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WYKŁADY PLENARNE 

 

Melanie Ellis, dr  

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 
 

Rola egzaminów zewnętrznych w polskim systemie edukacyjnym  
 
Egzaminy zewnętrzne odgrywają niezwykle ważną rolę w systemie oświatowym państwa. Często pełnią one funkcję specyficznych sit lub 

filtrów, umożliwiających selekcję osób, które dzięki dobrym wynikom uzyskują dostęp do zasobów nieosiągalnych dla innych. Może to 

być możliwość korzystania z programów edukacyjnych, grantów, staży, stypendiów zagranicznych czy też pobierania nauki w określonych 

instytucjach. Egzaminy zewnętrze są więc egzaminami wysokiej stawki i w efekcie wywierają silny wpływ na społeczeństwo. Fakt ten zaś 

skłania do refleksji nad sposobami wykorzystywania ich wyników.   

W Polsce wyniki egzaminów zewnętrznych często są często czynnikiem decydującym o wyborze szkoły średniej, wyższej uczelni czy 

kierunku studiów. W mediach słyszymy więc, że szkoły koncentrują się na egzaminach, a osiąganie dobrych wyników stało się głównym 

celem procesu edukacyjnego. Ale czy tak rzeczywiście jest? 

W niniejszym wystąpieniu oglądowi poddane zostaną egzaminy gimnazjalne z języka angielskiego, które rozpatrywane będą z dwóch 

perspektyw –  węższej, tj. z punktu widzenia nauczyciela skupionego na mikro-kontekście młodzieży uczącej się w konkretnej grupie oraz 

szerszej, czyli z punktu widzenia dyrektora szkoły odpowiedzialnego za jakość kształcenia w kierowanej przez niego placówce (dane 

uzyskano w badaniach reprezentatywnej próby 120 szkół gimnazjalnych). Rola, jaką odgrywają egzaminy, jest odkrywana poprzez analizę 

danych z wywiadów z nauczycielami, w których mówią o celach nauczania języka angielskiego w szkole oraz o kryteriach, jakimi kierują 

się przy wyborze materiałów dydaktycznych. W badaniach refleksją objęto także relację pomiędzy egzaminem a podstawą programową 

sytuując to zagadnienie w kontekście nauczania grup o różnych poziomach umiejętności. Rozważany jest także poziom wiedzy  

i rozumienia pojęcia oceniania wśród nauczycieli języków obcych (ang. teacher assessment literacy). Badania pokazują wyraźnie, że 

kształtowanie umiejętności oceniania powinno znaleźć się w programach kształcenia nauczycieli.  

 

 

Hanna Komorowska, prof. dr hab. 

Uniwersytet SWPS w Warszawie 

 

Wczoraj i dziś oceniania w nauce języków obcych – trudności i mity  

 

Referat będzie poświęcony rozwojowi teorii ewaluacji oraz praktyki oceniania globalnego i kształtującego. Zostaną w nim też omówione 

kwestie sporne związane z zarówno testowym, jak i nietestowym ocenianiem efektów kształcenia. Przedmiotem rozważań będą także 

konsekwencje, jakie nieporozumienia w tej dziedzinie niosą dla codziennej pracy nauczycieli. Uwaga będzie również skierowana na 

trudności ucznia powodowane błędami w stosowaniu poszczególnych technik oceniania i formatów testów. Na tej podstawie 

sformułowane zostaną wnioski dla kształcenia przyszłych nauczycieli i doskonalenia nauczycieli już pracujących. 

 

 

Waldemar Martyniuk, dr hab. 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Zarządzanie jakością w certyfikacji znajomości języków obcych - standardy ALTE 2018" 

 

Stowarzyszenie ALTE (Association of Language Testers in Europe) przygotowuje nową wersję dokumentu wyznaczającego standardy 

działania członków Stowarzyszenia - instytucji oferujących egzaminy i certyfikaty znajomości języków obcych. W swoim wystąpieniu 

przedstawię najważniejsze z tych standardów obejmujących szeroki zakres zagadnień związanych z ocenianiem, testowaniem  

i certyfikacją biegłości językowej – od kwestii etycznych i politycznych poczynając, poprzez wyznaczniki jakości systemów 

egzaminacyjnych, aż po kwestie techniczne i administracyjne. Odniosę się w tym kontekście także do działania państwowego systemu 

poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego, którego przedstawicielem w ALTE jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 

 

 

Władysław Miodunka, prof. dr hab. 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Od testów osiągnięć do testów biegłości. Doskonalenie kryteriów oceniania zadań pisemnych w procesie 

certyfikacji znajomości polszczyzny jako języka obcego (2003-2018) 

 
Wprowadzająca certyfikację znajomości języka polskiego jako obcego (dalej: JPJO) nowelizacja Ustawy o języku polskim z 11 kwietnia 

2003 r. stawiała przed specjalistami w zakresie nauczania JPJO duże wyzwanie. Mieli przygotować i przeprowadzać egzaminy 

certyfikatowe dla poziomów B1, B2 i C2, należące do systemu Association of Language Testers in Europe (ALTE), do którego Polska, 

reprezentowana przez UJ, należy od roku 2000. Przyjęto, że egzaminy będą się odbywały zgodnie ze standardami europejskimi w wersji 

CEFR/ ESOKJ i że ruszą w roku 2004, roku wejścia Polski do Unii Europejskiej. Choć prace przygotowawcze, koordynowane przez Komisję 
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ds. Certyfikacji Znajomości JPJO, były prowadzone od 1999 r., przejście od przeprowadzania testów osiągnięć w poszczególnych 

ośrodkach nauczania do przeprowadzania testów biegłości w skali międzynarodowej nie było łatwe do realizacji. Podjęte wówczas prace 

organizacyjne w celu stworzenia banku zadań testowych, przygotowywania testów egzaminacyjnych oraz ich poprawiania zostaną 

przedstawione w części pierwszej wystąpienia, gdzie znajdzie się też informacja o funkcjonowaniu systemu certyfikacji w latach 2005-

2015 (stary system certyfikacji) i w latach 2016- 2018 (nowy system). 

Od początku sprawdzanie i ocena zadań otwartych z dwu sprawności – pisania i mówienia – stanowiły przedmiot szczególnej troski 

Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W praktyce okazało się, że mówienie po polsku było 

zwykle sprawnością najlepiej opanowaną przez zdających, podczas gdy pisanie było sprawnością "deficytową", opanowaną najsłabiej. 

Ponieważ w systemie certyfikacji istniała regulacja, że egzamin certyfikatowy zdają tylko ci zdający, którzy zdadzą wszystkie jego części 

(rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczną, rozumienie tekstów pisanych, pisanie oraz mówienie), zdanie pisania stanowiło często 

języczek u wagi decydujący o zdaniu lub niezdaniu całego egzaminu. Dlatego doskonalenie kryteriów oceniania zadań pisemnych 

zostanie przedstawione bardziej szczegółowo w części drugiej referatu. Wystąpienie zostanie zakończone oceną wpływu certyfikacji JPJO 

na nauczanie polszczyzny cudzoziemców oraz na politykę językową państwa polskiego. 

 

 

Brian North, dr 

Eurocentres, Zurich, Szwajcaria 

 

The CEFR Companion volume: what’s new? 

 

This talk will introduce the CEFR Companion Volume with New Descriptors which has been published online 

(https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages) following a 4-year project that updates the CEFR, 

taking account of developments since its original publication in 2001. The CEFR model of language learning and use was ambitious 20 

years ago and it is only within the last 5-10 years that the pedagogical implications of the action-oriented approach, seeing the learner 

as a social agent accomplishing tasks, has begun to be appreciated. Initially, most institutions simply cut and pasted the CEFR levels 

onto their existing programmes, based on the four skills model (Lado, 1961) and curricula following grammatical progression. Yet the 

CEFR promotes a model of communicative language activity that goes beyond reception and production to include two further modes of 

communication: interaction and mediation, in which the social, experential basis of language learning and use is emphasised. After the 

publication of the CEFR, the assessment of spoken interaction in addition to spoken production was incorporated in many examinations, 

but it is only very recently that examinations in certain countries are including mediation in their tests. 

The CEFR Companion Volume contains a short text outlining key aspects of the CEFR for teaching and learning, provides an extended 

version of the 2001 descriptor scales, and presents new scales for mediation and related concepts such as online interaction, responses 

to literature, and plurilingual/pluricultural competence. In addition, the 2001 scale for phonological control has been replaced and seven 

scales for different aspects of signing competence are included. There is also a summary of the development project that produced the 

new descriptors with more detailed reports available. Following initial development over a period of 18 months, the new descriptors 

went through a rigorous three-stage validation process in a mixed-methods – qualitative and quantitative – developmental research 

design (Creswell & Plano Clark, 2011) in which well over 1000 language professionals took part over a nine month period. After the 

validation, a consultation phase included member states, institutions/associations and individuals and was followed by piloting between 

January and July 2017, prior to finalisation and publication. 

 

 

Marcin Smolik, dr 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 

 

Przetwarzanie językowe (mediacja) na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w kontekście zmian 

w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) 

 

W swoim wystąpieniu przedstawię pokrótce filozofię zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego 

nowożytnego w odniesieniu do umiejętności przetwarzania językowego oraz sposób, w jaki ta umiejętność będzie sprawdzana na 

egzaminie ósmoklasisty (od 2019 r.) i egzaminie maturalnym (od 2023 r.). Ujęcie tej umiejętności w zadaniach egzaminacyjnych zbiegło 

się w czasie z publikacją tomu towarzyszącego ESOKJ (dokument z 2001 r., tom towarzyszący z 2018 r.). W nowym podejściu mediacja 

(jak w ESOKJ jest określane przetwarzanie językowe) staję się jedną z kluczowych umiejętności językowych. Podczas wystąpienia 

przedstawię i omówię podstawowe typy zadań służące badaniu tej umiejętności oraz przewidywany pozytywny (i możliwy negatywny) 

efekt zwrotny wprowadzenia zadań sprawdzających tę umiejętność na egzaminie.  

 

  

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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REFERATY W SEKCJACH 

 

Magdalena Aleksandrzak, dr 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

 

Samoocena sprawności mówienia w kształceniu neofilologicznym. Funkcje, formy i kontrowersje 

 

Samoocena sprawności mówienia jest zagadnieniem dość rzadko podejmowanym w literaturze przedmiotu, a projekty badawcze 

koncentrujące się na stosowaniu tej formy ewaluacji w kształceniu formalnym dotyczą zazwyczaj niższych poziomów zaawansowania 

obcojęzycznego. W referacie podjęta zostanie próba zdefiniowania samooceny i określenia jej funkcji w kontekście kształcenia 

neofilologicznego na poziomie zaawansowanym. Specyfika sprawności mownych i ich kluczowa rola w rozwijaniu osobistej kompetencji 

komunikacyjnej studentów kierunków językowych wskazują z jednej strony na potencjalną użyteczność technik autoewaluacyjnych,  

z drugiej natomiast są źródłem wielu kontrowersji i trudności w praktycznej realizacji samooceny. Ilustracją rozważań teoretycznych będą 

zatem wnioski i refleksje związane z projektem badawczym przeprowadzonym w grupie zaawansowanych językowo studentów (B2, C1) 

uniwersyteckiej specjalności neofilologicznej lingwistyka stosowana. 

 

 

Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, dr  

Uniwersytet Warszawski  

 

Efektywność podręcznika do nauki języka angielskiego w ujęciu okulograficznym 

 

Uczniowie polskich szkół najczęściej korzystają na lekcjach języka obcego z tradycyjnego podręcznika do nauki tego języka. Podręcznik 

taki zazwyczaj jest wybierany przez nauczyciela, który powinien brać pod uwagę potrzeby całej grupy uczniowskiej, w której znajdują się 

uczniowie bez dysfunkcji, ale także ci ze specyficznymi trudnościami w nauce, przede wszystkim z dysleksją rozwojową. Nauczyciel 

dysponuje pewnymi narzędziami, które taki wybór mogą mu ułatwić. Zwykle dokonuje on wyboru jednego podręcznika spośród dość 

szerokiej, ale zamkniętej listy takich opracowań. Pojawia się więc pytanie o to, czy sposób prezentacji treści podręcznikowych jest 

dostatecznie efektywny dla różnych grup uczniów, którzy z niego korzystają. 

Celem wystąpienia jest refleksja nad podręcznikiem do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych jako materiałem 

glottodydaktycznym, którego zadaniem jest wspomaganie procesu akwizycji języka angielskiego u uczniów, którzy nie stanowią 

homogenicznej grupy. Refleksja ta jest możliwa dzięki wykorzystaniu okulografu, tj. urządzenia rejestrującego ruch gałek ocznych. 

Badania okulograficzne, przeprowadzone na grupie ponad 150 uczniów kilku liceów ogólnokształcących, pozwalają na sformułowanie 

konkretnych wniosków i wskazówek dotyczących jak najlepszego układu strony takiego podręcznika oraz jego struktury kompozycyjno-

graficznej w kontekście efektywizacji pracy z nim różnych grup uczniów. 

 

 

Ewa Andrzejewska, dr 

Uniwersytet Gdański  

 

Zadania mediacyjne jako narzędzie diagnostyczne nowego egzaminu ósmoklasisty 

 

Ministerstwo przygotowuje nowy egzamin z języków obcych na zakończenie ośmioletniej szkoły podstawowej. Wydawnictwa na 

spotkaniach z nauczycielami już propagują zmienioną formułę egzaminu, a zwłaszcza jeden z jej elementów, a mianowicie zadania 

mediacyjne. Źródła tych zadań znajdujemy w koncepcji mediacyjnych działań językowych opisanych w ESOKJ (die mündlichen und/oder 

schriftlichen Aktivitäten der Sprachmittlung, the written and/or oral activities of mediation). Od czasu publikacji ESOKJ mediacja 

językowa zyskiwała coraz większą uwagę glottodydaktyków oraz miejsce w literaturze naukowej. W referacie przedstawię wyniki analizy 

zadań mediacyjnych proponowanych w nowych arkuszach egzaminacyjnych na zakończenie ósmej klasy. 

 

 

Małgorzata Banach, dr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Certyfikatowy test z języka polskiego jako obcego na poziomie C2 w ujęciu porównawczym  

 

Nowelizacja Ustawy o języku polskim przyjęta przez sejm w roku 2015 wywołała znaczące zmiany w systemie państwowych egzaminów 

certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Do tych zmian należą m.in.: pojawienie się w systemie egzaminu na poziomie C1 

(przypominającego pod względem formalnym dawny egzamin na poziomie C2) oraz wprowadzenie nowego formatu egzaminu na 

poziomie zaawansowanym. W pierwszej części referatu przybliżone zostaną krótko modyfikacje wprowadzone w nowym systemie  

w certyfikatowym teście z języka polskiego na poziomie C2. Dla poszerzenia perspektywy porównawczej polski test biegłości zestawiony 

zostanie następnie ze swoim angielskim odpowiednikiem: brytyjskim egzaminem Cambridge Certificate of Proficiency in English, 

rozpoznawanym na świecie testem o wieloletniej tradycji, który w swej historii również podlegał rozmaitym przemianom. Analiza 

porównawcza dotyczy struktury egzaminów, wykorzystywanych w nich technik testujących oraz sprawdzanych umiejętności. Jej celem 
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jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o podobieństwa i różnice występujące w obu omawianych testach biegłości, a także refleksja nad 

praktycznymi implikacjami różnych rozwiązań przyjętych przez ich twórców.  

 

 

Małgorzata Baran-Łucarz, dr 

Uniwersytet Wrocławski 

 

Ocenianie wymowy na lekcji języka obcego na III etapie edukacyjnym  

 

Wyniki badań wyraźnie pokazują, że stopnień opanowania wymowy języka obcego (J2) przez uczniów determinuje nie tylko ich poziom 

komunikatywności w J2, ale również istotnie wpływa na lęk językowy, kształtuje ich pewność siebie w zakresie użytkowania J2 i gotowość 

komunikacyjną (Baran-Łucarz, w druku). Słusznie więc zarówno wcześniejsze jak i nowe podstawy programowe do nauczania J2 w Polsce 

sygnalizują, że na każdym etapie edukacyjnym powinno się dbać o rozwój różnych środków językowych, w tym fonetycznych. Konieczność 

opanowania konkretnych aspektów fonetycznych sugerowana jest również w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego,  

w którego zarówno starszej jaki i nowszej wersji podjęto próby określenia konkretnych deskryptorów fonetycznych, jakie powinny zostać 

opanowane przez uczniów na kolejnych etapach zaawansowania. Nie bez znaczenia jest też fakt, że na poprawnej wymowie zależy 

również samym uczniom (np. Baran-Łucarz, 2014; Henderson i in., 2012; Szpyra-Kozłowska, 2015). 

Dane empiryczne wskazują, że w podniesieniu poziomu wymowy u uczących się pomocna jest formalna instrukcja skierowana na 

wymowę (np., Derwing i in., 1998), uzupełniona sprzężeniem zwrotnym (Saito & Lyster, 2012). Niezwykle ważnym elementem procesu 

nauczania wymowy jest również jej systematyczna ocena, zarówno kształtująca jak i sumatywna. Derwing i Munro (2015) obawiają się 

jednak, że nie tylko eksplicytne nauczanie wymowy, ale również jej ocenianie są zazwyczaj zaniedbywane na lekcjach języka obcego.  

A jak wygląda sytuacja w polskich szkołach? Główną częścią referatu będzie zaprezentowanie wyników badania ankietowego 

przeprowadzonego wśród osób, które właśnie zakończyły edukację w różnych liceach w Polsce. Wyniki pokażą jak często na III etapie 

edukacyjnym oceniana była ich wymowę, jakie techniki oceniania były stosowane oraz jakie aspekty wymowy (percepcja, produkcja, 

kompetencje fonologiczne, segmenty, suprasegmenty) były oceniane przez nauczycieli. Prezentacja danych ilościowych będzie 

uzupełniona analizą odpowiedzi na pytania otwarte, które pokażą opinie ankietowanych na temat ewaluacji tego aspektu, które 

otrzymywali podczas nauki w szkole średniej. Na zakończenie zaproponowane zostaną techniki oceniania wymowy, które warto 

regularnie stosować na lekcji języka obcego. 

 

 

Dominika Bartosik, mgr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Glottodydaktyka a języki specjalistyczne. Propozycja implementacji certyfikatu dla potrzeb biznesowych  

i medycznych na gruncie polskim 

 

Ocenianie języków specjalistycznych, które wykracza poza normy języka ogólnego, stanowi wyzwanie dla glottodydaktyki jako dyscypliny 

naukowej. Ze względu na coraz ważniejszą rolę certyfikatu z języka polskiego jako obcego, należy uzupełnić braki na rynku edukacyjnym 

i umożliwić obcokrajowcom poświadczanie swoich umiejętności w wąskich dziedzinach wiedzy. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

prawie 70% respondentów w swojej pracy używa specjalistycznej odmiany języka w codziennych obowiązkach, co pokazuje, że warto 

przyjrzeć się temu zagadnieniu. Wraz z podjęciem działań zmierzających do implementacji wspomnianego certyfikatu, nasuwa się wiele 

pytań, m.in.o to, jakie typy zadań najlepiej odzwierciedlają potrzeby w pracy czy o autentyczność odgrywanych scen. Wreszcie- gdzie jest 

granica między umiejętnościami lingwistycznymi, a wiedzą przedmiotową? Czy w przypadku studentów medycyny, powinno się poddawać 

ewaluacji trafność postawionej diagnozy? W celu unaocznienia omawianych zagadnień zostanie również przedstawiona propozycja 

certyfikatu z języków specjalistycznych. 

