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WSTĘP
Biorąc pod uwagę kontekst zindywidualizowanego uczenia się w obecnym
środowisku europejskim oraz postępującą europejską politykę krajową,
wyraźnie widać, że niewiele uwagi poświęca się personalizacji uczenia się
dorosłych, zwłaszcza w środowiskach nieformalnych. Pomimo tego, że
Internet zapewnia niemal nieograniczone otwarte zasoby edukacyjne (OER)
do nauki języków poprzez samokształcenie (SDL), wielu uczących się nadal
wybiera naukę języka docelowego podczas zajęć grupowych. Bezpośredni
kontakt z nauczycielem języka

i innymi uczestnikami

o

podobnych

poglądach zapewnia coś, co nie zawsze można osiągnąć poprzez SDL przy
użyciu OER.
Celem projektu PLGE jest zapewnienie nauczycielom języka zestawu
innowacyjnych narzędzi znajdujących się na jednej platformie, wraz
z

umiejętnościami i wiedzą, które umożliwią zaoferowanie uczącym się

dorosłym wysokiej jakości spersonalizowanego uczenia się w grupowych
kursach językowych dla dorosłych.
Niniejszy raport jest częścią pierwszego działania projektu w ramach
rezultatu 1: Podręcznik / przewodnik na temat różnicowania. Przewodnik
zawiera serię technik różnicowania lub metodologii i studiów przypadku
zebranych w krajach partnerów konsorcjum. Głównym zamiarem jest
zaoferowanie łatwego i intuicyjnego sposobu wdrożenia tych praktyk
w

grupie.

Przewodnik

przedstawia

różne

przykłady

technik

wraz

z dokładnymi opisami i wyjaśnieniami, które mają na celu ułatwienie ich
przyszłego wykorzystania lub dostosowania do wymagań prowadzącego.
Zawarte studia przypadków często dotyczą edukacji formalnej i młodszych
uczących się, jednak mogą służyć jako inspiracja do wykorzystania
w nauczaniu dorosłych.
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INSTRUKCJA RÓŻNICOWANIA
Chociaż instrukcja różnicowania wydaje się być zupełnie nową, nowoczesną
i wschodzącą techniką, nie jest to bliskie prawdy. Pierwsze przykłady
zróżnicowanych

instrukcji

sięgają

starożytnej

Grecji

i

Egiptu,

gdzie

mentorzy i edukatorzy planowali różne podejścia dostosowując plany
edukacyjne do każdego ucznia, aby zapewnić najlepsze metody edukacyjne.
Historia zróżnicowanych instrukcji zapisała się też w czasach średniowiecza,
kiedy edukacja składała się z grupy różnych starszych ludzi zebranych
w pokoju, słuchających jednego nauczyciela.
Podczas gdy edukacja stawała się coraz szersza i bardziej powszechna,
uczniowie zaczęli być rozdzielani i grupowani według wieku, a edukacja
przechodziła do oceniania szkół, zakładając, że wszyscy uczniowie mogą
uczyć się i przyswajać wiedzę w tym samym tempie. Niemniej jednak,
później eksperci zaczęli dostrzegać, że nie każdy uczeń może przyswoić te
same informacje w równym stopniu lub że niektóre metody były bardziej
przydatne dla niektórych uczniów, a niektóre nie. Dlatego w latach
siedemdziesiątych zróżnicowane instrukcje zaczęły być bardziej powszechne
jako sposób na zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę. Ten styl
nauczania jest stosowany również dzisiaj i staje się coraz bardziej istotny,
ponieważ każdego roku coraz więcej nauczycieli stara się poprawić swoje
umiejętności nauczania

i zapewnić

uczniom spersonalizowane ścieżki

kształcenia oraz ustanowić nowe i skuteczne podejście do edukacji.
Zróżnicowane

instrukcje

to

podejście

edukacyjne,

które

polega

na

stosowaniu różnych strategii w nauczaniu, umożliwiając nauczycielom
planowanie sposobu zaspokojenia potrzeb każdego ucznia. Ten rodzaj
edukacji umożliwia prowadzącym dostosowanie instrukcji do wszystkich
uczących się, ich gotowości, zainteresowań i preferencji edukacyjnych.
W ten

sposób

nauczyciele

są

w

stanie

zastosować

nowe

podejście

w nauczaniu poprzez procesy łączące wiedzę z umiejętnościami uczenia się
I preferowanymi sposobami pracy. Zróżnicowane instrukcje mogą być
stosowane bez względu na wiek uczących się, więc są przydatne dla
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młodzieży, ale także dla dorosłych i edukacji VET, włączając w to osoby
starsze.
Zazwyczaj, aby odnieść sukces w różnicowaniu edukacji, nauczyciele
powinni stosować różne podejścia odnośnie różnych elementów nauczania:


Zawartości



Procesu



Rezultatu (oczekiwanego rezultatu)



Zainteresowania (uczącego się)



Profillu (mocnych, słabych stron,…)



Gotowości

Adaptacje treści muszą być zaplanowane i realizowane jednocześnie lub
sekwencyjnie, w zależności od celów zróżnicowania. Musi ono zostać
zaplanowane, zanim rozpocznie się rzeczywista nauka. Prowadzący musi
również być w stanie reagować na nieprzewidziane okoliczności lub nowe
potrzeby, które mogą się pojawić.
Aby przygotować dobrą strategię zróżnicowanych instrukcji, prowadzący
muszą być otwarci na wyzwania, trudności oraz:
o

Wiedzieć, jak grupować uczących się z uwzględnieniem ich różnych
zainteresowań lub umiejętności.

o

Projektować programy z uwzględnieniem różnych stylów uczenia się
i różnych etapów.

o

Tworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla wszystkich uczniów.

o

Opracowywyać nowe i innowacyjne metody oceny.

o

Oceniać uczących się przed, po i podczas ich nauki.

o

Dostosowywać

treści

lekcji

tak,

aby

odpowiadały

potrzebom

i zainteresowaniem uczniów.
Zróżnicowana edukacja może przynieść wiele korzyści, na przykład:


Jest skuteczna w przypadku uczących się posiadających wysokie
umiejętności, ale także w przypadku uczniów z niepełnosprawnością.
Daje korzyści w przypadku każdej potrzeby każdego studenta.
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Udowodniono, że uczący się ponoszą większą odpowiedzialność za
naukę i wykazują większe zainteresowanie

Uczący się bardziej angażują się w naukę, a grupy, w których stosowane są
zróżnicowane instrukcje, są bardziej zdyscyplinowane.
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POLSKA
METODA MNEMONICZNA
Nazwa działania
Wykorzystanie metody mnemonicznej w nauczaniu języka obcego.

