt proportional, d.h. je mehr Fachsprache in einem 
gesprochenen oder geschriebenen Text auftritt, desto geringer ist der Anteil der 
Allgemeinsprache und umgekehrt. Im Bereich der allgemeinen Spezialisierung 
kann man eher über die Dialektik – d. h. die Abhängigkeit und Wechselbeziehung 
– von Fach- und Allgemeinsprache reden, weil bei den großen wissenschaftlich-
technischen Fortschritten der Gegenwart fast jeder Bereich unseres täglichen 
Lebens – sowohl in der gesprochenen als auch in der geschriebenen Sprache 
– Elemente von Fachsprache einschließt. 
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Man kann dieses Verhältnis graphisch ganz einfach darstellen: 

Graphik 1. Fachsprache und Allgemeinsprache.

Erst bei vertiefter Spezialisierung oder in spezifischer Fachsprache treten 
deutliche Unterschiede zwischen Fach- und Allgemeinsprache hervor. Für 
didaktische Zwecke der Fachsprache kann man drei Spezialisierungsgrade 
unterscheiden: a) allgemeine Spezialisierung, z.B. Mathematik, Physik, 
Medizin u. a., b) vertiefte Spezialisierung, z.B. Algebra, Mechanik, Chirurgie 
und c) spezifizierter Fachwortschatz, z.B. Differentialrechnung, Kernphysik, 
Transplantationschirurgie.

1. Innere und äußere Eigenschaften der 
Sprachperzeption 

Schon seit längerer Zeit bemüht man sich darum, den Fremdsprachenunterricht 
unter Schulbedingungen dem natürlichen Lernen der Muttersprache anzunähern. 
Es ist seit langem bekannt, dass die Leistung, die ein Kind zwischen dem dritten 
und dem sechsten Lebensjahr beim Erlernen der Muttersprache vollbringt 
– besonders hinsichtlich Aussprache, Satzbildung, Erwerb und Speichern 
des Wortschatzes sowie im Sprachdenken – von einem im späteren Alter die 
Fremdsprache Lernenden nur ganz selten erzielt wird. Diesem fällt es schwer, 
trotz eines oft weit höheren Zeitaufwandes – besonders auf dem Gebiet der 
Aussprache, aber auch bei der automatisierten Satzbildung und der Art, in der 
fremden Sprache zu denken – auch nur eine annährend so gute Leistung wie das 
Kind beim Erlernen und dem Gebrauch der Muttersprache zu erbringen. 

Im Sprachlernprozess sind die biologischen (inneren) Eigenschaften von 
entscheidender Bedeutung, und zwar das rasche Auffassungsvermögen des 
Kindes, das in diesem Lebensabschnitt (bis etwa zum 11./ 12. Lebensjahr) 
die größte Perzeptionsfähigkeit für Sprachmaterial besitzt. Deshalb gewinnen 
in den Fällen, wo das Erlernen einer Fremdsprache in späterem Alter unter 
gewissermaßen ‘künstlichen’ Bedingungen beginnt, was ja beim Unterricht 
im Fachsprachenbereich fast immer eintritt, die äußeren Bedingungen stark an 
Bedeutung, z. B. die Zeitdauer, die Qualität und Quantität der Sprachübungen, 
die Lehr- und Lernmethoden überhaupt sowie Engagement und Aktivität 
des Lernenden. Im didaktischen Prozess des Fremdsprachenunterrichts ist 
es daher erforderlich, Mängel bei einer der Eigenschaften (z. B. der inneren) 
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durch Entwicklung und Vervollkommnung der anderen (z. B. der äußeren) zu 
kompensieren. Die wechselseitige Ergänzung beider Eigenschaften, besonders 
ein vernünftiges und verständnisvolles Ersetzen der einen durch die andere bei 
höherem Alter des Lernenden, garantiert Erfolge auch im Fremdsprachenunterricht 
unter  künstlichen Bedingungen. 

Bekanntlich zeichnet sich die Fachsprache durch große Genauigkeit aus, 
weshalb man nur wenig allgemein formulieren kann. Jede fachliche Tätigkeit 
muss mit Präzision ausgeübt werden und erfordert bei exaktem Denken auch 
einen klaren sprachlichen Ausdruck, zumal die Fachleute in ihrer unmittelbaren 
Arbeit meist größeren Wert auf die Praxis als auf die Theorie legen, d. h. die 
Theorie ist für sie eher ein Mittel, um den Zweck, das Hauptziel ihrer Tätigkeit, 
nämlich die Praxis zu vollziehen. Daraus gewinnt man den Schluss, dass im 
didaktischen Prozess des Fremdsprachenunterrichts den äußeren Eigenschaften 
bei der Perzeption des Sprachmaterials die größte Aufmerksamkeit zu widmen 
ist. 

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die konkrete Anschauung als didaktisches 
Hilfsmittel, wie Zeichnungen, Übersichten, Diagramme, Symbole, Modelle, 
dazu aber auch im Original Werkzeuge, Apparate, Maschinenteile usw., die 
unmittelbar mit der Tätigkeit im entsprechenden Fach in Verbindung stehen. 

Zu den äußeren Eigenschaften muss man in der Fremdsprachendidaktik 
auch die charakteristischen Merkmale der Fachsprache zählen, die in Form 
und Satzkonstruktion eine integrale Einheit bildet. Nehmen wir als Beispiel 
einen kleinen Text, an dem solche charakteristischen Merkmale technischer 
Fachlektüre deutlich erkennbar sind. Der Text ist zusammenhängend, und 
die Satznummerierungen wurden nur wegen der folgenden Erläuterungen 
vorgenommen: 

(1) Eine Wasserturbine ist eine die potentielle und kinetische Energie des Wassers 
ausnutzende Strömungskraftmaschine, die zum Antrieb von Arbeitsmaschinen bzw. Generatoren 
dient. (2) Die Wasserturbine besteht aus einer Leitvorrichtung und einem Laufrad. (3) Das 
vom Wasser beaufschlagte Laufrad sitzt auf einer waagerecht oder senkrecht angeordneten 
Welle. (4) Die Leitvorrichtung besteht (außer bei Gleichdruckturbinen, bei denen das Leitrad 
zur Düse zusammengeschrumpft ist) aus Schaufeln, die so angeordnet sind, dass die Energie 
des Wassers weitgehend in Drehbewegung umgewandelt und nicht durch Wirbel und andere 
Verlustströmungen aufgezehrt wird. (5) Durch eine verstellbare Montierung der Leitschaufeln 
wird eine den Wasser- und Belastungsschwankungen entsprechende Regelung ermöglicht. (�) 
In den Leitschaufeln erhält das Wasser eine gerichtete Geschwindigkeit, um anschließend seine 
Energie unter Änderung dieser Geschwindigkeit nach Betrag und Richtung an die Leitschaufeln 
abzugeben. (7) Diesen Vorgang nennt man Aktionswirkung (Wasserturbine 1980: 1375, 137�).

Hinsichtlich der äußeren Eigenschaften der Fachsprachebildung sind u. a. 
folgende Merkmale charakteristisch: 
● Fachtermini, vor allem im substantivischen und adjektivischen Bereich,
● Mehrworttermini (Komposita) wie 'Gleichdruckturbine', 

'Strömungskraftmaschine',
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● zahlreiche substantivierte Verben auf -ung (in allen Sätzen außer 7), 
● meist gemeinsprachliche Verben im Prädikat, 
● umfangreiche, zumeist partizipiale 'Linksattribute' an Stelle von Nebensätzen 

(in den Sätzen 1, 3, 5 – dort sogar zweimal), 
● zur Komprimierung der Sätze tragen auch präpositionale Gruppen bei, die 

anstelle von Nebensätzen oft aneinander gereiht werden (hier in den Sätzen 5 
und �), 

● Definitionen und Benennungen (in den Sätzen 1 und 7), 
● Vorgangspassiv, das hier in einer Gegenstandsbeschreibung relativ selten, in 

Vorgangsbeschreibungen weit häufiger – oft über 30% – verwendet wird. 

Deutschlernende Ausländer stellen oft die Frage, ob es nicht möglich wäre, 
die Fachtexte einfacher zu gestalten, ähnlich der Umgangssprache, so dass der 
Inhalt auch für Laien besser verständlich würde. Solche Fragen muss man im 
Prinzip verneinen, denn obiger Text wird nie in der Allgemeinsprache, sondern 
nur in der Fachsprache vorkommen und benötigt. Man könnte zwar die obigen 
Sätze – wie auch andere Fachtexte – künstlich umändern, aber dann entsprächen 
sie weder der Ausdrucksweise des Fachmannes (dieser spricht so wie oben 
angegeben) noch der des ‚Allgemeinsprachlers‘ (dieser befasst sich nicht mit 
derartigen Inhalten); Inhalt und Form sind in beiden Sprachbereichen aneinander 
gekoppelt. Allerdings sollte man auf generelle Unterschiede zwischen Fach- und 
Allgemeinsprache hinweisen, wie z. B.: 
● In der Allgemeinsprache werden naturgemäß weniger Termini benutzt und 

Substantivanhäufungen auf -ung vermieden. 
● Es wird nicht so häufig das Vorgangspassiv benutzt (einfach deshalb, weil 

man es nicht so oft in der Allgemeinsprache benötigt). 
● Der 'Allgemeinsprachler' vermeidet lange Attribute und bildet lieber 

Nebensätze (so würde er z. B. in den Sätzen 1, 3 und 5 Relativsätze statt der 
Partizipialattribute benutzen). 

● Der 'Allgemeinsprachler' reiht lieber kurze Teilsätze aneinander und vermeidet 
'Komprimierungen' durch Attribute und präpositionale Gruppen. 

● Das elementare Wissen um die grundsätzlichen Merkmale, die charakteristisch 
für die Fachsprache sind und die sie von der Allgemeinsprache unterscheiden, 
wie auch die rationelle Ausnutzung im didaktischen Prozess erleichtern den 
praktischen Unterricht der Fachsprache bedeutend. 

2. Grundfragen bei der Arbeit mit Fachbegriffen im 
Fremdsprachenunterricht 

In jedem Sprachgebiet treten verschiedene Versionen mit gewissen 
grammatischen, syntaktischen und morphologischen Strukturen sowie mit 
spezifischer Lexik auf. Dabei sind die grammatischen und syntaktischen 
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Unterschiede weit geringer als die lexikalischen Abweichungen. Der Wortschatz 
bildet grundsätzlich das Baumaterial jeder Sprache, auch einer Fachsprache. 
Ohne die Wörter gibt es weder Morphologie und Syntax noch Sätze und Text. 
Sogar Diagramme, Symbole, technische Darstellungen, die in der Fachsprache 
eine wichtige Rolle spielen, haben ihre eigene Lexik, ohne welche man 
niemandem ein Diagramm, eine technische Zeichnung o. Ä. erklären kann. 
Sogar das Lesen mathematischer Zeichen oder anderer Symbole in Gedanken 
verläuft mittels Wortvorstellungen. Daher sind alle, die eine Fremdsprache 
lehren oder lernen, der Auffassung, dass vor allem der spezifische Wortschatz die 
Fachsprache kennzeichnet. Er spielt die entscheidende Rolle im kommunikativen 
System der Fachsprache, ohne dabei Morphologie und Syntax für deren globale 
Struktur zu unterschätzen. Also gebührt dem Fachwortschatz in der praktischen 
Fremdsprachendidaktik ein besonderes Augenmerk. 

Oft hört man die Ansicht, es bereite keine größeren Probleme, sich eine 
bestimmte Anzahl der nötigen Fachtermini einzuprägen. Wer das behauptet, der 
denkt, es seien nur guter Wille des Lernenden und ein Fachwörterbuch dazu nötig. 
Solche Meinungen vereinfachen die Probleme der Einprägung und Festigung des 
Wortschatzes innerhalb der Fremdsprachendidaktik. 

Niemand lehrt oder lernt heutzutage eine Fremdsprache anhand des 
Wörterbuches, so wie heute – im Gegensatz zur Vergangenheit – der Lese- und 
Schreibunterricht nicht mehr mit dem Einprägen der einzelnen Buchstaben des 
Alphabets begonnen wird. Ein Wörterbuch ist lediglich eine geordnete Sammlung 
von Wörtern und Wendungen, die in bestimmten Situationen eine Hilfe bei der 
Perzeption oder Übermittlung sprachlicher Inhalte bietet. Es ist und kann gar 
nicht Quelle bzw. Ausgangspunkt für den Fremdsprachenunterricht sein, nicht 
einmal im Bereich der Lexikdidaktik. Fachbegriffe, die in der deutschen Sprache 
auftreten, müssen nicht nur Ausländer, für welche Deutsch eine Fremdsprache 
ist, sondern auch die Muttersprachler lernen. Doch bei ihnen verläuft der 
Prozess anders als bei Ausländern. Der Muttersprachler lernt die Fachausdrücke 
in der Praxis seines Berufes oder der wissenschaftlichen Fachrichtung, bei der 
praktischen Arbeit, in Vorlesungen, beim Studieren der Fachliteratur oder bei 
seinem Hobby. 

Die praktische Didaktik der Fachsprache kann im Fremdsprachenbereich 
wesentlich erleichtert werden, wenn die Schüler/Studenten ähnlich den 
Muttersprachlern, bereits im Anfangsstadium allmählich mit einer speziellen 
Lexik vertraut würden. 

Wenn ein Muttersprachler den Wortschatz der Umgangsprache, aber z. T. 
auch den Fachwortschatz durch den direkten Kontakt mit der ihn umgebenden 
Wirklichkeit des täglichen Lebens sowie bei seiner praktischen Arbeit lernt, 
ergibt sich daraus der einfache Schluss, dass es möglich ist, die Elemente zur 
Beherrschung der Muttersprache weitgehend auf die Fremdsprachendidaktik 
zu übertragen. Natürlich muss das unter Beachtung des Alters, der Interessen 
und Bedürfnisse des Schülers erfolgen. Zu diesem Zweck kann man z. B. 
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Sprachübungen mit der manuellen Tätigkeit des Zerlegens oder Zusammensetzens 
eines Maschinenmodells, eines Apparates oder der Reparatur einer technischen 
Vorrichtung verbinden. In ähnlicher Weise kann man auch medizinische 
Untersuchungen, Operationen o. Ä. simulieren. Dabei sollten Werkzeuge, Teile 
des Gerätes oder Mechanismus, Organe und Körperteile sowie die einzelnen 
Tätigkeiten benannt werden. Wenn wir z. B. Wortschatz und grammatische 
Konstruktion in einem technischen Bereich vertiefter Spezialisierung einführen 
und einprägen wollen, so vollziehen wir das an einem Modell bzw. wo es möglich 
ist sogar am Original, d. h. wir praktizieren die direkte Methode. Nehmen wir als 
Beispiel den Wechsel eines defekten Autorades. 

A. Neue Fachausdrücke zum Einprägen:
Achse, Bereifung, Ersatzrad, Felge, Gang, Luftdruckprüfer, Montiereisen, 

Mutter(-n), Radkappe, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel, Wagenheber; das 
Rad abbauen und ansetzen, die Radmuttern mit dem Schlüssel lösen und wieder 
anziehen, Reifen demontieren und montieren… 

B. Didaktische Tätigkeiten
Der Lehrer wird tätig, bezieht die Schüler ein und bildet Sätze: 
„Das Hinterrad hat keine Luft. Vielleicht ist das Ventil kaputt. Hans, hole 

bitte die Luftpumpe aus dem Kofferraum. Wir wechseln das Ventil und pumpen 
den Reifen auf. Nein, am Ventil liegt es nicht. Der Schlauch hat ein Loch. Wir 
müssen das defekte Rad demontieren und das Ersatzrad montieren.“

C. Neue Fachausdrücke im Text: 
Lehrer: Helft mir bitte beim Radwechsel. Peter, nimm den Wagenheber aus 

dem Kofferraum und stelle ihn unter die Karosserie. 
Schüler: Wir dürfen nicht vergessen, die Handbremse anzuziehen oder einen 

Gang einzulegen. 
Lehrer: Hans, hebe den Wagen an. Ich hole das Ersatzrad und prüfe den 

Luftdruck. 
Schüler: Wir müssen etwas nachpumpen. Der Luftdruck ist zu niedrig. 
Lehrer: Peter, nimm bitte die Radkappe ab und löse die Muttern. Nun setze 

ich das Ersatzrad an die Achse und ziehe die Muttern wieder an. 
Schüler: Hier ist das Montiereisen. 
Lehrer: Nein, das Montiereisen brauchen wir nicht, denn wir bringen das 

defekte Rad in eine Werkstatt zum Vulkanisieren.

Da jedes Wort auditive, artikulatorische und visuelle Gestalt annehmen kann, 
sind im didaktischen Prozess bei der Einführung der neuen Wörter diese drei 
Faktoren zu beachten. Natürlich bietet der Lehrer zuerst das neue Sprachmaterial 
an. Bei dieser ersten Präsentation hören, beobachten und vergleichen die 
Schüler die einzelnen Ausdrücke und Sätze in Verbindung mit dem Zeigen 



– 172 –

der Gegenstände bzw. der ausgeübten Tätigkeit. Der Lehrer legt auf die neuen 
Ausdrücke besondere Emphase, wiederholt sie mehrere Male, wobei die Schüler 
einzeln oder im Chor nachsprechen. Dann wird das neue Sprachmaterial an der 
Tafel visuell sichtbar gemacht.

Die Wörter werden noch einmal laut vorgesprochen, von den Schülern gelesen 
– bei Korrekturkontrolle des Lehrers – und dann in die Hefte abgeschrieben. 
In der dritten Phase der Sprachübung und -anwendung geht die Aktivität des 
Sprechens, möglichst in Verbindung mit manueller Tätigkeit, vom Lehrer auf 
die Schüler oder Studenten über. Der Lehrer beschränkt sich auf Hilfestellung, 
Ergänzung eines Satzes, Sprachkontrolle bzw. Aussprachekorrekturen. Damit die 
neue Lexik nebst den grammatischen Konstruktionen auch praktisch wirksam 
werden kann, muss sie im Gedächtnis der Schüler dauerhaft eingeprägt werden. 
Das geschieht z. B. gemeinsam mit den Schülern in der nächsten didaktischen 
Einheit in Form thematischer Satzbildungen. Ein Mini-Thema bezogen auf das 
obige Beispiel des Radwechsels können sein: ‚Mit dem Auto ins Grüne‘ oder 
‚Ein Ausflug mit Hindernissen‘, wobei die neuen Ausdrücke – aber auch andere 
umgangssprachliche Begriffe – ihre Anwendung finden. Als Hausaufgabe sollen 
die Schüler eigene Sätze bilden, oder einen kurzen passenden Fachtext (�-8 
Zeilen) aus dem Lehrbuch oder ein vom Lehrer zusammengestelltes Textmaterial 
lesen und bearbeiten. 

Die gemeinsame Arbeit mit den Schülern bei der Übermittlung, Einprägung 
und Anwendung in der Klasse, verbunden mit thematischen Hausaufgaben 
zur Festigung des Lehrmaterials befähigt und motiviert die Schüler zur 
selbstständigen Vervollkommnung ihres Wissens und Könnens im jeweiligen 
Fachbereich. Es ist in der modernen Didaktik ein außerordentlich wichtiges 
Element, die Schüler und Studenten zum selbstständigen, schöpferischen Lernen 
zu befähigen. Die Herausbildung dieser Fähigkeiten und des Willens bei den 
Lernenden spielt in der Fremdsprachendidaktik deswegen eine so überragende 
Rolle, weil die Zeit, die im Unterricht für das Erlernen der Sprache zur Verfügung 
steht, für ständiges Üben, Festigen und Anwenden zu knapp bemessen ist. Das 
soll nicht heißen, dass dem Schüler die ganze Last des Lernens aufgebürdet 
wird. Den Unterrichtsprozess führt eindeutig der Lehrer und bemüht sich, das 
Lehrprogramm niveauvoll und effektiv zu realisieren. Doch bildet die bewusste, 
selbstständige außerunterrichtliche Arbeit der Schüler oder Studenten, die 
Selbstbildung, ein wichtiges Glied in der systematischen Vervollkommnung der 
praktischen Sprachanwendung.

Befähigung zu und Gewöhnung an Selbstunterricht und Selbstbildung hat eine 
noch weitreichendere Bedeutung als nur auf die Vertiefung der Schulkenntnisse 
zu zielen. Eine solche Gewohnheit fördert das Interesse, sich auch in anderen 
Bereichen weiterzubilden, die Intelligenz zu erproben und in Allgemeinwissen 
und -bildung umzusetzen. 

Es ist allgemein bekannt, dass heute niemand auf dem Niveau der momentanen 
wissenschaftlich-technischen und beruflichen Anforderungen stehen bleiben und 
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sich dort ausruhen kann. Wenn man nicht den Anschluss verlieren will, muss 
man seine beruflichen Fähigkeiten, seine wissenschaftlichen Kenntnisse ständig 
durch Weiterbildung auf dem neuesten Stand halten.

3. Lektüre als Quelle der selbstständigen 
Weiterbildung 

Die rasche Entwicklung von Wissenschaft und Technik, die sich in der 
Gegenwart vollzieht, entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern auf der Basis 
verschiedener menschlicher Tätigkeiten. Wer heute dem Tempo des Lebens 
folgen will, darf sich nicht mit den Kenntnissen begnügen, die er in der Schule 
oder an der Universität erworben hat, sondern muss systematisch seine fachliche 
Kompetenz vervollkommnen. Eine der Methoden zur Vervollkommnung der 
allgemeinen und fachlichen Kenntnisse ist das Lesen aktueller Zeitschriften und 
Bücher, das im jeweiligen Fachbereich eine Wissens- und Inspirationsquelle ist. 
Wenn wir die Aussagen anderer Menschen zu einem gegebenen Thema lesen, 
führt das nicht selten zu neuen Gedanken und Initiativen, um zu vervollkommnen, 
was schon von anderen geschaffen wurde und dazu Neues zu entwickeln. Ohne 
aktuelle Lektüre bleibt jegliche Kenntnis oberflächlich, ist nicht von Dauer, gleich 
einem Bächlein aus Regenwasser, das am Anfang reichlich fließt, aber in kurzer 
Zeit versiegt, und oft kann man später von ihm kaum noch eine Spur gewahren. 
Das Angebot an Literatur ist gegenwärtig in allen Gebieten des Lebens und 
fast in allen Wissenschaftszweigen groß. Jeder hat heute in einem zivilisierten 
Lande entsprechende Auswahlmöglichkeiten der Lektüre für sein persönliches 
Interesse und für seine beruflichen Bedürfnisse. Das gilt auch für den Bereich 
der Fremdsprachendidaktik.

Fachlektüre bildet einen grundsätzlichen Bestandteil des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts. In der Fremdsprachendidaktik spielt das Lesen eine 
bedeutende Rolle nicht nur für die Wortschatzbereicherung, die praktische 
Festigung der grammatischen Strukturen, sowie die Ausprägung des 
sprachlichen Stils, sondern auch für die Gewinnung von Sachkenntnissen 
auf dem gegebenen Gebiet. Mit Hilfe der Lektüre üben wir hauptsächlich die 
passive Sprachbeherrschung, aber indirekt verbessern wir auch ihre aktiven 
Komponenten, denn: Je rationeller jemand liest, desto mehr weiß er und umso 
besser spricht er. Die wöchentliche Anzahl von Stunden im Schulprogramm, die 
für Fremdsprachenunterricht bestimmt wird, ist in der Mehrzahl der Fälle nicht 
ausreichend für die Entwicklung praktischer Sprachfertigkeiten. Eine eventuelle 
Ergänzung und Erweiterung des Schulprogramms kann man – besonders auf 
höherer Lernstufe – durch ein Selbststudium erreichen, das in hohem Masse 
von der geeigneten Auswahl der Lektüre und damit von der Ausprägung der 
Lesefertigkeit abhängig ist.
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Ein wichtiges Element im didaktischen Prozess ist u.a., dass der Lerner 
– besonders im Anfängerunterricht – nicht mit allzu schwierigen Übungen 
belastet wird, die ihm die Lust an der selbstständigen Arbeit nehmen könnten. 
Andererseits darf man den Lerner nicht der Selbstständigkeit dort berauben, 
wo das möglich und notwendig ist, d. h. er sollte die Möglichkeit und sogar 
die Pflicht haben, angemessene Aufgaben selbst zu lösen. Es geht hier um den 
Grundsatz der Progression vom leichteren zum schwierigeren Lehrmaterial. 
Texte, die im Anfangsunterricht zum selbstständigen Lesen bestimmt sind, sollten 
ausschließlich solche Lexik enthalten, welche die Lerner in der Stunde bei den 
Sprachübungen kennen gelernt haben, damit sie ihre Lektüre ohne Wörterbuch 
durchführen können. Das Lesen mit Hilfe des Wörterbuches kann erst auf einer 
höheren Lehrstufe stattfinden. Aber auch dann, d. h. bei Fortgeschrittenen, 
entmutigt das Lesen mit allzu häufiger Benutzung des Wörterbuches den 
Lerner. 

Wenn die Lerner an Hand der Minitexte aus dem Lehrbuch bereits eine 
Grundlesefertigkeit entwickelt haben, führt man geschickt das Lesen von 
Zusatztexten ein. 

Als erste Berührung des Lerners mit dem Zusatztext ist es günstig, mit 
dem Betrachten von Abbildungen anzufangen. Darum ist die Auswahl solcher 
Zeitschriften notwendig, die relativ viele bunte Abbildungen enthalten. Nach 
dem Betrachten einer oder mehrerer Abbildungen, die die Lerner besonders 
interessieren, regt man sie mit Hilfe von Fragen zur Bildung eigener Äußerungen 
zum Thema der Abbildungen an. Nach einer solchen kurzen ‘sprachlichen 
Erwärmung’ oder Einstimmung kann man mit dem Lesen der Zeitschrift 
beginnen. Die ersten Sätze, die die Lerner in der Zeitschrift selbst lesen, 
können Illustrationserläuterungen und Überschriften sein. Danach beginnt das 
gemeinsame Lesen von ausgewählten kurzen Texten zur Einführung in einen 
Artikel, die mit größeren oder fetten Buchstaben gedruckt sind. Wenn der Lehrer 
bemerkt, dass die Lerner die Sätze verstehen, die sie selbstständig gelesen haben, 
und dass sie Interesse für den Inhalt des Artikels zeigen, dessen Einleitung 
sie gelesen haben, soll man ihnen das Verstehen durch gemeinsames Lesen 
erleichtern, d. h., wenn es nötig ist, gibt der Lehrer die Bedeutung unverständlicher 
Ausdrücke vor oder erklärt die grammatische Konstruktion eines Satzes. 