 

 

Anna Bąk-Średnicka, dr 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, WZ w Sandomierzu 

 

Weryfikacja efektów kształcenia w ramach praktyki nauczycielskiej – wybrane modele 

 

Jakościowa ocena efektywności kształcenia w ramach praktyki studenckiej ma złożony charakter. Z jednej strony powinna odzwierciedlać 

współczesne orientacje w kształceniu kandydatów na nauczycieli, a z drugiej prawidłowości funkcjonowania jednostki opisane na gruncie 

psychologii społecznej. Nauczyciel-praktykant konfrontuje nabytą wiedzę teoretyczną poprzez działania praktyczne w rzeczywistości 

pedagogicznej, która składa się z procesów pedagogicznych. Podstawowym elementem tychże procesów jest sytuacja i zdarzenie 

pedagogiczne, w których uczestniczą podmioty działalności pedagogicznej, czyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Istotnym warunkiem 

efektywności kształcenia nauczycieli, który stanowi jeden z efektów kształcenia (Dz. U. 2012), a zatem który powinien podlegać ocenie, 

jest spostrzegawczość pedagogiczna. Spostrzegawczość pedagogiczna to umiejętność przetwarzania nabytej wiedzy teoretycznej 

poprzez diagnozowanie sytuacji problemowych i rozwiązywanie ich w sposób twórczy. Kształtowanie spostrzegawczości pedagogicznej, 

czyli swoistej „wrażliwości na problem” (Kwiatkowska 1988: 103, 105) zależy od tego, czy podmiot posiada zdolność do podejmowania 

samodzielnych decyzji. Celem wystąpienia jest próba opisania i porównania sposobów weryfikacji efektów kształcenia w ramach praktyki 

dydaktycznej w kontekście form rozwijających zachowania autonomiczne.  
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Magdalena Białek, dr 

Uniwersytet Wrocławski 

 

Możliwości i granice kształcenia samoregulacji uczniów za pomocą podręcznika na lekcji języka niemieckiego 

jako obcego 

 

Samoregulacja uczenia się to współcześnie jedna z najbardziej pożądanych umiejętności każdego ucznia, umożliwiająca (między innymi) 

skuteczną realizację postulowanego w edukacji „uczenia się przez całe życie”. Jednak liczne badania pokazują, że choć skuteczność 

uczenia się zależy o koordynacji składowych strategicznych, metastrategicznych i treściowych – deklaratywnych i proceduralnych,  

a rozwijanie tychże w procesie dydaktycznym jest możliwe, to szkoła nie uczy samoregulacji. 

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, że podręczniki są najczęściej stosowanymi materiałami dydaktycznymi przez 

nauczycieli, badaniu poddano podręczniki do nauki języka niemieckiego jako obcego i przeanalizowano ich treści pod kątem potencjału 

dydaktycznego w zakresie rozwijania umiejętności samoregulacyjnych uczniów. Analizy podręczników dokonano przy użyciu 

kwestionariusza zaprojektowanego na potrzeby niniejszego badania, a opierającego się na bogatej literaturze przedmiotu. Wnioski  

z badania mogą przyczynić się do optymalizacji procesu kształcenia obcojęzycznego. 

 

 

Marzena Blachowska-Szmigiel, dr hab. prof. UAM 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Ocenianie podczas warsztatów kreatywności na filologii romańskiej: redefinicja ról i zadań animatora 

 

Od ponad dziesięciu lat warsztaty kreatywności stanowią komponent modułu praktycznej nauki języka francuskiego na II roku studiów 

licencjackich, na poznańskiej Filologii Romańskiej. Zarówno cele jak i sposób prowadzenia warsztatów ewoluowały w istotny sposób 

zgodnie z potrzebami ich uczestników oraz współczesnymi trendami w zakresie wspierania rozwoju potencjału twórczego jednostek  

i grup. W konsekwencji zmieniało się podejście do rozwijania kreatywności; roli, funkcji i kompetencji nauczyciela – animatora 

warsztatów; relacji między ocenianiem a rozwijaniem kreatywności studentów filologii romańskiej. W niniejszym referacie:  

· przedstawiam kierunki tych zmian,  

· wskazuję towarzyszące im wyzwania związane z ocenianiem aktywności, zadań i projektów uczestników warsztatów 

kreatywności. 

Powyższe rozważania prowadzą w dalszej części referatu do redefinicji ról i zadań animatora warsztatów w zakresie oceniania 

kształtującego i sumującego. 

 

 

Anna Borkowska, mgr 

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 

 

Ocena i samoocena prowadzonych zajęć z języka angielskiego dla słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku 

 

Referat koncentruje się na przybliżeniu profilu słuchacza UTW oraz na zaprezentowaniu specyfiki ewaluacji procesu nauczania i uczenia 

się języka angielskiego nakierowanego na studenta-seniora. Zajęcia przygotowywane dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

cechuje szeroko rozumiane podejście komunikatywne promujące interakcję podczas zajęć. Należy zaznaczyć, że seniorzy cenią sobie 

możliwość rozmowy w parze, która zmniejsza ich poziom lęku oraz zwiększa poczucie pewności językowej. Ważne jest dostosowane  

i zdecydowanie wolniejsze tempo zajęć, które dodatkowo motywuje seniorów i pozwala im zauważyć drobne sukcesy w nauce języka 

angielskiego. W prezentacji zostaną przedstawione wyniki badania przeprowadzonego wśród słuchaczy studiów magisterskich na 

kierunku filologia angielska w ramach praktyk pedagogicznych.  

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

1) Jak przyszli nauczyciele języka angielskiego dostosowują prowadzenie lekcji do grupy studentów w późnej dorosłości? 

2) W jaki sposób charakteryzują oni słuchaczy UTW? 

3) O jakich czynnikach należy pamiętać przygotowując się i przeprowadzając lekcję języka angielskiego w grupie seniorów? 

W referacie zostaną omówione wyniki obserwacji zajęć języka angielskiego przeprowadzanych w grupach słuchaczy UTW. Ponadto, 

zaprezentowane zostaną opinie przyszłych nauczycieli dotyczące ich samooceny dotyczącej przygotowania do zajęć oraz refleksji po 

przeprowadzonych zajęciach. 

 

 

Anita Buczek-Zawiła, dr 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

 

Ocena stopnia przyswojenia elementów wymowy języka angielskiego w wyniku intensywnego instruktażu 

fonetycznego: testy rozpoznawania, ewaluacja nauczyciela i samoocena uczniów 

 

Badania koncentrują się na relacji między intensywnym instruktażem fonetycznym a nabywaniem biegłości i świadomości językowej  

w warstwie dźwiękowej. Ocenianie ewentualnego postępu jest sprawą złożoną. We wcześniejszych badaniach pojawił się wniosek  

o ścisłej relacji relatywnej biegłości respondentów z (intensywnym) treningiem w tej dziedzinie. Grupę badawczą stanowią uczestnicy 
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weekendowych warsztatów w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, których postęp oceniany jest metoda testową jak i bezpośrednią 

na drodze obserwacji działań językowych. Testy pisemne sprawdzają postęp w zakresie rozpoznawania ćwiczonych kontrastów. Ich 

rozróżnianie oraz (dokładniejsze) produkowanie oceniane jest przez osoby prowadzące intensywny instruktaż podczas warsztatów. Obraz 

całości osiągnięć - lub ich braku - uzupełniają elementy samooceny uczestników warsztatów, dokonywane również w formie pisemnej. 

W wyniku porównania tych trzech składowych procesu oceniania jawi się obraz po pierwsze, istotnego rozziewu w ocenach nauczyciela, 

uczniów oraz wyników testów, gdzie elementem nadmiernie być może optymistycznym jest samoewaluacja uczniów. Po drugie, wyniki 

osiągane globalnie potwierdzają sens periodycznego intensywnego treningu wymowy, nie tylko w formie weekendowych warsztatów, ale 

być może jako stały element kształcenia w języku obcym w szkole, przyjmujący formę krótkich, acz regularnych sesji poświęconych 

ćwiczeniu wybranych aspektów wymowy języka obcego w zakresie segmentalnym i ponadsegmentalnym. 

 

 

Halina Chmiel-Bożek, dr 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

 

W dążeniu do najwyższej jakości, czyli o ewaluacji tłumaczeń tekstów pragmatycznych 

 

W ostatnich latach z różnych powodów system kształcenia kompetencji tłumaczenia uległ znacznemu rozwojowi. Proces tłumaczenia 

przestał być traktowany jedynie jako sztuka. Dziś już trudno byłoby podważyć fakt, iż tłumaczenia, podobnie jak rzemiosła, można i trzeba 

nauczać/uczyć się. W takiej perspektywie warto zwrócić uwagę na kwestię ewaluacji tłumaczeń, szczególnie tych pragmatycznych, które 

choć powszechnie wykonywane nie zajmują znaczącego miejsca w teoretycznych rozważaniach specjalistów, pozostawiając wiele 

ścieżek, jeśli nie do odkrycia, to przynajmniej do gruntownego opisu. Dlatego też celem niniejszego artykułu, będzie przedstawienie  

i omówienie stosowanych w branży tłumaczeniowej kryteriów oceny pisemnych tłumaczeń pragmatycznych, które podzielone mogą 

zostać na dwie grupy. Pierwsza z nich dotyczyć będzie jakości językowej. Przeanalizowane zostaną, miedzy innymi, następujące kryteria 

ewaluacji: wierność, czy też dokładność tłumaczenia, dobór właściwej terminologii, poprawność językowa i styl, zgodność z realiami 

języka docelowego. Druga grupa kryteriów ewaluacji związana będzie z jakością techniczną tłumaczonych tekstów i obejmie takie 

elementy, jak odpowiednie formatowanie tekstu, czy konsekwentne stosowanie znaczników. 

 

 

Justyna Cholewa, dr 

Szkoła Główna Handlowa 

 

Ocena jakości zajęć z języków obcych w Szkole Głównej Handlowej 

 

Ważnym elementem systemu wewnętrznej oceny jakości kształcenia są studenckie opinie na temat jakości zajęć i umiejętności 

dydaktycznych osób je prowadzących. Oceny wyrażane przez studentów służą monitorowaniu procesu kształcenia i mają inspirować 

nauczycieli akademickich do analizy i doskonalenia sposobu prowadzenia zajęć. 

Badania opinii studentów prowadzone są również w SGH. Początkowo miały one charakter pilotażowy i ograniczony, ale od 2000 roku 

są powszechne. Obecnie studenci wypełniają ankietę on-line. 

Celem referatu jest przedstawienie i analiza wyników ankiet studenckich w zakresie lektoratów języków obcych prowadzonych w Szkole 

Głównej Handlowej. 

 

 

Agata Cierpisz, mgr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Jak rozbudzić świadomość kulturową i wiedzieć, że osiągnęło się sukces? - propozycja narzędzia oceny 

kompetencji interkulturowej na lekcjach języka angielskiego 

 

Zarówno rozwijanie kompetencji interkulturowej jak i rozbudzanie świadomości kulturowej zyskały w dzisiejszych czasach niemal 

równorzędny priorytet co pozostałe kompetencje językowe, komunikacyjne, czy społeczne. Nauczyciel języków obcych, a w szczególności 

nauczyciele języka angielskiego, mają do wyboru rozmaite materiały dydaktyczne mające na celu rozwijanie kompetencji interkulturowej. 

Jednym z takich materiałów jest książka All Different-All Equal (Brander i inni 1995), której autorzy oferują rozmaite ćwiczenia, projekty 

i gry rozbudzające świadomość kulturową. Celem mojej prezentacji jest omówienie wybranych zadań, które rozwijać mają krytyczną 

świadomość kulturową, element modelu kompetencji interkulturowej (Byram 1997), oraz przedstawienie narzędzia, które byłoby 

pomocne w próbie zmierzenia postępu studentów, skuteczności proponowanych ćwiczeń, jak i refleksji samych studentów nad ich 

postępem. Omówione zostaną kryteria użyte przy tworzeniu narzędzia wraz ze szczegółowym opisem danych wyznaczników krytycznej 

świadomości kulturowej, jakimi są: tożsamość kulturowa, decentryzacja, meta-świadomość i refleksyjność, rozumienie kulturowe oraz 

nastawienie (Cierpisz 2018, w druku). 

 
Brander, P., C. Cardenas, R. Gomes, M. Taylor and J.V. Abad. 1995. All Different-All Equal. Education Pack. Strasbourg: Direction de la jeunesse, Council of 

Europe. 

Byram, M. 1997. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters. 
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Anna Czura, dr 

Uniwersytet Wrocławski  

 

Ocenianie sprawności mówienia i pisania oczami uczniów – analiza zdarzeń krytycznych 

 

Badania na temat procesu oceniania zazwyczaj skupiają się na standaryzacji sposobu oceniania biegłości językowej, określeniu 

efektywności poszczególnych metod i technik oceniania, czy zapewnianiu trafności i rzetelności pomiaru. Biorąc pod uwagę wpływ 

przekonań osób uczących się języka obcego na ich zaangażowanie w naukę, postrzeganie przez nich przydatności omawianych treści  

i wartości poszczególnych działań nauczyciela, zaskakuje niewielka liczba opracowań poświęconych opiniom uczniów na temat tak 

ważnego elementu procesu nauczania, jakim jest ocenianie. Celem niniejszego badania jakościowego jest określenie postrzegania 

procesu oceniania sprawności pisania i mówienia na zajęciach języka angielskiego przez uczniów w wieku 14-16 lat. W oparciu o metodę 

zdarzeń krytycznych przeprowadzono wywiady indywidualne, podczas których uczniowie zostali poproszeni o podanie i opisanie 

wyjątkowo pozytywnych i wyjątkowo negatywnych przykładów oceniania dwóch omawianych sprawności. Dodatkowo uczestników 

badania zachęcano do uzasadnienia swego wyboru, co pozwoliło na zapoznanie się z opiniami uczniów na temat stosowanych w danym 

środowisku szkolnym technik oceniania mówienia i pisania, kryteriów oceniania oraz form udzielania informacji zwrotnej. 

 

 

Agnieszka Dryjańska, dr 

Uniwersytet Warszawski  

 

Ewaluacja wybranych kompetencji jako narzędzie stymulujące poprawność wypowiedzi pisemnej 

 

Wypowiedź pisemna stanowi poważne wyzwanie dla uczących się języka obcego ze względu na konieczność integracji wielu różnych 

kompetencji, których stopień zaawansowania jest następnie oceniany według określonych kryteriów. Na studiach filologicznych rola 

wypowiedzi pisemnej i stopień jej poprawności ma szczególne znaczenie. Kryterium komunikatywności nie jest wystarczające, gdyż 

celem kształcenia filologicznego jest dogłębne poznanie języka. Stąd też w ramach zajęć praktycznej nauki języka francuskiego rozwijane 

są poszczególne kompetencje: leksykalna, gramatyczna, semantyczna, ortograficzna itd. Jeśli badamy rozwój tych poszczególnych 

kompetencji u studentów rozpoczynających naukę języka francuskiego to rezultaty są zazwyczaj bardziej satysfakcjonujące niż  

w przypadku, gdy konieczne jest odwołanie się do wszystkich kompetencji jednocześnie. Przyczyn możemy upatrywać w zbyt szybkim 

przejściu od rozwijania poszczególnych umiejętności językowych do konieczności wykorzystania ich wszystkich w ramach jednej 

wypowiedzi pisemnej. G. Vigner (Éla, 2015) zauważa, że „le CECR ne propose pas toujours d’articulation particulière entre les 

compétences”. Zagadnienie to jest także rzadko dyskutowane w literaturze przedmiotu. Refleksja nad wzajemnymi relacjami pomiędzy 

składowymi komunikacyjnej kompetencji językowej, szczególnie w sytuacji, gdy poziom ich rozwoju jest jeszcze bardzo niski (poziom  

A1-A2) doprowadziła nas do sformułowania następującego pytania: czy koncentrując się na wybranych umiejętnościach językowych  

(a nie na wszystkich jednocześnie), co proponujemy uzyskać poprzez odpowiedni dobór kryteriów ewaluacyjnych, można w efekcie 

doprowadzić do większej sprawności w tworzeniu tekstów pisanych. 

Celem proponowanego wystąpienia jest zaprezentowanie badania przeprowadzonego wśród studentów pierwszego roku ścieżki 

początkującej w Instytucie Romanistyki obejmującego dwie części. Pierwszą stanowi analiza wpływu, jaki może mieć odpowiednie 

zaprojektowanie procesu ewaluacji na podniesienie poprawności tekstów pisanych. Ta część badania została wsparta analizą opinii 

studentów na temat trudności tworzenia wypowiedzi pisemnych, zrealizowaną za pomocą kwestionariuszy ankiet, wypełnionych na 

początku i na końcu semestru letniego 2017/2018. Celem badania ankietowego było z jednej strony poznanie, w jaki sposób studenci 

postrzegają trudności związane z tworzeniem wypowiedzi pisemnych w języku francuskim i jakiego rodzaju są to trudności a z drugiej 

miało ono uwrażliwić studentów na problematykę związaną z uczeniem się języka francuskiego poprzez pisanie. 

 

 

Dominika Dzik, mgr 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  

 

Analiza porównawcza podręczników do nauki języka hiszpańskiego i angielskiego w klasach IV-VIII szkoły 

podstawowej 

 

Różnorodność podręczników do nauki języków obcych w szkole podstawowej jest niewątpliwe ogromna, jednak dokonując wyboru 

jednego z nich warto zwrócić szczególną uwagę na ich układ merytoryczny, edytorski i językowy. Różnice te są szczególnie widoczne  

w przypadku podręczników do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego. Ze względu na fakt, iż język hiszpański nie jest powszechnie 

nauczany na tym poziomie edukacyjnym, wybór podręczników jest niezwykle ograniczony. Ponadto, ich zawartość merytoryczna znacznie 

różni się od tej ujętej w podręcznikach do nauki języka angielskiego. 

