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Wprowadzenie

W 2009 roku nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się praca zbiorowa pod 
redakcją Władysława Miodunki pt. Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycz-
nej. Jest to zbiór tekstów, które w większości powstały na bazie prac magisterskich 
napisanych w ramach glottodydaktycznego seminarium magisterskiego prowadzo-
nego w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pub-
likacja ta to jedno z pierwszych opracowań zawierających raporty z przeprowadzo-
nych badań naukowych w zakresie przyswajania oraz nauczania/ uczenia się języka 
polskiego jako obcego i drugiego. Od momentu wydania książki minęło już przeszło 
10 lat i obecnie śmiało można stwierdzić, że był to pomyślny okres dla glottodydak-
tyki polonistycznej, czas jej bardzo intensywnego rozwoju jako nauki, powstania 
licznych prac doktorskich i habilitacyjnych w ramach tej dyscypliny, czas, w którym 
ukonstytuowało się wiele glottodydaktycznych ośrodków badawczo-dydaktycznych 
na polskich uniwersytetach kształcących młodych badaczy. 

We Wstępie do Nowej generacji w glottodydaktyce polonistycznej Władysław Mio-
dunka napisał, że „[a]by glottodydaktyka polonistyczna mogła rozwijać się nie tylko 
jako specjalizacja dydaktyczna, ale także jako specjalizacja naukowa, trzeba jej no-
wych badań, nawiązujących do znanych na świecie teorii i sprawdzających je na pol-
skim materiale” 1. Odpowiedzią na ten postulat jest niniejsza publikacja, którą należy 
postrzegać jako swego rodzaju kontynuację idei Profesora Władysława Miodunki – 
idei promowania przedsięwzięć badawczych młodej generacji glottodydaktyków. 

Zaproszeni do współpracy autorzy tekstów reprezentują siedem ośrodków aka-
demickich, a  mianowicie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwer-
sytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersy-
tet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnikę Wrocławską. Przekrój 
krajowego środowiska naukowego umożliwia zaprezentowanie aktualnych pasji 
badawczych i pozwala zorientować się, w jakich kierunkach podążają współczesne 
badania glottodydaktyczne w Polsce. Mimo tematycznego i metodologicznego zróż-
nicowania tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie odnaleźć można łączące je 
obszary badawcze, otwierające jednocześnie pole do nowych refleksji i świadczące 

1 W. T. Miodunka (red.), 2009, Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, Universitas, 
Kraków, s. 9.
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8 Wprowadzenie

o prężnym rozwoju glottodydaktyki polonistycznej jako nauki, jej znaczeniu oraz 
sile oddziaływania. Warto zaznaczyć, że wiele spośród prezentowanych tekstów 
to fragmenty prac magisterskich i  rozpraw doktorskich, dotąd niepublikowanych, 
a ukazujących, w jaki sposób młodzi badacze postrzegają cele współczesnej glotto-
dydaktyki i jak pragną ją rozwijać. 

Zawartość tomu stanowią artykuły, których celem jest zwrócenie uwagi środowi-
ska glottodydaktyków na indywidualne, charakterystyczne dla poszczególnych au-
torów i rzadko w literaturze przedmiotu prezentowane zainteresowania badawcze, 
wynikające z aktualnie dostrzeganych potrzeb rozwijającej się dyscypliny. Zgroma-
dzone teksty pokazują, że współcześni dydaktycy języka polskiego jako obcego nie 
poprzestają na rozważaniach teoretycznych, a rozmaite poglądy weryfikują, korzy-
stając przy tym m.in. z metod czy narzędzi uznawanych za typowe choćby dla nauk 
ścisłych (statystyczne, korpusowe, akustyczne itp.). Opracowane wnioski z badań, 
przedstawione w poszczególnych artykułach, pozwalają na nowo spojrzeć na pro-
ces przyswajania i (lub) nauczania/ uczenia się polszczyzny w takich aspektach jak 
np.: skuteczność stosowania nowych technologii, jakość i  zasadność werbalnych 
i niewerbalnych działań praktycznych nauczycieli (czy nawet stosowanej przez nich  
naukowej terminologii), właściwy dobór materiałów dydaktycznych podyktowany 
potrzebami określonych adresatów bądź sposoby rozwijania kompetencji języko-
wych w  grupach hetero- i  homogenicznych. Istotne z  punktu widzenia wielu ba-
daczy okazały się ujęcia lapsologiczne, opisom poddano również elementy systemu 
certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Ponadto analizy o charakte-
rze jakościowym, ilościowym, a najczęściej mieszanym oraz dość rozbudowane kor-
pusy służące eksperymentom pozwalają uznać opisywane rezultaty jako istotne dla 
rozwijającej się dyscypliny oraz – co szczególnie cenne – aplikatywne. 