Das Interesse am Lesen kann man bei den Lernern auch mit der Methode der 
Anregung der ‘Neugierde’ entwickeln. Zu diesem Zweck liest der Lehrer den 
Lernern einen interessanten Abschnitt eines Textes vor, und im spannendsten 
Moment bricht er das Lesen ab und regt dann die Lerner zur selbstständigen 
Beendigung des Lesens an. Diese Vorgehensweise kann nur Anregung zum 
Weiterlesen sein, jedoch nie ein Zwang. Mit Zwang kann man dem Menschen 
sogar die schönsten Tätigkeiten, auch das Lesen, verleiden. Die Neugier und 
Bedürfnis, etwas Neues kennen zu lernen, haben größere Kraft als Druck und 
Zwang. 
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Die Fachtexte in den Lehrbüchern sind adaptiert, d. h. sie sind für didaktische 
Zwecke vereinfacht hinsichtlich der Auswahl der Lexik und der grammatischen 
Konstruktionen. Das hat seine Begründung im Zeitabschnitt des Spracherwerbs, 
wo die sprachlichen Fertigkeiten des Lerners und seine Fachkenntnisse im 
Bereich des zu erlernenden Berufs noch sehr gering sind. Dagegen sind auf 
einem höheren Niveau, d. h. auf der Fortgeschrittenenstufe originale Fachtexte 
notwendig, damit die Lerner sich die Sprache aneignen können, welche in der 
Fachliteratur und in der Berufspraxis auftritt. Das Adaptieren von Texten der 
Fachliteratur für didaktische Bedürfnisse auf einer höheren Lernstufe sollte 
sich ausschließlich auf den Textumfang beschränken, d. h. auf das Kürzen 
eines Originaltextes. Dagegen sollten Textkonstruktion, Syntax und Lexik den 
originalen Charakter der Fachsprache unbedingt behalten. Es muss die Sprache 
sein, welche in der Berufspraxis und in der Fachliteratur auftritt.

Abgesehen von der Spezialisierungsrichtung, in welcher sich die jungen 
Menschen ausbilden, wäre es dringend zu wünschen, dass sich im didaktischen 
Prozess des Fremdsprachenunterrichts auch Raum und Zeit für das Anregen 
des Leseinteresses für die schöngeistige Literatur (Belletristik) fänden. Die 
schöngeistige Literatur bildet und entwickelt ethische Eigenschaften der 
menschlichen Persönlichkeit und verfeinert die Empfindsamkeit für die 
Schönheiten des Lebens, darunter auch für die Naturschönheiten. 

Diese Eigenschaften sind für jeden notwendig, um die Harmonie und das  
Gleichgewicht des Lebens in der gegenwärtigen Welt zu erhalten; insbesondere 
wäre es erstrebenswert, dass Menschen, die in den Bereichen Industrie und 
Technik tätig sind, sich von diesen Eigenschaften beeinflussen lassen, da von 
deren Tätigkeiten in großem Masse der Zustand unserer Umwelt abhängt. Die 
deutsche Literatur ist auch auf diesem Gebiet reich. Es geht nur darum, daraus 
für die Praxis Nutzen zu ziehen. 

Literatur

„Wasserturbine“. In: Brockhaus ABC Naturwissenschaft und Technik, Leipzig 
1980, S. 1375, 137�.

Streszczenie

W artykule omawiane jest zagadnienie doskonalenia praktycznej nauki języ-
ka technicznego jako języka obcego. Główna uwaga skierowana jest na przyswa-
janie i trwałe zapamiętywanie słownictwa fachowego, jak również na rozumny 
odbiór i przekazywanie treści tekstów technicznych. Rozważania teoretyczne 
poparte są praktycznymi przykładami metody bezpośredniej. Artykuł ten kiero-
wany jest głównie do nauczycieli języków obcych.
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Ewa Turkowska 
Interaktive Übungen im literarischen 
Lernprozess

Selbst gesteuertes Lernen mit den neuen Medien ist heutzutage ein 
unabdingbarer Teil der Lernprozesse in allen Schultypen und auf allen 
Bildungsniveaus. Im Hochschulbereich wird immer häufiger elektronisches 
Lernen eingesetzt, das das Präsenzstudium ergänzt oder zum Teil ersetzt. Neben 
Wissensdarbietung werden im Rahmen des E-Learnings interaktive Übungen 
angeboten, die zur Festigung des Lernmaterials oder Leistungskontrolle eingesetzt 
werden. In den Geisteswissenschaften setzt sich E-Learning noch zögernd durch, 
trotzdem scheint es die Lernform der Zukunft zu sein. Auch die künftigen Lehrer 
müssen deswegen eine umfangreiche mediendidaktische Kompetenz erwerben, 
die sie zur Handhabung der neuen Medien als didaktisches Werkzeug befähigt. 
Der vorliegende Artikel will auf diverse Einsatzmöglichkeiten der interaktiven 
Übungen hinweisen und ist ihrer Anwendung im Deutschlehrerstudium am 
Beispiel des Literaturlehrgangs gewidmet.

1. E-Learning vs. Präsenzunterricht

Der Begriff ‚E-Learning‘ wird heute geradezu inflationär verwendet. 
Er bedeutet keine einheitliche Lern- oder Unterrichtsform, sondern gilt als 
Sammelbegriff für verschiedene Lehr- und Lernszenarien, die sich durch den 
maβgeblichen Einsatz von neuen Medien auszeichnen. Unter dem Begriff wird 
vieles subsumiert: von der unterrichtsbegleitenden E-Mail-Kommunikation 
über die Erstellung von Webseiten bis hin zur Entwicklung komplexer 
multimedialer Lernumgebungen. E-Learning-Angebote unterscheiden sich stark 
hinsichtlich ihrer Ziele, Ansprüche und Methoden (Schmale u.a. 2007:35). Mit 
E-Learnig im weitesten Sinne bezeichnet man alle Lehr- und Lernprozesse, 
die mit elektronischen Medien unterstützt bzw. organisiert werden, aber auch 
Lernmedien wie Übungsprogramm oder hypertextuelle Lernumgebung. Im 
engeren Sinne handelt es sich um Nutzung von webbasierten Lernplattformen 
als eine besondere Organisationsform, die Kommunikationsprozesse zwischen 
Lernenden und Lehrenden und die damit eingeleiteten Lehr- und Lernprozesse 
verwaltet (Kepser 2010:212).1

R. Schulmeister unterscheidet 3 Modi des Einsatzes der neuen Medien in 
der Lehre, die im unterschiedlichen Grad als E-Learning bezeichnet werden 
können:

1 M Kepser (2010:199-200) bemerkt aber, dass im Mittelpunkt der Fachdiskussionen 
seltener die Lernprozesse und häufiger die Medienprodukte stehen: PodCasting,  
E-Lectures (Videovorträge online), E-Klausuren, Lern- und Übungssoftware, hypertextuelle 
Lernumgebungen, Lernplattformen und dort implementierte Kommunikationstools.
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1. Präsenzseminare begleitet durch Netzaktivität. Das Seminar findet 
ausschlieβlich als Präsenzseminar statt. Ab und zu werden elektronische 
Materialien aus dem Netz genutzt. Die Studierenden greifen über eine 
Webseite oder eine Austausch-Plattform auf Lernmaterial und Aufgaben zu. 
Gelegentlich werden die im Internet gesammelten Beispiele in den Unterricht 
im Präsenzseminar einbezogen. Präsenz- und E-Learning-Komponenten 
bleiben getrennt. 

2. Blended Learning. Das Seminar ist zwar Präsenzseminar, aber einige 
Sitzungen finden online auf Lernplattformen in betreuten Arbeitsgruppen statt. 
Die Studierenden stellen in die Plattform die Ergebnisse ihrer Recherchen, 
Präsentationen und Hausaufgaben ein. Die Arbeitsgruppen treffen sich online 
zu bestimmten Terminen und diskutieren ihre Aufgaben. Die Arbeit online 
verläuft asynchron unabhängig vom Präsenzunterricht statt. 

3. Virtuelles Seminar findet nur online auf der Lernplattform statt. Die 
Arbeitsgruppen treffen sich regelmäβig online, ihre synchronen Sitzungen 
werden von Tutoren moderiert. Synchrone Plenumssitzungen werden von 
Dozenten moderiert. In asynchronen Phasen arbeiten die Studierenden 
individuell und stellen ihre Hausaufgaben und Materialien ins Netz 
(Schulmeister 200�:192).
M. Kepser unterscheidet 3 Stufen des mit E-Learning gestützten Unterrichts 

und präzisiert dabei die oben erwähnte erste Kategorie von Schulmeister. Auf 
der ersten, niedrigsten Stufe des Internet-Einsatzes findet online nur einseitige 
Kommunikation statt, es sind vor allem Informationen und Instruktionen seitens 
der Lehrperson, z.B. Seminarübersicht, Lehrtexte, Handouts, Power-Point-
Präsentationen, Lehrevaluation. Auf der Stufe 2 (ein mit einer Lernplattform bzw. 
Web 2.0 Formaten angereichtes Seminar) ist der Anteil der Computermedien 
am Lehr- und Lernprozess gröβer. Im Vordergrund steht zwar weiterhin der 
Präsenzunterricht einschlieβlich des üblichen Selbststudiums, aber via Internet 
werden z.B. Aufgaben verteilt, Übungen gemacht, die Rückmeldung über die 
Lernerleistungen durch die Lehrperson in E-Mails verschickt. An Projekten wird 
auch gemeinsam über die Lernplattform gearbeitet. Typisch ist die Verwendung 
von Blogs, Diskussionsforen und Nutzung der Werkzeuge zum kooperativen 
Arbeiten, z.B. Wikis. Für diese Form des mit E-Learning gestützten Unterrichts 
ist immer noch eine geringe Nutzung der Werkzeuge zur zwei- oder mehrseitigen 
Online-Kommunikation charakteristisch. Von Blended Learning im engeren 
Sinne ist nach Kepser erst dann die Rede, wenn die Lerner mindestens 30% der 
gesamten Arbeitszeit mit einer Lernplattform verbringen (Stufe 3). Sie finden 
dort E-Lectures (Videovorlesungen), hypertextuelle Lernumgebungen, Lern- 
und Übungsprogramme, Kommunikationsmöglichkeiten in Echtzeit wie Chat 
und Foren (vgl. Kepser 2010:218).

Damit die Lernprozesse mittels Computermedien erfolgreich eingeleitet 
werden können, braucht man eine entsprechende virtuelle Lernumgebung – die 
Lernplattform, die mit den unabdingbaren Werkzeugen zur Durchführung 
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des didaktischen Prozesses auf allen Etappen: Präsentation, Übung, Transfer, 
Kontrolle, Evaluation ausgerüstet werden muss. Hauptkomponenten einer 
Lernplattform sind deswegen
● Tools zur Präsentation von Inhalten in Text, Grafik, Bild, Ton,
● Kommunikationswerkzeuge wie E-Mail, Chat, Foren, 
● Werkzeuge zur Erstellung von Aufgaben und Übungen,
● Evaluations- und Bewertungshilfen (Kepser 2010:213).

Populär an deutschen Universitäten und Schulen sind die Lernplattformen 
LoNet2 (Lehrer Online), Basis Support for Cooperative Work (BSCW), oder 
StudIP. Sie haben allerdings keine Autorenwerkzeuge zum Erstellen von 
Übungen, diese müssen mit anderen Programmen, z.B. den kostenfreien Hot 
Potaoes erstellt werden (ebenda). In Polen wird gerne moodle eingesetzt. Allen 
ist gemeinsam, dass nur registrierte, eingeloggte Nutzer am Kurs teilnehmen 
und aus den Materialien profitieren können.

Zu Beginn der E-Learning-Ära war die Begeisterung für die neuen 
technischen Potentiale groβ. In den Jahren 2000–2004 förderte das deutsche 
Bundesbildungsministerium im Rahmen des Programms ‚Neue Medien in der 
Bildung‘ die Entwicklung von E-Learning-Modulen mit 220 Millionen Euro. 
Das offizielle Anliegen der Bildungspolitik war die qualitative Verbesserung 
der Lehre und des Lernalltags. Die Bildungsexperten argumentierten: mit 
Multimedia lassen sich komplizierte Sachverhalte besser veranschaulichen, durch 
individuelles Erforschen am Computer kann explorativ gelernt werden, Studenten 
können in Online-Gruppen die immer komplizierter werdenden Aufgaben 
besser lösen, Lernplattformen und die Kommunikation online erleichtern den 
kontinuierlichen Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden. Man erhoffte 
sich auch eine Entlastung der damals überfüllten Universitäten: volle Hörsäle und 
nicht ausreichende individuelle Betreuung wurden für hohe Abbrecherquoten 
verantwortlich gemacht. Online-Seminare, die Grundlagen am heimischen 
Computer vermitteln und elektronische Tests sollten Entlastung schaffen (e-ready 
200�:10-11). Die Hochschulen wurden aber vor allem mit dem Kostenargument 
geködert, dass sie (mindestens mittelfristig) teures Personal einsparen. Seitens 
der Hochschulleitungen wurde auf Dozenten massiver Druck ausgeübt, E-
Learning zu nutzen. Es sollte von didaktischen Routineaufgaben entlasten, was 
eine genauere Auseinandersetzung mit den wirklich interessanten Kursinhalten 
zur Folge haben sollte. Den Studenten wurde eine intensivere Betreuung 
versprochen und Möglichkeit, zeit- und ortunabhängig und auf individuelle 
Lernvoraussetzung abgestimmt studieren zu können (Kepser 2010:199).

Nach der anfänglichen Begeisterungswelle für virtuelles Lernen erfolgte 
jedoch Ernüchterung. Aufbereitung der Materialien, Erstellung von Übungen 
und Kursbetreuung erwiesen sich als extrem zeit- und arbeitsaufwendig, für 
ihre mediale Umsetzung brauchte man qualifizierte technische Hilfskräfte. Die 
Kommunikation online: Chat, Betreuung von Foren, Beantworten von E-Mails 
war wenig effektiv und zeitraubend. Es mussten neben Dozenten auch viele 
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Tutoren angestellt werden, je mehr, desto gröβer der Anteil des Lernens mittels 
Plattform war. Im Endeffekt erwiesen sich die virtuellen Kurse viel teurer als der 
Präsenzunterricht, ihr Einsatz lohnte sich nur dann, wenn der Kurs mehrmals 
verkauft werden konnte. Wider Erwartungen entstanden deswegen nur wenige 
Fernuniversitäten auf Lernplattformen (z. B. die FernUniversität Hagen). Auf 
die Dauer zeigte sich die natürliche Kommunikation lerneffektiver und der 
Präsenzunterricht weiterhin unersetzlich (ebenda:22�). Eine detaillierte Analyse 
der US-amerikanischen Erfahrungen mit E-Learning, die als das wichtigste 
Argument für seine Einführung in Europa galten, zeigte, dass virtuelles Lernen 
in den USA eine Randerscheinung im Hochschulbereich ist. Es wird meistens 
von schwachen Hochschulen praktiziert, die ihre Präsenzkurse nicht füllen 
können bzw. von Studenten als Ergänzung für die Präsenzkurse gewählt (vgl. 
Schulmeister 200�:11-�4). 

Die Profite aus dem E-Learning im Hochschulbereich werden deswegen 
unterschiedlich eingeschätzt. Vollvirtuelle Kurse gelten mittlerweile als wenig 
erfolgreich in der schulischen und universitären Bildung. Weiterhin beachtenswert 
und didaktisch effektiv ist Blended Learning als hybrides Modell zwischen 
Präsenzlehre und virtuellem Lernen, mit einem unterschiedlich groβen Anteil an 
Präsenzunterricht und computergestütztem Unterricht. Diese Lernform bewährte 
sich im Hochschulbereich und etablierte sich in der Weiterbildung, darunter in 
der Lehrerfortbildung. Es wird im Allgemeinen zur reflektierten und kritischen, 
aber wirkungsvollen Nutzung des E-Learnings aufgerufen.

2. E-Learning in der Deutschleherausbildung

Die Herausbildung mediendidaktischer Kompetenz ist eine 
Schlüsselqualifikation in der Lehrerausbildung der modernen 
Informationsgesellschaft. Die Schüler müssen in der Schule mit Medien- 
und Informationstechnologien vertraut gemacht werden, vor allem aber zur 
sinnvollen Nutzung und zum verantwortlichen Umgang mit den neuen Medien 
angeleitet werden. Daher gehört die mediendidaktische Kompetenz zum 
zentralen Aufgabenfeld der modernen Lehrerausbildung, weil nur kompetente 
Lehrer dieser Aufgabe gerecht werden können. Studierende sollen daher in 
der Lehrerausbildung notwendige Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen 
berufsbezogen und praxisnah in der Ausbildungszeit erwerben (Grünewald 
2010:229-230). 

Die mediendidaktische Ausbildung der angehenden Lehrer umfasst u.a. 
folgende Ziele:
● Die Studierenden sollen selbst medienkompetent handeln können: neue 

Medien und Technologien angemessen handhaben, ihre unterschiedlichen 
Funktionen nutzen und selber gestalten.
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● Sie sollen den Stellenwert von Medien und IT für Schüler erfassen und ihre 
Rolle im Lernprozess anerkennen.

● Sie sollen neue Medien als Hilfsmittel im FU erkennen und deren Vor- und 
Nachteile beurteilen können.

● Sie sollen den didaktischen Mehrwert der neuen Medien erkennen und sie 
systematisch im FU einsetzen.

● Sie sollen die Software nach lerntheoretischen Kriterien analysieren und 
auswählen können.

● Sie sollen Computermedien als Hilfsmittel zur eigenen Unterrichtsvorbereitung 
verwenden.

● Sie sollen die neuen Medien als Gestaltungs-, Präsentations- und 
Problemlösehilfen im eigenen Unterricht verwenden.

● Sie sollen die Schüler zum Einsatz der neuen Medien in eigenen Lernprozessen 
anregen und sie dabei unterstützen. 

Integration digitaler Medien in den Fremdsprachenunterricht erfordert u.a. 
folgende Kenntnisse und Fertigkeiten bei den Fremdsprachenlehrern:

● Erweiterung der eigenen Medienkompetenz durch funktionale Nutzung von 
Lernplattformen, interaktiven Übungen, Chats, Foren, und der Internet 2.0 
Formate wie Wikis oder Blogs;

● Kennenlernen und Analyse von Lernsoftware;
● Erstellen eigener unterrichtsbezogener Materialien mit Autorensoftware wie 

Hot Potatoes, Teachers Pet, Mind Manager u.a.;
● Webseitengestaltung mit Hilfe von Webseitengenerator; 
● Bildbearbeitung für Dokumentation der Unterrichtseinheit auf einer Webseite 

(ebenda:230).
Die Realisierung der oben genannten Ziele und die Herausbildung der obigen 

Kompetenzen können unmöglich ohne eine systematische Online-Aktivität der 
angehenden Lehrer erreicht werden. In der Lehrerausbildung müssen daher der 
internetgestützte Präsenzunterricht oder Blended Learnig (Stufe 2 und Stufe 
3 in der Typologie von Kepser) praktiziert werden. Die Studierenden werden 
auf diese Weise mit praktischen Aspekten der Schüleraktivität online vertraut 
gemacht, indem sie auf Foren kommunizieren, Wiki-Texte erstellen, Blogs 
führen, an Mitschreibeprojekten teilnehmen, Hypertexte schreiben, Referate 
mit Power-Point-Präsentationen ergänzen, mit interaktiven Übungen ihr Wissen 
festigen und überprüfen u.v.m. Dank dessen lernen sie aus eigener Erfahrung und 
am eigenen Beispiel, welche Vorteile die webbasierten Lernaktivitäten für die 
autonomen, selbst gesteuerten zeit- und ortunabhängigen Lernprozesse haben. 
Mit Lehrerfertigkeiten werden sie vertraut gemacht, indem sie den Lehrgang 
'Unterstützung des FU mit Informationstechnologien' absolvieren, in dem sie u.a. 
Autorenprogramme zur Erstellung von interaktiven Übungen kennen lernen. 
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3. Interaktive Übungen in der Sprach- und 
Literaturvermittlung

3.1. Übungssoftware

Im Rahmen des internetgestützten Unterrichts und des Blended Learnings 
mittels Lernplattformen erfolgt online neben der Darbietung des Lernmaterials 
auch die Festigung und Einübung des Lernmaterials mit interaktiven Übungen. 
Diese werden mittels Übungssoftware, d.h. speziellen Computerprogrammen 
erstellt. Didaktisch-methodisch folgen sie den Prinzipien der programmierten 
Unterweisung, die im Anschluss an behaviorale Lerntheorien in den 19�0er und 
1970er Jahren entwickelt worden sind. Zu lösen sind geschlossene Aufgaben, 
wobei das System dem Lernenden Erfolg oder Misserfolg rückmeldet. Im Falle 
des Misserfolgs erhält der Lernende Informationen, die ihm weiterhelfen sollen. 
Beim Einsatz wird der deduktive Lernweg verfolgt (obwohl theoretisch auch der 
induktive möglich wäre): der Lernende wird zunächst mit einem bestimmten 
Wissen vertraut gemacht, dessen Verarbeitung anschlieβend überprüft wird. 
Im Vergleich mit alten Medien zur programmierten Unterweisung sind heutige 
Übungsprogramme flexibler im Hinblick auf die Aufgabentypen und auf die 
Analyse der vom Lernenden produzierten Lösungen, aber auch attraktiver dank 
der Multicodierbarkeit: neben Texten ist der Einsatz von Bildern, Grafiken, 
Animationen, Audiodateien und Filmen möglich. 

Im Internet werden verschiedene Autorenprogramme zum Erstellen von 
Arbeitsblättern und interaktiven Übungen angeboten.2 Eine einfache Software zur 
Vorbereitung der Übungsblätter bietet das Goethe Institut. Technisch avancierter 
sind ZARB (Zyburas Arbeitshilfen für LehrerInnen)3 oder Teachers Pet.4 Damit 
können traditionelle Arbeitsblätter für die Benutzung im Präsenzunterricht 
erstellt: Lückentexte gemacht, Überschriften den Abschnitten zugeordnet und 
Abschnitte in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Mit ihnen werden auch 
z.B. Satzpuzzle, Textpuzzle, Memory, Wortsuche, Cloze-Tests, Multiple-Choice-
Übungen und Zuordnungsübungen vorbereitet. 

Für den internetgestützten Unterricht wird Autorensoftware benötigt, welche 
Erstellung von interaktiven Übungen möglich macht, die online gelöst werden 
und mit Kontroll- und Feedbackfunktion ausgestattet sind. Im Internet findet 
man mehrere derartige Programme, deren Benutzung für nicht-kommerzielle 
Zwecke für Bildungseinrichtungen und Lehrer kostenlos ist. Zu den populärsten 
gehören Game-O-Matic, Hot Potatoes, Net Quiz, Quia, Quiz Faber, Spellmaster, 
TexToys, Usina Quiz, Web Questions, learnclick u.a. Besonders vielseitige 
Funktionen hat Lingo Fox, der allerdings kostenpflichtig ist. Mit ihnen können 

2 Eine Linkliste zu den populärsten Arbeitsblatt- und Übungsgeneratoren befindet sich 
auf http://lpmfs.lpm.uni-sb.de/el/generatoren.htm (20.11.2012).

3 www.zarb.de Kurzinfo http://lehrer-online.de/zarb.php (20.11.2012).
4 http://www.teachers-pet.org/ (20.11.2012).
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gewöhnlich Cloze-Tests, Multiple-Choice-Quiz und Matching Exercises 
(Zuordnungsübungen) erstellt werden. Die learnclick-Übungen kann man mittels 
iFrame in eine Webseite einbinden. Man kann auch Klassen erstellen und die 
Übung einer Klasse zuteilen. Die Schülerantworten werden gespeichert und 
lassen sich einsehen.5 

Die im Internet vorhandenen interaktiven Übungen zur Literatur werden 
meistens mit Hot Potatoes erstellt. Hot Potatoes ist eine Entwicklung des HCMC 
(Human Computing and Media Centre) der kanadischen Universität in Victoria 
und beinhaltet folgende Programmteile:
● JClose – Lückentexte,
● JQuiz – Multiple-Choice-Quiz,
● JCross – Kreuzworträtsel,
● JMix – Wort-Puzzles,
● JMatch – Zuordnungsübungen.

Hot Potatoes ist keine Freeware. Die Entwickler haben ein interessantes 
und sehr soziales Lizensierungsmodell gewählt. Hot Potatoes kann von 
Bildungsinstitutionen und Einzelpersonen kostenlos verwendet werden, 
solange die mit Hot Potatoes erstellten Materialien auf einem Web-Server frei 
zugänglich sind und die jeweiligen Institutionen gemeinnützig sind und keinen 
Profit erwirtschaften. Wenn mit den mit Hot Potatoes erstellten Materialien Geld 
verdient wird oder wenn sie nicht für jedermann frei zugänglich sind, muss eine 
Lizenz erworben werden.6 

3.2. Interaktive Sprach- und Literaturübungen

Die allgemeine Didaktik steht den deduktiven Lehrstrategien skeptisch 
gegenüber, weil sie nicht zur eigenen geistigen Aktivität anregen und den 
Lerner zum passiven Wissensabnehmer degradieren. An Übungsprogrammen 
wird kritisiert, dass das Wissen, welches damit überprüft werden kann, auf 
deklaratives Faktenwissen und eng umrissene Prozeduren beschrankt bleibt. 
Kreative Leistungen werden auf diese Weise weder gefordert noch gefördert 
(Kepser 2010:205–20�).

Darin ist auch die Ursache dafür zu sehen, dass interaktive Übungsprogramme 
in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen selten Anwendung finden. 
Ausnahmen bilden Sprachvermittlung, Literatur und Geschichte.7 Interaktive 
Übungen haben im Fremdsprachenerwerb schon einen festen Platz erobert. Im 
Internet findet man ein reichhaltiges Angebot an Lernmaterialien und Übungen, 
die je nach Möglichkeit und Bedarf entweder im Präsenzunterricht in einem 
Klassenraum mit Internet-Anschluss oder als seine Ergänzung und Erweiterung 

5 http://www.learnclick.com/ (20.11.2012).
6 Kurzinfo zu HP: http://www.lehrer-online.de/hot.php? (20.11.2012).
7 Vgl. eine aufschlussreiche Studie zum E-Learning in den Geschichtswissenschaften: 

Schmale u.a. 2007.