W swojej analizie porównawczej podręczników do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego, zwrócę szczególną uwagę na następujące 

elementy: segmentację tekstu, komponenty informacyjne, zadaniowe, ocenę komunikatywności tekstu, poprawności językowej  

i stosowności stylowej oraz komponenty ikoniczno-edytorskie. Ewaluacja będzie obejmowała książki powszechnie używane na poziomie 

edukacji w szkole podstawowej, takich jak: „Espanol por supuesto”, „Clave de sol”, „English Plus Options”, „New Voices” oraz „Evolution 

Plus”.  
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Mariola Fiema, mgr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Analiza czynników wpływających na wyniki kandydatów przystępujących do egzaminów certyfikatowych  

z języka polskiego jako obcego 

 

Zapoczątkowany w 2004 roku proces certyfikacji języka polskiego jako obcego obejmuje wiele etapów związanych z przygotowaniem, 

koordynacją oraz monitorowaniem przebiegu egzaminów certyfikatowych, aż po wydanie stosownego dokumentu poświadczającego 

nabyte kompetencje językowe. Każdy z etapów podlega nadzorowi merytorycznemu, którego nieodłączną część stanowi analiza wyników 

egzaminów oraz publikowanie danych statystycznych na ich temat. 

Wykorzystywanie narzędzi statystycznych służy doskonaleniu nie tylko struktury egzaminów, ale całego procesu certyfikacji. Obok analiz 

jakościowych pomiaru, gwarantujących chociażby rzetelność czy trafność testów, na uwagę zasługują także próby wskazania, w jaki 

sposób wyniki kandydatów powiązane są z różnego rodzaju zmiennymi.  

Celem wystąpienia będzie przedstawienie rezultatów analizy czynników rzutujących na wyniki uzyskane przez cudzoziemców, którzy  

w 2015 roku przystąpili do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, dostosowanych do potrzeb 

dorosłych, przeprowadzonych w kilku ośrodkach krajowych i zagranicznych. Prezentowane zmienne wyodrębniono i sklasyfikowano przy 

użyciu czynnikowych technik analitycznych.  

Przeprowadzona analiza pozwala m.in. na dookreślenie profilu zdającego, stanowiąc także istotne źródło informacji o kandydatach 

aspirujących do uzyskania certyfikatu dla placówek zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego. 

 

 

Agnieszka Gadomska, dr 

Uniwersytet SWPS w Warszawie 

 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w ocenianiu kształtującym na zajęciach Academic Writing 

 

Zarówno nauczanie pisania jak i korzystania ze źródeł na poziomie akademickim w dużym stopniu jest uwarunkowane przez stosowanie 

technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK). Studenci korzystają ze źródeł internetowych, programów pozwalających na spójną  

i dokładną ich dokumentację, czy edytorów tekstu, słowników internetowych, itp. Wykładowcy przekazują informację zwrotną poprzez 

narzędzia cyfrowe, wykorzystują zasoby otwarte Internetu, ale również bazy bibliotek czy nowe media. Wyzwania współczesnej dydaktyki 

na poziomie akademickim wymagają dostosowania się nauczycieli do oczekiwań i umiejętności studentów- cyfrowych „tubylców,” a co 

za tym idzie doskonalenia zawodowego. Niniejszy artykuł przedstawia aspekty zastosowania narzędzi tablicy interaktywnej na zajęciach 

pisania akademickiego (academic writing), z równoczesnym wykorzystaniem aplikacji Kahoot oraz Quizizz, do celów oceniania 

kształtującego. Autorka pokaże skuteczność oraz pewne ograniczenia rozwiązań opartych na TIK na przykładzie zajęć przeprowadzonych 

w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, w Katedrze Anglistyki. 

 

 

Danuta Gałyga, dr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Obserwacja uczestnicząca jako nieodłączny element ewaluacji procesu dydaktycznego na przykładzie 

nauczania języków słowiańskich (polskiego, rosyjskiego i czeskiego) 

 

Stałe i systematyczne monitorowanie procesu nauczania jest ważnym źródłem informacji, pozwalającym na dokonywanie korekt w tym 

procesie, a także na doskonalenie stosowanych procedur badania osiągnięć oraz diagnozowania umiejętności i zdolności uczących się. 

Ewaluacja jest zatem nieodłącznym elementem procesu nauczania. Obserwacja uczestnicząca jako „narzędzie” systematycznie 

prowadzonej w danej jednostce ewaluacji wewnętrznej daje możliwość szybkiej reakcji i podjęcia działań o charakterze interwencyjno-

modernizacyjnym danego procesu nauczania. 

 

 

Karolina Gołąbek, mgr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Obraz rosyjskiego języka biznesu na podstawie certyfikatów językowych 

 

Istnieje wiele definicji rosyjskiego języka biznesu i obraz tej odmiany języka specjalistycznego, który się z nich wyłania jest za każdym 

razem nieco odmienny. W przypadku, kiedy założenia teoretyczne różnią się między sobą spróbujemy przyjrzeć się obrazowi rosyjskiego 

język biznesu, jaki wyłania się na podstawie certyfikatów poświadczających umiejętności komunikacyjne w tej dziedzinie. Wystąpienie 

ukazuje zakres rosyjskiego języka biznesu na podstawie certyfikatów: Русский язык делового общения (Бизнес. Коммерция)" Средний 

сертификационный уровень organizowanych zgodnie z ESOKJ przez Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie wraz z Izbą 

Przemysłowo-Handlową Federacji Rosyjskiej oraz Międzynarodowy Certyfikat Русский язык в деловом общении, organizowany przez 

Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu wraz z Izbą Przemysłowo-Handlową w Sankt Petersburgu.  
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Monika Grabowska, dr 

Uniwersytet Wrocławski 

 

Ocenianie kompetencji studentów – przyszłych nauczycieli języka obcego przez nauczycieli – opiekunów 

praktyk 

 

Tematem wystąpienia jest przeanalizowanie, w jaki sposób nauczyciele – opiekunowie praktyk uzasadniają ocenę sumującą praktyki 

ciągłej (trzytygodniowej, odbywającej się we wrześniu po I roku studiów magisterskich w ramach kształcenia modułowego „Przygotowanie 

do zawodu nauczyciela” na filologii francuskiej w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego). Zredagowana przez 

nauczyciela – opiekuna praktyk ocena opisowa dostarcza informacji zwrotnej studentowi, a także opiekunowi praktyk z ramienia uczelni, 

stanowiąc niniejszym asumpt do refleksji nad kluczowymi kompetencjami nauczyciela języka obcego w oczach praktyków (nauczycieli  

w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych): te właśnie kompetencje są podkreślane (pozytywnie lub negatywnie) w ocenach 

nauczycieli - opiekunów. Nasza refleksja poprowadzona będzie w powiązaniu z kompetencjami wyróżnionymi przez Europejskie Portfolio 

dla studentów – przyszłych nauczycieli języka. 

 

 

Anna Iwanowska, mgr 

Uniwersytet Warszawski 

 

Specyfika oceniania i certyfikacji kompetencji językowych w polskich szkołach wojskowych 

 

Niniejszy referat stanowi głos do dyskusji nad różnorodnością modeli nauczania/uczenia się języków obcych w polskich szkołach 

wojskowych. Specyfika ta jest związana nie tylko z samym charakterem nauczania specjalistycznych odmian języków obcych, ale przede 

wszystkim z profilem osób uczących się języków obcych do tzw. celów wojskowych – ich potrzeb, motywacji, trudności oraz wyzwań. 

Ilustrację rozważań teoretycznych będzie stanowić prezentacja wyników badania własnego, przeprowadzonego na grupie 66 żołnierzy 

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, którego celem była dogłębna analiza różnych modeli nauczania języków obcych w polskich 

szkołach wojskowych. Przedmiotem dyskusji będą: wymagania stawiane wojskowym w zakresie znajomości języków obcych, specyfika 

egzaminów państwowych w tym obszarze według międzynarodowych norm STANAG 6001, preferowane rodzaje zadań, jak również cechy 

rekomendowanych studiów nauki języków obcych organizowanych przez Siły Zbrojne RP. Wprowadzone konkluzje oraz przedstawione 

wyniki badań empirycznych służyć mają lepszemu zrozumieniu, w jakim stopniu różne modele nauczania języków obcych w Polsce 

wpływają na rozwój zawodowy i prywatny żołnierzy, jak również otwierają debatę na temat zadań i metod dydaktycznych, które 

odpowiadałyby potrzebom tej heterogenicznej grupy słuchaczy, wykorzystując w pełni ich potencjał. 

 

 

Monika Janicka, dr  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Rola informacji zwrotnej w kształceniu kompetencji przyszłych nauczycieli języków obcych 

 

Jak wynika z metaanaliz Johna Hattie (2015) informacja zwrotna jest jednym z najważniejszych czynników w podnoszeniu „widoczności” 

(efektywności) procesu nauczania i uczenia się. Odpowiednio sformułowane wskazówki merytoryczne stanowią konstruktywne wsparcie 

dla procesów uczenia się oraz dla planowania dalszej nauki i rozwoju kompetencji. Informacja zwrotna może stanowić także doskonałe 

narzędzie w rozwijaniu kompetencji dydaktycznych u przyszłych nauczycieli języków obcych. 

Celem referatu jest prezentacja projektu o charakterze dydaktyczno-badawczym, który został przeprowadzony wśród studentów studiów 

magisterskich kierunku lingwistyka stosowana, przyszłych nauczycieli języków obcych: Prezentowane przez pary lub małe grupy krótkie 

sekwencje lekcyjne, uwzględniające problematykę specjalnych potrzeb edukacyjnych i indywidualizacji nauczania języków obcych 

poddawane były następnie ocenie przez uczestników tej formy micro-teachingu. Intencją projektu było m.in. rozwijanie umiejętności 

udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wykorzystanie wskazówek merytorycznych w procesie rozwijania kompetencji 

dydaktycznych przyszłych nauczycieli. 

W referacie zaprezentowane zostaną szczegółowe założenia oraz przebieg projektu, a także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 

studentów, którzy oceniali przyrost swoich kompetencji dydaktycznych z pewnego dystansu - trzy miesiące po zakończeniu projektu. 

 

 

Anna Jaroszewska, dr hab.  

Uniwersytet Warszawski  

 

Wpływ oceniania na ucznia 

 

Tezą wiodącą proponowanego wystąpienia jest założenie, że niezależnie od wieku uczącego się języków obcych sposób oceniania przez 

nauczyciela (i nie tylko) jego pracy oraz jej rezultatów może mieć pozytywny vs negatywny wpływ na jego dalszy rozwój – tak w zakresie 

komunikacyjnej kompetencji obcojęzycznej, jak również innych sfer życiowej aktywności. Celem natomiast jest zwrócenie uwagi na te 

formy i konteksty oceniania w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, które wydają się być najskuteczniejsze w poszczególnych grupach 

wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dzieci starszych i młodzieży, młodych dorosłych oraz seniorów.  

Za kluczową przy tym należy uznać próbę wyjaśnienia, czym jest owo „skuteczne ocenianie”. 
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Agnieszka Jasińska, dr 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  

 

B2 i co dalej? Projekt nauczania języka polskiego jako obcego dla celów akademickich 

 

Od kilku obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania obcokrajowców studiami w Polsce po polsku. Dotyczy to w szczególności 

studentów ze Wschodu. Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu języka polskiego na 

poziomie B2. W praktyce okazuje się jednak, że deklarowany poziom B2 nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością i nie wystarcza 

studentom podejmującym naukę, żeby uczestniczyć w dyskursie akademickim w stopniu zadowalającym. Wykładowcy skarżą się na 

liczne błędy popełniane przez obcokrajowców, konieczność poprawiania prac zaliczeniowych i dyplomowych nie tylko pod względem 

merytorycznym, ale też językowym. 

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli języka polskiego przygotowujących obcokrajowców do nauki  

w Polsce oraz wykładowców akademickich na temat bieżących potrzeb, powtarzających się błędów. Prezentuje także założenia projektu 

nauczania języka polskiego jako obcego dla celów akademickich. 

 

 

Mariola Jaworska, dr 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

Indywidualizacja oceniania uczniów z dysleksją rozwojową w kontekście ich autonomizacji 

 

Uczniowie z dysleksją rozwojową mają specjalne potrzeby edukacyjne – wymagają wsparcia, odpowiednich metod nauczania oraz 

właściwej organizacji lekcji. Niezwykle istotna w pracy z nimi jest prawidłowa ocena ich osiągnięć, której fundamentem są: określanie 

osiągalnych dla uczących się celów, dostosowanie wymagań edukacyjnych, zindywidualizowane formy kontroli, przede wszystkim zaś 

określone kompetencje nauczyciela w zakresie oceniania i jego odpowiednie cechy osobowościowe. Pomimo licznych badań i wielu 

publikacji w tym zakresie, zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją – szczególnie na wyższych etapach 

edukacyjnych – sprowadzane jest nierzadko do innych kryteriów oceniania, wydłużenia czasu na sprawdzianach i zamiany formy 

egzekwowania wiadomości z pisemnej na ustną. Tymczasem grupa uczniów z dysleksją jest bardzo heterogeniczna, a odmienne 

przetwarzanie informacji, wynikające z innego rozwoju struktur mózgowych i połączeń neuronalnych, powoduje zaburzenia nie tylko 

czytania i pisania, lecz jest przyczyną deficytów na poziomie poznawczym, uwidaczniających się w różnych obszarach funkcjonowania, 

także społeczno-emocjonalnego. 

W referacie przedstawione zostaną założenia oraz dydaktyczne możliwości realizacji indywidualizacji oceniania uczniów z dysleksją 

rozwojową, umożliwiającej uwzględnianie w procesie nauczania/uczenia się języków obcych ich cech indywidualnych, predyspozycji, 

potrzeb i możliwości edukacyjnych. 

 

 

Ilona Kadys, mgr 

Centrum Języka Włoskiego SI 

 

Sposoby dostosowywania się włoskiego szkolnictwa do problemu oceniania a specjalne potrzeby uczących się 

 

Dzieci cudzoziemskie przyjeżdżające do nowego kraju i nie znające języka, zazwyczaj mają za sobą różne przeżycia. Również studenci 

zagraniczni tworzą coraz liczniejszą i coraz bardziej widoczną grupę obcokrajowców. Dlatego też samo ocenianie ich wyników w nauce 

jest trudne i stanowi bardzo delikatny moment całego procesu uczenia się. Mimo że wielokulturowa klasa w Polsce nie jest często 

spotykana, to wydarzenia na świecie wskazują, iż wielokulturowość istnieje i w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy wszystkim 

mieszkańcom Europy. Nowa rzeczywistość powinna być priorytetem w kształceniu i doskonaleniu się nauczycieli, tak aby mogli reagować 

adekwatnie do otaczającej ich sytuacji, zwłaszcza jeśli chodzi o ocenianie na wszystkich poziomach edukacji. Jest to praca wymagająca 

wielkiej kreatywności, w której zastosowanie szablonów i gotowych rozwiązań jest właściwie niemożliwe, ponieważ każdy uczący się jest inny. 

Włochy należą do tych krajów, w których procent uczniów cudzoziemskich jest wysoki. Sukcesywnie zmienia się podejście do oceny 

takich uczniów. Artykuł 4 dekretu prezydenckiego nr 275/1999, dotyczący autonomii dydaktycznej, wyznacza odpowiedzialność  

za określenie warunków i kryteriów oceny uczniów pod warunkiem, że działają zgodnie z ustawodawstwem krajowym. 

Tematem wystąpienia będzie omówienie zagadnień dotyczących sposobów dostosowywania się włoskiego szkolnictwa do problemu 

oceniania a specjalne potrzeby uczących się. 

 

 

Katarzyna Karpińska-Szaj, prof. dr hab. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Bernadeta Wojciechowska, dr hab. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Przeformułowanie jako narzędzie oceniania kształtującego na studiach neofilologicznych 

 

Świadome obserwowanie wypowiedzi cudzych, planowanie i monitorowanie wypowiedzi własnych składają się na umiejętność 

operowania dyskursem w nabywanym języku. Sprawności te mogą być wspomagane informacjami płynącymi z oceniania kształtującego, 

którego nadrzędną funkcją jest wykształcanie postawy „oświeconego obserwatora” własnych działań uczeniowych i komunikacyjnych.  
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W referacie przedstawimy przeformułowanie jako narzędzie oceniania kształtującego na studiach neofilologicznych. Zgodnie z definicją 

Claire Martinot (2012 [1994]: 65) przeformułowanie jest „procesem odtworzenia wypowiedzi, w której elementy zachowane z wypowiedzi 

źródłowej łączą się z elementami zmodyfikowanymi w stosunku do tej wypowiedzi. Modyfikacja może dotyczyć poziomu leksykalnego, 

składniowego lub semantycznego”. W perspektywie założeń kształcenia akademickiego, przeformułowanie rozumiane jest szerzej: 

polega na odtwarzaniu poszczególnych części przeczytanego artykułu naukowego w celu wykorzystania go na potrzeby konstruowania 

tekstu własnego. Ocenianie kształtujące natomiast rozumiane jest jako informacja zwrotna (pochodząca od prowadzącego i grupy), która 

odnosi się do umiejętności łączenia kompetencji dyskursywnej i językowej w obrębie wybranego tekstu. Naszym celem jest zbadanie,  

w jaki sposób dzięki tak pojętemu ocenianiu kształtującemu studenci w trakcie kolejnych przeformułowań artykułów budują swoją 

kompetencję dyskursywną i tym samym rozwijają (i postrzegają) swoją wiedzę z dziedziny specjalistycznej. 

 

Martinot, C. 2012. « De la reformulation en langue naturelle, vers son exploitation pédagogique en langue étrangère: pour une optimisation des stratégies 

d’apprentissage ». (w) Autour de la compétence d’apprentissage de langues: gestion des ressources métacognitives et cognitives. (red. K. Karpińska-Szaj i 

J. Zając). Synergies-Pologne 9: 63-76. 

 

 

Joanna Kic-Drgas, dr 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Ocenianie prezentacji ustnych w specjalistycznym kształceniu językowym 

 

Wobec roli, jaką prezentacje odgrywają w profesjonalnym, często wielojęzycznym życiu codziennym, ćwiczenie ich prawidłowej struktury 

i przedstawiania powinno być także elementem nauczania języków obcych. W wystąpieniu zostaną omówione wyniki badania 

pilotażowego opracowanego i zrealizowanego w ramach zajęć z języka specjalistycznego realizowanych na kierunku lingwistyka 

stosowna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym celem badania było połączenie wiedzy przedmiotowej z jedną 

z umiejętności miękkich, którą jest prezentowanie. Jednocześnie podjęty zostanie temat wieloaspektowości oceniania prezentacji jako 

formy zaliczenia kursu języka specjalistycznego. 