Tom otwiera tekst, który stanowi tło rozważań zamieszczonych w dalszych par-
tiach publikacji. Iwona Janowska prezentuje glottodydaktykę jako naukę, ukazuje 
jej rozwój oraz cechy, które upoważniają do uznania jej za dyscyplinę autonomicz-
ną. Na tle tych ogólnych rozważań autorka sytuuje glottodydaktykę polonistyczną, 
określa jej pola badawcze oraz wymienia jej subdyscypliny. Artykuł – prezentujący 
teorie i opinie specjalistów i twórców glottodydaktyki ogólnej oraz glottodydaktyki 
polonistycznej – ma na celu przybliżenie tych dziedzin i lepsze ich rozumienie. 

Przegląd aktualnych badań w glottodydaktyce polonistycznej rozpoczyna tekst 
Pauliny Kaźmierczak pt. Badanie skuteczności stosowania aplikacji QuizWhizzer 
i genial.ly na lekcjach języka polskiego jako obcego. Autorka zwraca szczególną uwa-
gę na efektywność stosowania wspomnianych w tytule aplikacji, jednakże przy za-
chowaniu elastyczności w ich użytkowaniu i nieustannym dopasowywaniu się do 
(nie zawsze wystarczających) umiejętności uczniów z zakresu korzystania z nowych 
technologii. W efekcie przeprowadzonego eksperymentu, za pomocą metody action 
research, autorka udowodniła, że otwartości na innowacyjne narzędzia komputero-
we, służące m.in. utrwalaniu słownictwa, powinno towarzyszyć odpowiednie pla-
nowanie zajęć, przewidywanie ewentualnych trudności i właściwych na nie reakcji, 
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9Wprowadzenie

a przede wszystkim zakładanie realnych celów nauczania, które w określonych wa-
runkach ulec mogą lub muszą modyfikacji. 

Pozostając przy analizie i ocenie materiałów dydaktycznych, weryfikacją dosto-
sowania podręczników do zakładanych przez ich autorów poziomów nauczania we-
dług skali ESOKJ 2 zajął się Piotr Mirocha w artykule Lingwistyka korpusowa w ba-
daniach nad ewaluacją leksyki podręczników do języka polskiego jako obcego. Analiza 
i ocena podręcznika Polski krok po kroku 1. W opisanym badaniu autor, przy użyciu 
narzędzi statystycznych językoznawstwa korpusowego, sprawdził przystawalność 
prezentowanego w podręczniku słownictwa do zasobu leksykalnego proponowane-
go dla poziomu A1. Ewaluacja, oparta także na danych psycholingwistycznych oraz 
zaleceniach dydaktycznych, wykazała, że tylko jedna trzecia wyrazów zamieszczo-
nych w podręczniku i przeznaczonych do opanowania spełnia kryterium poziomu. 
Kontrola ilości i jakości słownictwa proponowanego przez twórców materiałów dy-
daktycznych jest zatem wciąż postulatywna, a lektorzy – intuicyjnie często odczu-
wający tego rodzaju nieadekwatność – powinni być świadomi zarówno jej przyczyn, 
jak i konsekwencji. Prowadzenie badań kwantytatywnych może wobec tego przy-
czynić się do podniesienia jakości podręczników i  innych materiałów dydaktycz-
nych dla obcokrajowców.