– 183 –

im Selbststudium von den Lernern zu Hause gemacht werden können. Die 
meisten DaF-Lehrwerke bieten zusätzliche Übungsprogramme auf gesonderten 
Webseiten oder in E-Learnig-Programmen der Verlage.8 Auch Deutschlehrer 
erstellen weltweit ihre eigenen DaF-Übungen in Rahmen zahlreicher 
Fortbildungsprogramme oder individueller Lehrtätigkeit und stellen sie ins Netz. 
So z.B. stellen Anette Kind und Ulrich Kamien rund 300 Grammatikübungen 
den Deutschlernenden zur Verfügung, darunter grammatische Übungen zu 
ihrem Übungsbuch Aus Fehlern wird man klug (erschienen bei Porto Editora, 
2007).9 Tipps für die Lernportale und Sammlungen mit interaktiven Übungen 
bietet das Blog ‚Deutsch lernen und studieren‘ von Uli Mattmüller.10 Zahlreiche 
Grammatik- und Lexikübungen zu DaF findet man auf mehreren Webseiten der 
Deutschlehrer oder Schulen.11 Im Internet existieren Übungsplattformen für 
Fremdsprachenlernen wie ‚Lernen mit Spaβ‘.12 

Ebenso zahlreiche Übungen findet man für den muttersprachlichen 
Deutschunterricht, aber nur wenige davon betreffen den literarischen 
Lerngegenstand. Auf den Seiten für Deutschlehrer des Germanistischen 
Instituts der Martin-Luther-Universität Halle gibt es (abgesehen von unzähligen 
Materialien für die Unterrichtsvorbereitung) eine unendlich lange Liste mit Links 
zu Online-Sprachübungen für Deutsch als Fremd- und Muttersprache, aber nur 
4 Links zu interaktiven Übungen zum literarischen Lernstoff.13 In populären 
Portalen zur deutschen Literatur wie teachsam.de gibt es keine, im kerber.net.
de, das eine imponierende Auswahl an Materialien und Übungsblättern bietet, 
gibt es nur 5 Kreuzworträtsel zu Goethes Faust.14 ZUM-Fächer bietet z. B. 2 
Übungen von Klaus Dautel: Deutschsprachige Dichter (Literaturrätsel)15 und 
Faust-Zitate16 und 2 Übungen zu Homo Faber von Wolfgang Pollauf.17 Derselbe 
Autor bietet auβerdem noch weitere interaktive Übungen zur Literatur.18 Ulrich 
Koch präsentiert auf seiner Unterrichtshomepage für Deutsch und Englisch 
am FLG Bamberg ein umfangreiches Übungsprogramm zur Grammatik, 
Rechtschreibung, Jahrgangsstufentests, aber nur ein kleiner Teil davon betrifft 
Literatur.19 Es gibt Übungen zur Rhetorik, Verslehre, aber nur einige Übungen 

8 Z.B. http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/ (20.11.2012).
9 http://www.dsporto.de/ubungen/ (20.11.2012).
10 http://deutschlernen-blog.de/wie-kann-ich-im-internet-selber-deutsch-lernen/deutsch- 

lernen-im-internet-teil-�-interaktive-uebungen/ (20.11.2012).
11 http://www.mieriesuperklasse.de/seiten/4_faecher_mat_listen/deutsch_gram.html oder 

http://www.hschwab.com/quiz.html#top (20.11.2012).
12 http://www.lernenmitspass.ch/lernhilfe/interaktiv_uebungen.php (20.11.2012).
13 http://www.germanistik.uni-halle.de/lehre/lehrmaterial/seiten_fuer_deutsch- lehrer/

#anchor15890� (20.11.2012).
14 http://www.kerber-net.de/index_deutsch1.htm (20.11.2012).
15 http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/hotpots/k_dichter.htm (20.11.2012).
16 ttp://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/hotpots/index.htm (20.11.2012).
17 http://wiki.zum.de/Homo_faber (20.11.2012).
18 http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/hotpots/w_pollauf/index.htm (20.11.2012).
19 http://www.homepage.bnv-bamberg.de/deutsch-interaktiv/#Literatur (20.11.2012).
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zu Lektüren für die 5 und � Klasse Grundschule. Die meisten Übungen sind 
Multiple-Choice-Übungen und Kreuzworträtsel. 

Obwohl weniger populär als Sprachübungen, haben Literaturübungen 
zahlreiche didaktische Vorteile und die Möglichkeiten ihrer Gestaltung und 
ihres Einsatzes sind weitgehend umfangreicher als nur die populärsten Multiple-
Choice-Aufgaben oder Kreuzworträtsel.

3.3. Einsatzmöglichkeiten für interaktive 
Literaturübungen 

Im neuphilologischen Germanistikstudium wird das literaturbezogene 
Faktenwissen in den Vorlesungen vermittelt und beschränkt sich im 
Bachelorstudium auf das Grundwissen. Dieses wird im Laufe des Semesters 
nicht gezielt elaboriert, sondern an dieses Wissen wird nur indirekt in Seminaren 
bei der Werkinterpretation angeknüpft. Hier bietet sich ein weites Einsatzfeld 
für interaktive Übungen. Auch die in Seminaren behandelten Lerninhalte wie 
Gattungsmerkmale des jeweiligen Werkes, seine Poetik, Rezeptionsgeschichte 
und Interpretationsthesen können sehr günstig mit interaktiven Übungen 
erweitert, gefestigt und getestet werden. Beispiele dazu werden im Abschn. 4.4. 
genannt.

Potentielle Möglichkeiten der interaktiven Übungen zur Festigung und 
Überprüfung des literarischen Lernstoffs sind praktisch uneingeschränkt und 
beziehen sich auf alle Inhaltsbereiche des Literaturlehrgangs: 
● Literaturtheorie:

- praktische Aufgaben zur Formanalyse, z.B. Metrum, Versfuβ,
- rhetorische Mittel definieren/ Beispiele erkennen,
- Literaturtheorien definieren/ ihre Merkmale erkennen,
- Gattungslehre: Gattungsmerkmale der Grundgattungen und Gattungen 

nennen/ erkennen.
● Epochenwissen: 

- historischer Hintergrund, geistiges Klima, Philosophie, berühmte 
Intellektuelle,

- Poetik der Epoche/ der Strömung, Thematik und Problematik einzelner 
literarischer Werke, Stilmerkmale, typische Motive,

- wichtige Autoren, ihre Werke und deren Inhalte.
● Sachinformationen zu literarischen Werken:

- Entstehungsgeschichte, biographischer Kontext,
- der historische Stoff: Vorbilder für die Figuren, geschichtliche Ereignisse,
- der literarische Stoff: frühere literarische Werke, auf die das jeweilige 

Werk anspielt,
- Rezeptionsgeschichte.

● Werkinhalt:
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- Plot, Zusammenfassung,
- chronologischer Ablauf der Geschehnisse,
- markante Zitate: z.B. Äuβerungen einzelner Figuren („Welche Figur sagt 

das?“).
● Werkinterpretation:

- Interpretationsthesen auswählen/ bejahen oder verneinen.
In der traditionellen Konzeption des neuphilologischen Germanistikstudiums 

werden die Lernbereiche 'Sprache' und 'Literatur' gewöhnlich getrennt. Im 
Kurs 'Deutsche Literaturgeschichte' werden literaturwissenschaftliche Inhalte 
ohne Bezüge zum Spracherwerb behandelt. Die sprachliche Komponente 
beschränkt sich in der Regel auf Behandlung rhetorischer Tropen und 
Figuren. Sprachfertigkeiten und -kompetenzen werden im Kurs 'Sprachpraxis' 
behandelt, in dem wiederum selten mit literarischen Texten gearbeitet wird. 
Im berufsbezogenen Konzept des Deutschlehrerstudiums, in dem einzelne 
Lernbereiche mit Berücksichtigung ihrer Interdependenz gelehrt werden, 
herrscht ein integriertes Konzept der Literatur- und Sprachvermittlung. Dabei 
wird an die Tradition der Vermittlung der muttersprachlichen Literatur und der 
Muttersprache geknüpft. Dank der Verbindung von Literatur- und Spracherwerb 
vergröβern sich die Einsatzmöglichkeiten der interaktiven Übungen um alle 
Sprachübungen zur Entwicklung von Fertigkeiten Hörverstehen, Hör- und 
Sehverstehen, Leseverstehen, und Kompetenzen (Wortschatz).

Die traditionellen didaktischen Funktionen der interaktiven Übungen sind 
Training und Kognition. Beim Lösen wird das vorher erworbene Wissen intensiv 
elaboriert: erinnert, angewendet und dadurch gefestigt, überprüft, Fertigkeiten 
werden praktisch verwendet. Die Übungen eignen sich hervorragend zum 
Selbststudium und fördern das autonome Lernverhalten der Studenten. Das 
Wissen wird zeit- und ortunabhängig wiederholt, in der gewohnten häuslichen, 
angenehmen Atmosphäre, was der dauerhaften Speicherung im Gedächtnis 
förderlich ist, und in einer attraktiven multimedialen Umgebung, was sich positiv 
auf die Lernmotivation auswirkt. 

In den textbasierten Übungen wird aber auch das neue Wissen präsentiert und 
der Wissensbestand der Lerner dadurch erweitert. Beim Lösen der Lücken- oder 
Zuordnungsaufgaben lesen sie Texte, die neues Wissen zu jeweiligen Themen 
präsentieren. 

Die Übungen erfüllen auch die Test- und Kontrollfunktion. Eingebunden in 
Lernplattformen, wo die Speicherung der Testergebnisse für einzelne Lerner 
möglich ist, ersetzen sie (mindestens teilweise) traditionelle Klausuren und Tests, 
die nun nicht mehr im Präsenzunterricht stattfinden und die Unterrichtszeit in 
Anspruch nehmen müssen.

Bei näherer Analyse zeigt sich also, dass interaktive Übungen sehr universell 
sind und alle didaktischen Funktionen im Lehr- und Lernprozess erfüllen können: 
Präsentation, Festigung, Übung, Anwendung, Leistungsmessung. Sie eignen sich 
auch sehr gut zur Behandlung aller literaturwissenschaftlichen Inhalte.
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4. Interaktives Übungsprogramm ‚Deutsche 
Literaturgeschichte in Übungen‘ 

Das Übungsprogramm zur deutschen Literatur wird von den Studenten des 2. 
und 3. Studienjahres am Fremdsprachenkolleg in Radom erarbeitet und soll als 
Endeffekt ca. 140 Übungen zu allen Literaturepochen von der althochdeutschen 
Literatur bis zur Gegenwart umfassen. Es bildet eine Ergänzung zum Übungsbuch 
Deutsche Literaturgeschichte in Übungen, dessen Herausgabe vom Verlag 
Quaestio, Wrocław geplant wird. Es ist auf http://literaturdidaktik.republika.
pl/ elearning.html allgemein zugänglich. In der Zukunft wird es sich vermutlich 
auch auf der Webseite des Verlags befinden.

4.1. Ursachen für Einstehung

Die Notwendigkeit einer Effektivierung des Literaturlehrgangs ergibt 
sich aus der didaktischen Situation des Faches. Im berufsbezogenen 
Deutschlehrerstudium ist der Lehrgang ‚Deutsche Literaturgeschichte‘ auf 5 
Semester und die Gesamtstundenzahl 180 begrenzt. Das ist zu wenig, als dass 
die geplanten Kursinhalte genau behandelt werden könnten. Es ist notwendig, 
nach Möglichkeiten zu suchen, die die zur Verfügung stehenden Seminare 
entlasten können, damit im Präsenzunterricht nur solche Aufgaben durchgeführt 
werden, die auf anderen Wegen nicht bewältigt werden können. Der Einsatz 
des elektronisches Lernens erlaubt es, den Lehrgang um Online-Aktivitäten 
zu erweitern und ihn maximal zu effektivieren. Das lässt sich in erster Linie 
durch Präsentation und Elaboration des Faktenwissens online erreichen. Es 
wird weitgehend darauf verzichtet, das Basiswissen über Epochen, Gattungen 
und Schriftsteller in den Vorlesungen zu besprechen. Vorlesungen als separate 
Lernveranstaltungen wurden abgeschafft, die Phasen des theoretischen 
Wissensinputs verkürzt und in Seminare integriert. Das theoretische Wissen 
wird mittels Übungen elaboriert, teilweise im Seminar, teilweise online. Auf 
diese Weise kann man die Stundenzahl der Seminare vergröβern, die der 
Arbeit an literarischen Werken gewidmet sind. Die Lösung der Übungen 
zur Literaturgeschichte und Literaturtheorie on- und offline hat auβerdem 
den Vorteil, dass neben der Wissensverarbeitung auch Sprachfertigkeiten 
geübt werden. Der Literaturlehrgang am Kolleg folgt nämlich dem Konzept 
einer integrativen Literatur- und Sprachvermittlung nach dem Vorbild des 
muttersprachlichen Literaturunterrichts. Bisherige Erfahrungen mit E-Learning 
am Kolleg haben bewiesen, dass webbasierte Aktivitäten zur Erhöhung der 
Lerneffektivität beitragen (vgl. den Aufsatz von J. Szatan im vorliegenden 
Band). 

Ein weiterer Grund für die Entstehung des Übungsprogramms war die 
Notwendigkeit der Entwicklung der mediendidaktischen Kompetenz der 
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angehenden Lehrer. Dank der Arbeit an Erstellung von Übungen zur deutschen 
Sprache und Literatur mit der Autorensoftware Hot Potatoes wurde sie wesentlich 
erweitert. Das Konzept des fächerübergreifenden Lehrens und Lernens, das 
an Kollegs befolgt wird, basiert auf der Arbeit an Bildungsaufgaben über die 
Rahmen der einzelnen Fächer hinaus. In diesem Fall wurde zur Erstellung 
des Übungsprogramms die Verbindung des Wissens und der Fertigkeiten 
aus zwei Lehrgängen benötigt: ‚Deutsche Literatur‘ und ‚Unterstützung des 
Fremdsprachenunterrichts durch Informationstechnologie‘, welches im 2. 
Studienjahr stattfindet. 

4.2. Arbeitsorganisation

Die Arbeit am Projekt begann Mitte des Wintersemesters, nachdem die 
Studierenden des 2. Jahres die Software Hot Potatoes kennen gelernt hatten. Das 
Literaturseminar fand im Methodiksaal mit mehreren PC-Arbeitsplätzen und 
Internetanschluss statt. Die Lernerpaare bekamen die Aufgabe, die Informationen 
aus dem letzten Literaturseminar (Weimarer Klassik im 2. Studienjahr, 
Expressionismus, Dadaismus im 3. Jahr) mit den einzelnen ‚Kartoffeln‘ JClose, 
JQuiz, JCross, JMix, JMatch entsprechend in einen Lückentext, Multiple-
Choice-Quiz, Kreuzworträtsel und Zuordnungsübung zu verwandeln. Als Hilfe 
durften sie Online-Informationen verwenden und einander beraten. Auftretende 
technische Probleme wurden während der Arbeit im Plenum besprochen. Einige 
‚technische Experten‘ in der Gruppe, die im Umgang mit Computer besonders 
kompetent waren, konnten alle Fragen gleich beantworten und Schwierigkeiten 
beseitigen, so dass sich die Erklärungen seitens der Lehrperson fast erübrigten. 
Als die Übungen fertig waren, wechselten die Paare mehrmals ihre Sitzplätze 
und lösten alle vorbereiteten Übungen. Auf diese Weise spielten sie sowohl die 
Rolle der Lehrenden als auch der Lernenden. Anschlieβend wurde die Arbeit im 
Plenum besprochen und die Übungen wurden bewertet. In der Evaluationsphase 
reflektierten die Studierenden über die Vorteile derartiger Arbeit am Lernstoff und 
stellten dabei fest, dass sie sowohl im Hinblick auf das Literaturwissen als auch 
auf den Umgang mit der Software besonders viel gelernt haben. Sie waren mit 
der geleisteten Arbeit zufrieden, insbesondere mit der Möglichkeit der kreativen 
selbstständigen Arbeit und der praktischen Anwendung des theoretischen 
Wissens. Sie waren deswegen auch erfreut, als sie von der Perspektive einer 
langfristigen Arbeit am Übungsprogramm erfuhren, welche die traditionellen 
Klausuren teilweise ersetzen sollte. 

In den kommenden Monaten bis Juni 2012 verlief die Arbeit an den Übungen 
zu den einzelnen Epochen. Nach der Behandlung einer Epoche und ihrer Literatur 
im Unterricht wurden Termine für die Erstellung der Übungen festgelegt. 
Die Arbeit verlief in festen Paaren. Einige Personen, die ihren Studienverlauf 
individuell gestalten durften, arbeiteten am Lernstoff aus den früheren Epochen. 
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Individuelle Bemerkungen erfolgten mittels E-Mails, allgemeine Besprechungen 
im Seminar. Die Übungen wurden benotet, die Arbeit daran wurde zur 
Semesternote gezählt.

4.3. Ziele 

Das Übungsprogramm erlaubt es, mehrere Ziele des Literaturlehrgangs 
‚Deutsche Literaturgeschichte‘ zu realisieren. Diese werden im kognitiven, 
pragmatischen und affektiven Bereich in Bezug auf Literatur (vor allem auf 
rezeptive Literaturkompetenz, literarische Gestaltungs- und Handlungskompetenz) 
aber auch in Bezug auf Sprache und Landeskunde gesetzt (vgl. Turkowska 
200�:91-120, insbesondere 102-104, 107-115). Bei der Arbeit mit interaktiven 
Literaturübungen wird die Mehrheit der literaturbezogenen und sprachlichen 
Lernziele realisiert. In Bezug auf die literarische Rezeptionskompetenz helfen 
die Übungen, das Wissen über folgende Lernbereiche zu erweitern, zu festigen 
und zu überprüfen:
● historische Entwicklungslinien in literarischen Epochen,
● repräsentative Werke, ihre gattungs- und epochenspezifischen Merkmale,
● ausgewählte Schriftsteller und Merkmale ihres Schaffens,
● literarische Gattungen,
● ausgewählte literaturwissenschaftliche Theorien,
● ausgewählte gegenwärtige Autoren und ihre Werke,
● ausgewählte literaturwissenschaftliche Begriffe,
● Stilmittel der literarischen Sprache (Rhetorik).
Im pragmatischen Lernzielbereich lasen sich mit ihnen folgende Lernziele 

realisieren:
● Formanalyse literarischer Texte,
● Interpretation literarischer Texte,
● Erkennen der historischen Herkunft der Texte nach epochentypischen 

Merkmalen (Entstehungszeit, Autor),
● Unterscheidung von Textsorten/ Gattungen,
● Bezüge zu anderen Texten und Medien herstellen,
● Umgang mit anderen medialen Formen der Literatur (Hörbuch, Hörspiel, 

Film, digitale Literatur).
Die Beschäftigung mit dem literarischen Lerngegenstand in der attraktiven 

multimedialen und interaktiven Form trägt zur Realisierung der übergeordneten 
Leitziele des Literaturlehrgangs bei: Wecken des Interesses an der deutschen 
Literatur, Erziehung zum Lesen und Bedürfnis, im Erwachsenenleben 
freiwillig Kontakt zur deutschen Literatur und zum literarischen Leben des 
Zielsprachelandes zu erhalten. 

Die Arbeit an interaktiven Übungen erlaubt es auch, das Ziel fremdkulturelle 
Kompetenz besser zu realisieren, indem das Wissen über historische Hintergründe, 
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geistige Strömungen, Philosophie, bildende Kunst in den deutschsprachigen 
Ländern und das Wissen über kulturelle und gesellschaftspolitische Phänomene 
in den Zielspracheländern, die in Verbindung zur Literatur stehen, erweitert und 
gefestigt wird.

Ein sehr wichtiges Ziel in der Deutschlehrerausbildung, das dabei realisiert 
wird, ist die Entwicklung der didaktischen Medienkompetenz (vgl. Abschn. 2). 

4.4. Inhalte

Das Übungsprogramm ‚Deutsche Literaturgeschichte in Übungen‘ umfasst 
Übungen zu allen Literaturepochen von der althochdeutschen Literatur bis zur 
Gegenwart und deckt sich mit dem in der Lehrpraxis bewährten Lehrprogramm 
für den Lehrgang ‚Deutsche Literarurgeschichte‘ im Germanistikstudium.20 Die 
Wahl der Themen für die einzelnen Epochen und Übungen richtet sich nach 
den traditionellen inhaltlichen Schwerpunkten des Lehrgangs. Diese befinden 
sich auf der Seite ‚Epochenüberblick‘, die das Übungsprogramm begleitet. Es 
wird versucht, zu jedem Schwerpunkt eine Übung entweder im Übungsbuch 
oder im Internetprogramm zu bieten. Neben dem Epochenüberblick gibt es 
zu jeder Epoche ‚nützliche Links‘, die zu den Webseiten mit Informationen 
über die in Übungen behandelten Sachverhalte oder zu literarischen Texten 
bzw. Kommentaren, Filmen, Video- und Audiomaterialien führen.21 Das 
Übungsverzeichnis befindet sich auf der Startseite.22 Die Epochen werden 
mit unterschiedlicher Genauigkeit behandelt, je nach ihrem Stellenwert in 
Lehrprogrammen, der Zahl der Pflichtlektüren und der Zahl der Übungen im 
Buch. So gib es z.B. 4 Übungen im Internet zur althochdeutschen Literatur, je � 
zu Spätmittelalter und Barock, 1� zur Neuen Sachlichkeit und Exilliteratur und je 
18 zu Sturm und Drang und Klassik. Durchschnittlich gibt es etwa 8 interaktive 
Übungen zu jeder Epoche. Zu den jeweiligen Epochen oder Strömungen werden 
Informationen eingeübt in Bezug auf den historischen Hintergrund, Poetik der 
Strömung/ der Epoche, führende literarische Gattungen, wichtige Vertreter, 
bedeutende literarische Werke, ihre Thematik und Problematik, Interpretation 
der repräsentativen Werke. Als Beispiel folgt das Übungsverzeichnis zur Neuen 
Sachlichkeit und Exilliteratur:

20 Das aktuelle ministeriale Programmminimum für Fremdsprachenkollegs und neuphilo-
logisches Bachelorstudium sieht nur die Behandlung der Literatur von Aufklärung bis Gegenwart 
voraus. Diese Version wurde als unakzeptable Verkürzung abgelehnt und die frühere, jahrelang 
an Germanistiken erprobte, vollständige Programmversion angenommen, also deutsche Literatur 
von ihren Anfängen bis zur Gegenwart.

21 http://literaturdidaktik.republika.pl/Epochenuberblick.html (20.11.2012).
22 http://literaturdidaktik.republika.pl/elearning.html (20.11.2012).
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1. Historischer Hintergrund 1918–1945
2. Neue Sachlichkeit
Groβe Romane vor 1945:
3-4. H. Hesse: Steppenwolf (1) und (2)
5-�. Das Werk von Thomas Mann (1) und (2)
7. H. Fallada: Kleiner Mann, was nun?
8. L. Feuchtwanger: Wartesaal-Trilogie
9-10. A. Döblin: Berlin Alexanderplatz (1) und (2)
11-12. R. Musil: Die Verwirrungen des Zögling Törleβ (1) und (2)
13. Brechts episches Theater
Die Dramen von B. Brecht:
14-15. Mutter Courage (1) und (2)
1�. Die Dreigroschenoper.23

Epochenwissen. Die Basis für die Kenntnis der literarischen Epochen und 
Strömungen bildet das historische Faktenwissen über politische Ereignisse, 
Gesellschaftsbild und das geistige Klima, die die Literatur geprägt haben. Es 
ist wichtig, dieses Wissen zu festigen, denn die Studierenden legen oft keinen 
groβen Wert auf die Kenntnis der Geschichte, obwohl darin der Schlüssel zum 
Verständnis der Literatur liegt. Die Übungen zu den einzelnen Epochen beginnen 
deshalb immer mit einer Übung zum historischen Hintergrund. Im interaktiven 
Übungsprogramm befinden sich die im Buch fehlenden Übungen zum historischen 
Hintergrund einiger Epochen. Die Übung ‚Germanen und ihre Kultur‘ (erstellt 
mit JQuiz, Option Kurzantwort) ist eine Leseverstehens-Zuordnungsübung, in 
der 22 Informationen den � Oberbegriffen (u.a. Runenschrift, der altgermanische 
Vers, Heldenlied) zugeordnet werden sollen.24 Die Übung derselben Art, aber 
in der Form des Multiple-Choice-Quiz (JQuiz), ist die Übung ‚Historischer 
Hintergrund des Spätmittelalters.25 Die Übung zur feudalen Gesellschaftsordnung 
im Hochmittelalter ist eine Lückenübung (JClose). Im Text über das Lehnswesen 
fehlen Wörter, die in die Lücken geschrieben werden sollen.26 Die Übung zum 
historischen Hintergrund der Literatur der Weimarer Republik ist ein typisches 
Multiple-Choice-Quiz (JQuiz):

�. Was hat am 24. Oktober 1929 (Schwarzer Donnerstag) begonnen?
 Die Weltwirtschaftskrise
 Der Zweite Weltkrieg
 Der Hitlerputsch
 Gründung der Weimarer Republik. 27

Demselben Übungstyp folgt die Übung zur ‚Situation in der Politik und 
Literatur‘ 1945-1949:

23 http://literaturdidaktik.republika.pl/elearning.html (20.11.2012).
24 http://elisa20.republika.pl/Germanen.htm (20.11.2012).
25 http://elisa20.republika.pl/HistHintSpat.htm (20.11.2012).
26 http://elisa20.republika.pl/Lehnwesen.htm (20.11.2012).
27 http://elisa20.republika.pl/HistWeimRep.htm (20.11.2012).
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3. Worauf beruht die Gruppenidentität der ‚jungen Generation‘ der Schriftsteller? 
 auf der Begeisterung für die Heldentaten der Vätergeneration
 auf der Kontinuität der Politik der Vätergeneration
 auf der Begeisterung für den Kommunismus
 auf der Distanz zum Denken und Handeln der Vätergeneration. 28

Allgemeine Informationen zur Neuen Sachlichkeit erfordert die Lösung eines 
Rätsels (JCross).29 Die erfragten Begriffe sind u.a. Brecht, Kabarett, Bauhaus, 
Amerikanisierung u.a. Dem geistigen Klima der Epoche sind die Übungen 
‚Philosophie der Aufklärung‘, ‚Persönlichkeiten der Aufklärung‘, ‚Schöpfer der 
Sturm und Drang Ideen‘ gewidmet (in Entstehung). In der Übung ‚Deutsche 
Humanisten‘ muss man ihre Namen anhand von der Beschreibung ihrer Tätigkeit 
erraten (Zuordnungsübung mit JMatch).30

Zahlreiche Übungen zur Poetik jeder Epoche bzw. Strömung befinden 
sich im Übungsbuch, deswegen sind sie im Internetprogramm seltener. Eine 
interessante Übung gibt es zum ‚Programm des poetischen Realismus‘ (Multiple-
Choice mit JQuiz).31 Neben dem Artikel über den Realismus aus dem Programm 
‚Einladung zur Literaturwissenschaft‘32 befinden sich 10 Fragen zum selektiven 
Leseverstehen, weitere Fragen sind mit dem Lesetext nicht verbunden und 
testen das Wissen des Lerners. Auβer dem Text gibt es auch Bilder wichtiger 
Schriftsteller des deutschen Realismus, die man erkennen muss, und Definitionen 
der im Realismus populären lyrischen Gattungen, die man erraten muss.

Literaturgattungen, die für die einzelnen Literaturepochen charakteristisch 
sind, bilden den Gegenstand vieler Übungen: ‚Prosa im Spätmittelalter‘, 
‚Verbürgerlichung der Ritterliteratur‘, ‚Minnesang vs. Meistersang‘ und 
‚Barockromane‘.33 Hier muss man den einzelnen Titeln eine der Romanformen: 
Staatsroman, Schelmenroman, Schäferroman zuordnen (Zuordnungsübung mit 
JMatch). In einer anderen Übung muss man die Definitionen den einzelnen 
barocken Romangattungen zuordnen.34 Weitere Übungen betreffen bürgerliches 
Trauerspiel, literarische Gattungen des Sturm und Drang, der Weimarer Klassik, 
des Realismus u.a.35 Die Merkmale des epischen Theaters von B. Brecht 
müssen anhand von Definitionen erkannt werden.36 Auf schriftstellerische 
Schreibtechniken der Moderne beziehen sich die Übungen ‚Sekundenstil‘, 
‚Erzähltechnik und Stilmittel‘. 