Cele działania
Nauka języka obcego opiera się na znajomości słownictwa w różnych
tematach

(rodzina,

zapamiętywanie
i długotrwałym

podróże,

biznes,

nowego

słownictwa

procesem

(czasem

miłość,
jest

zdrowie

często

wynikającym

itp.).

trudnym,
z

Jednak

żmudnym

nieskuteczności).

Uczniowie muszą powtarzać, korygować lub studiować informacje (słowa lub
wyrażenia)

kilka

razy,

aby

móc

je

zapamiętać

na

dłużej.

Metoda

mnemoniczna jest jedną z najbardziej skutecznych technik zapamiętywania.
Ta metoda angażuje zmysły, pobudza kreatywność i umożliwia przenoszenie
kreatywnych pomysłów na działania
Cele:
wsparcie uczących się w zapamiętywaniu informacji w sposób efektywny
(szybszy i łatwiejszy),
zakodowanie wyuczonych słów w pamięci na dłuższy czas,
kategoryzowanie i grupowanie słownictwa,
indywidualne podejście do każdego uczestnika,
wprowadzanie zróżnicowania w grupie poprzez wykorzystanie różnych
technik, co sprawia, że zajęcia są bardziej interesujące.

Grupa docelowa
Metoda jest dobra dla wszystkich uczących się, niezależnie od wieku.
Metoda mnemoniczna oferuje wiele różnych technik. Każdy znajdzie coś dla
siebie. Techniki można zastosować do każdego poziomu wiedzy i potrzeb
“Ten project został zrealizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza
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edukacyjnych. Wizualizatorzy (uczący się za pomocą obrazów) mogą
efektywnie uczyć się, na przykład używając skojarzeń graficznych lub map
pamięci. Audiles (uczący się ze słuchu) mogą nauczyć się języka obcego,
opowiadając historię.

Działanie krok po kroku
Prowadzący powinien przedstawiać uczestnikom interesujące zagadnienia,
ale także pokazywać różne sposoby ułatwiania nauki. Wielu uczących się ma
problem z zapamiętywaniem kilku słów jednocześnie. Wynika to z faktu, że
czasami te słowa są bardzo trudne lub jest zbyt dużo materiału do
nauczenia się w krótkim czasie. Prowadzący szkolenie powinien podejść
indywidualnie do każdego uczestnika i znaleźć techniki, które będą dla niego
interesujące. Istnieje wiele różnych technik, na przykład:
Technika zastąpienia słowa – opiera się na powiązaniu między
nowym słowem a tymi, które już są znane (w języku ojczystym lub
języku obcym - zależy to od poziomu wiedzy). Czasami jedno słowo nie
wystarcza,

aby

utworzyć

powiązanie

i

trzeba

użyć

kilku

słów

zastępczych. Należy pamiętać, że nie ma jednej poprawnej odpowiedzi.
Najważniejsze

jest

to,

że

uczący

się

mają

skojarzenia

z

tymi

zastępczymi słowami, na przykład: bride (panna młoda) z bright
(jasność). Uczący się mogą połączyć pannę młodą z uśmiechem, od
którego robi się jasno.
Połącznie - czasami uczący się nie mogą znaleźć słowa zastępczego,
a

następnie mogą utworzyć skojarzenie ze słowem (na przykład:

wierzby mogą symbolizować szum).
Grupowanie elementów – grupowanie nowych słów jest bardzo
przydatne. Można to robić na różne sposoby (na przykład: używanie
tabel lub podziału na sekcje tematyczne, takie jak zdrowie, rodzina,
ubrania itp.).
Tworzenie

historii

z

nowymi

słowami

–

historia

pomaga

w stymulowaniu wyobraźni.
Mapy myśli – jest formą grupowania elementów. Ta technika może
zawierać wiele różnych kategorii.
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Metoda uczenia się języka obcego na podstawie skojarzeń jest najbardziej
skuteczna, gdy wyobraźnia jest pozytywna (ludzki mózg eliminuje z pamięci
negatywne, trudne sytuacje). Ważne są intensywne kolory pojawiające się
w wyobraźni (jasne obrazy są zapamiętywane szybciej), a także czynności
dynamiczne, zabawne, oryginalne, absurdalne i bardzo duże lub małe /
zdeformowane.
i

pamiętać

na

Wszystkie
dłużej.

te

czynniki

Skojarzenie

pomagają
powinno

uczyć

być

się

szybciej

i

powinno

łatwe

wykorzystywać obrazy, i słowa, które uczący się już znają.
Nauczyciel powinien stosować różne techniki podczas zajęć, a także łączyć
znane metody. Wtedy zajęcia będą bardziej interesujące i przystępne. Jeśli
uczestnicy są zaangażowani, zapamiętają więcej informacji.

Rezultaty, umiejętności i kompetencje możliwe d o
uzyskania w wyniku działania
Najważniejszym rezultatem jest fakt, że uczący się zapamiętują słowa lub
frazy szybciej i łatwiej. Nauka języka angielskiego przez skojarzenia ma
wpływ na pamięć. Uczestnicy zapamiętują słowa, których uczą się przez
dłuższy czas. Każdy uczący się może wybrać najlepszą dla siebie technikę.
Dlatego nauka języka angielskiego jest zindywidualizowana, ponieważ każdy
tworzy zdania, słowa, historie na swoim poziomie. Uczący się nie nudzą się
podczas zajęć, ponieważ są zaangażowani.