Charakter dokumentacyjny ma również tekst Egzaminy certyfikatowe z  języ-
ka polskiego jako obcego w świetle badań statystycznych, autorstwa Marioli Fiemy. 
Wielotorowa analiza statystyczna pozwoliła badaczce na wyciągnięcie istotnych 
wniosków na podstawie znacznej liczby szczegółowych danych, zebranych w trak-
cie przebiegu egzaminów z roku 2015 (do egzaminu na poziomie progowym przy-
stąpiło prawie 1400 osób). Monitorowanie systemu certyfikacji, do czego zachęca 
ALTE 3 – przykładowo poprzez prześledzenie czynników demograficznych, takich 
jak obywatelstwo, język ojczysty, ale i zawód czy płeć – umożliwiło stworzenie pro-
filu kandydata do egzaminu z poziomu B1. Wiedza z tego zakresu może nie tylko 
pomóc w udoskonaleniu samych testów czy przygotowaniu kandydatów do egzami-
nu, lecz także wpłynąć na usprawnienie promocji egzaminów w kraju i na świecie. 

W  kolejnym artykule badanie ilościowe wsparte zostało analizą jakościową, 
a przedmiotem eksperymentu uczyniono pytania kierowane przez nauczycieli do 
uczniów podczas zajęć z języka polskiego jako obcego. Efektem działań badawczych 
podjętych przez Kamilę Kubacką są dwie klasyfikacje typów pytań: formalna oraz 
treściowa, skrzyżowane z poszczególnymi fazami lekcji (częścią organizującą proces 
dydaktyczny bądź skorelowaną z tematem zajęć). Wyniki ujawniają, że – wbrew ocze-
kiwaniom czy też postulatom metodycznym – nauczyciele najczęściej stosują pyta-
nia odtwórcze, choć – co cieszy – według podziału formalnego także pytania o uzu-
pełnienie. Rejestr zanalizowanych wypowiedzeń pytajnych, o  różnych funkcjach  

2 Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Wy-
dawnictwa CODN, Warszawa. 

3 Association of Language Testers in Europe.
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10 Wprowadzenie

komunikacyjnych, pokazuje stan faktyczny, a nie życzeniowy, który autorce udało 
się zinterpretować i uzasadnić.

Tę pierwszą część tomu, zawierającą rozważania na temat działań zewnętrznych 
wobec uczących się, a  skoncentrowaną na postawach i  sposobach postępowania 
lektorów lub podejmowanych przez nich decyzjach (mających także konsekwencje 
długoterminowe – patrz: certyfikacja), zamyka tekst o komunikacji niewerbalnej, 
którego autorem jest Mikołaj Borkowski. Przeprowadzony przez autora mieszany 
tryb analizy wykazał deficyty w  procesie nauczania rytuałów komunikacyjnych, 
zwrócono także uwagę na konieczność uwzględniania różnej wrażliwości pozajęzy-
kowej uczących się. Badacz doszedł do wniosku, że zarówno osoby z odległych dla 
Polaków kręgów kulturowych, jak i np. introwertycy częściej spostrzegają różnice 
w zakresie zachowań niewerbalnych, a co ciekawe, aż ponad połowa badanych osób 
różnic tych wcale nie zauważa. Ostateczne wnioski prowadzą więc do podkreślenia 
znaczenia procesu indywidualizacji nauczania i wskazują na konieczność uwzględ-
nienia potrzeb i ograniczeń uczących się.

Druga część tomu koncentruje się na zagadnieniach językoznawczych, gros 
tekstów poświęcono analizom błędów. Tę grupę otwiera artykuł Moniki Gworys, 
która na podstawie 100 zebranych wypowiedzi ustnych i pisemnych postanowiła 
pochylić się nad interjęzykiem uczących się języka polskiego jako obcego Chińczy-
ków (studentów pierwszego roku studiów). Klasyfikację typowych miejsc trudnych 
w polszczyźnie dla tej grupy odbiorców, stworzoną na podstawie niemal 2000 błę-
dów, pogłębiła analiza porównawcza języków, a co rzadkie – także systemów edu-
kacji w obu krajach, które tak silnie wpływają m.in. na wyuczone i stosowane przez 
uczniów strategie uczenia się oraz komunikowania się. Badaczka scharakteryzo-
wała więc nie tylko powszechnie popełniane błędy językowe (analiza jakościowo-
-ilościowa), lecz również wyjaśniła, co może być przyczyną niepowodzeń w nauce 
języka, a  także na które cechy uczniów chińskojęzycznych warto zwracać uwagę 
podczas przygotowywania kursów czy poszczególnych zajęć (ograniczone umiejęt-
ności interakcyjne, preferowanie określonych typów ćwiczeń czy koncentracja na 
słowie pisanym).