28 http://elisa20.republika.pl/Hist1945.htm (20.11.2012).
29 http://elisa20.republika.pl/NeueSachlcross.htm (20.11.2012).
30 http://elisa20.republika.pl/DeutscheHumanisten.htm (20.11.2012). 
31 http://elisa20.republika.pl/RealismusProgr.htm (20.11.2012).
32 http://www.uni-due.de/einladung/Vorlesungen/literaturge/realismus.htm (20.11.2012).
33 http://elisa20.republika.pl/Barockromane.htm (20.11.2012).
34 http://elisa20.republika.pl/Subgattungen.htm (20.11.2012).
35 Vgl. http://literaturdidaktik.republika.pl/elearning.html, manche noch in Entstehung 

(20.11.2012).
36 http://elisa20.republika.pl/EpischesTheater.htm (20.11.2012).
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Die Kenntnis der Autoren, ihrer Werke und deren Inhalte bildet einen 
weiteren Schwerpunkt des Epochenwissens. Eine von solchen Übungen betrifft 
‚Literarische Werke der Aufklärung‘ (JQuiz, Kurzantwort). Der Name des Autors 
und der Titel müssen in die Lücke geschrieben werden:

1. Das Stück .................... (1755) ist das erste deutsche bürgerliche Trauerspiel, mit dem der 
Autor das neue deutsche Drama begründet und ein Beispiel für seine Dramentheorie. Auf der 
Bühne steht die bürgerliche Familie; die menschliche Tragödie ersetzt die Staatstragödie. Die 
Helden sprechen Prosa wie im wirklichen Leben. Die Zuschauer können die Empfindungen der 
Helden teilen. Der männliche Charakter Mellefont steht zwischen seiner ehemaligen Geliebten und 
der Titelfigur, einem tugendhaften Fräulein. Im Mittelpunkt des Konflikts stehen die bürgerliche 
Moral und Gefühl. .......................................................

2. In dem Lustspiel werden die Folgen des Siebenjährigen Krieges gezeigt. Das Stück spielt 
17�3 in Berlin unmittelbar nach dem Kriegsende. Der preußische Offizier von Tellheim wird vom 
preußischen König zu Unrecht in Unehren aus dem Dienst entlassen. Ihm wird vorgeworfen, er 
habe vom Feind Geld angenommen. Er wird dann rehabilitiert, aber seiner sächsischen Verlobten 
ist die Wiederherstellung seiner Ehre als Soldat gleichgültig. Der Offizier entscheidet sich, den 
Dienst aufzugeben und mit ihr ein ruhiges, unabhängiges Privatleben zu führen. ...........................
............................................ 37

Eine ähnliche Übung betrifft ‚Groβe Romane nach 1945‘.38 In 
dieser Zuordnungsübung (JMatch) muss man anhand von einer kurzen  
Zusammenfassung den Autor und Titel des Romans erraten (Jelineks 
Klavierspielerin, Süskinds Parfüm, Schneiders Schlafes Bruder, Lenz‘ 
Deutschstunde, Bölls Billard um halbzehn).

Demselben Prinzip folgt die Übung zu Schnitzlers Dramen.39 In der Übung 
müssen die Dramentitel anhand von kurzen Inhaltsangaben erkannt werden. In 
der Übung ‚Autoren und ihr Schaffen 1815-1850‘ muss man dem beschriebenen 
Werk den Autorennamen zuordnen (JMatch).40 Die wichtigsten Vertreter 
des deutschen Realismus muss man nach den Titeln ihrer Werke erkennen 
(Zuordnungsübung mit JMatch):

Die Chronik der Sperlinggasse, 1857, Gesellschaftsroman
Der Hungerpastor, 18�4, Roman
Der Schüdderump, 1870, Roman
.........................................................?

Immensee, 1850, Novelle
Pole Poppenspäler, 1874, Novelle
Der Schimmelreiter, 1888, Novelle 
......................................................?41

37 http://elisa20.republika.pl/AufklWerke.htm (20.11.2012).
38 http://elisa20.republika.pl/Romanenach1945.htm (20.11.2012).
39 http://elisa20.republika.pl/SchnizlersDramen.htm (20.11.2012).
40 http://elisa20.republika.pl/AutorenundihrSchaffen.htm (20.11.2012).
41 http://elisa20.republika.pl/SchriftstellerRealismus.htm (20.11.2012)



– 193 –

Die wichtigsten Werke des Spätmittelalters müssen dagegen anhand 
vom Bildmaterial erkannt werden.42 Zu dieser Übung wurden die im WWW 
vorhandenen Bilder mit Holzschnitten, Illustrationen und Titelseiten bzw. 
typischen Figuren oder Motiven zu Rollwagenbüchlein, Dr. Faustus, Till 
Eulenspiegel, Narrenschiff, Reineke Fuchs, Ackermann aus Böhmen verwendet 
(JQuiz, Multiple-Choice). 

Die Kenntnis der Literatur einer Epoche kann man auch anhand von Zitaten 
aus den repräsentativen Werken überprüfen, wie in der Übung zu den Werken 
des Sturm und Drang:43

1. Ich fühle eine Armee in meiner Faust - Tod oder Freiheit!”
 Prometheus
 Die Räuber
 Die Leiden des jungen Werther
 Kabale und Liebe

2. „Des echten Mannes wahre Feier ist die Tat.”
 Die Räuber
 Kabale und Liebe
 Prometheus
 Die Leiden des jungen Werther

3. „Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben, und das bisschen, das ihnen 
von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um es los zu werden.”

 Kabale und Liebe
 Die Räuber
 Prometheus
 Die Leiden des jungen Werther 

4. „Wenn die Küsse deines Majors heißer brennen als die Tränen deines Vaters — stirb!”
 Die Leiden des jungen Werther
 Prometheus
 Kabale und Liebe
 Die Räuber

Die Übungen können auch dem Schaffen eines einzelnen Schriftstellers 
gewidmet sein. Ein Beispiel dafür sind die Übungen zum Schaffen von F. Kafka: 
Kreuzworträtsel und Quiz. Die Quizfragen beziehen sich auf unterschiedliche 
Aspekte seiner Werke:

1. Welches Werk hat Franz Kafka nicht geschrieben?
 Der Prozess
 Die Verwandlung
 Die Blechtrommel

42 http://elisa20.republika.pl/WWdS.htm (20.11.2012).
43 http://elisa20.republika.pl/ZitateSturmundDrang.htm (20.11.2012).
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5. Was hat Josef K. eigentlich getan?
 Er hat seine Frau getötet.
 Er versuchte den Präsidenten zu ermorden.
 Nichts. [...]

10. Von wem ist die Rede? „......... ist als Gerichtsmaler in bestimmte Vorgänge des Gerichts 
eingeweiht. Durch seinen persönlichen Kontakt zu den Richtern könnte er zwischen K. und dem 
Gericht vermitteln. Doch Titorelli ist fest davon überzeugt, dass niemand – und somit auch nicht 
er selbst – das Gericht von der Unschuld eines Angeklagten überzeugen könne.“

 Titorelli
 Der Kaufmann Block
 Der Advokat Huld.44

Im Kreuzworträtsel zu Günter Grass gibt es neben Fragen zu seinem Schaffen 
auch Bilder aus Danzig, Photos aus dem 2. Weltkrieg und Videos aus dem Film 
Die Blechtrommel.45 Die Hauptfiguren der Romane von Thomas Mann (JClose) 
muss man anhand von kurzen Charakteristiken erkennen und ihre Namen in die 
Lücken schreiben.4� In der drag&drop-Zuordnungsübung zum Werk von Thomas 
Mann werden die Ansichten der Vorderumschläge und Zitate aus Buddenbrooks, 
Zauberberg und Dr. Faustus einander zugeordnet.47 

Zum literaturgeschichtlichen Wissen gehören auch Sachinformationen 
über literarische Werke: Entstehungsgeschichte, biographischer Kontext, der 
historische und literarische Stoff, Rezeptionsgeschichte u.a. Das Wissen über die 
Entstehung des Hildebrandsliedes wird mit einem Multiple-Choice-Quiz (JQuiz) 
getestet. Die richtige Antwort muss angeklickt werden:

1. a) Das Hildebrandslied entstand wahrscheinlich in der Zeit der germanischen 
Völkerwanderung. 

b) Das Hildebrandslied entstand zu Beginn des 9. Jhs. im Kloster zu Fulda. 

2. a) Im Hildebrandslied überwiegt die Beschreibung der Handlung, des Geschehens. 
b) Im Hildebrandslied überwiegen Reden und Überlegungen der Krieger. 

4. a) Die kunstvolle Versform des Hildebrandsliedes – der Stabreimvers – war die Leistung 
eines anonymen germanischen Autors (Sängers), der das Lied gedichtet hat. 

b) Die kunstvolle Versform des Hildebrandsliedes – der Stabreimvers – war die Leistung 
eines anonymen christlichen Mönches, der das Lied niedergeschrieben hat. 

5. a) Das ganze Lied besteht aus �7 Zeilen. 
b) Aus dem ganzen Lied sind �7 Zeilen als Fragment erhalten geblieben.  48

44 http://elisa20.republika.pl/Kafka.htm (20.11.2012).
45 http://elisa20.republika.pl/GG.htm (20.11.2012).
4� http://elisa20.republika.pl/FigurenMann.htm (20.11.2012).
47 http://elisa20.republika.pl/ZitateMann.htm (20.11.2012).
48 http://elisa20.republika.pl/Hildebrandslied.htm (20.11.2012).
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Eine Quiz-Übung ist der Entstehungsgeschichte und dem historischen Stoff 
von Don Carlos gewidmet,49 es gibt auch 2 Übungen zum historischen und 
literarischen Stoff von Faust.50 

Werkinhalt. Ein üblicher erster Schritt bei der Analyse und Interpretation eines 
literarischen Werkes ist die Überprüfung, ob die Lerner seinen Inhalt kennen. 
Der Werkinhalt kann mit interaktiven Übungen auf mehrfache Weise überprüft 
werden. Die einfachste Aufgabe beruht darauf, die Teile der Zusammenfassung in 
die richtige Reihenfolge zu bringen, wie z.B. in der Übung zu Die Verwirrungen 
des Zögling Törleβ (Zuordnungsübung mit JMatch).51 Die Quizform ist dazu auch 
sehr gut geeignet, wie man am Beispiel der beiden Quiz zu Mutter Courage sehen 
kann.52 Offene Fragen zum Inhalt können auch die Form eines Kreuzworträtsels 
annehmen, wie in der Übung zu Hoffmanns Nussknacker und Mausekönig und 
zur Gretchentragödie in Goethes Faust.53 Eine genauere Kenntnis des Inhalts und 
der Dramenform erfordert die Lösung der Übung zu Räuber, in der die Ereignisse 
der Handlung dem entsprechenden Akt zugeordnet werden müssen.54 Ebenso auf 
dem Prinzip der Zuordnungsübung basiert die Übung zum Faust-Inhalt, in der 
man die Titel der einzelnen Faust-Szenen anhand von 10 Bildern erraten muss.55 
In dieser Übung werden gescannte Bilder und Collagen benutzt, die die Studenten 
zu Faust vorbereitet haben. Eine interessante Form der Inhaltsüberprüfung bietet 
die Verbindung einer Lückenübung mit Multiple-Choice-Quiz in der Übung zu 
Berlin Alexanderplatz:

1. Berlin in den 20er Jahren. Franz Biberkopf verbüßt eine vierjährige Haftstrafe in Tegel. 
Nach seiner ................................. hat er vor, ein anständiges Leben zu führen. 

 Entlassung
 Entfremdung
 Verhaftung

2. Dann fährt er in die Stadt, die sich stark verändert hat. In Berlin herrschen Häusergewirr 
und Menschentrubel. Franz Biberkopf trifft ..............................., der ihm Hilfe leistet und zu sich 
nach Hause mitnimmt. 

 einen Priester
 einen Hund
 einen Juden

49 http://elisa20.republika.pl/DonCarlos.htm (20.11.2012).
50 http://elisa20.republika.pl/Faustsage.htm , http://elisa20.republika.pl/Fausthist.htm 

(20.11.2012). 
51 http://elisa20.republika.pl/TorlesInh.htm (20.11.2012).
52 http://elisa20.republika.pl/Couragequiz1.htm und http://elisa20.republika.pl/Courage-

quiz2.htm (20.11.2012). 
53 http://elisa20.republika.pl/Nussknacker.htm, http://elisa20.republika.pl/FaustGretchen-

tragodie.htm (20.11.2012).
54 http://elisa20.republika.pl/Rauber.htm (20.11.2012).
55 http://elisa20.republika.pl/FaustInh.htm (20.11.2012).
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3. Der neue Freund versucht, Franz moralisch aufzurichten. Als sich Biberkopf endlich  
...................................., entscheidet er sich dafür, sich von ihm und seiner Familie zu 
verabschieden. 

 satt isst
 zusammenreißt
 betrinkt

4. Es ist ihm schwer, sich in die Stadt einzuleben, aber trotzdem bekommt er eine eigene 
Wohnung und verdient Geld, indem er als ............................ arbeitet.

 Taschendieb und falscher Bettler
 Mechaniker und Klempner
 Hausierer und Zeitungsverkäufer. 5� 

Neben der Kenntnis der Handlung bietet es sich auch, die Kenntnis der 
Figuren zu überprüfen. In der Zuordnungsübung zu Katharina Blum muss man 
die Handlungsfiguren anhand ihrer Charakteristik erkennen (JMatch).57 Eine 
ähnliche Übung in der Quizform gibt es zu Steppenwolf.58 Eine schwierigere 
Aufgabe beruht darauf, die Figuren anhand von ihren Äuβerungen zu erkennen. 
In der Übung zu Dreigroschenoper werden die Zitate angegeben mit der Frage: 
Wer sagt das?

9. „Hier herein mit ihm. Die Westminsterglocken läuten schon das erste Mal. Stellen Sie sich 
anständig hin, ich will nicht wissen, wovon Sie so einen kaputten Eindruck machen. Ich denke, 
Sie schämen sich. Zu den Konstablern: Wenn die Glocken von Westminster zum dritten Mal 
läuten, und das wird um sechs Uhr sein, müssen wir ihn gehängt haben. Bereitet alles vor.“

 Smith
 Brown
 Filch

10 „Ach, das ist ja großartig! Ein Muff war das? Oh, du bist doch ein großes Aas! Du – willst 
du den Mackie? Ich schenk ihn dir. Nimm ihn dir, wenn du ihn findest!“

 Frau Peachum
 Lucy
 Polly.59

Die Interpretation eines literarischen Werkes beruht auf offenen Aufgaben, 
aber viele kanonisierte Texte werden traditionell als typische Vertreter ihrer 
Epochen interpretiert. Die Interpretation sucht in diesen Fällen nicht nach 
neuen Deutungsweisen, sondern im Unterrichtsprozess werden verfestigte 
Interpretationsmuster wiederholt. Die Interpretationsergebnisse bilden eine 
geschlossene Thesensammlung, die zum interpretatorischen Kanon und zur 
Rezeptionsgeschichte des Werkes gehört. Die Interpretation solcher Werke 
gehört zum ‚Wissen über das Werk‘ und kann deswegen mit geschlossenen 
Übungen gefestigt und getestet werden. Darauf zielen zwei Übungen: ‚Die 

5� http://elisa20.republika.pl/BerlAlexquiz.htm (20.11.2012).
57 http://elisa20.republika.pl/KatharinaBlum.htm (20.11.2012).
58 http://elisa20.republika.pl/SteppenwolfFig.htm (20.11.2012).
59 http://elisa20.republika.pl/Dreigroschenoper.htm (20.11.2012).
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Räuber als Sturm-und-Drang-Drama‘ und ‚Kabale und Liebe als bürgerliches 
Trauerspiel‘.60 

Das präsentierte interaktive Übungsprogramm verbindet die Festigung 
des literarischen Wissens mit der Entwicklung der Sprachfertigkeiten und  
-kompetenzen. Leseverstehen und Hörverstehen können besonders günstig 
geübt werden dank der Möglichkeit, Bildmaterial, Videos und Audiodateien aus 
dem WWW in die Hot-Potatoes-Webseiten zu integrieren oder die Übungsseiten 
mit anderen Webseiten zu verlinken. Globales LV wird z.B. in der Übung 
zum Minnesang überprüft. Mittelalterliche Bilder der Minnesänger (z.B. aus 
der Manessischen Liederhandschrift) und daneben stehende Fragmente ihrer 
berühmtesten Minnelieder sollen den Titeln und Autorennamen zugeordnet 
werden (Kürenberger: Das Falkenlied; Friedrich von Hausen: Kreuzzugslied; 
Tannhäuser: Ich lobe ein wip).61 Am Beispiel von Vogelweides Der Reichston 
wird auch LV mit Bildern geübt. Das Fragment am Gedichtanfang, in dem die 
Körperhaltung des lyrischen Ichs beschrieben wird, wird von 3 Bildern begleitet, 
von denen man das richtige wählen muss.62 

Ein unübersehbarer Reichtum von Videos zur Literatur auf You Tube erlaubt 
es, interessante HV-Übungen zu erstellen. Die Übung zu Heines Wintermärchen 
beinhaltet ein Video mit einem Kommentar zum Werk. Beim Hören und 
Sehen muss man die Lücken im Text ergänzen, indem man das richtige Wort 
aus der Liste anklickt.63 Zum Lied Gretchen am Spinnrade in der Vertonung 
von Franz Schubert wurde eine HV-Lückenübung erstellt, in der die fehlenden 
Wörter ergänzt werden müssen. Um die richtige Reihenfolge von Strophen und 
Versen geht es beim Hören der Rezitationen von Erlkönig und Prometheus.�4 
Derartige Übungen veranlassen zur besseren Konzentration auf den literarischen 
Text, intensivieren das Verstehen und tragen zur Entwicklung der Fertigkeit 
Hörverstehen bei.

Um die Kenntnis des Dramentextes von Don Carlos geht es in der Übung 
‚Don Carlos – Schillers Drama im Vergleich mit der Oper von Verdi‘. Aus 
einigen Opernfragmenten müssen diejenigen ausgewählt werden, die im Drama 
fehlen.

Eine Übung, die Leseverstehen und grammatische Kompetenz (Satzbau) 
testet, ist die Übung zu Chretien de Troyes und seinem Einfluss auf das deutsche 
Ritterepos.�5 1� halbierte Sätze müssen hier wieder verbunden werden. Eine 
Übung gleicher Art ist die zum historischen Faust. Eine (nicht ganz seriös 
gemeinte) Wortschatzübung begleitet die V. Römische Elegie. Mit JClose wurden 
im Text der Elegie Lücken erstellt, in denen Bilder die fehlenden Wörter ersetzen. 

60 http://elisa20.republika.pl/kabaleundliebe.htm (20.11.2012).
61 http://elisa20.republika.pl/Minnesang.htm (20.11.2012).
62 http://elisa20.republika.pl/DerReichston.htm (20.11.2012).
63 http://elisa20.republika.pl/Wintermaerchen.htm (20.11.2012).
�4 http://elisa20.republika.pl/GretchenamSpinnrad.htm, http://elisa20.republika.pl/Erlko-

nig.htm, http://elisa20.republika.pl/Prometheus.htm (20.11.2012).
�5 http://elisa20.republika.pl/ChretiendeTroyes.htm (20.11.2012).
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Obwohl die Übung auf den Wortschatz, nicht auf das Literarische zielt, ist die 
Leseverzögerung, die das Lösen der Übung erfordert, dem Textverstehen gut 
dienlich.66 

5. Fazit

Die obige kurze Darstellung des interaktiven Internetprogramms ‚Deutsche 
Literaturgeschichte in Übungen‘ zeugt davon, dass mit der Software Hot Potatoes 
abwechslungsreiche Literatur- und Sprachübungen kreiert werden können, die 
ein attraktives Lernprogramm bieten. Die uneingeschränkten Web-Ressourcen 
in Text, Ton, Bild und Film, die in die Übungen eingefügt werden können, 
ermöglichen Erstellung von Übungen zu allen Aspekten der Literaturwissenschaft 
je nach dem Niveau und Bedürfnissen der Lernergruppen. Die multimedialen 
Übungen mit der Feedback-Funktion, die eine selbstständige Leistungskontrolle 
ermöglichen, bilden ein weitgehend attraktiveres Lernprogramm als das 
traditionelle Medium Buch und erfüllen eine wichtige Motivationsrolle in dem 
literarischen Lernprozess. Die zeit- und ortunabhängige Arbeit fördert autonomes 
Lernen. 

Das Programm ist offen zugänglich und soll sowohl Anfängern als auch 
sprachlich und literarisch fortgeschrittenen Lernern dienen. Deswegen wurde ein 
differenziertes Niveau der Übungen intendiert. Neben sehr einfachen Quizfragen 
oder Lückenübungen zum Hörverstehen, in denen nur einzelne Wörter fehlen, 
findet man auch solche Übungen, die nur aufgrund der genauen Kenntnis der 
Epochen und literarischen Werke gelöst werden können.

Das zur Zeit im WWW vorhandene Übungsprogramm ist eine 
Erprobungsfassung, an der noch weiter gearbeitet wird. Es müssen einige 
technische Probleme beseitigt werden, wie das Schreiben der Umlaute oder 
Beschränkung der Drag&drop-Zuordnungsübungen auf wenige (etwa 5–�) 
Elemente. Trotz mancher Unzulänglichkeiten, die jedes neue Produkt in der 
Testphase aufweist, ist die Gesamtbilanz des Übungsprogramms durchaus 
positiv. Beide an seiner Erarbeitung tätige Studentengruppen betonten in der 
Evaluation, dass die Erstellung der Übungen eine lehrreiche Erfahrung war. 
Sie haben ihr Literaturwissen erweitert, gefestigt und praktisch angewendet, 
neue Erfahrungen im Umgang mit der Autorensoftware Hot Potatoes gemacht 
und waren zufrieden mit der Möglichkeit der kreativen Arbeit im Umgang mit 
Literatur, die die bisherigen Methoden der Wissensüberprüfung z.T. ersetzt hat. 
Die Studenten haben neue Lernwege kennen gelernt und Potentiale der neuen 
Medien für die Didaktik praktisch erprobt. Die Arbeit am Übungsprogramm hat 
zur Erhöhung der Lernmotivation beigetragen. Beide Lernergruppen hatten auch 
zufrieden stellende Leistungen in der Prüfung. Die Arbeit an der Erstellung der 
Übungsprogramme nach dem Prinzip ‚Lernen durch Lehren‘ ist für die Studenten 

66 http://elisa20.republika.pl/V.htm (20.11.2012). 
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der pädagogischen Fächer besonders nutzvoll. Die fertigen Produkte sind auch 
für andere Lerner zugänglich. Das Übungsprogramm kann über Lernplattformen 
wie moodle zur kontrollierbaren Festigung und Überprüfung des literarischen 
Wissens im Rahmen des Blended Learnings von allen interessierten Instituten 
benutzt werden.

In der Forschung wird betont, dass eine genaue Ermittlung der Lerneffektivität 
des Blended Learnings und der Unterstützung des Präsenzunterrichts mit 
Online-Aktivitäten kaum möglich ist. Aber die Praxisberichte der Lehrenden und 
Reaktionen der Lernenden zeugen vom Erfolg in seinem Einsatz und machen sie 
empfehlenswert für die Unterrichtspraxis.
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Streszczenie

Artykuł omawia możliwości zastosowania ćwiczeń interaktywnych 
w kształceniu literackim przyszłych nauczycieli języka niemieckiego. Na 
początku przedstawiono rolę e-learningu na uczelniach i formy kształcenia na 
odległość oraz podjęto próbę oceny ich efektywności. Nauczyciele języków muszą 
się zapoznać z e-learningiem w czasie studiów, gdyż jest on przyszłościową formą 
nauczania. W rozdz. 2 zaprezentowano cele rozwijania kompetencji medialnej 
u przyszłych nauczycieli i sprawności, jakie powinni oni posiąść. W rozdz. 3 
omówiono programy do tworzenia ćwiczeń interaktywnych oraz zastosowanie 
tych ćwiczeń w kształceniu językowym i literackim. Rozdz. 4 przedstawia 
interaktywny program ćwiczeń do literatury niemieckiej opracowany przez 
studentów 2 i 3 roku studiów nauczycielskich: przyczyny jego powstania, 
organizację pracy nad nim, jego cele i treści. Podano przykłady ćwiczeń 
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sprawdzających i utrwalających wiedzę o epokach literackich, powstaniu, 
recepcji, treści i interpretacji dzieł literackich, autorach i ich twórczości, 
gatunkach literackich i innych zagadnieniach z teorii i historii literatury.



– 201 –

Ewa Klęczaj-Siara
Restoring black women’s images in Faith 
Ringgold’s picture book Dinner at Aunt 
Connie’s House

The stereotypes associated with the perception of African-American women 
include a variety images which have negative connotations. In both literature 
and art, as well as in popular culture at large, they are often portrayed as 
mammies, that is obedient domestic servants subjugated to white families, or 
matriarchs holding central positions in black families, and especially recently 
as welfare mothers and ‘hookies,’ embodying a deviant black female sexuality. 
Such representations have been for a long time promoted in the U.S. and Europe 
by means of popular novels, illustrations, and films produced mainly by white 
mainstream artists. Recently, several black women artists and activists began to 
work through African-American history in order to restore the correct, truthful 
image of black women. They have already made some significant contributions 
to the ongoing transformation of contemporary American culture. Richard 
Merelman, in his book Representing Black Culture, refers to these changes as 
cultural projection, which he defines as “the conscious or unconscious effort by 
a social group and its allies to place new images of itself before other social 
groups, and before the general public” (Merelman 1995:3). The growth in black 
cultural projection is extremely significant since blacks, as a subordinated group, 
contest the negative stereotypes typically applied to them by dominant groups. 
These new images, presented both visually and verbally, are a sort of political 
engagement on the part of black people, as well as an alternative to traditional 
political struggle. Given the popularity of multicultural themes among white 
intellectuals, black authors and activists hope their works of art will validate 
their political claims. Moreover, as Victoria J. Gallagher, an American scholar 
doing rhetorical examinations of black cultural projection, notes in her essay 
Memory as social action, accepting black art works is a kind of apologia on the 
part of white people (Gallagher, in Sullivan 2004:15�). They come to understand 
the subordinate group’s experiences and viewpoints, and find injustice in the 
contemporary social order. For these reasons, black artists subscribe a political 
message into their works. Obviously, it is debatable whether these cultural 
projections are indeed a form of social action or not. As the works are about black 
people and by black people, they are likely to reach just the subordinate groups 
rather than all citizens of the country.