 

 

Ewa Komorowska, mgr 

Uniwersytet Lizboński / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Ewaluacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego w biznesie 

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego w kontekście biznesowym różni się znacznie od nauczania szkolnego lub akademickiego. Inne 

są komponenty procesu dydaktycznego takie jak typ szkoły, użyte materiały czy metody. Lekcje te zazwyczaj odbywają się w małych 

grupach lub indywidualnie, najczęściej w firmie uczącego się, a materiały i metoda powinny być indywidualnie dobrane do potrzeb 

uczącego się. Sam uczący się również różni się od studenta uniwersytetu czy ucznia szkolnego. Przede wszystkim, jest dorosły i przez  

to bardzo autonomiczny, często zajmuje wysokie stanowisko w firmie. Nie jest jednak przyzwyczajony do pisania testów, bo dawno już 

skończył szkołę. Owszem, w firmie podlega nieustannej ewaluacji, ale na lekcji języka wolałby nie pisać sprawdzianów. Dlatego kontrola 

wyników nauczania jest dla nauczyciela wyjątkowo trudnym zadaniem. Zwykle nie może odbywać się w formie testu, ale musi być  

w pewien sposób ukryta w procesie nauczania. Możliwe jest tutaj wykorzystanie samooceny uczących się (na podstawie schematu 

przygotowanego przez nauczyciela) czy „mini-ewaluacja” po każdych zajęciach. Kluczowe jest jednak umiejętne wyznaczenie celów 

nauczania, których weryfikacja jest później sposobem oceny postępów w nauce. 

W swoim referacie chciałabym przedstawić podstawowe trudności, które napotyka nauczyciel w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

w biznesie, a także możliwe metody ewaluacji.  

 

 

Krzysztof Kotuła, dr 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Ocena i samoocena w projektach telekolaboracyjnych 

 

Jedną z ciekawszych form pracy grupowej w klasie języka obcego jest współtworzenie tekstów (collaborative writing). Zakłada ono 

współpracę dwóch lub więcej autorów, którzy pracują razem nad wspólnym produktem. Jedną z fundamentalnych przyczyn wzrostu 

zainteresowania tą formą współpracy w ostatnich latach jest pojawienie się całej gamy narzędzi Web 2.0 charakteryzujących się dużym 

potencjałem pozwalającym w istotny sposób usprawnić pracę nad tego typu projektami. 

Pomimo swoich niewątpliwych zalet, realizacja projektów telekolaboracyjnych może nastręczać wielu trudności. Jednym z kluczowych 

problemów jest adekwatna ocena wkładu i jakości pracy uczniów przez nauczyciela. Celem wystąpienia jest przedstawienie problematyki 

związanej z oceną i samooceną uczniów biorących udział w projektach telekolaboracyjnych w oparciu o obserwacje przeprowadzone 

przez autora referatu na lekcjach języka francuskiego w szkole ponadgimnazjalnej. 
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Iwona Kowal, dr hab. 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Autokorekta wypowiedzi pisemnych w ujęciu rozwojowym 

 

Monitorowanie i korygowanie wypowiedzi stanowi przejaw strategii tworzenia tekstu i jest oznaką świadomości metajęzykowej.  

W kontekście nauki języka obcego jest ono szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju umiejętności pisania w języku obcym,  

co bezpośrednio wpływa na ocenę kompetencji ucznia w tym zakresie. Pisanie jest jedną z umiejętności świadczących o opanowaniu 

biegłości językowej i stanowi nieodłączną część podlegającą ocenie na każdym poziomie językowym. Dlatego prześledzenie zmian, jakich 

dokonuje uczeń w trakcie pisania może z jednej strony pokazać te aspekty, które sprawiają największe problemy i których uczeń jest 

niepewny, z drugiej strony natomiast odzwierciedlić proces tworzenia tekstu na poziomie koncepcyjnym.  

Podczas wystąpienia przedstawione zostaną wyniki badań podłużnych przeprowadzonych wśród studentów filologii szwedzkiej w okresie 

pierwszych dwóch i pół roku lat nauki języka. Zbadano łącznie 90 tekstów zbieranych w równych odstępach czasu. W badaniu 

zastosowano program ScriptLog (Strömqvist & Malmsten, 1998), umożliwiający prześledzenie całego procesu pisania, tj. przerwy, 

usunięcia, korekty czy kliknięcia myszką. Analizie poddano wszystkie zmiany, jakich osoby badane dokonywały w trakcie pisania: tzw. 

falstarty, usunięcia czy zamiany. Badanie pokazało, jak na przestrzeni ponad dwóch lat nauki języka zmieniała się częstotliwość 

występowania i rodzaj autokorekt, a także umożliwiło zaobserwowanie różnic indywidualnych. 

 

 

Renata Kozieł, dr  

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Samoocena studentów kierunków filologicznych na podstawie Europejskiego Portfolio dla przyszłych 

nauczycieli języków – studium przypadku 

 

Ocenianie tradycyjne, wyrażone cyfrą często nie dostarcza studentom wskazówek do dalszej pracy. Coraz częściej dostrzega się więc 

potrzebę sięgania po techniki oceniania, które łączą w sobie ewaluację ze wspieraniem rozwoju studenta. Narzędziem umożliwiającym 

stosowanie tej koncepcji na zajęciach z dydaktyki nauczania języka obcego jest z pewnością Europejskie Portfolio dla Studentów – 

przyszłych nauczycieli języków. Jest to doskonałe narzędzie refleksji i samooceny w kształceniu nauczycieli. Samoocenę pojmować 

należy tu jako prowadzony dla samego siebie indywidualny monitoring, rodzaj autorefleksji nad wymiernymi efektami swojej pracy. 

Samoocena polega na bieżącej obserwacji efektów pracy i dokonywaniu korekty lub modyfikacji. Chodzi o celowe pogłębianie wiedzy  

o sobie samym i wykorzystanie jej do planowania własnego rozwoju i ulepszania zachowań związanych z wykonywaniem zawodu 

nauczyciela. 

Celem referatu jest ukazanie, w jaki sposób wykorzystywać elementy portfolio na zajęciach z dydaktyki nauczania języka niemieckiego. 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rolę portfolio w ocenianiu wiedzy i umiejętności studentów, poprzez umożliwianie im 

autorefleksji oraz dostarczanie wskazówek wyznaczających dalsze działanie. W tym celu opisany i przeanalizowany zostanie przypadek 

grupy studentów filologii germańskiej, która od początku kursu dydaktyki efektywnie korzysta z Europejskiego Portfolio dla Studentów – 

przyszłych nauczycieli języków. 

 

 

Jarosław Krajka, dr hab. prof. nadzw.  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Ocenianie tradycyjne i alternatywne w wymiarze międzykulturowym – kształtowanie umiejętności oceny 

osiągnięć ucznia w e-learningowym projekcie współpracy międzynarodowej 

 

Wpływ globalizacji na proces nabywania umiejętności nauczania języka obcego (zwłaszcza języka angielskiego) wydaje się przemożny, 

począwszy od uniformizacji metod nauczania z przeważającą rolą podejścia komunikacyjnego, przez preferowane formy interakcji  

w klasie, rolę i dobór materiałów dydaktycznych aż do selekcji metod i technik oceniania. Nie można jednak nie zauważyć jednocześnie 

istotnego wpływu lokalnego kontekstu edukacyjnego, w postaci założeń polityki językowej danego państwa, preferencji nauczycieli, 

oczekiwań społecznych wobec ich działań czy wreszcie narodowych egzaminów na sposób, w jaki kształtowany jest repertuar technik 

oceniania przyszłych nauczycieli. Istotne zatem wydaje się, aby w procesie metodycznego nie ograniczać się wyłącznie do zaleceń 

literatury przedmiotu w zakresie oceny osiągnięć ucznia, ale również wskazać wpływ bogatego kontekstu społeczno-kulturowo-

politycznego na sposób oceniania w klasie.  

Interesującą metodą pracy na zajęciach umożliwiającą budowanie świadomości studentów są e-learningowe projekty współpracy 

międzynarodowej (ang. telecollaborative projects), zastosowane w formie kształcenia komplementarnego (ang. blended learning) jako 

uzupełnienie regularnych zajęć poświęconych nabywaniu umiejętności oceniania. Celem referatu będzie zaprezentowanie wyników tego 

typu projektu zrealizowanego z udziałem polskich i tureckich studentów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształtowania 

świadomości i umiejętności w zakresie oceny osiągnięć ucznia, w wymiarze zarówno lokalnym jak i globalnym. 
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Werona Król-Gierat, dr 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

 

Dostosowanie egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

na przykładzie języków angielskiego i włoskiego 

 

Egzamin ósmoklasisty, sprawdzający w formie pisemnej stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 

Przystąpienie do egzaminu warunkuje ukończenie szkoły, niezależnie od uzyskanego wyniku. Jednym z trzech przedmiotów 

obowiązkowych zdawanych na egzaminie w latach 2019-2021 jest język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, 

rosyjski, ukraiński, włoski. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2017 poz. 1512), uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przystępują do 

egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. W grudniu 2017 Centralna Komisja 

Egzaminacyjna udostępniła pokazowe arkusze egzaminacyjne dostosowane do potrzeb uczniów: ze specyficznymi trudnościami  

w uczeniu się; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; słabowidzących; niewidomych; niesłyszących i słabosłyszących;  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dodatkowo, przygotowane zostały 

informatory o egzaminie z poszczególnych języków dla uczniów: słabosłyszących i niesłyszących, niewidomych, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim.  

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wybranych sposobów dostosowania warunków oraz formy przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie języków angielskiego i włoskiego.  

 

 

Agnieszka Kucfir, mgr 

Uniwersytet Wrocławski 

 

Ocenianie stopnia przyswojenia struktur gramatycznych języka niderlandzkiego jako obcego  

w kontekście Processability Theory 

 

Processability Theory Pienemanna zakłada, że proces przyswajania języka obcego przebiega według stałych, określonych stadiów 

przetwarzania, które z kolei są ściśle związane z konkretnymi morfologicznymi i syntaktycznymi strukturami danego języka. Jednym  

z kluczowych, ale jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych elementów tego modelu jest ocena stopnia przyswojenia badanych struktur 

gramatycznych. Kwestię tę w badaniach nad Processability Theory rozwiązuję się poprzez przyjęcie kilku różnych kryteriów przyswojenia, 

które stanowią wyrażony procentowo stosunek prawidłowych użyć danej struktury do całkowitej liczby jej realizacji. 

W niniejszym referacie zaprezentowane zostaną wyniki dwóch eksperymentów weryfikujących prawdziwość założeń Processability 

Theory dla języka niderlandzkiego jako obcego: ustnego testu produkcji języka oraz pisemnego testu oceny poprawności gramatycznej 

trzech struktur gramatycznych języka niderlandzkiego: kongruencji między rzeczownikiem a określającym go przymiotnikiem, kongruencji 

między podmiotem a orzeczeniem oraz umiejscowienia czasownika w zdaniu podrzędnym. Wybrane struktury reprezentują kolejne stadia 

przetwarzania języka i wedle modelu Pienemanna w takiej kolejności powinny być przyswajane. W obu badaniach przyjęto trzy kryteria 

przyswojenia: jedno prawidłowe użycie struktury (emergence criterion), 50 procent prawidłowych użyć oraz 90 procent prawidłowych 

realizacji danej struktury gramatycznej. Celem analizy rezultatów prezentowanych eksperymentów jest dowiedzenie, czy przyjęcie 

określonych kryteriów przyswajania wpływa na ocenę prawdziwości założeń Processability Theory dla języka niderlandzkiego jako L2. 

 

 

Anna Kucharska, dr 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

Ocenianie kompetencji pragmalingwistycznych w języku obcym na podstawie tekstu argumentacyjnego 

 

Tekst argumentacyjny, nazywany rozprawką lub dysertacją, jest często wykorzystywany podczas procesu uczenia się/nauczania języka 

obcego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym ze względu na jego aspekt pragmatyczny. Umiejętność argumentacji 

potrzebna jest zarówno w życiu codziennym, podczas dyskusji towarzyskich, jak i w pracy zawodowej. Jak zatem oceniać rozprawkę – jej 

formę czy treść? Z pewnością poprawność językowa i gramatyczna, którą nauczyciele bez wątpienia potrafią oceniać, odgrywa bardzo 

istotne znaczenie, jednak niniejszy referat ma na celu zaproponowanie reguł oceny treści, rozumianej nie jako ocena poglądów, ale jako 

ocena sposobu ich przedstawienia, który jest tak samo ważny jak forma językowa. W pierwszej kolejności zaproponujemy klasyfikację 

uwzględniającą złożoność argumentów zaproponowaną przez Toulmina (2003: 87-134), zwanej modelem DWC (Claim – Teza/Konkluzja; 

Data – Przesłanki; Warrant – Gwarant), będącego podstawowym schematem, który może zostać rozbudowany o Qualifier – Uściślenie; 

Rebuttal – Zastrzeżenie i Backing – Poparcie. Ocena stwierdzeń służących wspieraniu lub obalaniu tezy oparta będzie na klasyfikacji 

błędów argumentacyjnych (fallacji)zaproponowanej przez van Eemerena, Grootendorsta i Henkemans (2002: 127-139). Propozycje 

powyższe zastosujemy w ocenie prac studentów, którzy pisali prace na temat „Czy lepiej żyć na wsi czy w mieście?” oraz „Czy muzułmanie 

stanowią zagrożenie czy wzbogacenie dla Europy?” Wyniki pozwolą na dokonanie wymiernej oceny treści tekstu i umiejętności 

argumentacji przekonań. 
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Monika Kusiak-Pisowacka, dr hab. 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Ocena podręcznika jako ważny element warsztatu pracy nauczyciela  

 
Pomimo szerokiego wachlarza materiałów dydaktycznych, podręcznik nadal pozostaje najczęstszą pomocą używaną przez nauczyciela 

języka obcego. Dlatego umiejętność oceny podręcznika wydaje się być ważnym elementem warsztatu pracy nauczyciela. Referat ma na 

celu omówienie roli, jaką w pracy nauczyciela pełni doskonalenie tzw. świadomości podręcznikowej i wykształcenie umiejętności oceny 

podręcznika. Autorka przedstawi kilka sposobów analizy podręcznika oraz omówi trudności, które mogą pojawić się w tym niełatwym 

zadaniu. Ponadto w czasie dyskusji zostaną poruszone następujące aspekty oceny podręcznika: operacjonalizacja (definicja robocza) 

przedmiotu ewaluacji podręcznika, ewaluacja porównawcza kilka podręczników oraz ocena potencjału podręcznika i prognoza 

wykorzystania tego potencjału. W czasie referatu autorka powoła się na swoje doświadczenie pedagogiczne oraz prace swoich studentów 

– przyszłych nauczycieli języka angielskiego.  

 

 

Barbara Kyrc, mgr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Diagnoza logopedyczna kompetencji językowej dzieci dwujęzycznych na etapie przedszkolnym  

– propozycja narzędzia badawczego 

 

Planowany referat będzie poświęcony złożonemu procesowi diagnozy logopedycznej kompetencji językowej dzieci dwujęzycznych. Jest 

to związane ze wzrastająca potrzebą udzielania profesjonalnego wsparcia rodzicom dzieci z doświadczeniem migracyjnym, odróżnieniem 

zaburzeń mowy od naturalnych zachowań dzieci zanurzonych w kilku systemach językowych oraz pilną potrzebą wypracowania przez 

polskich logopedów procedur oraz narzędzi diagnostycznych dedykowanych dzieciom dwujęzycznym. 

Problem ten zostanie przybliżony poprzez prezentację własnych prób badawczych, które mogą być pomocne w ocenie kompetencji 

językowej. Dodatkowo analizując specyfikę diagnozy logopedycznej w kontekście dwujęzyczności dziecięcej na etapie przedszkolnym, 

autorka wystąpienia podzieli się refleksjami wyniesionymi z własnej praktyki diagnostyczno-terapeutycznej. Przedstawi także podsystemy 

języka, które wymagają oceny w kontekście rozwoju językowego dziecka kończącego edukację na etapie przedszkolnym. 

Refleksje związane z oceną kompetencji językowej dzieci dwujęzycznych zostaną oparte na założeniach najnowszego, bo kształtującego 

się nurtu logopedii międzykulturowej, która dzięki transdysyplinarnej współpracy z glottodydaktyką daje podwaliny do tworzenia 

rzetelnych i trafnych narzędzi diagnostycznych, a docelowo pozwoli na wypracowanie procedur postępowania wobec dzieci 

dwujęzycznych. W przekonaniu autorki jest to niezbędne działanie w zakresie usprawniania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

(zarówno w realiach poradni specjalistycznych, jak i polskiej szkoły), w ramach której dzieci z doświadczeniem migracyjnym zajmują 

szczególne miejsce ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne na płaszczyźnie psychofizycznej, kulturowej oraz językowej. 

 

 

Patrycja Lipińska, mgr 

Uniwersytet Warszawski  

 

Ocena i diagnoza sprawności mówienia u uczniów najmłodszych w modelu kształcenia dwujęzycznego 

 

Formy kształcenia dwujęzycznego takie jak immersja częściowa czy całkowita umożliwiają uczniowi intensywny kontaktu z językiem 

drugim, tym samym stwarzając komfortowe warunki do przyswajania języka drugiego w środowisku zbliżonym do naturalnego. Uczniowie 

przyswajają język drugi w autentycznych, komunikacyjnych sytuacjach, które sprzyjają nie zawsze poprawnej produkcji językowej. 

Nauczyciel jako główne źródło poprawnego inputu językowego powinien obserwować rozwój językowy swoich uczniów i identyfikować 

pojawiające się problemy w zakresie sprawności mówienia obejmujące m.in.: wymowę, intonację, rytm, wykorzystane środki gramatyczne 

i leksykalne, trudności wpływające na ograniczoną komunikatywność wypowiedzi. Problematyczne w ocenie powyższej sprawności  

w modelu kształcenia dwujęzycznego może okazać się identyfikacja przyczyny pojawiających się błędów czy trudności w ustnej produkcji, 

bowiem mogą one wynikać z błędnego rozumowania lub stanowić naturalny etap przyswajania języka drugiego. W swoim wystąpieniu 

odniosę się m.in. do: oceniania zintegrowanego, dynamicznego, jak i istoty informacji zwrotnej w diagnozie rozwoju sprawności mówienia 

u najmłodszych uczniów w kontekście kształcenia dwujęzycznego. 