Beata Terka w  swoim artykule zatytułowanym Badania kontrastywne nad 
aspektem polskiego czasownika a glottodydaktyka polonistyczna skupia się na za-
gadnieniu powszechnie postrzeganym jako jedno z najbardziej skomplikowanych 
i najczęstszych miejsc trudnych języka polskiego, a więc na aspekcie. Perspektywa 
komparatystyczna tym razem zastosowana została do porównania języków bli-
skich kulturowo, choć odmiennych typologicznie, czyli polskiego i niemieckiego. 
Badaczka, by uniknąć sądów typowych dla literatury przedmiotu, intuicyjnych 
i  oderwanych od performancji, zdecydowała się na badania materiałowe przy 
użyciu metod semantyki kognitywnej. Na podstawie badań polsko-niemieckich 
i  niemiecko-polskich tłumaczeń dwu powieści na nowo rozpoczęła dyskusję na 
temat sposobów nauczania wspomnianej kategorii gramatycznej w grupach nie-
słowiańskich, obalając powszechne przekonanie o wpływie kontekstu czy dostrze-
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11Wprowadzenie

gając rolę wykładnika kognitywnego, będącego ekwiwalentem tłumaczeniowym 
słowiańskiego aspektu. 

Wprost na grunt słowiański przenosi następny artykuł, napisany przez Domi-
nikę Izdebską-Długosz, w którym zaprezentowano jakościową i  ilościową analizę 
błędów gramatycznych wyekscerpowanych z  wypowiedzi pisemnych studentów 
z  Ukrainy. W  zgromadzonym materiale badaczka odnalazła niemal 6000 błędów 
(szczegółowo podzielonych na fleksyjne i składniowe), z czego ponad 70% stanowiły 
błędy wynikające z transferu językowego. Takie wyniki badania stanowią argument 
przemawiający za zastosowaniem podejścia kontrastywnego do nauczania języka 
polskiego osób ukraińskojęzycznych. Przedstawione wnioski odnoszą się nie tylko 
do sposobów pracy na zajęciach czy tworzenia nowych materiałów dydaktycznych, 
lecz również do procedur zapobiegających fosylizacji.

Anna Cychnerska i  Emilia Kubicka, uczące w  grupach słowiańskojęzycznych, 
uczyniły przedmiotem badań podsystem foniczny, a konkretnie cechy prozodycz-
ne języka. W artykule pt. Sposoby badania intonacji w glottodydaktyce polonistycz-
nej na przykładzie nagrań mowy odtwarzanej studentów rosyjskojęzycznych autor-
ki omówiły eksperyment, który wykazał trudności w odtwarzaniu melodii języka 
polskiego na przykładzie wypowiedzeń pytajnych. Audytywno-akustyczna analiza 
120 wymówień pozwoliła na zobiektywizowanie – intuicyjnie dotąd sygnalizowa-
nych spostrzeżeń  – oraz umotywowanie zasadności wielogodzinnych treningów 
fonetycznych. Dodatkowo, opisując autorskie sposoby kształcenia intonacji, au-
torki wyliczyły i  objaśniły biologiczne oraz socjologiczne czynniki warunkujące 
edukacyjny sukces w tym wymiarze (np. wiek, tożsamość a dojrzałość psychiczna, 
zdolności językowe). 

Do tej samej płaszczyzny języka, choć w zakresie badań segmentalnych, odnio-
sła się Agnieszka Majewska. Celem jej badania było sprawdzenie, jak obcokrajowcy 
radzą sobie z realizacją dźwiękową liter ą i ę. Autorka tekstu poddała czteroetapowe-
mu badaniu 99 cudzoziemców uczących się polszczyzny na wszystkich poziomach 
biegłości językowej, a  wywodzących się z  11 różnych grup językowych. Wybrane 
próbki badaczka przedstawiła 60 Polakom, którzy audytywnie oceniać mieli nagra-
ne wypowiedzi. Wyniki eksperymentu mogą stać się podstawą do tworzenia kry-
teriów oceny wymowy; mogą być także wykorzystane przy tworzeniu skutecznych 
metod nauczania oraz materiałów dydaktycznych. 