Black women artists, likewise educators and social activists, play an important 
part in raising social awareness of the relation between the tragedies black people 
experienced in the past and the resulting contemporary ideologies and assumptions. 
Keeping with the well-established African-American tradition which makes 
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women active bearers of culture and community leaders, many contemporary 
black women feel a sense of moral obligation to conform to this understanding of 
their special role. They produce art works in order to redefine their history and 
cultural identity. Faith Ringgold, an artist of international renown, is one of the 
most interesting and important African-American painters and writers working 
today to make herself a positive counterimage to the prevailing stereotypes, both 
in the U.S and in Europe. Born in Harlem in 1930, where she continues to live, 
an art professor exposed to various forms of discrimination, she is constantly 
drawing on her African-American experience and heritage. Challenging those 
tenacious images of the past in her paintings, quilts, and children’s picture books, 
she has gained much critical acclaim due to the unusual format of her works which 
belies their political content. Historian Moira Roth very accurately compares 
Ringgold’s art to the Trojan Horse of Greek Mythology: “In the ancient story the 
Trojans accepted the gift of the apparently harmless wooden horse and brought it 
within Troy’s city walls; only too late did they discover the Greek soldiers hidden 
in the horse’s bowels. Can this analogy help us understand Ringgold’s unique, 
sometimes unsettling, place in the art world today?” (Roth, in Flomenhaft 
1990:49). Ringgold’s unique style, characterized by simplified flattened forms, 
distorted perspectives, exaggerated lines, and strong colors, masks her resistance 
against using white standards to represent black perceptions and sensibilities. 
Being critical of mainstream trends, Ringgold draws much of her inspiration 
from traditional African art, as well as from contemporary African-American 
artists such as Horace Pippin or William H. Johnson, frequently designated as 
primitive or even placed by art critics outside of art conventions.

However, having been trained in classical art, it is rather impossible that 
Ringgold has not been influenced by European artists at all. As a young artist she 
painted in an impressionist style, the elements of which are still present in her 
paintings. Then, in 1980s, in order to find further inspiration for her art, Ringgold 
made a few journeys to Europe, where she became attracted to ‘avant-garde’ 
techniques of Picasso and Matisse. Nonetheless, she is not an argent follower of 
those artists as, according to Ann Gibson, an art critic, “avant-gardists are opposed 
to the principle of spiritual and cultural inheritance, and their favorite myth is the 
annihilation of the past, precedent and tradition” (Gibson, in Cameron 1998:�9). 
Ringgold, on the contrary, writes and illustrates her stories in order to restore the 
past and celebrate her African-American heritage. In one of her public interviews, 
she admits: “My art is an expression of an African-American experience. I don’t 
want to argue about it. I just want to retell the story and get a chance to have it 
communicated all over the world” (Ringgold 2000). Ringgold is also concerned 
with the present state of black art and culture. She is frequently referred to as “a 
political reporter in terms of art” and credited with uncovering racial and gender 
inequalities in the realm of art (Farrington 2004: 28). Apart from her artistic 
creations, Ringgold has been known for her ‘museum politics,’ that is organizing 
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protests against museums refusing to display works of nonmainstream artists, as 
well as for her foundations supporting African-American writers and artists. 

Ringgold’s journeys to Europe, where she visited the most prestigious 
museums, attended art conferences and met prominent artists, contributed to 
the transatlantic character of her art. She wanted to disseminate her political 
message not only in the U.S. but also on the old continent where the idea of black 
art was practically nonexistent. For instance, in 1972, she unofficially distributed 
her posters in Germany, which she comments in the following way: “I put myself 
where I think I should be.” Then, in 1994 in Luxemburg, she made a presentation 
of her paintings at a major art conference “A Visual Arts Encounter: African 
Americans in Europe.” At the same time she had her works displayed in a Paris 
gallery (Roth, in Cameron 1998:�1).

Both in the U.S. and in Europe, Ringgold is best known for her story quilts 
exploring the history of black Americans by engaging captivating illustrations and 
narrative text. Ringgold’s creative adaptation of quilting is a deliberate statement 
of her identity as a woman of African-American heritage. The skill of quilt making 
was passed down on her from her grandmother and her mother, Willie Posey, 
who worked as a fashion designer, and assisted her daughter in her production 
of quilts. The oral tradition of telling stories, derived from black culture, has 
also informed the artist’s narrative style. Quilt making is generally regarded as 
a universal female art crossing generational and cultural boundaries. Originally, 
enslaved African-American women spoke secretly through the designing of 
quilts, which reflected their religious and political concerns. Now, except for their 
aesthetic dimensions, quilts still operate outside of an art-for-art’s sake tradition 
(Farrington 1999:98). Olga Davis, Professor of Speech Communication, in her 
article on the rhetoric of quilts, mentions some of their functional aspects. One, 
quilts are perceived as a covert manifestation of resistance within the context of 
storytelling. Two, in the minds of many black Americans, they are equated with 
freedom as, in the days of the Underground Railroad, quilts were used as signs 
giving directions to slaves on their way to free states. Finally, they are a way of 
preserving the history of a people. By means of her story quilts, Ringgold aspires 
to lead her people into believing that their race and culture can be uplifted as long 
as black history is worked through again, and negative images of blackness are 
replaced with new accurate representations. Due to her radical ideas, Ringgold 
enjoys great reputation and popularity with many African-American female 
artists and scholars whose careers suffer due to the persistence of stereotypical 
images of black womanhood. bell hooks, a prominent black writer and activist, 
for instance, is one of Ringgold’s ardent followers. In her feminist book Yearning, 
she refers to Ringgold’s artworks as a constant source of inspiration for her 
struggle against race and gender inequalities.

Quilt making has led Ringgold into a second career of an author and illustrator 
of children’s books. Several of her quilts have been extended into picture books 
for young readers, which gained a number of important literary awards. The idea 



– 204 –

of publishing her stories came to the artist in 1990 when Crown Books offered 
to publish her story quilt Tar Beach as a children’s book. It was an immediate 
success, and since then Ringgold has written and illustrated several similar 
stories. The main themes of the books, steeped in her childhood memories and 
experiences, are civil rights issues, the role of African-American women, and 
the rituals of everyday life in a Harlem community, all with black women as 
the central characters and narrators. Some of the subjects may seem too serious 
for children’s literature, however, they are presented in a consciously naive and 
accessible style. Here is what Ringgold says about writing her children’s stories: 
“I like to take a difficult issue that is important for children to know and try to 
bring it to them in a way they understand. That’s the great challenge” (Chollet 
199�). These elaborate artistic creations appear to be a perfect medium to 
communicate her multicultural and feminist concerns to children. The colorful 
illustrations, simple narrative, and children’s characters are all a good lesson of 
positive female images, and a way of integrating diversity into the daily life of 
a child.1

Dinner at Aunt Connie’s House (1993) is one of the best known of her picture 
stories, based on The Dinner Quilt made by the artist a few years earlier. The 
book is a direct attack on the offensive stereotypes of African-American women, 
which are transformed into an accurate portrayal of their achievements. The 
overall visual quality of the book is obviously the first thing which draws the 
reader’s attention. Its square shape and colorful illustrations naturally appeal to 
young readers. The book illustrations can be interpreted both as an art form in 
its own right and as an integral part of the literary composition of the book. The 
page layout is unchanged throughout the whole book with the text appearing 
underneath the pictures being almost the size of the page. In fact, the text can’t 
stand alone without the illustrations as they extend the meaning of the story. They 
can be analyzed individually, or in relation to each other as well as to the written 
text. Interestingly, there are no page numbers in the book as if chronology was 
not important at all. The plot of the book is not particularly effective. It evolves 
quickly with as few words as possible, however, it is overwhelmed by messages 
about the strength of African-American women. The story revolves around 
a family meeting, during which two young cousins, a boy, Lonnie, and a girl, 
named Melody, happen to find in the attic a collection of their aunt’s paintings 
presenting famous African-American women. The women in the twelve portraits 

1 Ringgold has both written and illustrated the following books: Tar Beach (1990), Aunt 
Harriet’s Underground Railroad (1992), Dinner at Aunt Connie’s House (1993), My Dream of 
Martin Luther King (1995), Bonjour Lonnie (199�), The Invisible Princess (1998), If A Bus Co-
uld Talk: The Story of Rosa Parks (1999), Cassie’s Colorful Day (1999), Counting to Tar Beach 
(1999), My Grandmother’s Story Quilt (1999), Cassie’s Word Quilt (2001). She has also illustrated 
Gwendolyn Brooks’s book of poems for children Bronzeville Boys and Girls, a book of Christmas 
songs Oh Holy Night (2003), What Will You Do For Peace? Impact f 9/11 on New York City Youth 
(2004), and Zora Neal Hurston’s The Three Witches (200�). Moreover, her art works are regularly 
published in calendars and note books. 
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talk to the children in order to make them aware of the past and inspire them to 
engage in the tradition of black struggle.2 The climax of the story comes with the 
children dining together with the figures from the portraits and speculating about 
their future. Although the plot elements of a family dinner are secondary to the 
women’s stories, all the events, mostly due to the accompanying illustrations, are 
highly symbolic. In order to give careful consideration to the way an illustration 
creates meaning that enhances and extends the story, I will refer to Visual 
Interpretative Analysis, a set of criteria for the analysis of a picture book devised 
by Kay E. Vandergrift, Professor of Communication at Rutgers University. I will 
consider what is communicated by the illustrations, how it is communicated, and 
what is the interplay between the written text and the visual elements.

The first significant illustration depicts a lively scene of the main characters 
running upstairs to the attic, with the boy following the girl. One of many 
possible interpretations of the picture is that Melody is an embodiment of the 
historical African-American woman asserting her authority as a leader. The girl 
as well as her aunt, who is the author of the portraits, appear as central figures 
in the story, whereas men stay in the background. For instance, the portraits 
seem to address the girl rather than the boy before the children enter the attic: 
“Come in, Melody. We would like to talk to you” (Ringgold 1993:3). Another 
important element of this illustration is the open attic door, which seems like an 
invitation for the characters to discover the past. Through the open door, as the 
written text informs, the children can hear the women talking to them from the 
portraits, which marks the beginning of the mystery imbedded in the book. The 
following twelve pages include individual portraits of the figures, as well as short 
written passages of their self-presentations. The picture story would be definitely 
different without the accompanying text, which provides a myriad of facts about 
the women’s unusual lives and experiences, impossible to be presented within 
one illustration. The women’s monologues are written in simple, informative 
style, immediately accessible to young readers mainly due to the repetition of 
certain phrases, typical of encyclopedic entries. The women present themselves 
as trailblazers repeatedly starting their statements with the following words: 
“I was the first African-American [woman to achieve something]...” (Ringgold 
1993:5-1�). Interestingly, much better than the text alone, the illustrations present 
the main characters of the book and the setting. From their body language, 
it can be inferred that the children are not passive listeners but seem to be 
engrossed and emotionally moved by the women’s stories. They appear in front 
of the portraits in various positions — they are sitting either opposite or close to 
each other, holding hands, hugging each other, or clapping their hands. All the 
pictures, being reflective of the characters’ moods and attitudes, seem to reveal 
the artist’s choice to give us the characters’ perspective on the events rather than 

2 These twelve women are Rosa Parks, Fannie Lou Hammer, Mary McLeod Bethune, Au-
gusta Savage, Dorothy Dandridge, Zora Neale Hurston, Maria W. Stewart, Bessie Smith, Harriet 
Tubman, Sojourner Truth, Marian Anderson, and Madame C. J. Walker.
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an omnipotent view. In this way, the artist gives voice and empowerment to 
members of the oppressed group, in particular African-American women, who 
can define themselves and thus reject stereotypical images applied to them by 
mainstream artists and authors.

The heart of the book is the dinner scene, which appears, in two different 
forms, on the cover as well as inside the book. Both versions of the scene differ 
from The Dinner Quilt (198�), which is reproduced at the end of the book with an 
explanatory note about its transformation into a story for children. In The Dinner 
Quilt all family members are sitting at the table with the names of the twelve 
famous African-American women embroidered on their place mats, whereas in 
the book there are the same people, all looking at Aunt Connie, who is talking 
about the women in her portraits. On the cover of the book, there is yet another 
version of the dinner scene, more magical as the children are dining with the 
women. The book contains two more illustrations depicting the children sitting at 
the table opposite the portraits of important historical figures – Sojourner Truth, 
Harriet Tubman, and Maria Stewart – whose monologues expose the struggle 
that African American women typically experienced in the slavery period. 
Interestingly, there are frames around the bodies of the women at the dinner 
table, which is one of the characteristic features of Ringgold’s artistic style.

Frames creating individual pictures within larger presentations work as 
a sign of respect for all those African-American women and their individual 
contributions to American history. Additionally, a frame is indicative of 
permanence and significance of African-American traditions. The magic of the 
book does not stop here. After listening to the twelve African-American women, 
the children poignantly respond to their statements. Melody says: “I am very 
proud to be an African-American woman” (Ringgold 1993:17). Similarly, the boy 
confesses: “My hair is red and my eyes are green, but I am black, 10 years old, 
and just as proud as you to be African-American!” (Ringgold 1993:17). The scene 
documents the process of the characters’ personal growth towards a positive self-
definition. It also reflects Ringgold’s primary aim of writing her children’s books, 
which is inspiring her readers to identify with the characters and to continue their 
struggle against racial and gender discrimination in the U.S. In her memoir, We 
Flew Over the Bridge, she conveys her intentions in the following way: “These 
children’s books seek to explain to children some of the hard facts of slavery 
and racial prejudice, issues that are difficult but crucial to their education. But 
my books are even more about children having dreams, and instilling in them 
a belief that they can change things” (Ringgold 1995:2�1). Another symbolic 
image shows the children helping their uncle hang the pictures on the dine room 
walls. Moving the paintings from the attic to a more visible place signifies an act 
of revitalizing African-American history, and the children’s participation in the 
event serves as an incentive for the younger generation to celebrate their past. 
As in the previous scene, there is a moment of reflection as the characters are 
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talking to Aunt Connie, the author of the portraits, and making the following 
speculations: 

Lonnie: When I grow up, I want to sing in opera houses all over the world. I know it will be 
hard, but not as hard for me as it was for Marian Anderson.

Melody: I want to be president of the United States when I grow up so I can change some of 
the things that make people’s lives so sad. I know I can do it because of these women 
(Ringgold 1993: 23).

The girl’s dreams seem to be extremely revolutionary, if not utopian. She 
aspires to overcome the borders of race and gender, and hold the highest position 
in the country, whereas the boy seems to appreciate the achievements of African-
American women and accept their leadership. On the final page of the story, the 
children are portrayed in front of the Seal of the President of the United States, 
which is a highly symbolic scene, though criticized by scholars for a lack of 
originality and inventiveness. The characters, with the phrase E pluribus unum 
above their heads, stand as representatives of the American multicultural society. 
The book ends on a very sentimental tone with the two children fantasizing 
about their future as a married couple. The accompanying text to this illustration 
says:

Lonnie: But what will our children think of Aunt Connie’s secret, Melody?
Melody: Our children will love the secret. We will have delicious family dinners, and they 

will be magical just like Aunt Connie’s, and our children, Lonnie, will be just like us 
(Ringgold 1993: 24).

Although the illustration is symbolic itself, its complete meaning is created as 
a result of its interaction with the text. In all Ringgold’s books, pictures seem to 
be more telling than the text, but, as we cannot read all details from the pictures, 
neither visual nor textual interpretation can be ignored. 

Ringgold’s main reason for writing and illustrating the book was clearly 
political. Being aware of the fact that some of her writing may not be favored 
by publishers due to her race and gender, she decided to rely more on the visual 
means than the text itself. In this way, she created a new visual language, marked 
by intense colors and a deliberately primitive style. Ringgold’s exploration of dark 
colors is an expression of her identity as a black woman. Except for her brown 
faces, there is a profusion of bold reds, browns, and purples. In fact, the colors 
change with changes in the story and extend the meaning of events. For instance, 
the two main settings – the dine room and the attic – are colored in two various 
tones. In the attic, the walls are dominated by blues, muted purples, and beiges, 
which creates an atmosphere of mystery and serenity, whereas in the dining 
room the background is filled with flowery patterns painted in bright and bold 
reds, yellows and greens. The change from dull into vibrant colors is a symbol 
of revitalizing African-American history. The artist’s use of varied colors and 
thick strokes also marks the women’s exceptional strength. The human figures 
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are visually powerful, though a bit artificial. Their dark brown, mask-like faces, 
with exaggerated eyebrows, noses, and lips signify their intellectual capacity 
and wisdom. All those symbols of expression make Ringgold’s art extremely 
rhetorical. There are several layers of meaning within her stories due to the 
artist’s successful combination of various forms and techniques. As Farrington 
observes, Ringgold’s art is a kaleidoscopic synthesis of “appropriation, pattern, 
painting, portraiture, sewing, history, personal narrative, African-American and 
European-American artistic and cultural forms, rich textiles, gorgeous colors, 
and complex designs – a transgressive hybrid if there ever was one” (Farrington 
1999:189). For some critics, though, many elements of her pictures do not work 
together and are greatly exaggerated. Similar criticism is directed at her storyline 
as a not particularly effective combination of facts and fantasy. However, her 
numerous national and international exhibitions, publications of her books, and 
much critical attention, in the U.S. and in Europe, demonstrate her enormous 
success and acknowledgment. 

Ringgold’s picture books and quilts have also educational implications. 
Several contemporary educators have already considered her visual art as 
a cultural narrative. As Millman states, “The visual images created by people 
we call artists make it possible for us to learn about and understand cultures, 
their histories and values” (Millman 2005:389). Ringgold’ stories seem to have 
the greatest value for African-American children as they can see positive images 
of children like themselves, which may increase their self-esteem and influence 
their perception of the world. The significance of children’s literature produced 
within the historical context of black culture is also recognized by Olga Davis 
who says: “Providing children a space to locate themselves in history makes 
them present as agents in the struggle for self-definition and cultural identity. 
Their learning, then, becomes a pedagogy of empowerment and liberation” 
(Davis 1998: 2). Another thing which marks the relationship between narrative 
and cultural identity is the rhetoric of black family tradition. The stories of their 
ancestors as well as the illustrations depicting family life provide children with 
a chance to understand who they are to become and what role they are to play in 
society. For instance, Melody, in Dinner at Aunt Connie’s House, being exposed 
to a variety of female models in her family, finds her place in the contemporary 
multicultural reality with what her foresisters have worked out as the true image 
of black womanhood. 

Ringgold seems to believe that by means of art it is possible not only to 
restore the past but also transform the present and the future. She clarifies her 
uses of art in her statement included in Dinner at Aunt Connie’s House: “art 
can be more than a picture on a wall—it can envision our history and illustrate 
proud events in people’s lives. And what’s more, it can be magical!” (Ringgold 
1993:2�). In fact, by means of magic and fantasy infused in meeting the problems 
of race and gender, Ringgold provides a hopeful view of those issues. Instead of 
internalizing the negative past images, unlike many contemporary black male 
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intellectuals, Ringgold creates positive definitions of African-American women. 
In her stories, female characters appear as complex individuals with tremendous 
strength and ability to overcome the most adverse conditions. They demonstrate 
leadership qualities, but not in the same way as the stereotypical white-male-
created matriarchal figures, who failed to fulfill their traditional womanly duties 
and contributed to social problems in Black communities. They are also far from 
the mammy image as they tend to subjugate rather than submit to white male 
power. In all, Ringgold’s quilts and picture books indicate vast differences in how 
African-American women have been portrayed in mainstream literature, and how 
they portray themselves. Thanks to such artists as Faith Ringgold, who stimulate 
great support for African American women and emerge as the dominant force in 
the African American life, it is hoped that African American female behaviors 
will be no longer measured according to the stereotypical images of the past. 

For more information on Faith Ringgold, visit www.faithringgold.com.
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Streszczenie

Artykuł poświęcony jest współczesnej afroamerykańskiej artystce i autor-
ce książek dla dzieci, Faith Ringgold, znanej z tworzenia nowych wizerunków 
czarnoskórych kobiet, dementujących istniejące stereotypy. Ringgold zdobyła 
szerokie uznanie w Stanach Zjednoczonych za niespotykaną formę artystycz-
ną zarówno swoich prac malarskich, jak i ilustracji książkowych, zawierających 
wyraźne przesłania polityczne. Zamierzony prymitywizm, z elementami sztuki 
afrykańskiej, to tylko jeden ze sposobów sprzeciwu artystki wobec reprezentacji 
czarnych w sztuce głównego nurtu. Artykuł szczegółowo analizuje jedną z ksią-
żek ilustrowanych Ringgold Dinner At Aunt Connie’s House, ukazując w jaki 
sposób to, co autorka uznaje za prawdę o kobietach afroamerykańskich przeka-
zywane jest poprzez materiał wizualny i werbalny. Portrety zasłużonych Afro-
amerykanek oraz krótkie dialogi z czarnoskórymi dziećmi zdradzają, o czym 
nie informują tradycyjne środki przekazu, że czarne kobiety w Stanach Zjedno-
czonych były i nadal są przywódcami swojej rasy.
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Ireneusz Gaworski
Zur Struktur- und Funktionsdimension der 
protestantischen Leichenpredigten – Versuch 
einer Textsortenanalyse

1. Begriffliche und methodologische 
Vorüberlegungen

Die sprachpragmatische Erkenntnis, dass sich die zwischenmenschliche 
Kommunikation dank Äußerungen vollzieht und konkret in Texten manifestiert, 
führte in der Linguistik vor ungefähr vierzig Jahren zur Aufwertung des 
Phänomens Text, der in Anlehnung an Gansel als „eine in sich kohärente Einheit 
der Kommunikation mit einer erkennbaren kommunikativen Funktion und 
einer in spezifischer Weise organisierten Struktur” (2011:10) definiert werden 
kann. Von nun an setzen sich Sprachforscher immer intensiver mit der Frage 
auseinander, wie Menschen sprachlich sensu largo, also grammatisch, lexikalisch 
und stilistisch, ihre kommunikativen Ziele verwirklichen, wie sie ihre nicht 
expliziten Kommunikationsintentionen zum Ausdruck bringen und wie all das 
in Texten zum Vorschein kommt. Hilfreich scheint in diesem Zusammenhang vor 
allem der Begriff ‚Textsorte‘1 zu sein, wobei zahlreiche bis heute identifizierte 
Textsorten, denen das Augenmerk nicht nur der Text(sorten)linguisten gilt, die 
Unmenge und Mannigfaltigkeit solcher Ziele und Intentionen nicht vollständig 
widerspiegeln; vieles lässt sich auch mithilfe von präzisem linguistischem 
Beschreibungsinstrumentarium nicht erfassen.

Dieselben sprachpragmatischen und texlinguistischen Erkenntnisse wirkten 
sich logischerweise auch auf die Ziele und Methoden der sprachgeschichtlichen 
Forschung aus, und zwar sowohl in der synchronen wie auch diachronen 
Auffassung, zumal sie doch nur mit unterschiedlichen schriftlich überlieferten 
Texten arbeitet. Es unterliegt wohl keinem Zweifel mehr, dass Sprachgeschichte 
vor allem Textsortengeschichte bedeutet. Mit der in Anmerkung 1 befindlichen 
Textsortendefinition von Brinker sind Dimensionen vorgegeben, mit denen 
sich auch historische Textsorten differenzieren und beschreiben lassen2. 

1 „Textsorten sind konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen 
und lassen sich als jeweils typische Verbindungen von kontextuellen (situativen), kommunika-
tiv-funktionalen und strukturellen (grammatischen und thematischen) Merkmalen beschreiben. 
Sie haben sich in der Sprachgemeinschaft historisch entwickelt und gehören zum Alltagswissen 
der Sprachteilhaber; sie besitzen zwar eine normierende Wirkung, erleichtern aber zugleich den 
kommunikativen Umgang, indem sie den Kommunizierenden mehr oder weniger feste Orientie-
rungen für die Produktion und Rezeption von Texten geben” (Brinker 2010:125; Hervorhebung 
im Original).

2 In den meisten Analysemodellen für die Textsortenbeschreibung werden zumeist die 
folgenden sechs Textdimensionen unterschieden: Situationsdimension, Sozialdimension, Zeitdi-
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Aus den bisherigen diachronen textsortenlinguistischen Forschungen ergibt 
sich unmissverständlich, dass nur drei von den erwähnten Dimensionen 
in einem dynamischen Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen und für 
Textsortenanalysen von grundlegender Relevanz sind – es handelt sich um die 
Sach-, Funktions- und Strukturdimension. Interaktionen ganz besonderer Art 
bestehen hierbei zwischen der Struktur- und Funktionsdimension eines Textes, 
wobei hier anzumerken ist, dass die meisten texsortenanalytischen Forschungen 
dem Strukturfunktionalismus (Struktur indiziert Funktion) verpflichtet sind 
(vgl. Gansel 2011:40f., �7f.).

In dem vorliegenden Beitrag wird ein Versuch unternommen, diesem 
strukturfunktionalistischen Ansatz gemäß die charaktristischsten Merkmale 
der Leichenpredigten zu schildern, die neben Predigten, Andachten, Gebeten, 
Tagebüchern und Autobiographien zu den Kerntextsorten des protestantischen 
Erbauungsschrifttums gehörten (vgl. z.B. Gaworski 2011). Rudolf Lenz, der 
renomierteste deutsche Leichenpredigten-Forscher behauptete einmal, dass es 
„im deutschen Sprachraum wohl kaum eine Quelle gibt, die ein solch breites 
Aussagespektrum für die sozialen Ober- und Mittelschichten von der Mitte des 1�. 
bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts besitzt wie die gedruckten Leichenpredigten” 
(Lenz 1975: Vorwort unpag.). Somit bietet sich diese Textsorte als nehezu ideale 
Grundlage für diachrone Studien über die Entwicklung der deutschen Sprache 
in der Übergangsperiode vom Früh- zum Neuhochdeutschen, der sich in der 
frühen und mittleren Neuzeit vollzog. Im Folgenden stellen wir also kurz die 
Genese der protestantischen Leichenpredigt dar, um im Anschluss daran die 
für die historische deutsche Syntaxforschung relevantesten textstrukturellen, 
rhetorisch-stilistischen und kommunikativ-pragmatischen Merkmale sowie die 
grammatischen Strukturen zu beschreiben.

2. Leichenpredigt als Textsorte

Die Leichenpredigt, oft auch Leich-Sermon genannt, war höchstwahrscheinlich 
die einzige der von Luther selbst entwickelten erbaulichen Textsorten, deren 
Hauptrezipient anfänglich nicht der ‚gemeine Mann‘, nicht der Vertreter 
der sozialen Unterschicht war, sondern Adlige, wohlhabende Bürger, reiche 
Handwerker, Gelehrte, Beamte, Ärzte und Pfarrer. In relativ kurzer Zeit ist sie 
jedoch zum Rang der populärsten und wirkungskräftigsten aller erbaulichen 
Textsorten überhaupt gestiegen, wovon die Zahl der bis 1989 in westdeutschen 
Archiven und Bibliotheken erhaltenen Textexemplare (ungefähr 250 000) 
zeugt. Diese Angaben betreffen lediglich den Zeitraum zwischen 1550 und 
1700/1750, als die Leichenpredigt ihre Blütezeit erlebte. Die Texte erschienen 
als Einzelexemplare, deren Auflagenhöhe nicht selten zwischen 100 und 300 lag, 

mension, Sachdimension, Funktionsdimension und Strukturdimension, wobei in den diachronen 
Analysen die Zeitdimension gewöhnlich (etwas) stärker zum Tragen kommt als in den synchro-
nen Modellen (vgl. Gansel 2011: 37ff.).
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oder wurden in Sammelbänden gedruckt. Der Bedarf war manchmal so groß, 
dass die Texte neu aufgelegt werden mussten. Auch der Umfang der einzelnen 
Texte wuchs von anfangs 20 Seiten in Oktav oder Quart bis auf 100, gelegentlich 
sogar 200 Seiten (vgl. Meid 2001:295f.).