 

 

Monika Łodej, dr 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

 

Testowanie językowe włączające uczniów z dysleksją  

 

Niniejsze wystąpienie omawia sposoby testowania sprawności językowych uczniów z dysleksją uczących się języka angielskiego jako 

obcego w odniesieniu do adaptacji (ang. adaptations), modyfikacji (ang. modifications) i dostosowań (ang. accommodations) materiału 

testowego. Analizie jakościowej poddane zostały ćwiczenia testowe pochodzące z podręcznika do nauki języka angielskiego 

zatwierdzonego do użytku w szkole podstawowej. Kolejno omówiono pięć obszarów dysfunkcyjnych obserwowanych u uczniów  
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z dysleksją: pamięć krótkotrwałą, świadomość fonologiczną, umiejętność sekwencjonowania i strukturyzowania informacji, percepcję 

wzrokową oraz małą i dużą motorykę (Moody, 2004, 2007; Fawcett & Roderick, 1993; Snowling, 2006). W wyniku analizy możliwości 

kognitywnych uczniów z dysleksją zaproponowano model dostosowań ćwiczeń testowych do ich potrzeb i możliwości. Wyniki pracy  

i płynące z niej wnioski zostały przedstawione w odniesieniu do założeń edukacji włączającej, która w Polsce regulowana jest m.in. 

poprzez: rozporządzenia ministerialne (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 2017), edukacyjne akcje informacyjne (ORE, 2018), 

działania Centralnej Komisji Edukacyjnej (CKE, 2018), prace wdrożeniowe wydawnictw językowych, oraz inicjatywy edukacyjne uczelni 

wyższych. 
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Maciej Mackiewicz, dr hab. prof. UAM 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Sebastian Chudak, dr 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Techniki ewaluacji kompetencji międzykulturowej: Założenia teoretyczne a praktyka projektu edukacyjnego 

„Connect 2.0” 

 

Kompetencja międzykulturowa należy do kompetencji „miękkich”, których znaczenie podkreśla się zarówno w dokumentach opisujących 

cele kształcenia językowego, jak i w codziennej praktyce organizacji działających w otoczeniu wielokulturowym. Także w kształceniu 

akademickim obserwuje się zwiększony nacisk na włączanie w programy nauczania aktywności stymulujących zdobywanie wiedzy, rozwój 

sprawności i kształtowanie postaw pożądanych w trakcie spotkań międzykulturowych. Jakkolwiek tocząca się już od kilku dekad dyskusja 

nad merytorycznymi i metodycznymi aspektami edukacji międzykulturowej przyniosła mnogość rozważań teoretycznych i rozwiązań 

praktycznych, to jednak nadal dosyć problematyczną pozostaje kwestia ewaluacji kompetencji międzykulturowej. Czym jest kompetencja 

międzykulturowa? Jak ją mierzyć? Jakie narzędzia zastosować? Jak mierzyć ich trafność i rzetelność? Komu je powierzyć: zewnętrznemu 

ewaluatorowi czy osobie poddanej ocenie (w ramach autoewaluacji)? Wymienione kwestie zostaną omówione w kontekście 

realizowanego w latach 2015-2018 europejskiego projektu edukacyjnego „Connect 2.0”. 

 

 

Piotr J. Malinowski, mgr 

Uniwersytet w Białymstoku  

 

Ocena wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w podręcznikach do nauki języka 

angielskiego 

 

Celem artykułu jest przedstawienie analizy dotyczącej oceny stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)  

w konwencjonalnych podręcznikach do nauczania języka angielskiego. Po przedstawieniu teoretycznych podstaw zastosowania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauce języków oraz zaprezentowaniu założeń nowej podstawy programowej dotyczących 

TIK, opisano przebieg badania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób narzędzia TIK są zintegrowane lub zignorowane w aktualnych 

podręcznikach do nauki język angielskiego. Badaniem objęto podręczniki wykorzystywane w klasie siódmej szkoły podstawowej (zgodne 

z nową podstawą). Do tego celu wybrano sześć z ośmiu podręczników dostępnych na rynku. 

Badania jakościowe polegały na opisie i autorskiej ewaluacji odwołań do TIK. Wyznacznikiem jakości analizowanych materiałów 

dydaktycznych były przede wszystkim: autonomizacja pracy ucznia i nacisk na strategie uczenia się. Dlatego też szczególną uwagę 

zwrócono na polecenia skorzystania z narzędzi TIK w procesie tworzenia prac projektowych. Wyciągnięte wnioski posłużyły do 

zaproponowania zmian i niezbędnych ulepszeń tychże podręczników. 

 

 

Urszula Marzec, mgr 

Uniwersytet w Turynie  

Małgorzata Marzec, dr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Zainteresowanie certyfikatami z języka polskiego wśród studentów włoskich 

 

W wystąpieniu zaprezentuję wyniki autorskich badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów włoskich uniwersyteckich 

studiów polonistycznych. Celem badań będzie ocena stanu wiedzy włoskich studentów na temat certyfikacji języka polskiego jako 

obcego, poznanie oczekiwań studentów w zakresie uzyskiwania lub poszerzania wiedzy dotyczącej egzaminów i przede wszystkim ocena 

zainteresowania włoskich studentów przystąpieniem do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Analizie zostaną 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1
https://www.ore.edu.pl/
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również poddane opinie studentów na temat przydatności posiadania certyfikatu językowego. 

Rezultaty badania będą w pewniej mierze informować o efektach dotychczasowej działalności popularyzatorskiej instytucji 

odpowiedzialnych za certyfikację oraz nauczanie języka polskiego jako obcego na terenie Włoch. Uzyskanie informacji będących 

przedmiotem badania pozwoli łatwiej sprecyzować i popularyzować wśród studentów wiedzę sprzyjającą zdobyciu certyfikatów oraz może 

pomóc ukierunkować działania instytucji zajmujących się promocją certyfikacji w świecie. 

Jak dotąd egzaminy certyfikatowe zostały przeprowadzone we Włoszech dwukrotnie – w 2012 oraz 2015 roku na Uniwersytecie  

w Turynie. Łącznie do egzaminów przystąpiło ok. 50 osób. Wprowadzona w 2015 roku reforma systemu certyfikacji znacząco utrudniła 

zagranicznym ośrodkom organizację egzaminów certyfikatowych z języka polskiego. W swoim referacie pokrótce przedstawię również 

trudności, z jakimi borykają się zagraniczne placówki pragnące przeprowadzić egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. 

 

 

Anna Michońska-Stadnik, prof. dr hab. 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 

 

Ocena realizacji efektów kształcenia w systemie studiów wyższych. Wybrane uwagi na temat narzędzi 

oceniania 

 

System zapewniania jakości kształcenia na studiach I i II stopnia został wprowadzony zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (2010), 

a obecnie z Polską Ramą Kwalifikacji (2017). Niesie on szczególne wyzwania dla nauczycieli akademickich - filologów, którzy z taką 

procedurą sformalizowania systemu oceniania studentów zetknęli się po raz pierwszy. Szczególnie trudne wydaje się być określenie 

odpowiednich narzędzi oceny realizacji efektów kształcenia, czyli potraktowanie tradycyjnych testów, egzaminów i innych form zaliczania 

przedmiotu związanego z praktyczną nauką języka obcego lub innych przedmiotów filologicznych w odmienny od dotychczasowego 

sposób. Referat zaproponuje przeanalizowanie szeregu propozycji stosowania narzędzi oceniania efektów kształcenia, przedstawionych 

na konkretnych praktycznych przykładach. Na podstawie moich własnych doświadczeń wynikających z wieloletniej pracy w komisjach 

projakościowych, chcę wskazać jakie elementy w tego typu narzędziach powinny się znaleźć, a jakich należy unikać. 

 

 

Kamil Mielnik, mgr 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Tischnera w Krakowie 

 

Rozwijanie kompetencji zawodowych studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych w zakresie diagnozy 

oraz oceniania kształtującego 

 

Wiedza, umiejętności i zasady potrzebne do diagnozy oraz oceniania stały się przedmiotem badań lingwistyki stosowanej. Zdolność do 

diagnozowania procesu uczenia się ma ogromne znaczenie. „Ocena uczenia się polega na tym, że nauczyciele wykorzystują proces 

oceniania na zajęciach tak, aby dokonać postępów, a nie tylko sprawdzić stan wiedzy” (Stiggins, 2002, s. 5). Dowody na to, że ocenianie 

kształtujące wspiera uczenie się, wskazują na potrzebę rozwijania kompetencji u studentów przyszłych nauczycieli języków obcych  

w zakresie oceniania oraz diagnozy. Polscy nauczyciele języków obcych dobrze radzą sobie z diagnozowaniem umiejętności uczniów 

poprzez testy kompetencji językowych, co podkreśla Hanna Komorowska, ekspert w dziedzinie nauczania języków obcych i autorka 

licznych istotnych publikacji na temat ewaluacji. Wskazuje ona jednak, że tendencje światowe w tym obszarze zmierzają do stosowania 

w praktyce szkolnej nie tylko testów, ale także nietestowych narzędzi oceniania. I polska szkoła w tym zakresie ma wiele do zrobienia. 

Według Komorowskiej (2013) istnieje potrzeba wspierania kształcenia nauczycieli języków w taki sposób, aby diagnoza była rzeczywiście 

traktowana, jako forma pomocy we „wczesnym wykrywaniu trudności, wskazaniu słabych punktów, odnajdowania mocnych stron czy też 

wskazywaniu zakresów dobrze już opanowanych”. Ocena, która ma na celu pomoc w uczeniu się, znana jest jako ocenianie kształtujące. 

Aby zachęcić do refleksji nad kompetencjami zawodowymi, istnieje potrzeba wsparcia przyszłych nauczycieli języków obcych w taki 

sposób, aby diagnoza była traktowana jako forma pomocy we wczesnym etapie przy identyfikowaniu słabych punktów lub mocnych stron. 

Głównym celem tego badania jest odpowiedź na pytanie, czy efektywne jest przygotowanie studentów przyszłych nauczycieli języków 

obcych zakresie oceny i diagnozy. 

 

 

Ewelina Mitera, dr 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

 

Tekst literacki w nauczaniu i ocenianiu języków obcych 

 

Mimo iż dzieło literackie od dawna towarzyszy nauczaniu języków obcych, a przy tym i ocenianiu, to poszczególne podejścia w sposób 

odrębny zauważają i definiują jego rolę. Zmienia się również znaczenie spojrzenia na przydatność włączania literatury do procesu 

dydaktycznego. W konsekwencji utwory literackie zajmują stałą i ważną pozycję na lekcji języka obcego lub też ich wartość jest wręcz 

marginalizowana. Tymczasem opracowania glottodydaktyków wskazują na istotną zależność pomiędzy literaturą a przyswajaniem języka. 

Niniejszy referat będzie stanowić przegląd poszczególnych metod ze zwróceniem uwagi na sposób, w jaki każda z nich odnosiła się do 

tekstu literackiego w procesie nauczania i oceniania języków obcych. 
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Krystyna Mihułka, dr hab. prof. UR 

Uniwersytet Rzeszowski 

 

Ocena zewnętrzna a samoocena – rozbieżności i punkty styczne 

 

Celem wystąpienia jest omówienie dwóch rodzajów ewaluacji umiejętności językowych uczniów, tj. (obiektywnej) oceny zewnętrznej  

i samooceny. Rozważania teoretyczne uzupełnione zostaną wynikami zebranymi w badaniu podłużnym, które przeprowadzone zostało 

wśród studentów filologii germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, rozpoczynających studia w grupie od podstaw. Ich poziom biegłości 

językowej oceniony został z jednej strony na podstawie certyfikowanych testów językowych, przeprowadzonych przez osoby nauczające 

przedmiotu praktyczna nauka języka niemieckiego. Testy te służyły głównie ewaluacji poziomu rozwoju podstawowych sprawności 

językowych u studentów. Z drugiej strony studenci sami ocenili swoją biegłość językową przy pomocy ankiety opracowanej na bazie skal, 

zaproponowanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Ankieta zawierała pytania 

dotyczące stopnia rozwoju podstawowych i cząstkowych sprawności językowych. Zebrany materiał badawczy pozwolił m.in. udzielić 

odpowiedzi na pytanie, na ile autoewaluacja poziomu zaawansowania językowego dokonana przez studentów pokrywa się z wynikami 

osiągniętymi przez nich w testach, które ocenili egzaminatorzy. 

 

 

Anna Nieroda-Kowal, dr 

Politechnika Koszalińska 

 

Nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej. Ewaluacja podręcznika do klasy VII „Das ist Deutsch! 

Kompakt” 

 

Referat traktuje o nauczaniu języka niemieckiego w zreformowanej szkole podstawowej. Na podstawie uzyskanych informacji z jednej 

ze szkół omawia przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego oraz wymagania płynące z obowiązującej podstawy programowej. 

Dokonana zostaje analiza i ewaluacja podręcznika do nauki języka niemieckiego w klasie VII „Das ist Deutsch! Kompakt” autorstwa 

Jolanty Kamińskiej. Uzyskane wnioski pozwolą na ocenę ww. podręcznika jako pomocy dydaktycznej oraz odpowiedzą na pytanie,  

w jakim stopniu realizuje on założenia podstawy programowej. 

Przeprowadzone badanie przyczyni się do poznania polskiej rzeczywistości szkolnej w nauczaniu języka niemieckiego jako drugiego 

języka obcego nowożytnego na II etapie edukacyjnym obejmującym klasy VII–VIII oraz może stać się interesującą lekturą dla 

praktykujących nauczycieli lub osób pretendujących do wykonywania tego zawodu. 

 

 

Sylwia Niewiadomska, mgr 

Uniwersytet Warszawski  

 

Ocenianie sprawności mówienia na lekcji języka niemieckiego we współczesnej polskiej szkole 

 

Celem mojego wystąpienia będzie zwrócenie uwagi na rolę i funkcje oceniania produkcji ustnej na lekcji języka niemieckiego we 

współczesnej polskiej szkole. Punktem wyjścia moich rozważań będzie wyjaśnienie podstawowych pojęć, tj. sprawność mówienia jako 

jedna ze sprawności receptywnych, wypowiedź oraz ocena i ocenianie. Ponadto omówione zostaną rodzaje, formy oraz funkcje oceny  

i kontroli w procesie nauczania, a także cechy oceniania ukierunkowanego na ucznia i jego potrzeby w procesie edukacyjnym. W dalszych 

rozważaniach uwaga zostanie skierowana na przedmiot i kryteria oceny ucznia oraz metody, techniki i narzędzia gromadzenia informacji 

o uczniach. Następnie omówiony zostanie aspekt poprawności fonetycznej w kontekście oceniania sprawności mówienia. Wyjaśnione 

zostaną przy tym pojęcia: fonetyka, wymowa, wymowa standardowa oraz poprawność fonetyczna. Za sprawą rozważań osadzonych  

w ramach teoretycznych, popartych aktualnymi badaniami naukowymi, wyjaśnione zostanie, jaką rolę i funkcje pełni ocenianie produkcji 

ustnej na lekcji języka niemieckiego we współczesnej polskiej szkole. Wystąpienie zamyka krótkie podsumowanie wniosków płynących 

z przeprowadzonej analizy. 

 

 

Katarzyna Nosidlak, dr  

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

 

Osobowość ucznia a ocena jego wypowiedzi ustnej 

 

Liczne badania potwierdzaj istotne znaczenie osobowości jednostki w procesie przyswajania języka obcego (por. m.in. Biedroń 2011). 

Co więcej, obecnie wskazuje się również na wpływ tej zmiennej indywidualnej na jakość i poziom wypowiedzi ustnych w języku obcym 

(por. Liang i Kelsen 2018). 

W psychologii uważa się, iż osobowość jednostki kształtuję się we wczesnym dzieciństwie (por. np. Kabbal 2006). Dlatego też ocenianie 

uczniów przez pryzmat ich osobowości budzi wątpliwości natury etycznej – problem ten jest sygnalizowany m.in. w Europejskim systemie 

opisu kształcenia językowego, przy okazji omawiania znaczenia tzw. kompetencji egzystencjalnej (Rada Europy 2001). 

Pomimo tych kontrowersji, jak pokazała przeprowadzona przez autorkę analiza oficjalnego dyskursu pedagogicznego odnoszącego się 
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do standaryzowanych wytycznych odnośnie oceniania wypowiedzi ustnych, kryteria w tego typu specyfikacjach zdają się faworyzować 

określone cech osobowości jednostki, które w rezultacie mogą mieć istotny wpływ na ostateczny wynik uzyskany przez ucznia.  

W konsekwencji, w swoim wystąpieniu autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w świetle obecnej wiedzy psychologicznej,  

za możliwe uznaje się wykształcenie określonych zachowań (tzw. stanów osobowościowych) wśród uczniów, nieposiadających 

pożądanych cech osobowości i na ile proces ten może zależeć od nauczyciela.  

 

 

Sabina A. Nowak, dr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Ocenianie zorientowane na uczenie w kontekście kształcenia transformatywnego 

 

Ocenianie zorientowane na uczenie (ang. learning-oriented assessment -  LOA) akcentuje i przedkłada proces uczenia się nad nauczanie 

oraz diagnozowanie postępów. Istotą uczenia transformatywnego według Mezirowa jest zmiana sposobu interpretowania i nadawania 

znaczeń indywidualnym doświadczeniom. Głównym problemem poruszonym w prezentacji będzie implementacja i konsolidacja 

oceniania zorientowanego na uczenie się osadzonego w kontekście edukacji na szczeblu wyższym. Mimo iż LOA zakłada włączenie 

różnych systemów oceniania w proces edukacyjny, nie polega na zestawieniu zakładanych efektów kształcenia z indywidualnymi 

punktami widzenia i nawykami mentalnymi uczących się. Tematem wystąpienia jest proces określenia i zapewnienia jakości kształcenia, 

który skupia się na uczących się i mierzony jest na podstawie dowodów w postaci kognitywnych, afektywnych i psychomotorycznych 

wypowiedzi oraz działań jednostek. Prezentacja ma na celu zwrócenie uwagi na kluczowe aspekty oceniania zorientowanego na uczenie, 

ze szczególną uwagą skierowaną na krytyczną refleksję, będącą zdaniem Mezirowa „istotą uczenia się”, a transformacją, będącą 

„celem” edukacji dokonującą się dzięki metarefleksyjnej samoocenie. Prezentacja porusza zagadnienia związane z zapewnieniem 

jakości kształcenia, indywidualizacją oceniania oraz autonomizacją procesu kształcenia w kontekście partnerskiego uczenia się (peer-

shared learning). 

 

 

Anna Pado, dr 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Kształtowanie i ocena poprawności językowej jako element warsztatu zawodowego nauczyciela 

 

Kształtowanie poprawności u uczących się jest stałą troską nauczycieli, niezależnie od rodzaju kursu, jego profilu i intensywności. 

Poprawność to również ważny, chociaż nie nadrzędny cel wskazany w podstawie programowej, ponieważ za podstawowy cel kształcenia 

w szkolnej edukacji językowej przyjęto cele komunikacyjne. Jednakże niezależnie od tego zapisu w nauczaniu szkolnym (i nie tylko 

szkolnym) w dalszym ciągu obserwuje się nadmierne przywiązanie nauczycieli do doskonałości formalnej. Jest to źródłem frustracji 

zarówno u uczniów, którzy nigdy przecież nie osiągną tej doskonałości, jak i u samych nauczycieli, którzy właśnie tym kryterium będą 

mierzyć swój sukces dydaktyczny. Ten kult formalnej poprawności ułatwia wprawdzie nauczycielowi kontrolę i ocenę (liczenie punktów 

aż do wartości ułamkowej), jednak zaprzecza podejściu komunikacyjnemu, który pozostaje czystą deklaracją. W konfrontacji z błędami 

uczniów nauczyciel do swoich działań dotyczących kształtowania i oceny poprawności bardzo często przenosi własne doświadczenie 

ucznia i studenta, którego sukces w opanowaniu języka również mierzono liczbą popełnianych błędów wyrażanych w procentach  

i ułamkach. Niniejszy referat ma na celu zaprezentowanie jednego z elementów programu kształcenia przyszłych nauczycieli dotyczącego 

pracy nad poprawnością. Przedstawiony zostanie komplet działań studenta specjalizacji nauczycielskiej, który wdrażany jest do 

właściwego rozumienia hierarchii celów edukacyjnych i poprzez działania praktyczne przygotowywany jest do korekty błędów językowych 

uczniów i oceny poprawności ich produkcji językowej. 