Zalety/Mocne strony metodologii
Metoda mnemoniczna oferuje różne techniki, do których należą:
ćwiczenie pamięci długoterminowej,
grupowanie przyswojonego materiału,
wspieranie uczących się w zapamiętywaniu nowych partii materiału,
angażowanie uczestników podczas zajęć,
zwiększanie kreatywności,
wzmacnianie koncentracji uczących się podczas zajęć.
Wielu

badaczy

wypowiada

się

na

temat

efektywności

metody

mnemonicznej:
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Paivio twierdzi, że istnieją dwa kody do przechowywania informacji
w

pamięci

Większość

długoterminowej
mnemonik

opiera

(informacje
się

na

werbalne

podwójnie

i

wizualne).

zakodowanych

informacjach (na przykład: słowa i obrazy). Dzięki temu informacje
mogą być szybko przywołane w fazie reprodukcji.
Galos

(inny

naukowiec)

uważa,

że

metoda

mnemoniczna

jest

skuteczna, ponieważ wyobrażanie sobie różnych sytuacji uważa się za
działanie stymulowane. Dlaczego to jest ważne? Edgard Date stworzył
piramidę

dotyczącą

skuteczności

zapamiętywania

informacji.

Jego

zdaniem ludzie pamiętają większość informacji poprzez działanie (90%).
Czytanie pozwala na zapamiętanie około 5-15% informacji, a słuchanie
– jedynie około 10-20%.
Zgodnie z teorią Buzana proces zapamiętywania oparty na metodzie
mnemonicznej polega na współpracy dwóch półkul mózgu. W rezultacie
nauka jest bardziej wydajna.
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METODA BEZPOŚREDNIA
Nazwa działania
Uczenie się angielskiego METODĄ BEZPOŚREDNIĄ

Cele działania
Metoda bezpośrednia jest jedną z najwcześniejszych metod nauki języka
obcego. Obejmuje ona interakcję między prowadzącym a uczącymi się.
Głównym celem metody jest rozwijanie umiejętności konwersacyjnych
uczestników poprzez motywowanie ich do mówienia podczas zajęć. Wiele
osób posiada barierę językową. Metoda bezpośrednia pokazuje uczącym się,
jak powinni słuchać, mówić, czytać i pisać. Ale przede wszystkim uczy
myśleć w języku obcym. Kolejnym celem tej metody jest swobodna
komunikacja bez żadnych barier. Gramatyka nie jest rzeczą najważniejszą,
zamiast niej cenione są: swobodna komunikacja, różnorodne słownictwo
i

dobra

wymowa.

Metoda

bezpośrednia

minimalizuje

użycie

języka

ojczystego podczas zajęć języka obcego.

Grupa docelowa
Metoda bezpośrednia jest dobra dla wszystkich osób. Istnieją różne opinie,
na przykład, że dzieci uczą się szybciej i absorbują więcej wiedzy niż
dorośli, co nie sprawdza się w przypadku metody bezpośredniej. Dzięki tej
metodzie, niezależnie od wieku, zarówno dzieci, jak i dorośli mogą osiągnąć
wspaniałe

rezultaty.

Metoda bezpośrednia

jest bardzo

przydatna na

początkowym etapie nauki języka angielskiego, ale nie tylko. Prowadzący
dostosowuje poziom języka do poziomu, na którym znajdują się uczący się.
Ta metoda jest również świetna dla tych, którzy chcą pokonać barierę
językową i nauczyć się swobodnej komunikacji w języku obcym.

Działanie krok po kroku
1. Zajęcia powinny odbywać się w małych grupach. Jest to bardzo
ważne, ponieważ w dużych grupach prowadzący nie będzie miał
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wystarczająco dużo czasu, aby zastosować indywidualne podejście do
każdego uczestnika.
2. Podczas zajęć prowadzący powinien mówić jedynie w języku obcym.
Czasami dopuszczalne jest wytłumaczenie nowych słów w języku
ojczystym uczestników, ale nie jest to rekomendowane. Metoda
skupia się na wydawaniu poleceń przez prowadzącego w języku
obcym, aby uaktywnić wszystkich uczących się i zachęcić ich do
mówienia.
3. Zajęcia powinny być zabawne, dynamiczne i interesujące. Zadaniem
prowadzącego jest zapewnienie, że każda osoba w grupie nie
odczuwa stresu i chce być zaangażowana.
4. Na początku zajęć prowadzący powinien wytłumaczyć słownictwo
i gramatykę. Słownictwo powinno być użyteczne.
5. Podczas zajęć prowadzący powinien wprowadzić ćwiczenia typowe dla
metody bezpośredniej, na przykład:


zapamiętywanie dialogów,



zadawanie pytań i odpowiadanie (prowadzący zadaje pytanie
i wskazuje osobę, która na nie odpowie),



uzupełnianie dialogów,



przekształcanie zdań,



zamienianie słowa w zdaniu innym słowem,



gry gramatyczne,



głośne odczytywanie tekstu.

Uwaga:

na

poziomie

początkującym

prowadzący

zadaje

pytanie

i odpowiada, a następnie wskazuje osobę, która powtórzy tę odpowiedź.
Trener powinien mówić normalnym tempem i może powtarzać zdanie kilka
razy, ale w normalnym tempie (nie w zwolnionym).
6. Gramatyka nie jest najważniejszym aspektem nauki w tej metodzie,
ale prowadzący powinien mówić gramatycznie poprawnie. Kiedy
uczący się wypowiada niepoprawne zdanie, nauczyciel powinien go
poprawić (w bardzo grzeczny sposób). Bardzo ważne jest, aby nie
zniechęcić uczestników do mówienia.
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7. Rekomenduje się, aby prowadzący wykorzystywał materiały audio
podczas zajęć.
8. Trener powinien powtarzać materiał. Jest to bardzo ważne, gdyż
uczenie się języka obcego podobne jest do nauki grania na
instrumencie, na przykład na pianinie. Jeśli pianista dużo ćwiczy,
zaczyna grać płynnie i robi to z pamięci.

Rezultaty, umiejętności i kompetencje możliwe do
uzyskania w wyniku działania
Uczący

się

komunikują

się

swobodnie

i

nie

mają

problemów

ze

zrozumieniem rozmówcy. Mogą poprawnie wymawiać słowa. Znają wiele
słów i zwrotów. Nie mają żadnej bariery językowej i są świadomi swoich
umiejętności, dlatego są bardziej pewni siebie podczas mówienia.

Zalety/Mocne strony metodologii
Metoda bezpośrednia pozwala każdemu uczącemu się osiągnąć bardzo
dobre

wyniki.