Dieses große Textkorpus protestantischer Leichenpredigten hat sein Pendant 
im deutschen Katholizismus – es gibt eine ziemlich große Zahl früh- und 
mittelneuzeitlicher katholischer Leichenreden, insbesondere im süddeutschen 
Raum (Bayern, Österreich), teilweise in konfessionell gemischten Gebieten 
(vgl. Jürgensmeier 1975: 132f.; Pickl 1975; Vonlanthen 1978:10).3 Dass sich in 
den Bibliothekbeständen relativ wenige katholische Leichenpredigten befinden, 
zeugt von ihrer viel geringeren kulturellen und sprachlichen Wirkungskraft 
im deutschen Sprachraum.4 Die Leichenpredigt war im Deutschland des 1�. 
Jahrhunderts also nichts Neues, aber die Reformation und Luthers Überzeugung, 
dass die gesamte Bibel als göttliche Offenbarung jedem Menschen zugänglich 
und verständlich gemacht werden musste, trugen zu enormer Aufwertung der 
Predigt bei und somit automatisch der Leichenpredigt als autonomer Textsorte, 
denn die erstere stellte von Anfang an den eigentlichen Kern der sich im Laufe 
der Zeit wandelnden Leichenrede dar.

Auch ihre weiteren Merkmale machen sie sprachgeschichtlich nicht minder 
untersuchungswürdig. Dazu gehört mit Sicherheit ihre regionale Verteilung. 
Als Kernland der Textsorte gilt der mitteldeutsche Raum, dessen Grenzen im 
Süden der Main und im Norden eine Linie zwischen Osnabrück und Berlin 
markieren. Der Druck von Leichenpredigten verbreitete sich außerdem in den 
oberdeutschen Reichsstädten und in den typisch katholischen Gebieten; in 
Schlesien wurde der Brauch unmittelbar nach der Reformation ebenfalls sehr 
stark (vgl. Lenz 1981). Wir können nicht nur das Kerngebiet mit der höchsten 
Leichenpredigten-Frequenz bestimmen, sondern auch jedes einzelne Exemplar 

3 Als Anfang der gedruckten katholischen Leichenpredigt in deutscher Sprache wird im 
Allgemeinen das Jahr 1570 anerkannt (vgl. Boge et al. 1999:1ff.), obwohl die ersten Leichenpre-
digten (zuerst ausschließlich auf fürstliche Personen) bereits um 1500 in Druck erschienen. Die 
ersten bekannten vorreformatorischen Leichenreden im deutschen Sprachbereich, die in lateini-
scher Sprache abgefasst wurden, stammen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die ersten 
überlieferten Leichenreden auf nicht fürstliche Personen (Professoren der Universität Heidelberg) 
entstanden in den Jahren 1450, 14�0 und 1481 (vgl. Schmidt-Grave 1974:30f.). Allerdings sind 
diese Texte – nicht zuletzt wegen ihrer Kürze – für die diachrone Erforschung des deutschen 
von sekundärer Bedeutung. Die römische Kirche reagierte auf den sich im lutherischen Prote-
stantismus ausbreitenden Druck der Predigten und auf ihre rapide anwachsende Popularität als 
Erbauungslektüre mit verschiedenartigen Verboten. Im Gegensatz zu den evangelischen blieb 
die katholische Funeralpraxis grundsätzlich ein Charakteristikum des klösterlichen Lebens und 
ein Privileg der Kirchenfürsten wie auch des Adels; den breiten Massen der deutschen Katholi-
ken wurde das Recht auf (gedruckte) Leichenpredigt amtskirchlich verweigert (vgl. Jürgensmeier 
1975:140).

4 Aus verschiedenen Gründen (z.B. der sich zuspitzende interkonfessionelle Konflikt, für 
Katholizismus und Protestantismus unterschiedliche Kommunikationsbedingungen, Geldman-
gel) erreichten sie in puncto Druck, Auflagenhöhe, Distribution und Popularität nie das Niveau 
der protestantischen Predigten.
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sprachgeographisch zuordnen, denn im Gegensatz zur Predigt blieben hier die 
Angaben zur konkreten Kirchengemeinde und zur Person des Predigers sowie 
zum Tag, an dem die Zeremonie stattfand und die Leichenpredigt gehalten wurde, 
auch in der Druckversion erhalten. Das ermöglicht die Aufdeckung eventueller 
dialektaler Einflüsse. Die Texte bieten sich außerdem als wertvolle Basis für 
soziolinguistische Analysen an; denn sie wurden – wie bereits angemerkt 
– nicht für ein breites Lesepublikum verfasst, sondern waren primär an eine 
geschlossene, zahlenmäßig kleine Rezipientengruppe (Familienmitglieder, 
Verwandte, Freunde des Verstorbenen) gerichtet. Den sozialen Hintergrund der 
Adressaten dürfte jeder Verfasser im Auge behalten haben. Erst später wurden 
sie zur Lieblingslektüre vom Massencharakter, was auch die Prediger/ Verfasser 
erkannten und nutzten.

Als Materialgrundlage für die vorliegende Analyse dienen sechs in der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel aufbewahrte protestantische Leichenpredigten 
aus den Jahren 154�–1801. Diese Eckdaten bestimmen den zeitlichen Rahmen 
der Untersuchung, von der Entstehung der Gattung, über ihre rapide Entwicklung 
und Blütezeit bis hin zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, als die Popularität der 
gedruckten Leichenpredigten als erbaulicher Lektüre zu Ende ging. Um der 
Zuverlässigkeit der diachronen Beschreibung willen wurden aus den Beständen 
der Bibliothek solche Textexemplare ausgewählt, die in regelmäßigen 50jährigen 
Abständen entstanden. Auch sprachgeographisch sind sie repräsentativ, denn 
sie stammen sowohl aus dem mitteldeutschen Kerngebiet der protestantischen 
Leichenpredigt (Wittenberg, Leipzig, Ichtershausen und Braunschweig) sowie aus 
dem südlichen und südwestlichen Teil des deutschen Sprachgebiets (Augsburg, 
Basel).

Die Wurzeln der uns hier interessierenden Textsorte liegen zwar in der Antike, 
in den damals von Cicero formulierten Grundzügen der laudatio funebris, die 
bereits im 4. Jahrhundert n. Ch. in die christliche Literatur übernommen wurde 
und vor allem in hagiographischen Texten Verwendung fand. Ihre Verbreitung 
war folglich lange Zeit äußerst eingeschränkt, bis die Bettelorden (insbesondere 
die Dominikaner) die Gattung oratio funebris populär machten (vgl. Lenz 
1975:39; Schneyer 19�9:52). Den Prototypen stellen jedoch zwei von Martin 
Luther selbst gehaltene Leichenpredigten dar. Die erste verfasste er für die 
Bestattung von Kurfürst Friedrich dem Weisen, die zweite für dessen Bruder und 
Nachfolger Johann den Beständigen. Jede dieser Predigten wurde geteilt und an 
verschiedenen Tagen gehalten – am 10. und 11. Mai 1525 die erste, am 18. und 22. 
August 1532 die zweite. Deshalb begegnet man in manchen Quellen der Angabe, 
dass von ihm vier Texte dieser Gattung überliefert sind (vgl. Winkler 19�7:2�). Als 
prototypisch gilt in gewissem Sinne auch sein 1519 abgefasster Sermon von der 
Bereitung zum Sterben. Der Reformator hielt Gebete und Fürbitten für Verblichene 
für unnützlich, lehnte den im Katholizismus üblichen Totengottesdienst ab 
und prangerte ihn als unzulässigen Missbrauch des Messopfers an. Nicht der 
Verstorbene sollte im Zentrum des Gottesdienstes stehen, sondern der Erlöser 
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(christozentrischer Ansatz), und die eigentlichen Ziele der Leichenpredigt waren: 
das Lob Gottes, Trost aus dem Worte Gottes, Stärkung des Glaubens und des 
religiösen Bewusstseins, Erbauung und Belehrung der christlichen Gemeinde 
(vgl. Lenz 2000: ��8). In dieser Hinsicht war ihre Zielsetzung dieselbe wie die 
der Predigt, obwohl in diesem Fall die Freiheit in Formfragen viel größer war.

Entscheidend für die Entstehung und Etablierung der gedruckten 
protestantischen Leichenpredigt wurde jedoch Martin Luthers Tod am 18. 
Februar 154�, auf den innerhalb von wenigen Tagen drei deutschsprachige 
Predigten verfasst wurden. Die erste dieser Predigten hielt Justus Jonas in 
Eisleben bereits einen Tag nach Luthers Tod, die zweite Michael Cölius am 
20. Februar 154� ebenfalls in Eisleben. Für das Begräbnis des Reformators in 
Wittenberg bereitete Johannes Bugenhagen eine Leichenpredigt vor. Philipp 
Melanchthon als Vertreter der Wittenberger Universitätsgemeinschaft hielt in der 
Schlosskirche lediglich eine kurze lateinische Rede, die vielmehr der klassischen 
oratio funebris nahe stand (vgl. Schubart 1917:17ff.). Besonders hervorgehoben 
wird hierbei jedoch weder ihre ungewöhnlich hohe Zahl (selbst Vertreter des 
hohen Adels wurden damals i. d. R. nur mit einer Leichenpredigt geehrt) noch 
ihre namhaften Autoren, sondern der nahezu sofortige Druck dieser Texte 
und ihre schnelle Distribution, wodurch Luthers Anhänger den befürchteten 
Gerüchten vom plötzlichen, nicht wohl vorbereiteten also nicht ‚rechten‘ Tode 
des Reformators entgegenwirken wollten (vgl. Schmidt-Grave 1974:35–3�). Die 
Vorbereitung auf den Tod, der rechte Verlauf des Sterbens, also die ars moriendi, 
die es zu erlernen galt, waren bereits vor der Lutherischen Kirchenreform wie 
auch lange Zeit nach Luthers Tod in beiden Konfessionen unbestritten von 
grundlegender öffentlicher Relevanz – das Sterben betrachtete man als Krönung 
des Lebens, es entschied über das gesamte vorhergegangene Leben sowie über 
das Seelenheil und umgekehrt, die gesamte Existenz eines Menschen entschied 
über das Sterben. Einen überzeugenden Beleg dafür aus dem Jahre 1�54 finden 
wir in Beispiel (1):

(1) So ſagt auch der alte lehrer Hieronymus: Er lebe alſo / daß er einen jeglichen tage 
gleichſam für ſeinen letzten tage halte. III. Wie muß aber / moechte jemand ſagen / ſol=ches von 
vns beſchechen? Antwort. Mit zeitiger eylfe=riger vñ fleiſſiger Vorbereitung zum tode / welche 
da=rinnen ſummariſcher weiſe beſtehet / das wir ſtaets / wie an=fangs gemeldet / wachen / betten / 
nüchteren ſeyen / vns ſelb=ſten verleugnen / diſer Welt abſagen / vnſere gemueter vnd hertzen / ſo 
viel im‾er moeglich / von zeitlichen zergenglichen Dingen abwenden / vnd mit vnſeren gedancken 
/ begir=den vnd ſorgen vns hinauff gehn Himmel ſchwingen : Fürnemlich / das wir vnſer Buß 
vnd Bekehrung zu Gott von tage zu tage befuerderen / auff das wir nicht in vnſeren ſünden von 
dem Tode gleichſam als mit einem Fallſtrick vberfallen werden [...] (Zwinger 1�54:7).

Luthers Tod sowie die Bestrebungen seiner Anhänger, Verdienste, Lebenswerk 
und Seeligkeit des Reformators vor den feindlichen katholischen Verleumdungen 
mittels Predigten zu verteidigen, trugen also einerseits zur Entstehung eines neuen 
Brauchs (das sofortige Drucken von religiösen Kausaltexten) und infolgedessen 
zur Entwicklung einer – formal gesehen – neuen Textsorte bei. Auf der anderen 
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Seite erzwang die Zweckbestimmung dieser drei Texte in relativ kurzer Zeit 
eine von deren Autoren gar nicht intendierte Wandlung der gesamten Gattung 
von der Predigt zur Gedenkrede. Das stand wiederum zum oben beschriebenen, 
ursprünglich christozentrischen Ansatz der lutherischen Leichenpredigt in 
krassem Widerspruch.

3. Sprachlichkeit und Schriftlichkeit  
der Leichenpredigt

Für diachrone Textsortenanalysen und Sprachstudien ist es von besonderem 
Belang zu entscheiden, in wieweit sich die in den Texten festgehaltene Sprache der 
Schriftlichkeit oder der Oralität zuordnen lässt. Als Variante der Predigt könnten 
Leichenpredigten zu den mündlichen Textsorten gerechnet werden, allerdings 
sind solche Kategorisierungen unpräzise, teilweise unberechtigt. Schriftlich 
fixierte Texte, die ursprünglich vorgetragen und auditiv rezipiert wurden, lassen 
sich nicht pauschal als Exempel des mündlichen Sprachgebrauchs einstufen. 
Martin Luther modifizierte die katholische Kanzelrede und verwandelte sie in ein 
Vehikel der Übertragung biblischer Inhalte in die individuelle Erfahrungswelt der 
Gläubigen und ein Mittel der Glaubensstärkung; er beabsichtigte die Verkündung 
des Wortes Gottes auch auf außerkirchliche, meistens (halb)private Situationen 
auszuweiten, in denen die Gläubigen zuerst entsprechende Predigten (vor)lesen 
und besprechen sowie anschließend über ihren Inhalt reflektieren konnten, was 
sich wiederum nur durch Verschriftung verwirklichen ließ. Deshalb erschienen 
Luthers Predigten noch zu seiner Lebzeit in Druck und errangen den Status 
einer der wichtigsten und populärsten Formen des Erbauungsschrifttums.5 Im 
Falle der Predigtsprache haben wir es nicht mit einer spontanen Oralität zu tun, 
sondern mit einer fiktiven bzw. konstruierten Mündlichkeit, die die damaligen 
Sprechgewohnheiten höchstwahrscheinlich nur geringfügig wiedergibt. In 
Anlehnung an Vilmos Ágels Konzept der so genannten Nähegrammatik (vgl. 
Ágel 200�) können wir lediglich den Mündlichkeitsgrad der einzelnen Texte 
mehr oder weniger präzise bestimmen. Diese Einschränkungen müssen bei 
den Analysen solcherart schriftlich überlieferter historischer Texte noch viel 
stärker zum Tragen kommen, als wir das bei anderen Textsorten zu praktizieren 
pflegen. Die Wahl der in Leichenpredigten vorhandenen Ausdrucksmittel sowie 
die stilistische Gestaltung ganzer Textpassagen und -abschnitte waren diversen 
Funktionsbestimmungen der Textsorte untergeordnet, jede Konstruktion wurde 
mit höchster Präzision verwendet.

Der in allen Texten vorhandene, obwohl unterschiedlich frequentierte 
Anredenominativ wie beispielsweise Lieben freünde in Beleg (4)6 hat mit 

5 Als erste erschien 1522 Luthers Kirchenpostille mit Predigten über die Perikopen 
des Kirchenjahres; nicht minder populär erwies sich seine Hauspostille aus dem Jahr 1527 mit 
Predigten über neutestamentliche Texte (vgl. Meid 2001: 409).

6 Vgl. weitere Beispiele in (7), (8), (12) und (34).
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der Oralität sensu stricto nur wenig gemeinsam, gilt aber bekanntlich als 
textsortenspezifisches Merkmal der sprachlich-stilistischen Konvention der 
Predigt sowohl im mündlichen wie auch im schriftlichen Subkode.

Für die analysierten Leichenpredigten kennzeichnend ist die niedrige Zahl 
von Interjektionen, die in einer (spontanen) mündlichen Sprachproduktion und 
bei einem die menschlichen Affekte so stark stimulierenden Anlass häufig 
hätten vorkommen sollen. Eine Ausnahme hiervon stellt die Predigt Johannes 
Bugenhagens auf Martin Luthres Tod dar, die vom Biographen des Reformators 
Köstlin als „warm und gemütvoll” genannt wurde (Köstlin 1889:�25):

(2) Diſen hohen Lerer vñ Propheten / vnd von Got gſandten Reformatorn der Kirchen / hat 
vns Got weggenom‾en / Ah / wie küñen wir das trawren vnd waynen laſſen: [...] (Bugenhagen 
154�: 3)

(3) Er ſahe gewiß den todt nicht / darumb kondte er nicht vor dem todte erſchreckenn / Ja / 
er war nicht mehr inn diſem leben / ohn alleyn wenn mahn vonn Chriſto redet [...] (Bugenhagen 
154�: 9)

In Beispiel (4) tritt die Interjektion o nicht in der vom Autor selbst verfassten 
Rede auf, sondern in einer zitierten formelhaften Gebetseröffnung:

(4) Das jr aber auch ain kurtzen bericht habt / Lieben freünde / von vnſers hertzlieben vatters 
/ Doctoris Martini ſeligen abſchyde. Da er mercket das ſeyne ſtunde kom‾en ware / hat er alſo 
gebetet. O mein Him‾liſcher vatter / ein Gott vñ vat=ter vnſers Herren Jheſu Chriſti / du Gott alles 
troſtes / ich dancke dir / das du mir deynenn lieben Son Jeſum Chriſtum offenbart haſt / an den 
ich glaube / den ich gepredigt vnd bekane hab / den ich geliebet vnnd gelobet hab / woelchen der 
laydige Bapſt / vnd alle Gottloſen ſchenden / verfolgen / vnd leſtern / Jch bitt dich mein Herr Jheſu 
Chriſte / laß dir mein Seele beuolhen ſein. (Bugenhagen 154�: 13–14)

Die Vermutung liegt nahe, dass die uns überlieferten schriftlichen Predigttexte, 
die ursprünglich zur Hauslektüre bestimmt waren, ein Exempel zweier von 
Mertens (1992) charakterisierten Formen der Mündlichkeit darstellen, d.h. 
der post- und der anteskriptiven Mündlichkeit. Mit beiden ist ein besonderes 
Textverarbeitungsverfahren gemeint, wobei im ersteren Fall ein Text auf 
Grundlage eines vorher schriftlich vorbereiteten Konzeptes vorgetragen wurde, 
während im anderen jeder Text vor dem Druck mehr oder weniger bearbeitet und 
verändert wurde (vgl. Mertens 1992: 41). Die Prediger müssen sie deswegen in 
jeder Hinsicht (logischer Aufbau, interne Gliederung, Wortwahl, Grammatik, 
Stil) mit besonderer Sorgfalt verfasst haben. Jeder Text unterlag mit Sicherheit 
mindestens zweimal einer gründlichen sprachlichen Analyse und gegebenenfalls 
Korrektur, bevor die Endfassung zum Druck gelangte. Es ist zwar selten der 
Fall, aber es gibt Leichenpredigten, wo auch konkrete Beweise dafür vorliegen. 
In der Predigt auf Sabina Barbara von Halder aus dem Jahre 1753 (vgl. Beleg 
(5)) begegnen in Fußnoten stehende Anmerkungen, Kommentare, ergänzende 
Informationen zu Haupttextpassagen, die sich höchstwahrscheinlich nur in der 
gedruckten Textversion befinden, was man nicht nur am Inhalt sondern auch 
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an dem niedrigen, informativen Stil erkennen kann, der nicht zu gehobenerer 
Ausdrucksweise der Predigt passt:

(5) [...] Jch habe dich / auch wenn ich dir mein Joch und meine Laſt aufgeleget, ie und ie 
geliebet; darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Guete. Jerem. 31. v. 3. *

*Dieſe Worte hatte die Frau von Halder ſchon vor mehr als 15. Jahren zu ihrem Leichentexte 
erwaehlet gehabt. Nachdem aber Sie vor wenigen Monaten dieſelbe von mir in einer der Tit. Frau 
Burgermeiſterin Gullmannin gebohrnen von Voit, gehaltenen Leichenpredigt erklaeren hoerete, 
und ſolche in Abſchrift noch=malen geleſen: So wurden hernach die Worte aus Pſalm 119. v. 77. 
beliebet, ueber ſolche nach ihren ſeligen Hingang in der Furcht GOttes zu reden. (Urlsperger 1753: 
30).

Manche Anmerkungen in diesem Predigttext sind sogar mehrere Seiten 
lang. Es ist also unwahrscheinlich, dass sie während des Gottesdiensts 
vorgelesen wurden. Der Inhalt dieser Anmerkung exemplifiziert in gewissem 
Sinne die bereits erwähnte ars moriendi, die Kunst des rechten Sterbens und 
ihre Bedeutung für die damaligen Menschen, die auch ihre eigene künftige 
Bestattungszeremonie vorbereiteten. Man kann davon ausgehen, dass auch die 
Sprache der Leichenpredigten, obwohl diese als casusgebunden in sehr kurzer 
Zeit entstehen mussten, ebenfalls dieser Pseudo-Mündlichkeit angehört und dass 
sie trotz ihrer Stellung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit den jeweiligen 
Sprachstand angemessen widerspiegelt.

4. Ausgewählte Aspekte der syntaktischen und 
rhetorischen Analyse 

Kennzeichnend für die erwähnten drei deutschen Leichenpredigten auf 
den Tod Luthers und für unzählige nachfolgend entstandene Texte ist auf 
der augustinischen Rhetorik fußender Aufbau; die klassische Vierteilung in 
exordium, narratio, argumentatio und peroratio galt hier als quasi übergreifendes, 
universelles Strukturierungsprinzip (vgl. Göttert 2009: 31ff.; Ottmers 2007: 
53ff.). Alle beginnen mit dem exordium, einer kurzen Schilderung von Leben 
und Tod des Verstorbenen also, das zur Verlesung entsprechender Bibelstelle 
hinführt. Im dritten Teil wird sie ausgelegt, oft in homilieartiger Form. Der 
Auslegung folgt i. d. R. ein mehr oder weniger formalisierter Schluss (vgl. 
Winkler 19�7: 27ff.). Dieses schlichte, für Luther aber typische Predigtschema 
und der dominierende direktiv-appellierende Charakter der Textsorte blieben bis 
ins 18. Jahrhundert verbindlich, was aus der Leichenpredigt eine nahezu ideale 
Grundlage für diachrone Studien zur deutschen Sprache macht. Davon überzeugt 
Paul Gerhardts Leich-Sermon auf Joachim Schröder, den dieser bedeutendste 
evangelische Kirchenlieddichter des Barock 1�55 verfasste, also über einhundert 
Jahre nach der Entstehung des lutherischen Textsorten-Prototyps. Obwohl die 
Gattung in dieser Zeit den veränderten Anforderungen und der sich wandelnden 
Ästhetik angepasst wurde sowie zahlreiche Modifizierungen erfuhr, hielt sich 
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der Autor an die Richtlinien der rhetorischen Textstrukturierung und sein 
Text kann als mustergültiges Beispiel der Gattung dienen. Er gliederte ihn in 
folgende Teile: exordium generale (eine allgemeine, von einem Bibeltext, der 
nicht Predigttext ist, ausgehende Einleitung mit ersten Angaben über den 
Verblichenen), Predigttext, exordium speciale (zweite, zur Auslegung des 
Predigttextes hinführende Einleitung), dispositio oder partitio (Festlegung der 
aus dem Text gewonnenen Predigtthemen), die eigentliche mehrteilige Auslegung 
(Anführung des gesamten biblischen und außerbiblischen Beispielmaterials zu 
einem Thema, mehrere Bibelsprüche, Argumentation), epilogus (vgl. Axmacher 
200�: 24).

Der direktiv-appellierende Charakter des exegetischen Teils wurde zum 
Charakteristikum der Textsorte Leichenpredigt und implizierte entsprechende 
formale und sprachliche Ausgestaltung der Texte, d.h. die Bestimmung 
ihrer Makrostruktur sowie den Gebrauch entsprechender kommunikativer, 
lexikalischer Mittel und grammatischer Strukturen; der Redner musste nämlich 
im Geiste des rhetorischen movere handeln.

Was also sprachlich sofort auffällt, ist die Dominanz der aktivischen 
Ausdrucksweise, die hohe Frequenz der wir-Form, die vor allem im exordium 
mit der ich-, gelegentlich auch mit der ihr-Form wechselt, und logischerweise 
auch die Verwendung entsprechender Possessivpronomina:

(�) Vnd wil vns darmit der HERR nicht alleine das Pſalterbuechlein des Koeniglichen Prophetē 
Dauids trewlich commendirt vnd befohlen haben / daß wir daſſelbige fleiſſig leſen [...] (Weinrich 
1�03: 3).

(7) GEliebte in JEſu Chriſto vnſerem Her=ren. Weil wir Menſchen von Natur zu der 
fleiſchlichen ſicherheit gantz geneigt ſind / als werden wir hin=vnd wider in dem Wort Gottes von 
derſelbigen abgemahnet / vnd hingegen zur wachtbarkeit / vnd fleiſſiger wahrnemmung vnſers 
ſelb=ſten / auffgemunteret (Zwinger 1�54: 3–4).

(8) Verſammelte Chriſten, Jndem ich heute vor euch auftrete, um der edeln Fuerſtinn, welche 
uns in dieſen Tagen durch den Tod entriſſen worden iſt, ein Denkmal der Verehrung und Liebe zu 
ſtiften: ſo erfuelle ich eine gerechte For=derung eures und meines Herzens (Wolff 1801: 5).

wohingegen die 3. Person Singular zur Bezeichnung des Verfassers wie der 
hier redende Lehrer in Beleg (9) nur vereinzelt vorkommt:

(9) Mit dieſem in dem verwichenen ſonntaeglichen Evangelio beym Luca am 2ten im 49ſten Vers 
befindlichen und von JEſu zu ſeiner Mutter geſprochenen Worten machte ſich der hier redende 
Lehrer letztern Sonntag Nachmittags um 4. Uhr in ſeinem Gemuethe auf [...] (Urlsperger 1753: 
4).

Durch den Gebrauch der wir- und ich-Form identifiziert sich der Redner/
Verfasser mit den Rezipienten, um den appellierenden Charakter des Textes 
hervorzuheben. Diese Textfunktion wird auch durch die Verwendung des 
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Anredenominativs zusätzlich gestärkt. Nicht selten werden in einen und denselben 
Predigttext auch Bibelzitate mit der ich- bzw. wir-Form eingearbeitet.

All das erklärt wiederum die etwas niedrigere Frequenz passivischer 
Konstruktionen, mit denen die unbestimmt-persönliche Ausdrucksweise mit 
dem Pronomen man konkurriert, wobei die beiden Strukturen häufiger bei der 
Bibelauslegung und in den biographischen Teilen vorkommen.

Dasselbe Motiv (Hervorhebung der Appellfunktion) liegt dem häufigen 
Gebrauch verschiedener Formen der Aufforderung zugrunde, die in den 
analysierten Texten gewöhnlich mittels der Modalverben sollen und wollen 
generell in beiden Numeri ausgedrückt werden, wobei der Plural wegen der 
von Verfassern angestrebten Identifizierung mit den Rezipienten zweifelsohne 
vorherrscht (vgl. Beispiel (10) und (11)):

(10) So ſollen wir vnſer leben beſſern / durch Chriſtum / Gott vnſeren Hym‾liſchen vatter / 
hertzlich anrueffen / das wir bley ben moegen / in der ſeligen reynen lere / vom glauben / vnnd 
beſchützet werden durch Chriſtum / wider die rotten vnd Tyrannen / vnnd wider alle pforten der 
Hellen (Bugenhagen 154�: 15).