 

 

Justyna Pakos, mgr 

Uniwersytet Lingwistyczny w Niżnym Nowogrodzie, Rosja/ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Ocenianie w procesie nauczania języka polskiego jako obcego osób rosyjskojęzycznych. Ocenianie jako 

motywacja studentów do nauki języka polskiego – czy zawsze się sprawdza? 

 
Ocenianie w procesie nauczania języka polskiego jako obcego osób rosyjskojęzycznych jest dla nauczyciela zadaniem ważnym, lecz 

trudnym. Widoczna różnica w systemie edukacji rosyjskiej i systemie edukacji polskiej pokazuje, dlaczego rosyjscy studenci tak naprawdę 

uczą się w uniwersytetach, politechnikach, szkołach wyższych. Rosyjskie wykształcenie niestety jest w 90% przypadków płatnym, dlatego 

placówki edukacyjne „walczą” o każdego studenta- w tym wypadku klienta. Lektorat z języka polskiego jako obcego, który odbywa się  

w Centrum Słowiańskich Języków i Kultur ma dwojaki charakter. Z jeden strony języka polskiego, jak fakultatywu uczą się obowiązkowo 

studenci o specjalności filologia. Z drugiej strony języka polskiego może uczyć się każdy, kto ma na to ochotę i możliwości finansowe. 

Organizowane są bowiem popołudniowe kursy języka polskiego dla wszystkich chętnych mieszkańców Niżnego Nowogrodu i okolic. Tutaj 

w większości pojawiają się ludzie zmotywowani, którzy planują wyjechać do Polski, studiować tam, pracować, dostać Kartę Polaka, dzięki 

swoim korzeniom. Referat ma za zadanie pokazać różnicę w ocenianiu studentów zmotywowanych do nauki i tych, dla których język 

polski to dyscyplina obowiązkowa. 

 



20 

Ewa Papierz-Łapsa, mgr 

Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 

 

Zaburzenie stabilizacji zawodowej nauczycieli języka niemieckiego w kontekście koncepcji roli społecznej 

 

W dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i postępu technologicznego przeobrażeniom podlega wiele 

obszarów szkolnej rzeczywistości. Od nauczycieli wymaga się profesjonalizmu w postaci coraz wyższych kwalifikacji zawodowych  

i kompetencji, ale i pełnienia określonych ról społecznych. Nowe uwarunkowania funkcjonowania edukacji stwarzają trudności  

w konstruowaniu nauczycielskiej tożsamości, gdyż dokonywane zmiany zaburzają stabilizację zawodową i wywołują lęk o przyszłość. 

Wyzwaniem staje się próba odpowiedzi na uniwersalne pytania o tożsamość zawodową nauczyciela, o umiejętność łączenia w sobie 

wyjątkowego poczucia służby, powołania i pełnionej misji. Ta szczególna sytuacja dotyka nauczycieli języka niemieckiego i innych języków 

obcych kolejnych. 

Celem referatu jest ukazanie, jak germaniści postrzegają zmieniającą się szkołę i jak oceniają proces kształcenia, który sami 

współtworzą. Przeprowadzone badanie biograficzne, analizowane w oparciu o koncepcję roli społecznej nauczyciela autorstwa Krzysztofa 

Rubachy (2000), jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak zmienia się rola społeczna nauczycieli języka niemieckiego wobec zmiany  

w systemie edukacji wynikającej z reformy zapoczątkowanej w 2017 roku i jakie rodzi dylematy. Jako podsumowanie zostaną 

zaprezentowane wypowiedzi uczestników badania ilustrujące zaburzenie stabilizacji zawodowej, które skutkuje krytycznym 

nastawieniem do zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, zakłóconym stosunkiem do świata, kultury i drugiego człowieka.  

 

 

Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. dr hab. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

Składnia zdania złożonego w języku francuskim – ocena kompetencji studentów redagujących dyplomowe 

prace magisterskie 

 

Zgodnie z przyjętymi przez większość kierunków filologicznych efektami kształcenia dla studiów II° kompetencje studentów-

dyplomantów sytuować się powinny na poziomie C1-C2 (bliskim dwujęzyczności) ESOKJ. Osiągnięcie takiego poziomu opanowania 

wszystkich sprawności językowych jest często kwestią silnie zindywidualizowaną, nie mniej jednak redakcja dyplomowej pracy 

magisterskiej wymaga opanowania wszystkich podsystemów języka w stopniu umożliwiającym powstanie pracy pisemnej noszącej 

znamiona pracy naukowej. W proponowanym wystąpieniu omawiamy opanowanie przez studentów redagujących prace magisterskie 

systemu francuskiej składni, a dokładniej – składni zdania złożonego. Przy czym, refleksja nie ma na celu kontrastywnej (francusko-

polskiej) analizy zdań idiosynkratycznych a ocenę realnej kompetencji składniowej wraz z jej systematyką i typologią. 

 

 

Mirosław Pawlak, prof. dr hab. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Kaliszu 

 

Skuteczne ocenianie gramatyki: od tradycyjnych testów do zadań komunikacyjnych 

 

Ocenianie gramatyki języka obcego stanowi najczęściej odzwierciedlenie sposobu jej nauczania, a co za tym idzie jest zazwyczaj 

niezwykle tradycyjne. Tak wiec na różnych etapach edukacyjnych używane są rutynowo typowe testy gramatyczne, wymagające od 

uczących się wstawienia słów w odpowiedniej formie, parafrazowania zdań, tłumaczenia ich fragmentów czy też wybrania poprawnej 

odpowiedzi. Sytuacja wygląda niestety bardzo podobnie na studiach filologicznych, choć tam podczas egzaminu na koniec roku pojawia 

się także komponent ustny, gdzie gramatyka jest jednym z kryteriów oceny, ale nacisk jest zazwyczaj położony na poprawność 

wypowiedzi, ale już nie na precyzję w wyrażaniu znaczeń i stosowność wypowiedzi w danym kontekście (Larsen-Freeman, 2003). Celem 

referatu jest pokazanie, że ocenienie gramatyki, niezależnie od etapu edukacyjnego, powinno się koncentrować zarówno na 

deklaratywnej wiedzy eksplicytnej, jak również na proceduralnej wiedzy implicytnej, bądź też takiej, która została w wysokim stopniu 

zautomatyzowana (Ellis, 2009; DeKeyser, 2010, 2017). Podjęta także zostanie próba pokazania, w jaki sposób cel ten można osiągnąć 

przy zastosowaniu odpowiednio skonstruowanych zadań, które wymagają użycia określonych struktur gramatycznych w komunikacji.  

 

 

Beata Peć, dr 

Uniwersytet Warszawski  

 

Otwarte formy pracy w glottodydaktyce – specyfika oceniania w edukacji szkolnej  

oraz w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych 

 

Otwarte formy pracy są obecnie z powodzeniem wykorzystywane zarówno na lekcjach języków obcych, jak i w kształceniu akademickim. 

Niejednokrotnie trudność może stanowić ocenianie pracy uczących się ze względu na jego specyfikę - a więc sumującą i kształtującą 

ocenę realizacji celów nauczania w edukacji szkolnej oraz efektów kształcenia w ramach dydaktyki szkoły wyższej. Pojawia się pytanie, 

w jaki sposób oceniać pracę uczących się podczas pracy swobodnej, podczas pracy w formie glottodydaktycznych stanowisk, podczas 
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pracy w formie planów tygodniowych czy pracy projektowej. Zagadnienia te zostaną poddane teoretycznej analizie oraz omówione na 

podstawie empirycznych badań własnych w dwóch obszarach glottodydaktycznego kształcenia. Na tej podstawie sformułowane zostaną 

wnioski i zarysowane perspektywy badawcze w odniesieniu do glottodydaktycznej edukacji szkolnej oraz akademickiego kształcenia 

nauczycieli języków obcych. 

 

 

Wioletta Piegzik, dr 

Uniwersytet Szczeciński 

 

Oceniająca funkcja intuicji językowej 

 

Wśród dyspozycji mentalnych partycypujących przy ocenie poprawności gramatycznej oraz semantycznej wypowiedzi językowych na czoło 

wysuwa się intuicja. ,,Tak, w ten sposób powiedziałbym. Nie, to się tak nie mówi’’ – słyszymy z ust rodzimego użytkownika języka, który 

mimo tego, że często nie ma wykształcenia filologicznego i nie potrafi podać zasady gramatycznej ani uzasadnić swojej decyzji, wie i jest 

kompetentny. Jego ocena jest szybka, pewna i poprawna. Słowniki i encyklopedie językoznawstwa (np. Polański 2003, Dubois 2007) 

definiują intuicję językową jako zdolność użytkownika języka do oceny sformułowanych wypowiedzi językowych, która wynika z jego 

zinterioryzowanej gramatyki. Mowa tu o intuicji rodzimego użytkownika języka, która stanowi wzorzec dla oceny gramatyczności  

i akceptowalności wypowiedzi językowych. Co decyduje o sile czy niezawodności tej intuicji językowej ? Na czym jeszcze opiera się 

intuicyjna ocena? W referacie postaramy się odpowiedzieć na te pytania. 

Kolejną istotną kwestią podjętą w wystąpieniu będzie zagadnienie intuicji u uczącego się JO, który pomimo szeregu deficytów i niepełnej 

kompetencji językowej korzysta także, podobnie jak rodzimy użytkownik, z podpowiedzi i formułowanych ocen swojej kształtującej się 

intuicji. Na wzór interjęzyka zaproponujemy pojęcie interintuicji oraz ukażemy, jakie elementy sprzyjają, a jakie blokują jej szybkość, 

pewność i poprawność. 

 

 

Katarzyna Posiadała, mgr 

Uniwersytet Warszawski  

 

Rola samooceny w procesie uczenia się języków obcych wśród uczących się języków obcych w wieku 

senioralnym 

 

Samoocena stanowi jeden z kluczowych elementów w nauce języka obcego, dzięki której uczący się mogą stać się bardziej świadomi 

swoich mocnych i słabych stron, a co za tym idzie, stać się bardziej świadomymi, refleksyjnymi odkrywcami języka obcego. Szczególnie 

w tej specyficznej grupie uczących się, jaką są seniorzy, umiejętność autoewaluacji winna być kształtowana, gdyż jest ona narzędziem, 

które pomaga uczącemu się w rozwijaniu jego autonomii, w zindywidualizowaniu celów uczenia się i całego procesu kształcenia przez 

dopasowanie go do potrzeb uczącego. Celem wystąpienia jest ukazanie problematyki związanej z rozwijaniem umiejętności samooceny 

wśród seniorów. Poruszone zostaną m.in. trudności, jakie mogą wystąpić w procesie samooceny w tej grupie wiekowej, a także 

zaproponowanie zostaną działania wspierające ten proces. Proponowane rozwiązania mogą wzmacniać i modernizować warsztat pracy 

nauczycieli języków obcych pracujących z seniorami. 

 

 

Ewa Półtorak, dr 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Informacje zwrotne a kształcenie językowych kompetencji komunikacyjnych 

 
Problematyka ewaluacji jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów badawczych przez współczesnych dydaktyków. Można 

powiedzieć, że jest ona jednym z kluczowych aspektów procesu dydaktycznego a jej efekty przekładają się na efektywność całego 

procesu nauczania/uczenia się. Co więcej, ewaluacja jest procesem wielowymiarowym, który może być rozpatrywany w odniesieniu do 

każdego z elementów szeroko rozumianego systemu (układu) kształcenia. W praktyce szkolnej, najczęstszym przedmiotem ewaluacji są 

działania uczniów, a jednym z podstawowych celów podejmowanych czynności ewaluacyjnych jest pozyskanie informacji na temat ich 

postępów w nauce. Informacje te dostarczają jednocześnie nauczycielowi relewantnych wskazówek na temat skuteczności 

podejmowanych przez niego szeroko rozumianych działań dydaktyczno-pedagogicznych. 

Celem referatu jest refleksja nad rolą informacji zwrotnych (tzw. feedbacku) w procesie nauczania/uczenia się języków obcych oraz 

czynnikami warunkującymi ich skuteczność w odniesieniu do poszczególnych uczestników procesu dydaktycznego. Punktem odniesienia 

dla podjętych rozważań będzie proces kształcenia językowych kompetencji komunikacyjnych na poziomie początkującym na przykładzie 

języka francuskiego jako (co najmniej) drugiego języka obcego. 
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Dorota Pudo, dr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Ocena i samoocena postępów w nauce języka jako podstawa kształtowania „językowego  

Ja realnego” uczniów 

 

W referacie chciałabym nawiązać do teorii motywacyjnego systemu Ja językowego (L2 Motivational Self System) Zoltána Dörnyei'a 

(2005). Autor, opierając się na wypracowanej na gruncie psychologii koncepcji możliwych Ja, postuluje istnienie Ja idealnego  

i powinnościowego specyficznie związanego ze sferą uczenia się języka obcego (ideal L2 self, ought-to L2 self). Te struktury, opisywane 

przez autora głównie jako wyobrażenia upragnionego bądź oczekiwanego przez innych Ja, władającego językiem obcym, okazują się  

w badaniach dobrym predyktorem motywacji do uczenia się języka obcego, rozumianej zwykle jako wybór danego języka oraz wysiłek, 

jaki uczeń zamierza włożyć w naukę. W teoriach psychologicznych, którymi Dörnyei się inspirował, szczególnie u E. T. Higginsa, 

samoregulacyjna (a więc motywacyjna) siła standardów Ja (czyli Ja idealnego i powinnościowego) płynie z rozbieżności między nimi  

a Ja realnym (actual self), czyli koncepcją Ja. Wydaje się zatem ciekawe przyjrzenie się miejscu językowego Ja realnego w teorii 

motywacyjnego systemu Ja językowego, a także sposobom kształtowania się tej struktury u uczniów. Rola oceny (nauczyciela, podczas 

egzaminów), a także samooceny w tym procesie zapewne jest kluczowa, i to na niej chciałabym skoncentrować się w referacie,  

ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że – ze względu na specyfikę problematyki dotyczącej struktury Ja – może być modyfikowana 

przez zmienne takie jak atrybucje korzystne dla ego czy inne, świadome lub nieświadome, strategie ochrony Ja lub czynniki afektywne. 

 

 

Agnieszka Rabiej, dr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Specyfika testowania i oceny biegłości językowej u młodzieży na przykładzie egzaminów certyfikatowych  

z języka polskiego jako obcego 

 

System certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego został wprowadzony w Polsce w 2004 r., umożliwiając tym samym zdawanie 

egzaminów z języka polskiego jako obcego wówczas wyłącznie osobom dorosłym, na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C2. 

Kilkanaście lat później, bo w 2017 r. po raz pierwszy włączono do tego systemu także egzamin dla uczniów w wieku szkolnym (14-17 

lat), początkowo tylko na poziomie B1, a w 2018 r. również na poziomie B2.  

Celem referatu jest omówienie specyfiki testów z języka polskiego jako obcego adresowanych do młodzieży oraz przedstawienie badań 

własnych, opartych na wynikach egzaminów certyfikatowych uczniów w tej grupie wiekowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska 

społeczno-językowego, z którego oni pochodzą. Istotną część referatu stanowią ponadto: porównanie wskaźników biegłości językowej 

wg skali ESOKJ (2003, 2017) z profilem kompetencji językowych młodszych zdających egzaminy z języka polskiego jako obcego oraz 

refleksja nad procesem tworzenia narzędzi pomiaru, dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych tych uczniów.  

 

 

Jacek Rysiewicz, dr 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Diagnoza uzdolnień językowych uczniów czy selekcja uczniów uzdolnionych językowo? Kilka uwag o szkolnych 

egzaminach językowych uzdolnień kierunkowych 

 

Diagnozę, ocenianie, i ewaluację łączy to, że przeprowadzane są przy pomocy obiektywnej, zewnętrznej, i nie arbitralnej procedury  

w postaci różnych narzędzi pomiaru: testów, skal opisowych, obserwacji, kwestionariuszy, czy innych. Diagnozę od oceniania i ewaluacji 

różni między innymi to, że tę pierwszą przeprowadza się przed podjęciem interwencji dydaktycznych, a te drugie po. Ocenianie osiągnięć 

jest wypadkową zarówno efektu działań dydaktycznych jak i całego zespołu zmiennych indywidualnych ucznia, a ewaluacja jest oceną 

zastosowanych przez nauczyciela dydaktycznych procedur i jej celem jest weryfikacja tychże. Innymi słowy ocenianie jest skierowane na 

ucznia, a ewaluacja na nauczyciela. Oczywistym w obliczu powyższego jest, że w kontekście predyspozycji językowych, definiowanych 

jako zdolności do uzyskania pewnego efektu dydaktycznego w postaci przyrostu wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych  

w efekcie działań dydaktycznych nauczyciela, nie można mówić o ocenianiu tychże ‘zdolności do’ tylko o ich diagnozie. Diagnoza 

uzdolnień językowych, dokonana w oparciu o trafny teoretycznie model predyspozycji językowych, ma doprowadzić do określenia profilu 

uzdolnień, którego znajomość doprowadzi do lepszej synergii pomiędzy profilem zasobów uczniowskich a sposobami uczenia 

się/nauczania języka obcego. A to zgodnie z ogólnie panującym przeświadczeniem, że wszyscy posiadają uzdolnienia do języków i tylko 

ich konfiguracja w profilu uzdolnień jest różna i możliwe, że nie ‘współgrająca’ z zastosowanymi przez nauczyciela interwencjami 

dydaktycznymi. Innymi słowy, w takim ujęciu akcent zostaje przeniesiony z absolutnej opozycji ‘ma - nie ma’ na ‘jakie ma?’ uzdolnienia. 

W kontekście powyższego referat omawia stosowanie tzw. testów uzdolnień językowych w procedurze naboru do klas dwujęzycznych  

w polskich szkołach wskazując na fundamentalny brak zrozumienia roli predyspozycji językowych w procesie nauczania języków obcych 

i podkreślając ich szkodliwe, również społecznie, zastosowanie jako narzędzia poza-merytorycznej selekcji a nie diagnozy uzdolnień. 
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Agnieszka M. Sendur, dr 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 

 

Kiedy rzeczywistość skrzeczy, czyli certyfikacja znajomości języków obcych dla celów specjalistycznych 

 

Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego specjalistycznego powinien stanowić gwarancję, że osoba legitymująca się takim 

dokumentem jest w stanie wykonać określone zadania zawodowe z użyciem języka obcego. Aby egzamin z języka specjalistycznego 

mierzył oczekiwane kompetencje, musi spełniać określone wymagania oraz charakteryzować się pewnymi cechami. 