Około

80%

zajęć

to

praktyka

mówienia

(oparta

na

kontrolowanym dialogu między prowadzacym a uczącym się). Dzięki temu
uczestnicy uczą się swobodnej komunikacji szybko i efektywnie.
Zgodnie z tą metodą nauka języka obcego jest bardzo podobna do uczenia
dziecka mówienia. Po pierwsze, uczący się słyszą nowe słowa i zwroty.
Następnie powtarzają te słowa lub frazy, które prowadzący wypowiedział
wcześniej, a w końcu uczą się czytać i pisać.
Metoda bezpośrednia pomaga przezwyciężyć nieśmiałość. Wiele osób
posiada barierę językową. Jest to największy problem podczas nauki języka
obcego. Często ludzie dobrze znają język obcy, ale wstydzą się mówić.
Dzieje się tak, ponieważ boją się popełnić błędy gramatyczne, wymawiać
niepoprawnie słowa itp. Problem ten znika, gdy na pierwszych zajęciach
uczestnicy muszą odpowiedzieć na pytania prowadzącego. W ten sposób
pokonują nieśmiałość i usprawniają mówienie przy każdych kolejnych
zajęciach.

Prowadzący

pracuje

indywidualnie

z

każdym

uczestnikiem

i umożliwia mu zadawanie dowolnych pytań, łatwych lub trudnych. Jeśli
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uczestnik nie rozumie pytania, prowadzący może również zastosować
uproszczenie, w zależności od poziomu wiedzy uczestnika.
Na podstawie: https://www.youtube.com/watch?v=Yb_72FxdiP0
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HISZPANIA
CLASSROOM CORNERS
Nazwa działania
Kąciki klasowe

Cele działania
Metodologia

Classroom

Corners

jest

szeroko

stosowaną

metodologią

w Hiszpanii, zwłaszcza wśród dzieci.
Metodologia ta zakłada podział klasy na części, z których każda poświęcona
jest

konkretnemu

działaniu.

Według

różnych

autorów

pozwala

to

uczestnikom na bardziej autonomiczną pracę, ułatwiając jednocześnie
interakcje osobiste i rozwój kreatywności.
Organizowanie zajęć według kącików to strategia pedagogiczna, która
umożliwia integrację zajęć edukacyjnych z podstawowymi potrzebami
uczestnika, a także próbę poprawy warunków, które umożliwiają aktywny
udział uczących się w konstruowaniu ich wiedzy.
Kąciki, rozumiane jako przestrzenie dla wzrostu (Quinto Borghi, 2005),
ułatwiają uczestnikom robienie rzeczy, indywidualnie i w małych grupach.
Jednocześnie zachęcają do zastanowienia się nad tym, co w danej chwili
jest robione: poszukiwanie rozwiązania, jego znajdowanie, koncentrowanie
się,

spokojne

zachowanie

bez

obsesji

uzyskania

natychmiastowych

rezultatów za wszelką cenę.
Innym ważnym celem tej metodologii jest wyobraźnia. Większość użytych
materiałów może być poddana recyklingowi i ponownie wykorzystana.
Nauczyciele

mogą

również

zachęcać

do

korzystania

z

materiałów

pochodzących z natury lub z innych rzeczy, które mogą zwiększyć
wyobraźnię uczących się.
Jest to dość autonomiczny sposób pracy, dlatego wymaga od prowadzącego
wyraźnego wyjaśnienia uczestnikom, co powinni robić w każdym kąciku,
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w sposób, który pozwoli im na samodzielne wykonywanie pracy. W ten
sposób rola zostaje odwrócona, a uczestnicy są tymi, którzy wybierają
i tworzą sieć interakcji.

Target group
Metodologia jest szczególnie stosowana w przypadku dzieci, a zwłaszcza
tych w wieku od 3 do 7 lat. Jednak nie znaczy to, że nie może być
wykorzystana dla dorosłych. Jest szczególnie przydatna w początkowej fazie
nauki nowego języka.

Działanie krok po kroku
Pierwszą rzeczą, o której trzeba pomyśleć podczas korzystania z tej
metodologii, jest ustalenie głównych obszarów, którymi należy się zająć.
Kiedy obszary są już ustalone, nadchodzi czas, aby przygotować każdy
z kącików. Niektóre pomysły mogą być następujące:
Kącik dywanowy, w którym można praktykować różne ćwiczenia mówione
(debaty, wyjaśnienia, czytanie opowiadań…). Taki kącik powinien mieć
dywan, fotele, itd.
Kącik budowniczy to kącik, w którym można uczyć się o przestrzeni,
poznawać język matematyczny i zdobywać matematyczną wiedzę.
Niektóre z wymaganych materiałów to klocki, puzzle, itd.
Kącik

artystyczny,

którego

celem

jest

zwiększanie

kreatywności.

Umiejscowienie takiego kącika jest istotne, nie powinien znajdować się na
korytarzu, a najlepiej byłoby, gdyby miał dostęp do wody. Potrzebne
materiały to farby, pędzle, itd.
Kącik doświadczalny, w którym znajdują się balony, zegary i inne
przedmioty pozwalające na przeprowadzanie eksperymentów, które
zadaje prowadzący.
Każdego dnia uczestnicy decydują, w którym kąciku chcą pracować.
Prowadzący będzie

musiał przeprowadzić rejestr

kącików, z których

korzystają uczestnicy, aby upewnić się, że przechodzą do wszystkich
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dostępnych kącików w trakcie kolejnych zajęć. W celu przeprowadzenia tego
rejestru prowadzący może posłużyć się zdjęciami.
Ważnym aspektem metodologii jest układ pomieszczenia, w którym jest ona
realizowana i należy o tym pamiętać.