(11) Wir wollen ihm Lob und Danck ſagen / wenns uns uebel ge=het / wenn allerley Elend ſich 
bey uns findet / daß er uns darinnen gibt Krafft und Staerckung / daß ſolche uns nicht ſeyn eine 
Straffe / ſondern durch Chriſti Verdienſt geheiligte heilſame Zuechtigungen / daß wir verſichert 
/ daß die froeliche Hülffs=Stunde bald kommen werde. Wir wollen ihm dancken in toedtlichen 
Kranckheiten / ja im Tode ſelbſt / weiln wir dadurch von allem Ubel werden erloeſet werden / und 
zur hoechſten Freude gelangen [...] (Kirchner 1702: 19).

In derselben Aufforderungsfunktion wird auch die althergebrachte 
Konstruktion bestehend aus dem Verb lassen in der 2. Person Plural verwendet, 
die zu den syntaktischen Charakteristika der Predigtsprache schlechthin 
einzureihen ist:

(12) Geliebte in dem Herren / laſſet vns / auß anlaß diſes vnd anderer taeglichen exemplen / 
jederzeit eingedenck ſein der Eytelkeit vnd Hinfelligkeit vnſers Menſchlichen le=bens / vnd auß 
betrachtung derſlbigen / vns der wahren gottſeligkeit / wachtbarkeit / maeſſigkeit vnd bußfertigkeit 
befleiſſen (Zwinger 1�54: 25).

Sätze mit den Imperativformen anderer Verben – in Beleg (34) handelt es 
sich um die 2. Person Singular des Verballexems geleiten – kommen jedoch 
unvergleichlich selten vor; solche begegnen vor allem in wörtlichen Bibelzitaten 
wie auch in authentischen oder fiktiven Äußerungen des Protagonisten, die in 
den Predigttext eingearbeitet sind.

Manche Verfasser griffen vor allem bei der Bibelauslegung mit Vorliebe 
auf gewisse rhetorische Sinnfiguren zurück, deren konkrete sprachliche 
Realisierungsformen als grundlegende syntaxtypologische Merkmale des 
Deutschen gelten und folglich intensiv erforscht werden. Die rhetorische Frage, und 
zwar sowohl als Ergänzungs- und Entscheidungsfrage sowie als weiterführender 
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Nebensatz (vgl. Beleg (13)) realisiert, gehört zu den hochfrequentesten und 
produktivsten solcher Sinnfiguren. Der funktionale Beitrag ihrer beiden 
Abwandlungen, d.h. der subjectio, in der der Verfasser selbst die nicht auf 
Antwort berechnete Frage beantwortet:

(13) Erſtlich / Daß wir wiſſen / Wem wir vns zu trewen Haenden befehlē ſollen? Nemlich 
/ Gott dem HErrn. Zum Andern / Was es vor ein Schatz ſey / den wir vnſerm lieben Gott 
befehlen? Nemlich / vnſern Geiſt / oder vnſere Seele / die das edleſte vnd beſte Kleinod des 
Menſchen iſt (Weinrich 1�03: 8).

oder der dubitatio, bei der es sich nur um die Äußerung eines Zweifels mit 
fakultativer Antwort auf die Frage handelt wie in Beispiel (14):

(14) Was iſts aber vor ein Schatz / den wir vnſerm lieben Gotte befehlen ſollen? Jſts etwa 
Silber vnd Gold. Sinds etwa Perlen vnd Edelgeſteine? oder was ſonſten die Welt hoch vnd werth 
helt? O Nein / das ſind alles ſachen / die ſich weiter nicht / alß inn diß zeitliche Leben erſtrecken 
[...] (Weinrich 1�03: 15–1�).

ist nicht nur auf stilistischer und kommunikativ-pragmatischer Ebene zu 
verorten. Stildifferenzen zwischen den Belegen (13), (14) und dem unten stehenden 
Textabschnitt in (15), in dem sechs rhetorische Fragen nacheinander erscheinen, 
liegen zwar auf der Hand, sie hängen aber nicht nur mit dem verwendeten 
Fragemodus zusammen, sondern auch mit den eingesetzten lexikalischen 
Ausdrucksmitteln, der mehrfachen Attribuierung der dort vorhandenen Nomina 
und mit der dadurch viel größerer Satzkomplexität:

(15) Was ſoll ich hierbey unſerm mehr als gebeugten, doch auch an der alleinigen und 
allgenugſamen GOttes Gnade, Barm=herzigkeit und Fuehrungen glaubig und gedultig hangenden 
Herrn Wittwer, der in der Zeit ein Kleinod miſſen muß, welches nicht leicht ſonſten gefunden 
wird; was ſoll ich der Thraenen= und Leid=vollen Frau Tochter / Dero ein doppeltes Schwert bey 
dieſem Hingange durch ihre Seele gedrungen; Was ſoll ich den abweſenden beiden Herren Soehnen 
/ und der von Jhrer Frau Schwiegermutter ſo zaertlich geliebten Frau Soehnerin / bey einer ſolchen 
unvermutheten Trauerpoſt; Was ſoll ich denen noch lebenden Tit. pl. An= und abweſenden Frauen 
Schweſtern / die es zuſammen auf das innigſte ge=meynet und ein rechtes Exempel der wahren 
Schweſterliebe gegeben; ja allen uebrigen Hohen und vornehmen naechſten Anverwandten / an 
deren einigen Sie nach Vermoegen ordentli=che Muttertreue in allen Stuecken bewieſen; und was 
ſoll ich vor=nehmlich den von Jhro, das weis Jch, ſo theuer geachteten Stief=Kindern / die Sie als 
Jhre leibliche Kinder geliebet, fuer ihr geiſtlich= und leibliches Beſtes, ſonderlich auch darinnen 
geſor=get, daß eine rechte Liebe zu GOttes Wort, ein Wohlgefallen an der Gottſeligkeit, eine 
Abneigung zu den weltlichen Lueſten, eine Eintracht unter den Geſchwiſtern, eine Arbeitſamkeit 
und Ordnung in allen Dingen, und beſonders noch ein kindlicher Gehorſam gegen ihren theureſten 
lieben Herrn Vater ie mehr und mehr eingepflanzet werde; was ſoll ich allen dieſen ſagen? 
(Urlsperger 1753: 31–32).

Die rhetorische interrogatio fungiert in den Leichenpredigten vor allem 
als eine besondere Kommunikationsstrategie, denn der Fragemodus erzwingt 
beim Hörer/Leser einen Perspektivenwechsel und wird vom Verfasser 
zur Aufmerksamkeitssteuerung genutzt. Bei wichtigen Inhalten sollen sie 
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nämlich nicht nur rezipieren, sondern sich direkt zur Auseinandersetzung mit 
angesprochenen Problemen veranlasst bzw. auch aufgefordert fühlen. In allen drei 
angeführten Textabschnitten wird mittels der rhetorischen Frage das rhetorische 
movere nahezu musterhaft realisiert, wobei sich diese Wirkung in Textabschnitt 
(15) zusätzlich durch anwachsende Spannung potenziert. Diese wird wiederum 
erreicht, indem fünf quantitativ hochkomplexe Ergänzungsfragen, deren 
Umfang zwischen 20 und 83 Wortformen schwankt, elliptisch (unvollständige 
Prädikatsgruppe) gebaut werden; in jeder erscheint in der Zweitstellung das 
Modalverb sollen, es fehlt allerdings der eigentliche Bedeutungsträger, d.h. der 
die Satzklammer schließende Infinitiv. Den vollständigen Rahmen mit der für 
alle sechs Fragesatzstrukturen gemeinsamen inifiniten Form des Verballexems 
sagen weist erst der letzte, nur aus sechs Wortformen bestehende Elementarsatz 
auf. Somit erreicht die präzise aufgebaute Spannung und die damit einhergehende 
Intensivierung der Publikumsansprache ihren Höhepunkt und der zu vermittelnde 
Inhalt prägt sich besser ein.

Dass derart Wiederholungen zu den sprachlichen Charakteristika der 
Leichenpredigten gehören, resultiert – wie weiter oben nachgewiesen – aus 
zahlreichen Potenzen dieses Ausdrucksmittels. Es trägt darüber hinaus zur 
stilistischen Aussagedifferenzierung bei, weil es nahezu automatisch die 
Stilebene der jeweiligen Textpassage erhöht und sie dem genus medium annähert. 
Verknüpft man es gekonnt mit entsprechender emotionsgeladener Lexik, vermag 
es dem Inhalt sogar pathetischen Charakter zu verleihen. Während sich aber 
die Einwirkung der Wiederholungen auf das individuelle Stilempfinden jedes 
Rezipienten gewöhlich ziemlich schwer erfassen und objektivieren lässt, ist 
ihre Textgestaltungsfunktion jedem manifest. Sie erlauben es nämlich, den 
Komplexitätsgrad der verwendeten Satzstrukturen bzw. ganzer Textpassagen 
relativ einfach zu erhöhen, was man damals als Prestigesignal empfand.

Vom Beginn des 17. Jahrhunderts wurden mehrfache Wiederholungen, wie 
in (15) und (1�) exemplifiziert, immer populärer; dabei handelt es sich praktisch 
ausschließlich um syntaktische Konstruktionen, nicht aber um rein lexikalische 
Ausdrucksmittel. In (1�) wurde beispielsweise eine kausale Satzverbindung aus 
vier Verb-Zweit-Strukturen mit dem Adverb bald im Vorfeld konstruiert:

(1�) Denn bald empfinden ſie an ihrer Seelen inner=liche Anfechtung /Schrecken und Angſt 
/ bald fuehlen ſie an ihren Leibern Schmertzen / ſo ihnen Kranckheiten und andere Zufaelle 
verurſachen / bald betruebt ſie die boeſe Welt durch Verfolgung und gottloſes Leben / bald werden 
ſie in Traurigkeit geſetzt durch ihrer lieben Angehoerigen ſchmertzl. Kranckheiten / und toedlichen 
Hin=tritt. (Kirchner 1702: 3).

Im fünfzig Jahre später verfassten Text von Urlsperger (vgl. Beispiel (17)) 
wiederholt sich sechsmal die Präpositionalphrase mit um:

(17) Wollen wir nun, ſo viel moeglich, in der Kuerze eine ge=pruefte und bewaehrte Beſchreibung 
von unſerer Wohlſeligen Frau von Halder, nach Jhrem innwendigen Menſchen, zur Ehre GOttes, 
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zu Jhrem geſegneten und einer ſchriftmaeſſigen Nachfolge bey den lieben Jhrigen nach ſich 
ziehenden Gedaecht=niſſe in Jhrem ganzen Hauſe, wie nicht weniger zur Erbauung anderer, die 
auf das Werk GOttes zu ſehen befliſſen ſind, ha=ben; als denen es auch um Barmherzigkeit, 
um das geiſtliche und ewige Leben, auch um einen rechten Geſchmack am Worte GOttes, auch 
endlich um das noethige Fruchtbringen aus dem glaubigen Gehoer des Worts in Gedult zu thun iſt 
[...] (Urlsperger 1753: 19–20).

Weitere Beispiele von Wiederholungen derselben Strukturen begegnen in 
(4), wo in einer asyndetischen Satzverbindung vier Relativsätze gleichen Grades 
nacheinander erscheinen, oder in (11), wo in einem abperlenden Satzgefüge 
dem Hauptsatz zwei mit dem Subjunktor wenn und vier mit der Konjunktion 
daß eingeleitete Nebensätze folgen. Als Abwandlung der Wiederholung ist die 
Kumulation von Ausdrucksmitteln anzusehen, die zu derselben Wortklasse 
gehören, z.B. der attributiv mehrfach verwendeten Adjektive, worauf im 
Folgenden noch eingegangen wird, oder der Verballexeme wie in Beleg (1), wo ein 
Objektsatz finite Formen von sechs unterschiedlichen Verballexemen enthält.

Um die Plausibilität der Argumentation zu gewährleisten, bedienten sich die 
Prediger unterschiedlicher alltagslogischer Topoi, von denen einige den Gebrauch 
bestimmter für sprachhistorische Untersuchungen relevanter syntaktischer 
Strukturen implizierten; es handelt sich hier insbesondere um Kausal- und 
Vergleichsschlüsse, von denen wiederum die ersteren in allen Leichenpredigten 
besonders oft vorkommen.

In der ersten analysierten Leichenpredigt von Bugenhagen sind 
Kausalrelationen meistens mittels der Konjunktion denn (vgl. Beleg (18)) und des 
Konjunktionaladverbs darum realisiert (vgl. Beispiele (3), (19)) realisiert, obwohl 
etwas seltener auch die Nebensatzkonjunktionen weil (vgl. (20)) und da (vgl. (18)) 
zu finden sind:

(18) Denn er hat keinen zweiffel / wie der Geyſt Chri ſti war in den henden des vatters / da er 
gſagt hat [...] (Bugenhagen 154�: 7).

(19) Sie iſt gefallen / Sie iſt gefallen / Babylon die groſ=ſe Statt. Darumb werden die widerſacher 
vonn diſem unſerm Betruebtnus / nicht lange ſich frewen [...] (Bugenhagen 154�: 5).

(20) Diß habe ich zum eingange geſagt / das wir ja groſſe vrſache haben / hertzlich zů trawren 
/ die weyl wir ain ſolchen hohen tewren Mann verloren ha=ben. (Bugenhagen 154�: 3).

In den später abgefassten Texten kommen auch andere Konjunktionaladverbien 
vor, z.B. deswegen (vgl. (22)), und die subordinierende Konjunktion weil erscheint 
häufiger:

(21) Weil es denn nun an dem / daß die Seele des Menſchen ſo ein edel vnd koeſtlich Kleinod 
iſt / vnd das vornembſte ſtueck an dem Menſchen [...] (Weinrich 1�03: 18).

Anzutreffen sind Satzstrukturen mit mehreren gleichzeitig verwendeten 
Konjunktionen und Adverbien wie in den Beispielen (22) und (23):
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(22) Vnd hab mir deßwegen denſelbigen dißmalen / in der forcht vnd mit gnaedigem beyſtand 
Gottes des Allerhoechſten / fürgenommen ewer Chriſtlichen Lieb fürzuhalten vnd zuerklaeren : 
beſonders weil derſelbige auch in dem Newen Teſtament von zweyen H.Apoſteln / namlich Petro 
1.Epiſt.Cap.1.verſ.24. vnd Jacobo / Cap.1.v.10,11. angezogen worden. (Zwinger 1�54: 4–5).

(23) Sui Dei obliviſcitur in vita, ejus Deus obliviſcitur in morte: Wer Gottes ver=gißt in dem 
leben / deſſen wird auch Gott vergeſſen in dem ſterben. Darumb ſollen wir den Herren ſuchen / 
weil er zufinden iſt / vnd jhn anruffen / weil er nahe iſt […] (Zwinger 1�54: 8).

Vergleichsschlüsse und -relationen werden mittels der Konjunktion wie als 
auch mit Hilfe der Proportionalsätze ausgedrückt:

(24) Widerumb / gleich wie das Graß / das anfangs klein iſt / je mehr vnd mehr wachſet / 
zunimmet vnd in die hoehe ſteiget: alſo nemmen auch die Menſchen zu am Alter / an Reichthumben 
/ wie Jacob / Salomon / rc. an Ehren vnd Anſehen / wie Joſeph in Aegypten / Daniel in Babel; an 
Macht vnd Gewalt wie Alexander der Groß. Gleichwol / wie gemeldet / wird aller diſer Wolſtand 
von der Eytelkeit begleitet. (Zwinger 1�54: 12).

Auch hier nutzt der Verfasser die fünffache Wiederholung der Konjunktion 
wie, um die Wirkung der Vergleichsrelation zu intensivieren.

In der zweiten Hälfte des 1�. Jahrhunderts zeichnete sich aber bei 
den Leichenpredigten eine fortschreitende Intentionsverlagerung von der 
Gemeindepredigt im Geiste Luthers auf das Ehrengedächtnis ab (vgl. Winkler 
19�7:171); es wurden immer wieder neue, der reformatorischen Konzeption der 
Textsorte nicht konforme Elemente hinzugefügt, wodurch überraschenderweise 
ihre Attraktivität und Wirkung als Erbauungs-, Trost- und Unterhaltungslektüre 
enorm gewachsen sind. Die Attraktivität der Gattung muss im Zusammenhang mit 
der damaligen Vorstellung vom Sterben und Tod in der ganzen abendländischen 
Geistesgeschichte gesehen werden. Die Beschäftigung mit dieser Problematik 
nahm einen Platz von für uns kaum vorstellbarer Wichtigkeit ein; nicht ohne 
Grund galt der Tod als zentrales Thema der barocken Predigt überhaupt, und 
zwar in beiden Konfessionen (vgl. Schmidt-Grave 1974:35ff.; Smolinsky 
1992:287ff.). Im öffentlichen Diskurs dieser Zeit war Tod genauso wichtig und 
selbstverständlich wie Lebensfreude, und Vanitas-Motive waren vor allem in der 
Kunst fast allgegenwärtig.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts entwickelte sich aus der eigentlichen 
christlichen Predigt des Pfarrers ein umfangreiches Textkorpus mit Widmung, 
Vorrede, der eigentlichen Predigt oder einem Predigtteil, in dem auch mehrere 
Predigten von verschiedenen Pfarrern zusammengetragen waren, einem 
Personalia-Teil (auch Ehrengedächtnis genannt), Abdankung (parentatio), also 
der Rede eines Laien über das Leben und Dank an den Verstorbenen, Epicedien 
(Gelegenheitsdichtungen) und Ad-hoc-Kompositionen (Trauermotetten, 
Trauerarien, Lieder, mehrstimmige Liedsätze) (vgl. Lenz 1990: ��f.; Meid 
2001: 295ff.). Im Grunde haben wir es seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts 
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nicht mit der einheitlichen Textsorte (Leichen-)Predigt zu tun, sondern mit 
einem unterschiedliche Textsorten umfassenden Druckwerk. Nicht immer sind 
die einzelnen Bestandteile betitelt und drucktechnisch gekennzeichnet, was die 
Erkennung der einzelnen Textsorten erschwert.

Der besondere Entstehungsanlass der Leichenpredigt wirkte sich auf die 
Stilhöhe der einzelnen Teile im Sinne der drei genera dicendi aus, zumal sie 
oft von verschiedenen Personen geschaffen wurden. Folglich sind von Text zu 
Text manchmal deutliche Stildifferenzen möglich. Im Allgemeinen ist der Stil 
der eigentlichen Leichenpredigt im Vergleich zu dem der Postillenpredigten viel 
stärker dem genus medium angenähert, während die Stilschicht der Epicedien 
gelegentlich sogar pathetisch-erhaben (genus grande) anmutet. Dem informativen 
Charakter der Personalia entspricht demgegenüber der niedere Stil also genus 
subtile; denn in den meisten Fällen enthält der biographische Teil Angaben über 
die Geburt des Verblichenen, über seine Abstammung, Familie und Vorfahren 
sowie über Taufe, eventuelle Heirat und Kinder. Beschrieben sind auch seine 
religiöse Erziehung und Praxis, sein gesellschaftlicher Werdegang, Verdienste 
für die Öffentlichkeit und Ursachen des Todes. Der übermäßige Umfang der 
Personalia und starke Tendenz zur Verschönerung des Lebenslaufs wurden 
scharf kritisiert (vgl. Müller 1��4 (1852)).

Dieser Hang zur Verschönerung lässt sich sogar an den Titeln der Texte 
verfolgen. Der schlicht formulierte, aus 25 Wortformen bestehende Titel in 
Beispiel (25) ist der Leichenpredigt Bugenhagens auf Martin Luther aus dem 
Jahr 154� entnommen:

(25) Eine Chriſtliche Predig / vber der Leych vnd Begraebnus / des Ehrwürdigen D. Martini 
Luthers / durch Ehrn Johann Bugenhagen Pomern / Doctor / vnd Pfarherr der Kirchen zů 
Wittemberg ge=than. (Bugenhagen 154�, unpag.).

Der informationsüberladene Titel in (2�) aus dem Jahr 1�03 zählt schon �0 
Wortformen

(2�) Chriſtliche Leichpredigt / Beym Begraebnueß Der Erbarn vnd Eh=rentugendſamen 
Frawen / CATHARINÆ / Deß Ehrnvheſten / Achtbarn vnd wolge=rten Herrn Georgij Winters 
/ Juriſconſulti, vnd Buergers in Leipzig / Ge=liebten Haußfrawen / Welche den letzten Aprilis, 
dieſes Jñſtehenden 1�03. Jahrß / in Gott ſanfft vnd ſelig ent=ſchlaffen. Vnd den 3. Maij Chriſtlich 
vnd ehrlich zur Erden beſtattet / Gethan durch Georgium Weinrich / der H. Schrifft Doctorn vnd 
Profeſſorn / Super=intendanten zu Leipzig (Weinrich 1�03, unpag.).

und bezeugt, welch große stilistische und sprachliche Wandlung sich 
innerhalb von nur 50 Jahren vollzog; diese betrifft nicht nur den quantitativen 
Ausbau der Nominalgruppen durch mehrfache Attribuierung. Bemerkbar macht 
sich auch die Mischung des nominalen und verbalen Stils, der hier durch zwei 
afinite Konstruktionen im eingeleiteten Nebensatz nach welch vertreten ist und 
den Titel in einen quasinarrativen Text verwandelt.
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Die Tendenz, möglichst viele Informationen im Titel zu berücksichtigen, 
wurde im Laufe der Zeit so stark, dass es im Endeffekt zu einer – aus heutiger 
Perspektive gesehen – stilistischen Entartung kam. In Beispiel (27) aus dem Jahr 
1702 wurden so viele Adjektiv-, Genitiv- und Präpositionalattribute verwendet, 
dass daraus ein schwer zu verstehendes, aus 84 Wortformen gebautes Aggregat 
entstand:

(27) Die Veraenderung des truebſeligen Leiden=Standes der glaubi=gen Kinder Gottes in den 
ſeeligen Freuden=Stand / Bey Chriſtueblichen Leichen=Begaengnues Der weyland Hoch=Edlen / 
Hoch=Ehr= und Tugendbegabten Jungfer Dorotheen Charlotten Bachoffin / Des Hoch=Edlen / 
Beſten und Hochgelahrten Hn. Johann Chriſtoph Bachoffens / Fuerſtl. Saechſiſ. hochverordneten 
Hof= und Juſtitien=Raths zum Friedenſtein / und Ober=Ambtmanns der Aembter Wachſenburg 
und Jchtershauſen / vierdte Jungfer Tochter / in anſehnlicher und Volckreicher Verſam‾lung in 
dem Gottes=Hauſe zu Jchtershauſen am 2�. April, Anno 1702. aus dem12.und 13. verſ. des 30. 
Pſalms in der Furcht Gottes vorgeſtellet von Volckmar Kirchnern / Pfarrern und Sup. daſelbſt. 
(Kirchner 1702, unpag.).

Man weiß nicht mehr, wem der so betitelte Predigttext eigentlich gewidmet 
ist – der verblichenen Frau Bachoff oder ihrem Ehemann, dessen zahlreiche 
Funktionen und Würden penibel erwähnt stehen. Selbst das Wort Leichenpredigt 
als Identifikationsmerkmal der Textsorte fehlt. Diese Veränderungen spiegeln die 
damaligen ästhetischen Präferenzen der Rezipienten wider. Man muss bedenken, 
dass der Druck von Leichenpredigten kostspielig war und dass der Geistliche 
den Erwartungen der Hinterbliebenen entgegenkommen musste; diese waren 
wiederum weniger an der Predigt sensu stricto interessiert als vielmehr an der 
Lebensdarstellung des Verblichenen und an der Stärkung des gesellschaftlichen 
Ansehens der Familie.

Mehrfache Attribuierung kennzeichnet übrigens nicht nur die Titel selbst, 
sondern kommt praktisch in allen analysierten Leichenpredigten vor, so dass 
sie zweifelsohne als das allercharakteristischste Merkmal der Sprache dieser 
Textsorte angesehen werden kann. In den bisher angeführten Textbelegen 
begegnen wir praktisch allen möglichen Formen der Attribuierung, und die mit 
Relativa eingeleiteten Attributsätze stellen die größte Gruppe der Nebensätze 
dar. In (28) finden wir eine Kostprobe davon, einen zusammengesetzten Satz mit 
drei Relativsätzen unterschiedlichen Grades:

(28) Nicht geringere Thorheit ereignet ſich an den Baepſtlern / die noch heutigs tages ohn alle 
ſchew verteidigen das erdichtete Fegfewer / darein / nach jhrem vermeinten wahn / die Seelen 
der Menſchen fahren ſollen nach jhrem abſchied aus dem Leibe / vnd dorinn ſo lange gepreglet 
vnd gebraten werden / bis man jhnen mit Vigilien vnnd Seelmeſſen herauß hilfft […] (Weinrich 
1�03: 14).

Wie hochfrequent diese syntaktische Struktur in der Sprache der 
Leichepredigten ist, bezeugen viele weitere im Folgenden angeführte Sätze mit 
den Einleitungswörtern der und welcher (vgl. (1), (4), (14), (15), (2�), (32), (35), 
(3�)).
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Überraschend selten vertreten sind vorangestellte erweiterte Partizipial- (vgl. 
Beleg (29)) und Adjektivattribute wie etwa in Beispiel (9), die man als ideale 
Grundlage zur diachronen Untersuchung der Nominalklammer im Deutschen 
nutzen könnte:

(29) Doch werden Sie ſich auch / nach denen von GOtt allerſeits verliehenen hohen Gaben / 
hierbey in Chriſtlicher Moderation zu faſſen wiſſen […] (Kirchner 1702: 32).

Weitere Beispiele solcher erweiterter Klammerkonstruktionen finden wir 
auch unter (5), (15) und (31), wobei die folgenden Erweiterungen: „Mit dieſem 
in dem verwichenen ſonntaeglichen Evangelio beym Luca am 2ten im 49ſten Vers 
befindlichen und von JEſu zu ſeiner Mutter geſprochenen Worten” in (9) sowie 
„unſerm mehr als gebeugten, doch auch an der alleinigen und allgenugſamen 
GOttes Gnade, Barm=herzigkeit und Fuehrungen glaubig und gedultig hangenden 
Herrn Wittwer“ in (15) mit Abstand die längsten der gefunden Nominalklammern 
sind. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass fast alle Belege (5), (9), (15) aus einer 
und derselben im Jahre 1753 von Samuel Urlsperger verfassten Leichenpredigt 
stammen, was man als Charakteristikum seines Individualstils interpretieren 
kann. Es ist schwer festzustellen, warum die übrigen Verfasser bei einer so 
stark ausgeprägten Tendenz zur mehrfachen Attribuierung so selten von dieser 
nominalen Klammerstruktur Gebrauch machten.