Czym różni się testowanie i egzaminowanie w glottodydaktyce ogólnej i specjalistycznej? Czy w dostępnych na rynku egzaminach dają 

się zauważyć te różnice? Czy certyfikaty językowe wystawiane na podstawie egzaminów dla celów zawodowych dają pracodawcy 

gwarancję, że pracownik poradzi sobie z zadaniami zawodowymi, w których będzie musiał wykorzystać znajomość języka obcego?  

W odpowiedzi na powyższe pytania, Autorka zarysuje teoretyczne zasady rządzące testowaniem tzw. języków specjalistycznych oraz 

dokona zestawienia tych naukowych podwalin z praktyką, w postaci kilku dostępnych na rynku egzaminów specjalistycznych. W refleksji 

nad dokonanymi obserwacjami, spróbuje także rozstrzygnąć dlaczego rzeczywistość często odbiega od teorii.  

 

 

Joanna Sobańska, dr  

Uniwersytet Warszawski 

 

Osiągnięcia szkolne uczniów jako wskaźnik ich zdolności do nauki języków obcych 

 

Powszechnie stosowanym kryterium kwalifikacji uczniów do grupy zdolnych są ich szeroko rozumiane osiągniecia w nauce, do których 

zaliczyć należy przede wszystkim wysokie oceny z przedmiotu lub przedmiotów oraz uczestnictwo w konkursach, olimpiadach i turniejach 

przedmiotowych. Stosowanie tego kryterium jako wskaźnika szczególnych predyspozycji do nauki języków obcych może jednak 

negatywnie wpłynąć na trafność typowania uczniów uzdolnionych. Celem wystąpienia jest zatem ukazanie ograniczeń stosowania 

kryterium osiągnięć szkolnych uczniów, w tym ich ocen, w celu rozpoznawania uczniów uzdolnionych językowo oraz przyczyn błędów  

w tym procesie, wynikających ze stosowania wspomnianego kryterium. 

 

 

Magdalena Sowa, dr hab. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

(Samo)Ocena działań nauczyciela podczas programowania kursu języka specjalistycznego: pomiędzy 

rzetelnością źródeł informacji a trafnością treści kształcenia 

 

Nauczanie języka specjalistycznego zakłada, w dużej ilości przypadków, konstruowanie autorskiego programu kształcenia adekwatnie 

do zidentyfikowanego zapotrzebowania na owe kształcenie i specyficznych potrzeb jego odbiorców. Stworzenie programu nauczania od 

początku do końca spoczywa zasadniczo na barkach nauczyciela, który, opracowując założenia planowanego kształcenia pod kątem 

profilu odbiorców, ich potrzeb, celów i treści nauczania, jest zmuszony pozyskać właściwe informacje i dane pozwalające na jak 

najtrafniejsze dostosowanie programu nauczania do w/w czynników.  

Celem proponowanego wystąpienia jest omówienie etapu planowania kursu języka specjalistycznego przez pryzmat selekcji źródeł 

informacji, z jakich czerpie twórca kursu na potrzeby planowanego kształcenia. Kwestią kluczową w podjętej refleksji będzie 

(samo)ocena działań nauczyciela w zakresie doboru źródeł informacji, ich obiektywności i wiarygodności, a w konsekwencji finalny osąd 

jakości projektowanego kształcenia specjalistycznego i poziomu satysfakcji jego odbiorców/ uczestników. Podjęty w wystąpieniu problem 

zostanie omówiony na przykładzie studentów filologii romańskiej przygotowujących się do nauczania języka specjalistycznego w ramach 

studiów drugiego stopnia. 

 

 

Katarzyna Sowa-Bacia, dr 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 

Instrumenty pomiaru sprawności językowych w nauczaniu języka obcego dzieci przedszkolnych 

 

W związku z tym, że nauka języka obcego na etapie przedszkolnym jest obecnie w Polsce obligatoryjna, należy zastanowić się nad 

sposobami pomiaru sprawności nabywanych przez dzieci. W referacie podkreślam, jak ważne jest przeprowadzanie pomiaru sprawności 

językowych u dzieci przedszkolnych, przytaczając argumenty przemawiające za pomiarem sprawności językowych u dzieci na tym etapie 

nauczania. Argumenty te dyskutowane są w literaturze przedmiotu. Przytaczam także argumenty przeciw pomiarowi sprawności 

językowych u dzieci najmłodszych, które uzyskałam dzięki ankiecie, przeprowadzonej wśród studentek studiów podyplomowych na 

specjalności: Język angielski w przedszkolu i w szkole podstawowej. Wyodrębniam i przedstawiam trzy rodzaje instrumentów pomiaru, 

które można zastosować u dzieci najmłodszych. Należą do nich: arkusze obserwacyjne, portfolia językowe oraz pojedyncze instrumenty 

pomiaru. Prezentuje wady i zalety tych instrumentów pomiaru. Ponadto przedstawiam na nośniku DVD jeden z opisywanych w referacie 

instrumentów pomiaru, który został zastosowany przeze mnie w praktyce, a więc w badaniu empirycznym.  
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Anna Sroka-Grądziel, mgr 

Uniwersytet Gdański  

Monika Paliszewska-Mojsiuk, mgr 

Uniwersytet Gdański  

 

HSK – językowy paszport do Chin 

 

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi – 汉语水平考试) to opracowany przez Hanban (Chińskie Państwowe Biuro Międzynarodowej Promocji 

Języka Chińskiego) oficjalny egzamin znajomości języka chińskiego skierowany do obcokrajowców. Certyfikat otrzymywany po zdaniu 

tego egzaminu uznawany jest przez wielu polskich i zagranicznych pracodawców, instytucje oraz uczelnie jako wymierny wskaźnik 

poziomu kompetencji językowej. Pozytywny wynik na odpowiednim poziomie może ułatwić przyjęcie na studia wyższe w Państwie Środka, 

jak również umożliwić aplikacje na różnego rodzaju stypendia językowe i naukowe. Jednak czy egzamin ten rzeczywiście odzwierciedla 

realny poziom znajomości języka chińskiego egzaminowanych? Na podstawie analizy literatury, przybliżona zostanie struktura HSK oraz 

jego główne założenia. Przedstawimy treści i zakres odpowiednich poziomów tego egzaminu, przeanalizujemy je w odniesieniu  

do Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz podejmiemy próbę konfrontacji z krążącymi wokół niego kontrowersjami. 

Na podstawie badań własnych określimy jakie trudności przysparza ten egzamin Polakom. W prelekcji nawiążemy również do części 

ustnej – HSKK (Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi – 汉语水平考试), której głównym celem jest określenie stopnia umiejętności komunikacji 

i rozumienia komunikatów w języku chińskim. 

 

 

Jolanta Sujecka-Zając, prof. zw. dr hab. 

Uniwersytet Warszawski 

Radosław Kucharczyk, dr 

Uniwersytet Warszawski 

 

O komunikacyjnych i mediacyjnych kompetencjach egzaminatora na egzaminie z języka obcego  

(na przykładzie egzaminu certyfikacyjnego z języka francuskiego) 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu ustnego z języka obcego, który będzie spełniał merytoryczne i metodologiczne standardy, 

o których dyskutują dzisiaj wszystkie znaczące centra egzaminacyjne jest nie lada wyzwaniem. Trudności związane są zarówno  

z rzetelnym odniesieniem do wskaźników biegłości zawartymi w ESOKJ, doborem materiałów, opracowaniem zadań i kryteriów oceniania 

jak i samym przebiegiem sytuacji egzaminacyjnej, w której, zazwyczaj, egzaminator słucha, a egzaminowany samotnie zmaga się  

z wylosowanym tematem. Czy jest to postawa zgodna ze współczesnymi teoriami ewaluacji odchodzącymi od stricte psychometrycznych 

wyników? 

Naszym zdaniem, potrzebna jest refleksja nad rolą egzaminatora, który staje przed wyzwaniem takiego prowadzenia egzaminu, aby, jak 

twierdzi francuski specjalista Sébastien Georges (2013:54 [tłum. własne]) „[kandydatowi] towarzyszyć i wspierać go podczas jego 

wypowiedzi ustnej prowadząc do maksymalnego uzewnętrznienia jego kompetencji”. Jaki zatem jest, a jaki mógłby być udział 

egzaminatora/ki w organizacji sytuacji egzaminacyjnej w tym kontekście? Czy egzaminatorzy, przyzwyczajeni do tradycyjnych podziałów 

ról, są gotowi na nowe wyzwania wymagające od nich zwiększonego udziału w sytuacji egzaminacyjnej opartej na nowych kompetencjach 

komunikacyjnych i mediacyjnych (Conseil de l’Europe, 2018)? Jaki model egzaminu spełnia kryteria nie tylko rzetelności i trafności, ale 

także nie mniej ważne kryteria wrażliwości i sprawiedliwości społecznej (fr. valide, fidèle, sensible et équitable) ? Naszą refleksję 

zilustrujemy przykładami z certyfikacyjnego egzaminu z języka francuskiego prowadzonego w ramach certyfikacji językowej na 

Uniwersytecie Warszawskim.  
 

Conseil de l’Europe, 2018, Cadre européen commun de références pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de 

nouveaux descripteurs, Strasbourg: Conseil de l`Europe. 

Georges S., 2013, Evaluer la production orale au travers d'une démarche scientifique », [w :] Revue française de linguistique appliquée 2013/1 (Vol. XVIII), 

ss. 47-58. 

Smolik M., 2006, Ku porównywalności oceniania. Wykorzystanie wieloaspektowego modelu Rascha (model facets) w procesie szkolenia. Czy jeszcze 

science-fiction? http://www.ptde.org/pluginfile.php/11/mod_page/content/19/53.pdf (12.04.2017) 

 

 

Maria Stec, dr 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Ewaluacja materiałów dydaktycznych – obraz i język w podręcznikach dla dzieci 

 

Materiały kształtują pracę dziecka z językiem w szkole i w domu. Ich użytkownicy muszą pamiętać, iż żaden podręcznik nie jest doskonały 

a nauczyciel prowadzący stoi przed wymagającym zadaniem dopasowania istniejących rozwiązań do potrzeb dzieci. Artykuł opisuje zatem 

problematykę selekcji, oceny i wstępnej ewaluacji materiałów do nauczania języka obcego dzieci. Pierwsza cześć jest kompilacją wiedzy 

i osiągnięć badawczych w tym zakresie. W drugiej części planuje się określenie kryteriów oceny i na tej podstawie utworzenie listy pytań 

kontrolnych, które uwzględniają relacje multimodalne a w szczególności relacje między językiem a obrazem ewaluacji materiałów.  

W dalszej części planuje się wstępną weryfikację nowo utworzonej listy przez ekspertów oraz nauczycieli czynnych dzieci. Oczekuje się, 

iż utworzone narzędzie wzbogaci proces oceny materiałów dla dzieci.  

http://www.ptde.org/pluginfile.php/11/mod_page/content/19/53.pdf
http://www.ptde.org/pluginfile.php/11/mod_page/content/19/53.pdf
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Augustyn Surdyk, dr 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Kompetencja ludyczna jako wypadkowa nauczycielskich kompetencji miękkich 

 

W literaturze pedagogicznej (odnoszącej się do pracy nauczyciela w ogóle) i glottodydaktycznej (traktującej o pracy nauczyciela języka 

obcego) wiele miejsca poświęcono kompetencjom osoby nauczającej, jej rolom, funkcjom, typom pracy z uczniem, strategiom nauczania, 

stylom nauczania i kierowania grupą, a w końcu modelom kształcenia nauczycieli. Wydaje się jednak, że w przeważającej większości 

skupiano się na tzw. kompetencjach twardych, zdecydowanie stawiając je wyżej nad tzw. kompetencjami miękkimi i jednocześnie 

zaniedbując, jeśli nie marginalizując, przynajmniej pewien ich zakres i poszczególne składowe mogące odgrywać istotną rolę  

w nawiązaniu współpracy dydaktycznej pomiędzy ON i OU, zarazem będące w stanie rekompensować pewne niedobory w wybranych 

zakresach nauczycielskich kompetencji twardych. Referat dotyczy kompetencji nauczyciela w obliczu współczesnych wyzwań edukacji  

i zmieniającej się rzeczywistości XXI w. (w tym mentalności uczących się, ich postawy roszczeniowej, transformacji postrzegania przez 

nich nauki języków obcych i zauważalnych, nasilających się tendencji do instrumentalnego podejścia do studiów filologicznych) oraz 

powiązanych kwestii autorytetu i etyki zawodowej w kontekście warunków społeczno-ekonomicznych i statusu zawodu nauczyciela  

w Polsce. Treść referatu osadzona jest w tematyce dydaktyki autonomizującej w warunkach współpracy dydaktycznej i traktuje proces 

dydaktyczny sub specie ludi. Wnioski z badania przeprowadzonego prze autora dotyczą kształcenia obcojęzycznego na studiach 

filologicznych studentów reprezentujących niższy poziom uzdolnień do nauki języków obcych i zostaną przedstawione na płaszczyznach: 

praktycznej-dydaktycznej, instytucjonalnej i polityczno-systemowej. 

 

 

Krystyna Szymankiewicz, dr hab. 

Uniwersytet Warszawski 

 

Ewaluacja kompetencji językowej uczniów w percepcji przyszłych nauczycieli języka francuskiego 

 

Przedmiotem wystąpienia jest postrzeganie przez studentów warszawskiej Romanistyki – przyszłych nauczycieli języka francuskiego, 

problemu ewaluacji kompetencji językowej uczniów. Zagadnienie to zostanie zbadane poprzez jakościową analizę pisemnych refleksji  

w formie postów na forum internetowym oraz podsumowania praktyk, czynionych przez studentów kilku roczników podczas praktyk 

pedagogicznych. Obserwacja lekcji języka francuskiego oraz pierwsze samodzielnie prowadzone przez studentów zajęcia z tego 

przedmiotu stanowią okazję do zderzenia się wyuczonej teorii z praktyką szkolną. Prowadząc refleksję nad praktyką, studenci mają 

okazję do odkrycia posiadanych teorii osobistych dotyczących oceniania oraz do poddania ich modyfikacjom. W ten sposób zachodzi 

formułowanie własnej wiedzy praktycznej przez przyszłego nauczyciela. Właśnie ów proces kształtowania się osobistej wiedzy praktycznej 

studentów na temat ewaluacji kompetencji językowej uczniów będzie przedmiotem naszych dociekań. 

 

 

Magdalena Maria Śląska, mgr 

Uniwersytet Gdański  

 

Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych w Skandynawii 

 

Celem wystąpienia jest prezentacja systemu oceniania i ewaluacji w procesie uczenia się i nauczania języków obcych w krajach 

skandynawskich, ze szczegółowym wyróżnieniem Danii. 

Do nauczania języków obcych w całej Skandynawii podchodzi się w szczególny sposób, czego efektem jest wysoki stopień znajomości 

co najmniej jednego języka obcego. Odrębną kwestię stanowi również fakt, iż z uwagi na wzrastającą multietnolektyczność tych państw 

i stosunkowo niewielką liczbę rdzennych użytkowników danego języka skandynawskiego, posiadają one system nauczania języka 

ojczystego jako obcego, prowadzony dla imigrantów. 

Autorka wystąpienia chciałaby dokonać analizy komparatystycznej skal oceniania jakie istnieją w systemie szkolnictwa niższego  

i wyższego oraz na kursach językowych dla dorosłych w poszczególnych krajach skandynawskich. Prezentacja będzie również zawierać 

główne założenia skandynawskiej polityki językowej dotyczącej nauczania języków obcych w społeczeństwach skandynawskich. 

 

 

Małgorzata Tetiurka, mgr 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

Testowanie dzieci – czego dowiadujemy się z analizy błędnych odpowiedzi 

 

Nauczanie języków obcych w okresie wczesnoszkolnym coraz częściej przybiera formy przyjazne dziecku, co jest następstwem 

upowszechnienia wyników najnowszych badań nad procesami akwizycji języka obcego przez dzieci oraz wiedzy na temat psychologii 

rozwojowej dziecka (Cameron 2003). Jednakże ocenianie ciągle jeszcze wzorowane jest na ocenianiu dorosłych i nie uwzględnia 

specyfiki uczenia się i rozumowania małego dziecka (McKay 2006), pomimo jasnego przekazu płynącego z badań, że ocenianie, aby 

pełnić rolę informującą i kształtującą (Black i Wiliam 2006) powinno być zintegrowane z procesem uczenia i nauczania i odbywać się  
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w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. 

Programy kształcenia nauczycieli, głównie z powodu niewystarczającej liczby godzin, traktują temat oceniania stosunkowo 

powierzchownie, ograniczając się do przekazania kluczowych zasad i nie zagłębiając się w tajniki tworzenia własnych narzędzi oceniania. 

W rezultacie nauczyciele, nie czując się dość kompetentni, korzystają w większości z gotowych materiałów testowych przygotowanych 

przez specjalistów. Czy jednak materiałom tym można w pełni zaufać? Niniejsza prezentacja jest relacją z analizy zadań testowych 

przygotowujących do Sprawdzianu szóstoklasisty i z samego sprawdzianu w roku 2015 w świetle udzielonych przez uczniów błędnych 

odpowiedzi. Autorka wraz z grupą 12 nauczycielek podjęła próbę zrozumienia toku myślenia małego ucznia rozwiązującego zadania 

testowe. Uzyskane wyniki pozwalają zgodzić się z takimi autorytetami jak np. Noam Chomsky (2015), który twierdzi, iż ‘assessment (…) 

is totally artificial’ (ocenianie jest całkowicie sztuczne). 

 

 

Sylwia Twardo, mgr 

Uniwersytet Warszawski 

 

Ocenianie jako środek dydaktyczny w nauczaniu strategii czytania tekstów trudnych 

 

Przedstawione badanie jest częścią większego projektu, którego celem jest ustalenie czy i w jakim stopniu uczenie strategii czytania 

wpływa na skuteczność czytania tekstów naukowych. Uczestnicy projektu, studenci lektoratów języka angielskiego Uniwersytetu 

Warszawskiego, zostali podzieleni na grupę kontrolną i dwie grupy eksperymentalne. Na początku semestru wszystkie trzy grupy 

wykonały zadanie polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu naukowego (artykuł 1, pre-test), a pod koniec 

semestru, wykonały podobne zadanie (post-test, artykuł 3). W środku semestru wszystkie trzy grupy zapoznały się z listą 

metakognitywnych strategii czytania (Anderson 2003), jedna grupa eksperymentalna ponadto przeczytała jeszcze jeden artykuł naukowy 

(artykuł 2) i odpowiedziała na pytania, a druga grupa eksperymentalna obejrzała wideo – zrzut ekranu, prezentujące akcje anonimowego 

studenta czytającego artykuł naukowy (artykuł 2) i odpowiadającego na pytania oraz oceniała poprawność odpowiedzi i wykorzystanie 

strategii czytania.  