Rezultaty, umiejętności i kompetencje możliwe do
uzyskania w wyniku działania
Metodologia umożliwia:
Organizowanie pracy
Aktywne uczestnictwo
Ustne wypowiadanie się
Rozwijanie elastyczności
Uczenie szacunku i pomocy
Promowanie zdobywania wiedzy
Promowanie autonomii, kreatywności i wyobraźni
Przestrzeganie zasad
Bliskie kontakty pomiędzy uczestnikami
Ewaluację osiąganych wyników

Zalety/Mocne strony metodologii
Główne korzyści metodologii to:
Zwiększanie chęci uczenia się
Zwiększanie ciekawości
Uświadamianie uczestnikom ich możliwości i wiedzy
Stawanie się niezależnymi i odpowiedzialnymi za własne materiały
i własne działanie
Praca w kącikach pozwala na pewną dozę elastyczności i zwiększa
kreatywność, dzięki pozostawianiu przestrzeni na myślenie i refleksję.
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CLIL
Nazwa działania
Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (ang. CLIL - Content and
Language Integrated Learning)

Cele działania
CLIL jest jednym z najszerzej stosowanych sposobów nauki języków.
Zdefiniowana przez Komisję Europejską jest metodologią „za pomocą której
uczniowie uczą się przedmiotu za pośrednictwem języka obcego”.
Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe to podejście, w którym
łączy się naukę języka z nauką przedmiotów. Dzięki temu uczniowie mogą
uczyć się przedmiotu, ćwicząc język obcy i przyzwyczajając się do jego
używania w innym obszarze niż zwykłe zajęcia językowe.
Kolejnym celem CLIL jest przekształcenie języka obcego w coś więcej niż
umiejętność. Jest to „pojazd”, dzięki któremu uczniowie mogą uczyć się
innych rzeczy. W ten sposób język staje się jeszcze ważniejszy w ogólnej
nauce.

Grupa docelowa
Metodologia ta może być stosowana w każdym wieku. Obecnie stosuje się
ją głównie wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
lat).

Jednakże,

jeśli

jest

to

pożądane,

może

być

(od 3 do 18

używana

także

w szkoleniach nieformalnych lub w celach rozrywkowych (takich jak na
przykład nauka malowania przy użyciu języka obcego).
W Hiszpanii ten rodzaj metodologii jest szeroko stosowany, zwłaszcza biorąc
pod uwagę to, że wiele regionów kraju ma swój własny język. Bardzo często
można znaleźć szkoły nauczające w 2 lub 3 językach (hiszpańskim,
regionalnym i angielskim).

Działanie krok po kroku
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Podczas korzystania z CLIL, zamiast kolejnych kroków do wykonania,
obecne są wymagania, które prowadzący muszą spełnić, aby zapewnić
przydatność metodologii.
Prowadzący nie mogą po prostu użyć swojej poprzedniej metodologii.
Muszą dostosować ją do treści i poziomu zrozumienia uczestników.
Prowadzący

muszą

upewnić

się,

że

nie

tylko

powtarzają

treść

i zakładają, że wszyscy rozumieją. Podczas stosowania CLIL konieczne
jest zapewnienie zróżnicowanych zajęć, obejmujących np. pracę w
grupie itp., które zachęcają do większego skupienia się na nauce.
Także wykorzystywane materiały powinny być przygotowywane na
każde zajęcia tak, aby zapewnić dostosowanie treści i poziomu w każdej
grupie.
Zawsze ważne jest, aby pamiętać, że głównym celem jest tematyka
zajęć, a nie język. Jeśli skupimy się bardziej na nauczaniu języka niż na
nauczaniu przedmiotu, to skończy się to na przykład na lekcji
angielskiego, zamiast CLIL.

Rezultaty, umiejętności i kompetencje możliwe do
uzyskania w wyniku działania
CLIL ma na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów w języku
obcym, jednocześnie ucząc ich innego przedmiotu. Pozwala na uczenie się
języka w sposób, który w przeciwnym razie nie byłby możliwy, naturalnie
zwiększając znajomość słownictwa, zwłaszcza w szczególnych obszarach.

Zalety/Mocne strony metodologii
Do głównych korzyści metodologii należą:
Zwiększenie motywacji uczestników do uczenia się
Szybsze postępy w nauce języka w porównaniu z uczeniem się go
oddzielnie
Zwiększenie świadomości o innych kulturach dzięki połączeniu języka
i treści, co pozwala na dostrzeganie szerokiej perspektywy
Lepsze spostrzeganie połączeń między różnymi rzeczami
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WŁOCHY
STORYTELLING
Nazwa działania
Opowiadanie historii (ang. storytelling)

Cele działania
Metodologia Storytelling jest unikalnym sposobem, w jakim uczący się
mogą rozwijać zrozumienie, szacunek i uznanie dla innych kultur, a także
promować pozytywne nastawienie do ludzi z różnych krajów, ras i religii.
Opowiadanie historii jest oryginalną formą nauczania. To coś więcej niż
sposób wymiany informacji i rozszerzania pomysłów, to raczej sposób
dotarcia do innych osób i próba nawiązania z nimi kontaktu. Historie mogą
być dowolne, łączyć świat obecny z przeszłym, bliski z dalekim. Historie
stanowią wspólny wątek, który może pomóc zjednoczyć kultury i stworzyć
pomost nad kulturową luką. Dlatego storytelling idealnie pasuje do
kontekstu PLGE.
Metodologia ta została stworzona przez francuskiego profesora o nazwisku
Favrot w roku 2004, podczas zastosowania jej w zespołach mieszanych
możliwości (ang. Mixed Ability Classes) i ponownie zaproponowana przez
Uniwersytet Ca’Foscari w Wenecji w jednym z artykułów dotyczących
interesujących podejść do nauczania języka w specyficznym środowisku.
Prowadzący zajęcia mogą w ramach zabawy dzielić się własnymi historiami.
Na przykład opowiedzieć o swoich sukcesach i porażkach, o ważnych
momentach w życiu. Dzięki temu związek pomiędzy prowadzącym i grupą
jest silniejszy i łatwiej w nim o zaufanie.
Wykorzystanie

historii

jako

wstępu: Podobnie

jak

nauczyciele

wykorzystują sposoby na uwagę uczniów podczas swoich wykładów,
edukatorzy mogą użyć

tej

samiej

techniki. Dobrym pomysłem jest

rozpoczęcie zajęć od opowiedzenia interesującej historii, ale takiej, która
jest związana z tematyką zajęć.
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Użycie historii jako ilustracji: Kiedy zajęcia dotyczą trudnego tematu,
dobrym sposobem wytłumaczenia problemu jest zilustrowanie go historią.
Kiedy fakty i liczby nie zawsze się sprawdzają, czasami dobrze jest
zastosować proste opowiadanie.
Użycie historii do osiągnięcia efektów uczenia się: Jeśli celem jest
rozwinięcie

umiejętności

słuchania,

włączenie

storytelling

pomoże

w osiągnięciu tego celu.
Użycie historii do angażowania opornych uczestników: Niektórzy
uczestnicy mają trudności w opanowaniu abstrakcyjnych zagadnień. Jednak
często ci sami ludzie z łatwością rozumieją historie. Poprzez opowiadanie
historii, łatwiej jest znaleźć odniesienie do rzeczywistości, co ułatwia
uczestnikom cały proces.
Opowiadanie historii działa ze względu na swoją najprostszą formę
i pozostaje potężnym elementem komunikacji, a narracja może być równie
atrakcyjna jak eseje i podręczniki. Storytelling daje możliwość łączenia się
z podobnie myślącymi postaciami lub oglądania świata z punktu widzenia
innej osoby. Historie dotykają emocji i sprawiają, że ludzie śmieją się,
płaczą, odczuwają strach i złość – emocje te stanowią mocny kontrast
w zestawieniu ze zwykłą prezentacją. Ponadto, niezależnie od tego, jak
zorganizowany lub szczegółowy może być podręcznik, jest coś szczególnego
w kształcie narracji - ekspozycja, problem, poszukiwanie rozwiązania
i wreszcie znalezienie go.

