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Pytania 
 

• Dlaczego uczymy się języków obcych? 

• Jak nowoczesne technologie wpływają na naukę i uczenie się 
języków obcych? 

• Jak efektywnie uczyć się i nauczać języków obcych? 





1. Języki obce w XXI wieku 
2. Grupy uczących się języków obcych i ich oczekiwania 

3. Trendy w nauczaniu i uczeniu się języków obcych 
4. Perspektywy 

 





Ludzie uczą się języków, ponieważ: 

 

Chcą wiedzieć więcej 

Chcą rozumieć więcej 

Chcą słyszeć więcej 



: 
 Nauce języków obcych sprzyja: 

• mobilność 

• możliwości zawodowe (awans) 

• życie w wielojęzycznej Europie 

• globalizacja 

• Internet, nowoczesne technologie 

• inicjatywy takie jak EPALE 

 

 

 



Uczący się i ich cele 



Dwie coraz liczniejsze grupy osób uczących się języka specjalistycznego: 

 

• Seniorzy jako nowa grupa uczących się języka obcego – kontekst 
demograficzny 

• Osoby dorosłe uczące się języka specjalistycznego – kontekst zawodowy 

 

 



Seniorzy jako nowa grupa uczących się 
języka obcego – kontekst demograficzny 

 



Specyfika grupy seniorów  jako grupy uczącej się uwidacznia się przez: 

• zmiany biologiczno-fizjologiczne oraz psychologiczne dokonujące 
się w organizmie wpływające na proces przyswajania wiedzy 
językowej 

• silna potrzeba budowania asocjacji i bazowania na posiadanej już 
wiedzy językowej  

• nowe podejście do motywacji seniorów (większość z nich 
„przychodzi na zajęcia z języka, bo chce, a nie musi”) 

 



Osoby dorosłe uczące się języka 
specjalistycznego – kontekst zawodowy 

 



• praca zespołowa 

• projekty, współpraca międzywydziałowa, współpraca międzykorporacyjna 

• outsourcing usług 

• wzrastające oczekiwania  wobec przyszłych pracowników 
(wszechstronność, znajomość języków specjalistycznych, mobilność) 

 



 

 



• czynny udział w komunikacji specjalistycznej nie tylko między działami, ale 
także w kontaktach z innymi przedsiębiorstwami, także zagranicznymi, 

• pragmatyczne podejście do nauczanych treści, szczególnie w kontekście 
rodzajów tekstów, 

• zarówno specjaliści, jak i laicy z różnymi biografiami, 

• działanie komunikacyjne na pograniczu kultur i języków,  potrzeba analizy 
kontrastywnej (Maghetiu, 2015: 107). 

 



Zakładając różne potrzeby i oczekiwania każdej ze grup uczących się, 
a na tym polu także następuje znaczna dywersyfikacja, 
poszukiwanie indywidualnie dopasowanej metody może stać się 
kluczem do sukcesu. 



a) Blog 

b) Podcasty 

c) TEDy 

d) Platformy e-learningowe 

e) Symulacja 



Blog 
Blog jest formą internetowego pamiętnika, w którym można dokonywać najróżniejszych 

wpisów, linkować inne strony, skłaniać do komentarzy.  

Blogi mogą być prowadzone przez osoby prywatne lub instytucje. 

W przypadku ich zastosowania w uczeniu języków obcych mogą służyć rozwijaniu 
sprawności receptywnych (czytanie) i produktywnych (pisanie).  



Podcast 
Podcasty są materiałami multimedialnymi o charakterze dźwiękowym lub filmowym. 

Podcasty poświęcone są różnej tematyce i bardzo często udostępniane są przez przeróżne serwisy 
radiowe i telewizyjne. 

Podcasty stanowią narzędzie wspierające rozwijanie sprawności słuchania na zajęciach z języka 
obcego, mogą też stanowić ciekawy materiał stymulujący dyskusję, a zatem pozwalają także na 
rozwijanie mówienia na zajęciach z języka obcego. 



TEDy 
Tedy to wystąpienia publiczne mające na celu prezentację konkretnego pomysłu, 

problemu czy podejścia.  

Ważną cechą tych krótkich form, jest nie tylko warstwa językowa, ale też sam sposób 
zaprezentowania tematu: struktura wypowiedzi, elementy łączące poszczególne 
części wypowiedzi, język niewerbalny, egzemplifikacja poruszanych kwestii.  

TEDy stanowią zatem ciekawe źródło inspiracji, materiału na zajęcia językowe, a z 
drugiej strony są też równie dobrze bazą do samodzielnych ćwiczeń w rozumieniu 
tekstów formułowanych przez obcokrajowców.  



Platformy e-learningowe 
Platformy, jako narzędzia edukacyjne umożliwiają rozwój samodzielności uczącego się a 

jednocześnie, przy wsparciu i kontroli osoby uczącej.  

Platformy mogą być zbiorem ćwiczeń wspierających tradycyjne zajęcia, zadawanych po 
prostu do domu, lub też realizowanych, jako część zajęć w klasie.  

Stopień zaawansowania platform jest bardzo rożny, począwszy od uproszczonej funkcji 
pomocniczej „magazynów ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych” do bardzo złożonej 
funkcji pozwalającej na całkowitą samodzielność uczącego się, dzięki systemom 
rozpoznawania mowy. 

 

 



Symulacja 
Coraz częściej w kontekście nauczania mówi się o autentyzmie sytuacyjnym, 

stworzeniu zatem na zajęciach z języka obcego sytuacji, które 
przypominałyby sytuacje z życia, aby w jak najefektywniejszy sposób 
przygotować uczących się do używania języka obcego w autentycznych 
sytuacjach zawodowych. 



• Zorientowanie na ucznia/ słuchcza 

• Pragmatyzm 

• Kontekst sytuacyjny 

• Indywidualizm 

• Autonomia 

• Aspekt interkulturowy 

 



Perspektywy 





• Cel: rozwijanie kompetencji językowej z jej ewentualnym wykorzystaniem w praktyce 

• Uczenie się reguł gramatycznych oraz danego słownictwa na podstawie tekstów podręcznikowych 

• Teksty podręcznikowe jako źródło wiedzy stworzone najczęściej przez autorów danego podręcznika w celu 
wyjaśnienia konkretnych struktur gramatycznych oraz zaprezentowania słownictwa w quasi-autentycznym użyciu 

• Ograniczona autentyczność tekstów prowadząca do nieumiejętności wykorzystania danej wiedzy w praktyce 

• Nauczyciel jako główne źródło wiedzy, osoba ucząca się — pasywny odbiorca 





• Cel: rozwijanie kompetencji językowej z jednoczesnym skupieniem się na autentycznej performancji językowej  

• Uczenie się budowania danych struktur gramatycznych oraz słownictwa za pomocą znajdowania danych zawartych w 
(mikro-)korpusie 

• Samodzielne, odkrywcze uczenie się autentycznego języka — metoda zorientowana na uczącego się oraz na proces 
uczenia się 

• Nauczyciel jako koordynator uczenia się na bazie danych, osoba ucząca się — aktywny uczestnik zajęć 

• Większa szansa przejścia przekazywanej wiedzy w wiedzę zrozumianą i przyjętą (Input  Intake) 

 



Nauczanie oparte na korpusach 



Dziękuję za uwagę 