Celem niniejszej części badania jest ustalenie czy i w jakim stopniu trening strategii polegający na analizie i ocenie pracy (anonimowego) 

studenta on-line wpłynął na poprawę skuteczności czytania tekstów akademickich w jednej z grup eksperymentalnych w porównaniu do 

grupy kontrolnej i drugiej grupy eksperymentalnej. 

 
Anderson N.J. (2003), Scrolling, clicking, and reading English: online reading strategies in a second/foreign language, The Reading Matrix, t. 3. nr. 3, s. 1-

33 

 

 

Aleksandra Wach, dr 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Samoocena i ocena koleżeńska na lekcji języka angielskiego: opinie licealistów 

 

Samoocena i ocena koleżeńska stanowią istotne formy oceny kształtującej, której zadaniem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu ich 

kompetencji w języku obcym. Pedagogiczna wartość tych form oceny wydaje się niekwestionowana w dzisiejszym nauczaniu języka, 

współgrają one bowiem z ogólną zasadą skoncentrowania na uczniu w procesie dydaktycznym, stwarzając szansę rozwoju autonomii 

ucznia, przejęcia odpowiedzialności za własny rozwój, a także, w przypadku oceny koleżeńskiej, ucząc efektywnej współpracy (Brown 

2004; Cheng i Fox 2017). W wystąpieniu przedstawione zostaną wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na grupie 79 uczniów 

jednego z poznańskich liceów ogólnokształcących. Celem badania było poznanie doświadczeń respondentów z praktyką samooceny  

i oceny koleżeńskiej na lekcjach języka angielskiego, ich deklarowanych umiejętności dokonywania tych rodzajów oceny, a także ich 

opinii na temat przydatności różnych form oceny dla efektywnego samorozwoju. Kolejnym celem badawczym była analiza różnic 

pomiędzy odpowiedziami uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Implikacje dydaktyczne dotyczą roli przekonań uczniów w procesie 

uczenia się oraz dostosowania form oceny do potrzeb i oczekiwań uczących się. 

 
Brown, H. Douglas. 2004. Language Assessment: Principles and Classroom Practices. White Plains: Pearson. 

Cheng, Liying and Janna Fox. 2017. Assessment in the Language Classroom. London: Palgrave. 

 

 

Aleksander Wiater, dr 

Uniwersytet Wrocławski  

 

Ocena sprawności mówienia z perspektywy badań naukowych 

 

Ocena sprawności mówienia w języku obcym jest ważnym elementem pracy nauczyciela, egzaminatora i badacza. Każdy z nich ocenia 

jednak płynność wypowiedzi ustnej w sposób jemu właściwy: nauczyciel biorąc pod uwagę możliwości i potencjał ucznia, egzaminator 

dokonując oceny sumującej kandydata, a badacz wg wybranych i najbardziej trafnych dla przedmiotu badań mierników. W przypadku 

pierwszych dwóch ewaluacji ważną rolę odgrywa stanowisko oceniającego względem wagi popełnionych błędów mających wpływ na 

efektywność i skuteczność porozumiewania się. Ponadto, istotne znaczenie odgrywają również przyjęte w ocenie kryteria oraz tzw. 

czynnik ludzki (zmęczenie, zniechęcenie, znużenie, uprzedzenia, itp.). Może to powodować znaczne różnice w ostatecznej ewaluacji 

ucznia czy też kandydata przez oceniających. Kryteria badawcze dążą ze swej strony do wyeliminowania subiektywności poprzez dodanie 
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do oceny jakościowej, wskaźnika ilościowego. Przedmiotem rozważań jest zatem analiza skuteczności wybranych mierników 

konwersacyjnych stosowanych przez badaczy komunikacji. Zaprezentowane techniki badawcze odwołują się niejednokrotnie do wzorów 

matematycznych, wynikających z pewnej wizji zależności. Są one przy tym efektem standaryzacji, która stwarza możliwości gruntownego 

zbadania aktywności konwersacyjnej osób uczestniczących w komunikacji. 

 

 

Halina Widła, prof. dr hab. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Uczenie się poprzez nauczanie jako element oceny i samooceny 

 

Celem wystąpienia jest pokazanie jednej z możliwości, jakie daje wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych  

w ocenie i samoocenie kompetencji językowych, w oparciu o teorię LDL (z niemieckiego Lernen durch Lehren). 

Uczenie się poprzez nauczanie, od wieków popularne w Indiach, rozpowszechnione w średniowiecznej Europie, ustąpiło miejsca szkole, 

w której wiedzę przekazywał mistrz. Choć pojawiało się w zaleceniach niektórych pedagogów, stosowane było raczej sporadycznie. 

Współcześnie najbardziej znanym propagatorem tej metody pracy z uczniami stał się nauczyciel francuskiego Jean-Pol Martin, któremu 

udało się zastosować taki system na Uniwersytecie Bawarskim. 

Trudno nie docenić szansy, jaką stwarzają multimedia w sytuacji konieczności zindywidualizowanego nauczania języków. Nie stały się 

jednak panaceum na uczenie się w autonomii. Pojawia się też problem oceny postępów. Jednym z elementów pomagających  

w samoocenie może stać się LDL.  

W opisywanych przypadkach nauczania poprzez uczenie się wykorzystana została wiedza językowa magistrantów zdobyta na studiach 

licencjackich. Takie podejście, połączone z przeświadczeniem, że samodoskonalenie w unikatowej specjalności łączy się  

z uzupełnieniem oferty dydaktycznej własnego autorstwa udostępnionej w sieci, okazało się skutecznie motywującym i praktycznie 

korzystnym rozwiązaniem. 

 

 

Marta Zachariasz-Janik, mgr 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

 

Analiza porównawcza egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w systemie polskim  

i International Baccalaureate ze szczególnym uwzględnieniem oceny sprawności mówienia 

 

Coraz więcej uczniów w polskich szkołach rozważa naukę w ramach programu International Baccalaureate. W ramach dwuletniego 

kursu, odbywającego się w całości w języku angielskim (rzadziej francuskim lub hiszpańskim) uczniowie realizują kursy na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym, które wybierają z sześciu grup przedmiotowych. Drugi język obcy jest nauczany w tym systemie od poziomu 

A1 (ab initio) lub jako kontynuacja na poziomach standard level i higher level. Na maturę składa się kilka elementów: Written assignment, 

czyli praca pisemna redagowana przez uczniów samodzielnie w domu, części ustne Internal Oral i Individual Oral oraz pisemna część 

testowa porównywalna z tradycyjną polską maturą, czyli Paper 1 i Paper 2. 

Jako doświadczony nauczyciel przygotowujący do matury IB z języka niemieckiego autorka referatu chciałaby przedstawić analizę 

porównawczą polskiej matury z języka niemieckiego i matury IB, ze szczególnym uwzględnieniem oceny sprawności mówienia jako 

kompetencji komunikacyjnej. Dla polskich nauczycieli ten element egzaminu maturalnego z języka obcego w systemie IB wydaje się 

szczególnie interesujący i odmienny, ponieważ egzamin jest w całości nagrywany i wysyłany do oceny zewnętrznej. 

 

 

Elżbieta Zawadowska-Kittel, dr 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 

Kompetencje w zakresie oceniania polskich nauczycieli języków obcych szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

 

Kontrolowanie i ocenianie jest niezbędnym ogniwem dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, stąd potrzeba odpowiednich 

kompetencji nauczyciela. Analizując ten obszar kompetencji, trzeba mieć świadomość, że ocenianie jest jednym z najważniejszych 

elementów procesu nauczania i uczenia się, decydującym o jego jakości. Ponadto w miarę zmieniającej się kultury pedagogicznej 

sposoby oceniania muszą być tak modyfikowane, aby spełnić oczekiwania współczesnego świata. W świetle prowadzonej obecnie 

reformy edukacji stan wiedzy na temat kompetencji nauczycieli języków obecnych w zakresie oceniania ma znaczenia szczególnie ze 

względu na to, iż może umożliwić ocenę status quo w tym zakresie w wpłynąć pozytywnie na modyfikacje programów kształcenia 

nauczycieli. 

W referacie przedstawiony zostanie projekt planowanych dociekań empirycznych związanych z tym tematem obejmującym trzy cykle 

badawcze prowadzone w środowisko studentów-kandydatów na nauczycieli języków obcych, w środowisku nauczycieli języków obcych 

praz w środowisku pracowników wyższych uczelni prowadzących zajęcia przygotowujące nauczycieli do zawodu. Zaprezentowany będą 

też wyniki pilotażu eksploracyjnego prowadzonego w środowisku studentów-kandydatów dla nauczycieli oraz pilotażowe wyniki badań 

wśród nauczycieli, a także własny pogląd autorki na temat programu kształcenia nauczycieli. 

W zmieniającej się w Polsce rzeczywistości edukacyjnej ma charakter przełomowy. Mimo wagi problemu, jaki stanowią kompetencje 

nauczycieli języków obcych w zakresie testowania i oceniania, tematyka nie została podjęta w polskich badaniach naukowych na szeroką 

skalę. 
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Joanna Zawodniak, dr hab. prof. UZ 

Uniwersytet Zielonogórski 

Mariusz Kruk, dr 

Uniwersytet Zielonogórski 

Mirosław Pawlak, prof. dr hab. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie  

 

Ocenianie nudy na zajęciach z praktycznej nauki języka angielskiego z perspektywy makro i mikro 

 

Mimo iż konstrukt nudy jest od lat szeroko omawiany i badany na gruncie psychologii i psychologii wychowawczej, w dydaktyce języków 

obcych poświęca mu się niewiele miejsca (zob. Chapman, 2013). Dla nauczycieli nuda jest zazwyczaj równoznaczna z lenistwem, a także 

bywa mylona z lękiem ucznia bądź z jego cechami osobowościowymi (zob. Macklem, 2015). Jednocześnie badacze alarmują, że nuda 

jest jedną z najczęściej doświadczanych w szkole emocji (zob. Pekrun, Goetz, Daniels, Stupinsky i Perry, 2010), co implikuje, że warto 

się jej przyglądać, oceniać jej przebieg, diagnozować przyczyny i poszukiwać sposobów radzenia sobie z tym problemem. Celem 

wystąpienia jest ewaluacja dostępnych narzędzi badania nudy, jakie można wykorzystać na zajęciach z PNJA. Autorzy omówią sposoby 

ilościowego i jakościowego pomiaru nudy, ilustrując je przykładami nielicznych wciąż badań nad tą zmienną, w tym także własnych (zob. 

Kruk i Zawodniak, 2017, 2018), ze szczególnym uwzględnieniem podejścia hybrydowego. Zostaną także przedstawione ograniczenia 

tychże narzędzi oraz możliwości wzbogacenia istniejącego już instrumentarium badawczego. 

 

Chapman, K. E. (2013). Boredom in the German foreign language classroom. Niepublikowana praca doktorska. Madison, WI: University of Wisconsin-
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i M. Smoluk (red.), Interdisciplinary views on the English language, literature and culture (ss. 177-191). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. 

Macklem, G. L. (2015). Boredom in the classroom: Addressing student motivation, self-regulation, and engagement in learning. New York: Springer. 

Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L. M., Stupinsky, R. H. i Perry, R. P. (2010). Boredom in achievement settings: Exploring control-value antecedents and 
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Paweł Zbytniewski, mgr 

Zespół Szkół, Mogilno 

 

Błędy w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO) popełniane przez nauczycieli języków obcych szkół 

ponadgimnazjalnych 

 
Nauczyciele przyznają, że ocenianie należy do jednych z najistotniejszych i zarazem najtrudniejszych zadań w ich pracy. Dlatego też 

prawdopodobieństwo popełnienia błędu w tym zakresie jest stosunkowo duże. Jak pokazują statystyki prowadzone przez Kujawsko-

Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, zdecydowana większość skarg kierowanych do tej instytucji, głównie przez rodziców 

uczniów, dotyczy właśnie wspomnianego procesu. Podstawowym dokumentem, na podstawie którego dokonuje się oceny osiągnięć, 

postępów uczniów w polskim systemie edukacji, są tzw. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO), nazywane często Przedmiotowym 

Systemem Oceniania (PSO). Warto przy tym wspomnieć, iż w przypadku jakichkolwiek zażaleń to właśnie one podlegają kontroli 

dokonywanej przez właściwe organa, przeważnie przez przedstawicieli kuratorium oświaty. Niesłychanie istotne jest zatem, aby były one 

przygotowane prawidłowo, tzn. pozbawione jakichkolwiek błędów. 

Niniejszy referat stanowi próbę klasyfikacji błędów, jakie można zauważyć w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. Analizie poddano  

5 takich dokumentów przygotowanych przez zespoły przedmiotowe nauczycieli języków obcych z różnych szkół ponadgimnazjalnych 

województwa kujawsko-pomorskiego. Celem badania jest również ustalenie przyczyn powstania tychże błędów. Ponadto w referacie 

zostanie przedstawiona propozycja ich poprawy oraz sposoby zapobiegania ich powstaniu w przyszłości.  

Wnioski z przeprowadzonej analizy mogą zostać wykorzystane między innymi przez przewodniczących oraz członków przedmiotowych 

zespołów języków obcych przy opracowywaniu, modyfikowaniu bądź poprawianiu Przedmiotowych Zasad Oceniania (PZO), jak również 

przez dyrektora szkoły w celu podniesienia jakości pracy placówki w procesie oceniania, a także przez samych uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów). Mogą przyczynić się również do eliminowania błędów popełnianych przez nauczycieli języków obcych w ocenianiu, 

a przy okazji skutkować zwiększeniem jego przejrzystości, rzetelności oraz wzrostu wśród uczniów poczucia jego sprawiedliwości. 
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WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 

 

 

Małgorzata Bielicka, dr hab. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Najważniejsze zasady nauczania w modelu dwujęzycznym 

 

Warsztat kierowany jest do nauczycieli, którzy pragną zapoznać się z nauczaniem dwujęzycznym na niższych poziomach edukacyjnych 

(poziom przedszkolny i wczesnoszkolny), chociaż płynąca z niego wiedza i umiejętności pomogą także nauczycielom pracującym  

z młodzieżą klas VII i VIII obecnej szkoły podstawowej. Zapraszam nauczycieli zarówno języków obcych, jak i nauczycieli innych 

przedmiotów szkolnych, pragnących nauczać w modelu dwujęzycznym. 

Na początku opiszę model nauczania dwujęzycznego na podstawie dwóch pracujących wg niego placówek: przedszkola i świetlicy,  

a następnie zastanowimy się wspólnie, jakie są najważniejsze cele lekcji w modelu dwujęzycznym oraz jakie zasady dydaktyczne 

pomagają je prawidłowo realizować. 

W ostatniej części warsztatu spróbujemy w grupach zastanowić się, jak można przekazać dwujęzycznie wybrany konkretny wycinek 

wiedzy (przyrodniczej, geograficznej czy historycznej) na lekcjach realizowanych w modelu nauczania dwujęzycznego. 

 

 

Anna Czura, dr 

Uniwersytet Wrocławski 

Brian North, dr 

Eurocentres, Zurich, Szwajcaria 

 

QualiMatrix: An online tool to support CEFR implementation 

 

This workshop will introduce the CEFR QualiMatrix tool currently being finalised in the ECML project: A Quality Assurance Matrix for CEFR 

use. Addressed primarily to teachers, teacher educators, curriculum planners, administrators and other decision makers responsible for 

language policies and education at different institutional levels, this interactive online tool offers users an opportunity to self-audit the 

quality of curriculum/course design, teaching and assessment in relation to indicators describing aspects of CEFR-based language 

pedagogy. The results of the self-assessment are presented in the form of graphic profiles for substages of planning, implementation 

and evaluation, plus for the quality principles (e.g. relevance, validity, sustainability), which help users to reflect on their current practices 

and guide them to select from a range of promising practices in CEFR implementation provided for further study. During the workshop, 

participants will be able to try out the matrix tool, simulating an audit of CEFR use in their context, analyse the results and discuss the 

experience. 

 

 

Danuta Gałyga, dr 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

Standaryzacja testów. Jak badać trafność, rzetelność danego testu? Wybrane procedury i techniki ewaluacji 

testów 

 

Najpopularniejszym sposobem kontroli, sprawdzania i oceniania, czy uczniowie opanowali dane treści, jest zwykły test, umożliwia on 

bowiem uczącym się wykazanie się wiedzą lub sprawnościami w sposób na tyle zwięzły, żeby nauczyciel mógł ocenić wyniki i wyciągnąć 

wnioski o ogólnym poziomie działania językowego. 

Ważnym narzędziem służącym do sprawdzenia jakości testu jest korelacja, czyli technika statystyczna, która wyraża stopień zgodności 

między dwoma zbiorami danych, dotyczących tych samych osób. W testowaniu używa się korelacji, aby oszacować rzetelność i trafność 

testu, a także, aby określić stopień zgodności pomiędzy podtestami oraz zgodność między wynikami podtestów i całego testu. 

Podczas warsztatów poddana zostanie badaniu wspomniana wyżej trafność testu (empiryczna). Skorelowane zostaną ze sobą wyniki 

testu i oceny przypisane uczniom przez nauczyciela celem ustalenia miejsca na tle klasy pod względem opanowania języka, z ocenami, 

przypisanymi przez nauczyciela uczniom przed testowaniem (celem uszeregowania uczniów we właściwej kolejności pod względem 

opanowania języka). 

Dla zbadania rzetelności testów osiągnięć najbardziej odpowiednie są: metoda testów równoległych oraz metoda powtórnego 

testowania. Podczas warsztatów do badania rzetelności danych testów wykorzystana zostanie metoda powtórnego testowania 

(porównywane zostaną wyniki testów połówkowych z wynikami egzaminów końcowych. Jako miarę rzetelności testu przyjęty zostanie 

wskaźnik zgodności stopni szkolnych, zwany wskaźnikiem B (Profesora B. Niemierki). 
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Paweł Zbytniewski, mgr 

Zespół Szkół, Mogilno 

 

Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego w szkole ponadgimnazjalnej 

 
Celem warsztatu jest usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej, a także rozwinięcie umiejętności praktycznych z zakresu 

stosowania przez nauczycieli języków obcych oceniania kształtującego na lekcjach w szkole ponadgimnazjalnej.  

Podczas warsztatu, na przykładzie autorskiego scenariusza zajęć języka niemieckiego, których temat brzmiał: ,,Berlin – miasto  

z przyszłością”, przeprowadzonych w klasie pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie), 

zostaną omówione poszczególne elementy oceniania kształtującego: cele, ,,na co będę zwracał uwagę”, pytania kluczowe, informacja 

zwrotna, ocena koleżeńska, samoocena oraz współpraca z rodzicami.  

Ponadto zostanie zaprezentowany przykładowy arkusz wdrażania przez nauczyciela elementów oceniania kształtującego w procesie 

lekcyjnym w danym roku szkolnym, który pozwoli mu dokonać między innymi efektywnej ewaluacji własnego warsztatu pracy w tym 

obszarze. 
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