Grupa docelowa
Opowiadanie

historii

jest

potężnym

narzędziem

dającym

możliwość

nauczania. Dzieci i dorośli uczą się na podstawie opowiadań, zapamiętując
fakty i wartości. Wszystko zależy od rodzaju opowieści, którą wybierają
prowadzący. Ogromną korzyścią storytelling jest możliwość adaptacji
historii do wszystkich poziomów znajomości języka.

Działanie krok po kroku
Krok 1: Wybór
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Wybór wymaga umiejętności oceny historii i określenia, które z nich będą
odpowiednie dla zaspokojenia potrzeb uczestników, a które nie.
Prowadzący

powinni

wybrać

historie,

które

są

dla

uczestników

interesujące
Historie powinny zawierać wartości, które są akceptowane przez
prowadzących i uczestników
Prowadzący powinni zdecydować, które słowa kluczowe powinny być
przedstawione wcześniej
Krok 2: Dostosowanie historii
Co może zrobić prowadzący w celu ułatwienia odbioru historii?
Powinien sprawdzić:
SŁOWNICTWO I OGÓLNE ZNACZENIE: nieznane treści i słowa, idiomy
i ogólne zrozumienie
GRAMATYKA: czasy, struktury i kolejność słów
ORGANIZACJA POMYSŁU: odnośniki czasu, sposoby, w jakie pomysły są
połączone lub wytłumaczone
DŁUGOŚĆ HISTORII
Krok 3: Możliwe działania
Poproś uczestników, aby podzielili arkusz papieru na cztery pola,
a następnie narysowali rysunki na temat jednego z następujących lub
podobnych tematów: ich historię życia, historię rodziny, to, co robili na
ostatnich wakacjach itp. Następnie uczestnicy opowiadają historię
opartą na rysunkach, które narysowali. Działanie to jest skuteczniejsze,
jeśli

prowadzący

najpierw

dadzą

przykład,

rysując

na

tablicy

i opowiadając przykładową historię.
Opowiedz

żart

lub

anegdotę

na

początku

zajęć

w

ramach

rozgrzewki i zapytaj uczestników, czy mają jakieś zabawne historie lub
żarty, które sami chcieliby opowiedzieć.
Poproś uczestików, aby przynieśli wycięte zdjęcia z czasopism swoich
ulubionych gwiazd / przedmiotów. Następnie napisz na tablicy różne
słowa,

takie

jak:

miłość,

zazdrość,

sława,

podróż,

morderstwo,
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małżeństwo, luksusowy hotel, łódź, szybki samochód, pieniądze, dom,
rodzina,

przyjaciele,

wypadek,

zniknięcie,

kradzież,

przygoda,

podejrzany, tajemniczy, poszukiwacze skarbów, klejnotów, fortuny itp.
Następnie powiedz uczestnikom, że mają 10-15 minut na wymyślenie
interesującej historii o swoich ulubionych gwiazdach. Powiedz, że mogą
użyć dowolnego słownictwa lub gramatyki, ale muszą użyć co najmniej
pięciu słów z planszy. Następnie uczestnicy wymyślają swoje historie
i opowiadają reszcie grupy.
Opowiedz

uczestnikom

prostą

legendę

lub

opowieść

o

duchach,

a następnie również zachęć ich do opowiedzenia legendy lub opowieści
o duchach. Używanie obrazów do opowiadania historii jest zawsze
dobrym pomysłem, nawet jeśli na tablicy są rysowane tylko kontury.
Napisz różne pytania na tablicy, aby uczestnicy mogli dyskutować
w parach lub grupach. Następnie niech przedstawią swoją postać innej
parze lub grupie.
Podziel uczestników na małe grupy i rozdaj czyste kartki, na których
uczestnicy zapiszą słowa (po jednym na karcie). Podziel karty równo
między grupy. Celem działania jest opowiedzenie historii w stylu
domina.

Rezultaty, umiejętności i kompetencje możliwe do
uzyskania w wyniku działania
Istnieją trzy główne wymiary, w których historie mogą przyczynić się do
nauki języka:
1. Historie można wykorzystać do wzmocnienia rozwoju koncepcyjnego (na
przykład kolor, rozmiar, kształt, czas, przyczyna i skutek itd.).
2. Historie są sposobem rozwijania nauki. Ta główna kategoria obejmuje:
Wzmacnianie strategii myślenia (na przykład porównywanie,
klasyfikowanie,

przewidywanie,

rozwiązywanie

problemów,

hipotezowanie, planowanie itd.)
Opracowywanie strategii uczenia się L2 (na przykład odgadywanie
znaczenia nowych słów, trening pamięci, samokontrola itd.)
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Rozwijanie umiejętności uczenia się (na przykład tworzenie,
rozumienie i interpretowanie wykresów, tworzenie i uczenie się
używania słowników, organizowanie pracy itd.).
3. Starannie wybrane historie mogą być również używane do nauczania
innej tematyki:
- Matematyki – opowiadając o czasie, liczbach, ilości i pomiarach
- Nauki cyklu życia owadów, zwierząt, przestrzeni kosmicznej, wzrostu
nasion