Die Stilebene jedes Textes und dessen Syntax sensu largo, also auch Satzbau, 
Satzumfang, Konnexionsart, interne strukturelle Komplexität der Sätze, bedingen 
einander stark, und die Leichenpredigten machen hiervon keine Ausnahme. Man 
kann annehmen, dass z.B. das genus subtile – als der Alltagssprache am stärksten 
angenähert – aus einfachen und eher kurzen Sätzen mit klarer syntaktscher und 
logischer Abhängigkeitsstruktur besteht. Beispiel (30) bestätigt die Richtigkeit 
der Annahme – der unkomplizierte, durchsichtige Satzbau ohne mehrfach 
gestufte Hypotaxen

(30) Sie iſt aber bey dieſer Stadt geborn Anno �9. von Chriſtlichen Eltern / Denn jhr Vater 
/ wie maenniglich bewuſt / geweſen iſt der weyland Ehrnvehſte Herr Heinrich von Claußbruch / 
ſonſt Cramer genant / Jhre Mutter aber Fraw Mar=garetha / des Herrn Johann Meyers / weyland 
fuernemen Buergers vnd Handelßmannes allhier Tochter: Sie iſt aber auch von jugend auff inn 
Gottesfurcht erzogen / vnnd hat an Chriſtlicher betrachtung Goettliches Worts alle jhre luſt 
vnd Freude gehabt / darauß ſie denn auch wider alleley Noht vnnd Anfechtung krefftigen Troſt 
ſchoepffet. (Weinrich 1�03: 28).

gehorcht tatsächlich dem Redezweck; der obige Textabschnitt soll die 
wichtigsten Daten aus dem Leben der verblichenen Protagonistin vermitteln und 
somit ein nachahmungswerstes Vorbild etablieren. Aber der Stil des Textabschnitts 
in (31), der ebenfalls einem biographischen Teil entnommen wurde, lässt sich 
beim besten Willen nicht als schlicht klassifizieren:
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(31) Von der verſtorbenen Frawen ſeligen. Es iſt die Ehren vnd Tugentſame Fraw He=lena 
Blaetzin / An.1�29. den 11. Junij alhie an das Liecht diſer Welt geboren worden von Chriſtlichen 
Gottſeligen Elteren / namlich Herren Andreas Blaetzen / den juen=geren / Apoteckern / vnd 
Frawen Monica Mivillin. Jn bemeitem jahr iſt ſie ihres geliebten Herren Vatters ſeligen da ſie 
noch ein Kind von 7. Wochen geweſen / durch den zeitlichen Tode / an der leidigen damalen 
in diſer Statt regierenden Peſtilentziſchen ſucht / fruezeitig be=raubet / vnd nachgehends von 
jhrer annoch lebenden Frawen Mutter / theils in dem Witwenſtand / theils in anderwertiger Ehe 
/ von Kindsweſen an zur Gottsforcht / zucht / ehrbarkeit vnd allerhand Chriſtlichen tugenden 
angewiſen vnd aufferzogen worden. (Zwinger 1�54: 23).

Der Integrationsgrad der Sätze ist wie in (30) eher gering und somit nicht 
stilprägend. Der auffallende Unterschied zwischen den beiden Textpassagen ist 
auf den durch mehrfache Attribuierung der Nomina anwachsenden quantitativen 
Komplexitätsgrad der Sätze zurückzuführen.

Im Falle der Leichenpredigten wäre also zutreffender zu konstatieren, dass 
eine strikte Trennung der genera dicendi und somit auch der syntaktischen 
Textmerkmale nicht möglich ist. Wegen des besonderen Entstehungsanlasses 
und einer dominierenden Wirkungsfunktion dieser erbaulichen Texte kommt es 
zur Mischung unterschiedlicher stilistischer Mittel, die Genera gehen i. d. R. 
reibungslos ineinander über, manchmal stoßen wir jedoch auf Stilbrüche. Von 
den analysierten Leichenpredigten sind nur die älteste Leichenpredigt auf den 
Tod von Martin Luther und die jüngste Gedächtnispredigt für die Herzogin 
Philippine Charlotte weitgehend stilistisch homogen. Der Stil der Textsorte 
präsentiert sich im Allgemeinen als uneinheitlich mit erkennbarer Tendenz zum 
genus medium, in manchen Passagen sogar zum genus grande.

In der eigentlichen Predigt bzw. in den einzelnen Predigtteilen sowie in den 
Epicedien werden auch die sog. funeralrhetorischen Grundfunktionen realisiert, 
die sich direkt aus den antiken Trauerreden ableiten, d. h. laudatio (Lob des 
Verstorbenen), lamentatio (Klage über den Verlust) und consolatio (Trost für die 
Hinterbliebenen). In der antiken Tradition waren sowohl die einzelnen Elemente 
wie auch ihre Reihenfolge für die Rede konstitutiv. (vgl. Krummacher 1974:102f., 
123ff.) In der Neuzeit galt das Schema nicht mehr als normativ verbindlich; zu 
den funeralrhetorischen Wirkungszielen kam meistens noch die Erbauung/
Belehrung (Didaxe) der Hörer/Leser als letztes Strukturelement dazu. Variiert 
wurde gelegentlich auch ihre Reihenfolge, und zwar Trauer, Lob, Trost und 
Didaxe. Auch sprachhistorisch gesehen sind sie untersuchungswürdiger, denn 
diese Funktionen waren immer stark ritualisiert und wurden fast zweihundert 
Jahre über, solange die Gattung fortlebte, mittels vergleichbarer Argumente, 
stilistisch-rhetorischer Figuren und lexikalischer Ausdrucksmittel realisiert.

Die lamentatio dient bekanntlich dem Ausdruck von Gefühlen, gleichviel ob 
es sich hierbei um die eigenen Empfindungen des Redners handelt. In Beispiel 
(32) haben wir es zu tun mit der bereits erwähnten Mischung von Elementen des 
niederen, informativen Stils (Todesursache, genaue Todeszeitangabe) und der 
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mittleren Stilschicht, die sich in größerem Satzumfang sowie in der zweifachen 
Wiederholung des Attributsatzes mit dem Einleitungswort welche manifestiert:

(32) Jn welche zahl dann auch mag gerechnet werden diſe vnſere verſtorbene Fraw Schweſter 
ſelig : welche wir anjetzo Chriſtlichem gebrauch nach zur Erden beſtat=ten / die Ehren vnd 
Tugendtſam‾e Fr. Helena Plaetzin / welche Gott der Herr / nach ſeinem vnwandelbaren wil=len / 
vorgeſtrigen Dinſtag vmb �. vhren zu Abend / nach einem ſchwaeren Gicht-kampff in waerender 
jhrer Kind=bette / in dem beſten Flor vnd Blueſt jhres alters auß diſer Welt zu ſeinen Goettlichen 
gnaden abgefordert vnd auf=genommen hat (Zwinger 1�54: 4).

In anderen Texten aber wird bei derselben Zweckbestimmung oft ein erbaulich-
lehrhafter Ton angeschlagen, was nahezu automatisch einen gehobeneren Stil 
erzwingt und sich im quantitativ komplexeren Satzbau niederschlägt, den 
hypotaktische, teilweise afinite Konstruktionen unterschiedlichen Grades 
kennzeichnen:

(33) Wer die wohl=ſeel. Jungfer gekannt / wird ihr deſſen gewiſſenhafftes Zeugnues geben 
mueſſen / daß ſie gar ſehr dienſtfertig geweſen / nicht allein in Aufwartung gegen ihre hochwehrte 
Eltern / und inſonderheit in Bedienung des Herrn Vaters / und Fuehrung des Hausweſens in ſeinem 
bisherigen Wittberſtand und beſchwerliche Kranckheit ſo wol / als des wohlſeelig verſtorbenen 
Herrn Bruders / ſondern auch in freundlicher Converſation mit denen vom niedrigen Stande / 
auch Huelffe und Wohlthat an den Armen / welches ei=ne unbetrügliche Frucht der Erkaentnues 
ihrer Niedrigkeit gegen GOtt / und Hochachtung des demuethigen Vorbildes JEſu Chri=ſti / und 
der Vermahnung des Apoſtels / daß einer dem andern mit Bedienung und Ehrerbietigkeit zuvor 
kommen ſolle […] (Kirchner 1702:30–31).

Derselbe Charakter kommt auch in der laudatio – gelegentlich noch 
stärker – zum Ausdruck, denn sie soll durch Verweise auf den Lebenslauf des 
Verstorbenen bzw. durch die Rekapitulation des curriculum vitae, durch das Lob 
seiner Frommigkeit, Tugenden und Verdienste ein Vorbild etablieren sowie die 
Hinterbliebenen zur Nachahmung bewegen. In Beispiel (34) wird dieser Effekt 
jedoch ohne besondere stilistische Aufbauschung erzielt; die aus einem Gebet 
der Verstorbenen zitierten Sätze sind zwar ausdrucksstark und rührend, aber 
kurz und grammatisch unkompliziert:

(34) Ebener maſſen / meine Geliebten / hat jhm auch gethan vnſere in Chriſto verſtorbene 
Mitſchweſter / alß ein frommes vnd Chriſtliches Hertz / Die hat nit allein: bey geſunden Lebtagen 
taeglich geſeufftzet vnd gebetet: Wenn mein Stuendlein vorhanden iſt / Vnd ich ſoll fahrn meine 
Straffe / So geleit du mich HErr Jeſu Chriſt / Mit huelff mich nicht verlaſſe / Meine Seel an meinem 
letzten End / Befehl ich dir in deine Hend / Du wirſt ſie wol bewahren. (Weinrich 1�03: 5).

Damit schließlich das Wirkungsziel der consolatio erreicht wird, muss der 
Redner die Trauernden ermahnen, unterstützen und ihnen Hoffnung einflößen, 
und zwar durch Rückgriff auf typische Trostargumente wie Erlösung, ewiges 
Leben, (biblische) Symbole und Motive, man beruft sich auf kirchliche Autoritäten 
und biblische Gestalten.



– 230 –

(35) Wir ſollen vns aber auch mit vnſerm lieben vat=ter Luthero frewen / das er alſo / in dem 
hoechſten A=poſtel vnd Propheten ampt / inn woelchen er ſeinen befehl / trewlich außgericht / 
hin von vns gegangen / vnd abgeſchiden iſt / zů dem Herrñ Chriſto / da dann ſeind die hailigen 
Patriarchen / Propheten / Apoſtel vnd viele / denen er das Euangelion gepredigt hat / alle heylige 
Engel, Lazarus im ſchoß Abrahe / das iſt / inn der ewige frewde aller Gleubigen […] (Bugenhagen 
154�: �–7).

(3�) Auch wir, wir alle wollen unſre Le=benszeit – deren Laenge oder Kuerze wir noch 
nicht wiſſen – anwenden, uns immer mehr Tugendſinn zu erwerben, und ſo uns auf unſre 
große Beſtim=mung fuer die Ewigkeit wuerdig zu bereiten. Auch wir wollen, jeder in ſeinen 
Verbindungen und nach ſeinen Kraeften, gemeinnuetzlich wirken und wohlthun an der leidenden 
Menſchheit, theilnehmend uns mit Fruehlichen freuen und mit Weinenden weinen, gern unſrer 
Brueder Glueck anbauen und der Unglueck=lichen Schickſal mit Troſt und Huelfe erleichtern. – 
Wie ſie, die Verherrlichte, ueber die Welt, ihre Gueter und Freuden weiſe dachte: ſo ſey in dieſem 
Stueck auch unſer Urtheil und Sinn. Gleich fern von unweiſer Nichtachtung und Verſchwendung 
der Dinge, die doch fuer ihren Zweck ſo wichtig ſind, als von ſinnlicher, eben ſo unweiſer 
Anhaenglichkeit an ſie, die wir doch im Tode zuruecklaſſen mueſſen […] (Wolff 1801:38).

Es sei noch angemerkt, dass diese funeralrhetorischen Intentionen in 
verschiedenen Teilen der eigentlichen, kirchlichen Predigt realisiert werden 
können. Deshalb bedarf die Verwirklichung dieser Funktionen, wie aus den 
Beispielen (32)–(3�) ersichtlich, diverser lexikalisch-stilistischer Ausdrucksmittel 
und syntaktischer Strukturen. Der angestrebte Effekt ist die Summe der 
verwendeten, einander bedingenden Mittel und sich verzahnenden Verfahren 
und Funktionen. Bis auf die mittels der Modalverben sollen und wollen 
ausgedrückte Aufforderung, die dem genus medium entsprechende Stilhöhe 
und ausgebaute Satzstrukturen lassen sich in den vorliegenden Belegen keine 
weiteren gemeinsamen funktionsspezifischen Merkmale aufdecken.

In dem vorliegenden Beitrag wurde versucht, die Struktur- und die 
Funktionsdimension der gedruckten protestantischen Leichenpredigt zu 
beschreiben und somit die Relevanz dieser Textsorte für die deutsche Sprach- 
und Textsortengeschichte darzustellen. Aus Platzgründen konnte dabei lediglich 
auf ausgewählte rhetorische, kommunikativ-pragmatische und sprachliche 
Textmerkmale sowie auf die mit deren Hilfe realisierten Funtionen eingegangen 
werden. Die besprochenen grammatischen Phänomene stellen selbstverständlich 
nicht das ganze Spektrum syntaktischer Strukturen dar, die wir auf solchem 
Korpus basierend untersuchen können. Das betrifft die syntaxtypologischen 
Merkmale des Deutschen wie die drei Grundstellungstypen des Finitums: die 
Verb-Erst in Entscheidungsfragen und Aufforderungssätzen oder die Verb-Letzt 
in eingeleiteten kausalen Nebensätzen und Relativsätzen, die bei weitem nicht 
die einzigen Konstruktionen mit diesem Verbstellungstyp sind. Im Belegmaterial 
kommen noch fast alle anderen Adverbialsätze, Subjekt- und Objektsätze sowie 
Infinitivkonstruktionen vor. Viel wichtiger scheinen in diesem Kontext die 
Untersuchungen zu den wohl meist diskutierten syntaktischen Phänomenen des 
Deutschen zu sein, das heißt zum Klammerverfahren und zur Satztopologie. Es 
wird gewisse Schwierigkeiten bereiten, die historische Entwicklung der beiden 
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Phänomene vollständig zu erfassen, weil nicht alle Klammertypen und nicht alle 
möglichen Besetzungsvarianten der drei Felder im Belegmaterial vergleichbar 
hochfrequent sind. Da aber Modalverben und perifrastische Tempusformen 
im Aktiv und Passiv sehr häufig erscheinen, ist es möglich die Verbalklammer 
im Hauptsatz genau zu beschreiben. Etwas seltener stoßen wir im Korpus 
auf die Kopulaklammer, trotzdem reicht das Sprachmaterial völlig aus, um 
zuverlässige Aussagen über die Entwicklungstendenzen dieses Klammertyps 
im Hauptsatz zu formulieren. Erklärungsbedürftig und untersuchungswürdig ist 
dabei die geringe Zahl von Sätzen mit Pertikel- und Lexikalklammer. Was die 
Satztopologie anbelangt, so zeugen die angeführten Belege davon, dass sich die 
einfache Besetzung des Vorfeldes im Hauptsatz bereits in der zweiten Hälfte 
des 1�. Jahrhunderts voll etablierte, wohingegen die Ursachen und Kriterien der 
Nachfeldbesetzung und Ausklammerung in Haupt- und Nebensätzen auf eine 
Erklärung warten. Aus dieser kurzen Analyse ist ganz eindeutig zu schlussfolgern, 
dass der Stellenwert der Leichenpredigten in der deutschen Textsortengeschichte 
tatsächlich sehr hoch ist und dass sie nahezu alle quantitativen und qualitativen 
Bedingungen erfüllen, die an sprachgeschichtlich repräsentative Textkorpora 
gestellt werden. Nur auf Basis solch eines Untersuchungsmaterials sind jegliche 
Aussagen über die wahrscheinlich entscheidende Phase des Übergangs vom 
Früh- zum Neuhochdeutschen zuverlässig und wissenschaftlich objektiv.

Quellen
Bugenhagen, Johann: Eine Chriſtliche Predigt / vber der Leych vnd Begraebnus 

/ des Ehrwürdigen D. Martini Luthers / durch Ehrn Johann Bugenhagen Pomern 
/ Doctor / vnd Pfarherr der Kirchen zů Wittemberg ge=than. Augsburg 154�.

Kirchner, Volckmar: Die Veraenderung des truebſeligen Leiden=Standes der 
glaubi=gen Kinder Gottes in den ſeeligen Freuden=Stand / Bey Chriſtueblichen 
Leichen=Begaengnues Der weyland Hoch=Edlen / Hoch=Ehr= und 
Tugendbegabten Jungfer Dorotheen Charlotten Bachoffin / Des Hoch=Edlen 
/ Beſten und Hochgelahrten Hn. Johann Chriſtoph Bachoffens / Fuerſtl. 
Saechſiſ. hochverordneten Hof= und Juſtitien=Raths zum Friedenſtein / und 
Ober=Ambtmanns der Aembter Wachſenburg und Jchtershauſen / vierdte Jungfer 
Tochter / in anſehnlicher und Volckreicher Verſam‾ lung in dem Gottes=Hauſe zu 
Jchtershauſen am 26. April, Anno 1702. aus dem12. und 13. verſ. des 30. Pſalms 
in der Furcht Gottes vorgeſtellet von Volckmar Kirchnern / Pfarrern und Sup. 
daſelbſt. Gotha 1702.

Urlsperger, Samuel: Standesrede bey der Beerdigung der weiland 
Hochedelgebohrnen Frau Sabina Barbara von Halder, gebohrner von 
Schnurbein, auf Meitingen, wohlſeligen Angedenkens den 11ten Jan. 1753. vor 
dem obern Altar in der evangeliſchen Hauptpfarrkirche bey St. Anna gehalten 
von Samuel Urlſperger, des Evangeliſchen Miniſterii Seniore und Paſtore der 
Hauptkirche zu St. Anna in Augsburg. Augsburg 1753.
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Weinrich, Georg: Chriſtliche Leichpredigt / Beym Begraebnueß Der Erbarn 
vnd Eh=rentugendſamen Frawen / CATHARINÆ / Deß Ehrnvheſten / Achtbarn 
vnd wolge=rten Herrn Georgij Winters / Juriſconſulti, vnd Buergers in Leipzig 
/ Ge=liebten Haußfrawen / Welche den letzten Aprilis, dieſes Jñſtehenden 1603. 
Jahrß / in Gott ſanfft vnd ſelig ent=ſchlaffen. Vnd den 3. Maij Chriſtlich vnd 
ehrlich zur Erden beſtattet / Gethan durch Georgium Weinrich / der H. Schrifft 
Doctorn vnd Profeſſorn / Super=intendenten zu Leipzig. Leipzig 1�03.

Wolff, Johann Wilhelm Gottlieb: Gedaechtnißpredigt auf die Durchlauchtigſte 
Fuerſtinn und Frau, Frau Philippine Charlotte, verwittwete Herzoginn zu 
Braunſchweig und Lueneburg, gebohrne Koenigliche Prinzeſſinn von Preußen. 
In der Domkirche zu Braunſchweig am Sonntage Reminiſcere 1801 gehalten von 
J. W. G. Wolff, Domprediger. Braunschweig 1801.

Zwinger, Theodor: Chriſtliche Leich-predigt / Von der Eytelkeit vnd 
Hinfaelligkeit des Menſch=lichen Lebens. Gehalten den 6. Jul. Anno 1654. in der 
Pfarrkirchen zu St. Leonhard in Baſel / Bey Chriſtlicher Beſtattung der Ehren 
vnd Tugendtſam‾en Frawen / Helena Plaetzin / des Ehrenveſten vnd Fuergeachten 
Herren Johann Staehelins / des Juengeren / Specierers daſelbſten / geweſenen 
Ehelichen Haußfrawen. Durch Theodor Zwinger / H.S.Doct. Basel 1�54.
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Streszczenie

Kazania pogrzebowe to prawdopodobnie najważniejszy gatunek niezwykle 
bogatej formalnie niemieckojęzycznej literatury umoralniającej, która krótko po 
śmierci Marcina Lutra nie tylko przyczyniła się do upowszechnienia jego re-
formatorskich idei, ale także w przemożny sposób wpłynęła na rozwój języka 
w końcowej fazie przejścia od wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego do nowo-
wysoko-niemieckiego. Kazania pogrzebowe stanowią znakomitą bazę do ba-
dań nad językiem niemieckim w ujęciu diachronicznym. W niniejszym tekście 
przedstawiono genezę tego gatunku oraz podjęto próbę wstępnego opisania jego 
cech składniowych, retorycznych, a także stylistycznych i realizowanych przy 
ich pomocy funkcji.
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j. niemieckiego w ujęciu diachronicznym, polsko-niemiecka składnia kontra-
stywna, rola gramatyki i tłumaczeń w nauczaniu j. niemieckiego jako obcego, 
wybrane zagadnienia lapsologii, psycholingwistyczne prawidłowości uczenia się 
i nauczania języków obcych.

Małgorzata Gumińska – logopeda dyplomowany, specjalistka w zakresie 
emisji i higieny głosu, magister pedagogiki specjalnej WSPS w Warszawie, ab-
solwentka Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie War-
szawskim oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Instytucie Filologii 
Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prezes Towarzystwa Logopedycznego 
w Radomiu. Uczy emisji głosu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych 
w Radomiu. Prowadzi szkolenia i zajęcia indywidualne dla osób zawodowo po-
sługujących się głosem oraz zainteresowanych poprawą kondycji głosowej i pra-
cą nad estetyką mowy. 



– 23� –

Wanda Karlikowska-Rozmus, magister psychologii o kilkunastoletnich 
doświadczeniach zawodowych w poradnictwie psychologicznym, dwudziesto-
letnim stażu pracy w kształceniu nauczycieli oraz jako psycholog-konsultant 
w ośrodku doskonalenia nauczycieli, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. 
awansu zawodowego nauczycieli, rekomendowany trener w programie „Spójrz 
inaczej”.

Ewa Klęczaj-Siara pracuje od roku 2001 w Nauczycielskim Kolegium Języ-
ków Obcych w Radomiu, gdzie prowadzi zajęcia z kultury amerykańskiej oraz 
metodyki nauczania języka angielskiego. Jest doktorantką w Zakładzie Ame-
rykanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie przy-
gotowuje rozprawę doktorską pt. Dziedzictwo myśli W.E.B. DuBoisa w książ-
kach dla dzieci Nikki Giovanni, Faith Ringgold i Bell Hooks. Jej zainteresowania 
naukowe obejmują problemy rasowe i etniczne w USA, amerykańską literaturę 
dziecięcą, współczesną sztukę amerykańską oraz retorykę jako narzędzie ba-
dawcze literatury i sztuki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Ame-
rykanistycznych (PAAS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Języka Angielskiego (IATEFL). 

Anna Ewa Lichwierowicz, magister filologii angielskiej, absolwentka Uni-
wersytetu Warszawskiego. Wykładowca w NKJO w Radomiu od 1990 roku. 
Prowadzi zajęcia z dydaktyki języka obcego, jest opiekunem praktyk obserwa-
cyjno-metodycznych w szkole ćwiczeń. Aktywny członek IATEFL, edukatorka 
nauczycieli, trenerka i przewodnicząca zespołu egzaminatorów egzaminu matu-
ralnego. 

Karolina Sot-Sosnowska, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języ-
ków Obcych w Radomiu i Uniwersytetu Warszawskiego, od 200� r. nauczycielka 
języka niemieckiego w X Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konar-
skiego w Radomiu oraz w Publicznym Gimnazjum w Jedlni. W swojej pracy 
zawodowej szczególną uwagę poświęca pracy z tekstami literackimi. Jest au-
torką innowacji programowej „Z literaturą niemiecką za pan brat”. Prowadzi 
koło muzyczne, jest pomysłodawcą i organizatorem Międzyszkolnego Festiwalu 
Piosenki Obcojęzycznej, który ma na celu prezentację umiejętności językowych 
i wokalnych uczniów oraz propagowanie nauki języków obcych poprzez formę 
piosenki. 

Jolanta Szatan, magister filologii angielskiej, absolwentka Uniwersytetu Ślą-
skiego. Od r. 1990 wykładowca NKJO w Radomiu, w którym prowadzi zajęcia 
z metodyki nauczania języka angielskiego i szkołę ćwiczeń oraz jest kierowni-
kiem praktyk pedagogicznych. Ukończyła studia podyplomowe „Przygotowanie 
kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość” na Uniwersy-
tecie Warszawskim oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą 
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w MSCDN w Radomiu, a także liczne szkolenia w kraju i za granicą w zakresie 
dydaktyki nauczania języka angielskiego, psychologii i pedagogiki. Jest wykwa-
lifikowaną edukatorką nauczycieli, prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla na-
uczycieli języka angielskiego, mentorów, nauczycieli kolegiów językowych oraz 
kursy kwalifikacyjno-metodyczne dla nauczycieli. Ekspert z listy MEN ds. stop-
ni zawodowych nauczycieli, trenerka i przewodnicząca zespołu egzaminatorów 
egzaminu maturalnego.

Ewa Turkowska studiowała filologię germańską i archeologię na Uniwersy-
tecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś doktoryzowała się na Uniwersy-
tecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszarem jej zainteresowań badawczych 
jest dydaktyka i teoria literatury. Jest autorką artykułów, dwóch monografii 
(Literaturvermittlung in der Deutschlehrerausbildung i Literarische Texte im  
Deutschunterricht) oraz podręcznika akademickiego Einführung in die Litera-
turwissenschaft. Naucza literaturoznawstwa i dydaktyki literatury w Nauczy-
cielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu. Prowadzi stronę internetową 
www.literaturdidaktik.republika.pl oraz trzy blogi dydaktyczne.

Małgorzata Zdybiewska od 1990 roku prowadzi zajęcia w NKJO w Ra-
domiu w zakresie kultury brytyjskiej i amerykańskiej. W latach 2001–2005 
była kierownikiem projektu edukacyjnego British Council: pt. „Culture in  
English Language Teaching”, którego celem było stworzenia stron internetowych 
dla nauczycieli języka angielskiego w kolegiach językowych. Działa aktywnie 
w IATEFL Poland i prowadzi Grupę Specjalnego Zainteresowania „Culture In 
ELT”.
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Działające dziś Radomskie Towarzystwo Naukowe zostało powo-
łane w r. 19�3 i kontynuuje badawcze tradycje Radomskiego Towa-
rzystwa Naukowego założonego jeszcze w 1827 roku z inicjatywy 
ks. Kazimierza Kłaczyńskiego.

Radomskie Towarzystwo Naukowe jest stowarzyszeniem, którego 
celem jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań nauko-
wych, w szczególności dotyczących historii i kultury ziemi radom-
skiej oraz popularyzacja ich wyników.

Dorobek naukowy RTN prezentowany jest w Biuletynie Kwar-
talnym Radomskiego Towarzystwa Naukowego, ukazującym się od 
19�4 r.

RTN jest także organizatorem konferencji naukowych i wydawcą 
licznych monografii naukowych, które dostępne są w Księgarni Li-
terackiej im. W. Gombrowicza w Radomiu.

Towarzystwo współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi i kul-
turalnymi w Radomiu, np. z Ośrodkiem Kultury i Sztuki Resursa.