Tekstem łączącym paralelne podsystemy, czyli foniczny i ortograficzny, jest ar-
tykuł Michaliny Biernackiej pt. Wymowa a  zapis  – badania jakościowo-ilościowe 
błędów z prac uczących się języka polskiego jako obcego w grupach wielonarodowoś-
ciowych. Celem autorki było zweryfikowanie, jakiego typu błędy pisowni pojawiają 
się w pracach cudzoziemców z poziomu A1 niezależnie od ich pochodzenia, a także 
które z nich mogą być spowodowane niedostatkami percepcyjno-artykulacyjnymi 
uczących się. Przebadanie 120 prac pozwoliło na wyekscerpowanie ponad 1000 błę-
dów, wśród których dało się zaobserwować wiele motywowanych niepoprawną 
lub właśnie poprawną wymową (wnioski nie intuicyjne, ale poparte obserwacją  
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uczestniczącą). Podkreśla to konieczność ponownego rozważenia istoty korelacji 
kształcenia poszczególnych podsystemów, m.in. wymowy z pisownią.

Błędami zapisu, konkretnie dotyczącymi polskiej grafii, zajęła się Joanna Zawad-
ka, która w ciągu dziewięciu lat pracy zebrała materiał badawczy od 37 studentów 
z Niemiec. W wyniku analizy ustaliła, które błędy zapisu liter i połączeń literowych 
w  ramach polskiego alfabetu są charakterystyczne dla tej określonej grupy naro-
dowościowej (dotychczasowo prowadzone jakościowe badania grafii objęła analizą 
ilościową). Co ciekawe, wyniki badania pozwoliły również na wyciąganie wniosków 
dotyczących konsekwencji poszczególnych błędów: wbrew przypuszczeniom naj-
częstsze zmiany zapisu nie skutkowały zaburzeniem komunikacji i  nie wpływały 
negatywnie na naukę języka. 

Na koniec, jako podsumowanie badań grafii, a  jednocześnie uporządkowanie 
terminologii, którą właściwie posługiwać się powinni sami lektorzy, Iwona Dem-
bowska-Wosik opisała analizę badań ankietowych, którymi objęła 44 praktykują-
cych nauczycieli języka polskiego jako obcego z  całego kraju. Brak ustabilizowa-
nej definicji pojęcia literówka, a także rozmaite rozumienie terminu błąd graficzny 
doprowadziły autorkę tekstu do stworzenia własnej propozycji klasyfikacji błędów 
pisowni. 

Niniejszy tom, wpisując się w rozliczne subsdyscypliny współczesnej glottody-
daktyki polonistycznej, ukazuje interesujące prądy, innowacyjne metody, nowoczes-
ne narzędzia, którymi mogą zainspirować się kolejni badacze pragnący promować 
nowe kierunki rozwoju tej nauki. Wnioski z  poszczególnych eksperymentów po-
winny rozbudzać naukową refleksję i przyczyniać się do realizacji kolejnych pro-
jektów badawczych, dotyczących nie tylko podsystemów języka i błędów, lecz także 
kształcenia działań językowych, oceny i ewaluacji konkretnych umiejętności języ-
kowych, rozwoju międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej, wielojęzyczności 
i wielokulturowości, szeroko rozumianej akwizycji językowej, zagadnień pedeuto-
logicznych itd. Cennym źródłem danych mogą stać się badania, podczas których 
eksperymentatorzy przyglądać się będą cechom uczących się, jakości nauczania, 
interakcjom oraz relacjom między lektorami a  studentami, a których podmiotem 
staną się nie tylko dorośli uczący się, lecz również młodzież, dzieci w różnym wieku, 
seniorzy czy rozmaite grupy zawodowe. Publikacja, którą oddajemy w ręce czytel-
ników, jest kontynuacją inicjatywy Profesora Władysława Miodunki, ale stanowi 
także swoisty prolog i aspiruje do wzbudzenia zainteresowania nowymi kierunkami 
w rozwoju glottodydaktyki polonistycznej. 

Redaktorki tomu –
Michalina Biernacka i Iwona Janowska
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