Zalety/Mocne strony metodologii
Najważniejsze zalety storytelling mogą być podsumowane w następujący
sposób:
Historie są motywujące i zabawne, i mogą pomóc w kształtowaniu
pozytywnego podejścia do nauki języków obcych.
Historie ćwiczą wyobraźnię. Uczestnicy mogą osobiście zaangażować
się w opowieść, ponieważ identyfikują się z bohaterami i próbują
interpretować narrację i ilustracje. To wyobrażeniowe doświadczenie
pomaga rozwijać własne możliwości twórcze.
Słuchanie

opowiadań

w

klasie

jest

wspólnym

doświadczeniem

społecznym. Czytanie i pisanie są często indywidualnymi czynnościami;
opowiadanie prowokuje wspólną reakcję śmiechu, smutku, podniecenia
i
w

oczekiwania,
budowaniu

co

jest

pewności

nie

tylko

siebie

przyjemne,

ucznia

i

ale

zachęcać

może
do

pomóc
rozwoju

społecznego i emocjonalnego.
Uczniowie lubią słuchać opowiadań w kółko. To częste powtarzanie
pozwala na nabywanie pewnych elementów językowych, podczas gdy
inne są nadmiernie wzmacniane. Wiele opowiadań zawiera również
naturalne powtórzenie kluczowego słownictwa i struktur. Pomaga to
uczniom zapamiętać każdy szczegół, aby mogli stopniowo nauczyć się
przewidywać, co wydarzy się w historii. Powtarzanie zachęca również
do udziału w narracji. Podążanie za znaczeniem i przewidywanie języka
to ważne umiejętności w nauce języka.
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Stosowanie opowiadań pozwala nauczycielowi wprowadzić lub zmienić
nowe słownictwo i struktury zdań, przedstawiając uczestnikom język
w zróżnicowanych, zapadających w pamięć i znanych kontekstach,
które wzbogacą ich myślenie i stopniowo wprowadzą własną mowę.
Słuchanie opowieści rozwija umiejętności słuchania i koncentracji
ucznia poprzez:
1. wskazówki wizualne (na przykład zdjęcia i ilustracje),
2. wcześniejszą wiedzę o tym, jak działa język,
3. ogólną wiedzę.
Opowiadania pozwalają zrozumieć ogólne znaczenie historii i powiązać ją
z osobistym doświadczeniem.
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DRAMA TECHNIQUES FOR TEACHING
Nazwa działania
Techniki dramatyczne w nauczaniu

Cele działania
Drama

jest

efektywnym

sposobem

wspierającym

uczących

się

w przyswajaniu języków, ponieważ wykorzystuje aktywne style nauczania,
które motywują i utrzymują uwagę uczestników. Do działań należy
odgrywanie ról, gry dramatyczne, improwizacje, dyskusje grupowe oraz
praca indywidualna lub w parach.
Edukacja dramatyczna jest potężnym narzędziem nauczania i uczenia się
o

głębokim

pozytywnym

wpływie

na

rozwój

poznawczy,

społeczny,

emocjonalny i fizyczny osoby uczącej się. Korzyści płynące z regularnego
nauczania sztuk teatralnych obejmują wszystkie przedmioty nauczania
i życie codzienne. Twórczy dramat to pedagogika dźwięku, która dociera do
uczestników posiadających różną inteligencję i różne style uczenia się. Jest
to wieloczynnikowy tryb uczenia się, który angażuje umysł, ciało, zmysły
i emocje do tworzenia osobistych połączeń z materiałem, który poprawia
zrozumienie i zapamiętanie. Gry dramatyczne i gry teatralne są idealną
strategią dla zróżnicowanego podejścia. Osoby mające problemy w uczeniu
się mogą błyszczeć w dramacie, podczas gdy często walczą w tradycyjnym
toku nauczania. Aby zaprezentować dany materiał innym, uczestnicy muszą
nie tylko go zrozumieć, ale także znaleźć sposób na przekazanie go
publiczności

twórczo

i

skutecznie.

Dlatego

wiedza

nie

wystarczy;

wyobraźnia, kreatywność i komunikacja są wymagane, aby skutecznie
odegrać

przedstawienie.

Gry

teatralne

i

dramatyczne

przekształcają

tradycyjną relację nauczyciel-uczeń, z autorytetu-odbiorcy w jedno wspólne
doświadczenie odkrywania i twórczej eksploracji. Dramat jest doskonałym
narzędziem nauczania, zapewnia praktyczne, skuteczne i wzmacniające
podejście, które zmienia środowisko uczenia się.
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Obserwacja i naśladowanie są podstawowymi mechanizmami uczenia się
przez niemowlęctwo i dzieciństwo.
Ludzie pełnią wiele różnych ról podczas swojego życia, a nawet w ciągu
jednego dnia.
Przygotowywanie, próby i wykonywanie ważnych ról życiowych podczas
różnych wydarzeń (np. rozmowa kwalifikacyjna lub ślub) jest naturalną
częścią ludzkiego doświadczenia w każdej kulturze.
Emocje, gesty i naśladownictwo to uniwersalne formy komunikacji
rozumiane we wszystkich kulturach.
Historia

pokazuje

znaczenie

wyobraźni

dla

ludzkiego

postępu.

Naukowcy, artyści, aktywiści i politycy, którzy ośmielili się myśleć
inaczej, to ludzie, którzy wywarli najbardziej trwały wpływ na bieg
historii ludzkości.
Wyobraźnia

jest

podstawą

innowacji,

wynalazku,

rozwiązywania

problemów, nauki i sztuki.
Wyobraźnia rozwija pisanie, mówienie i kreatywną ekspresję uczących
się.
Dramat uczy wyobrażania sobie, odkrywania, tworzenia i dzielenia się
z innymi.
Dramat uczy interpretacji, osobistej kreatywności i nowych sposobów
patrzenia na te same informacje (np. jak odgrywać znaną rolę lub
opowiadanie, takie jak Hamlet, Żółw i Zając).
Uczestnicy uczą się ufać i rozwijać swoją kreatywną wyobraźnię, grając
w angażujące gry teatralne.

Grupa docelowa
Zarówno osoby nieśmiałe, jak i pewne siebie, mające problemy z uczeniem
się języków, jak i uzdolnione językowo, niedoświadczone i zaawansowane.
Gry teatralne obejmują wszystkie poziomy zróżnicowanych umiejętności
w pozytywnym doświadczeniu twórczym.

Działanie krok po kroku
W jaki sposób używać dramy na zajęciach językowych?
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Zawsze należy przewidzieć czas na krótką rozgrzewkę: może to być
ćwiczenie

fizyczne

lub

prosta

dyskusja

na

temat

kontekstu

i wcześniejszych doświadczeń uczestników.
Uczestnicy powinni mieć czas na dokładne przemyślenie sceny
i postaci, które mają zagrać lub zaimprowizować. Muszą mieć czas
na próbę. Jest to kluczowa rzecz!
Jeśli uczestnicy mają opowiedzieć historię lub odegrać tekst czy
scenę, należy podkreślić znaczenie eksperymentowania z głosem,
jego tempem i tonem, gestami i wyrazem twarzy, które mają wpływ
na postać.
Należy zapoznać się z wcześniejszymi doświadczeniami życiowymi
uczestników, które mogą mieć wpływ na ich pracę.
Poniżej znajdują się cztery bardzo proste sposoby na wykorzystanie
dramatu w celu dopasowania nauczania ze względu na zróżnicowane
potrzeby uczących się.
Technika 1: Podejście improwizacyjne
To podejście pochodzi z komedii improwizacyjnej i stało się niezwykle
popularne w świecie korporacji jako sposób na poprawę jakości burzy
mózgów i pracy grupowej.
Podstawowa

idea

tego

podejścia

jest

prosta:

gdy

dwóch

aktorów

improwizuje daną scenę razem, pierwszy rozpoczyna akcję, drugi zawsze
reaguje pozytywnie i opiera się na tym, co zrobił poprzedni. Nazywa się to
podejściem „Tak i…!”, Ponieważ jest przeciwieństwem podejścia „Nie, ale…”.
Potrzeba praktyki, aby uczący się (i prowadzący) umieli pracować w ten
sposób. W celu przećwiczenia tej techniki, prowadzący mogą spróbować
burzy mózgów. Na przykład mogą poprosić uczestników, aby zaproponowali
inne, nowoczesne podejście do gry Szekspira. Zasada jest taka, że jeśli
chcą odnieść się do jakiegoś pomysłu, muszą zaczynać się od frazy „Tak
i…”.
Uczestnik A: Może moglibyśmy usytuować scenę w kawiarni?
“Ten project został zrealizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza
publikacja przedstawia jedynie stanowisko autora, a Komisja nie jest
odpowiedzialna za wykorzystnie zawartych w niej informacji .”

34

Uczestnik B: Tak, i sceny walki mogłyby odbywać się na zewnątrz, na
ulicy!
Nie ma znaczenia, jaki jest cel burzy mózgów - rozwiązanie problemu,
ustawienia

gry,

tematy

artykułów

naukowych,

kampanie

reklamowe

produktów - ta technika sprawia, że proces jest bardziej zabawny
i

energiczny, a uczestnicy czują się, jakby ich pomysły były słyszane

i rozumiane przez członków grupy.

Technika 2: Gry improwizacyjne
Gry improwizacyjne wykorzystują podejście „Tak i…”, aby przejść do
następnego poziomu. Są niesamowicie zabawne i pomagają budować
energię, i wspierać kreatywność. Są świetnym wstępem do burzy mózgów,
odgrywania scen w sztukach i pracy grupowej.
Poniżej

znajdują

się

dwa

przykłady,

które

opierają

się

na

filozofii

improwizacji i które dają uczestnikom doświadczenie obejmujące pomysły
innych.
Autostopowicz
Ustaw cztery krzesła na środku pomieszczenia. Dwa będą przednim
siedzeniem samochodu, a dwa to tylne siedzenie. Umieść

czterech

ochotników w samochodzie, dwóch na przednim siedzeniu i dwóch na
tylnym siedzeniu. Osoba siedząca z przodu po lewej stronie prowadzi
samochód. Poproś, aby jechali przez kilka minut, a następnie wybierz
innego ochotnika, który zgodzi się być „autostopowiczem”.
Kiedy nowa osoba wsiada do samochodu, wybiera uczucie - szczęśliwe,
smutne, zmęczone, wściekłe, cokolwiek jej się podoba - i postępuje
w sposób nawiązujący do tego uczucia. Pozostali uczestnicy w samochodzie
również powinni odnieść się do tego uczucia. Jeśli więc osoba, która wsiada
do samochodu, jest zmęczona, na przykład kierowca może zacząć osuwać
się na swoim miejscu, uderzając się w twarz, aby nie zasnąć.
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Pozwól uczestnikom na odgrywanie scenki przez krótki czas (od trzydziestu
sekund do jednej minuty), a następnie zatrzymaj samochód, aby zabrać
kolejnego autostopowicza. Osoby będące już w samochodzie powinny
zmienić miejsca. Kierowca wysiada z samochodu, pasażer siedzący z przodu
zajmuje jego miejsce, jeden z pasażerów na tylnym siedzeniu przesiada się
do przodu, a były autostopowicz przesuwa się, robiąc miejsce nowemu.
Im dłużej trwa gra, tym trudniej jest wymyślać nowe, zabawne rzeczy, ale
im bardziej kreatywna jest grupa, tym lepsza będzie gra.
Dziwny sąsiad
Uczestnicy stoją w dwóch kręgach, wewnętrznym okręgu skierowanym na
zewnątrz i zewnętrznym okręgu skierowanym do wewnątrz. Każda osoba
stoi przed partnerem. Jeden z nich opowiada coś śmiesznego, a ten musi
dodać do wypowiedzi coś od siebie. Na przykład:
Uczestnik A: Maria, uwielbiam twoje nowe zwierzątko, dinozaura.
Uczestnik B: A tak, jest super, jedyny problem to taki, że zjada wszystkie
psy w sąsiedztwie!
Następnym krokiem jest odwrócenie zewnętrznego okręgu i ponowne
wykonanie zadania ze zmienionymi partnerami.
Istnieją setki wspaniałych gier improwizacyjnych, w które można zagrać.
Niektóre trwają tylko kilka minut, a inne zajmują więcej czasu. Zasoby
online są ogromne; oto kilka z najlepszych:


Improwiki oferuje encyklopedię różnych gier improwizacyjnych,
z których każda jest podzielona na kategorie. Są one pogrupowane
w „ćwiczenia” i „gry”, a każda z nich posiada opis oraz sugestie
dotyczące podobnych działań



Improv encyclopedia oferuje podobne zasoby, chociaż zawarte
opisy aktywności wydają się być nieco krótsze i mniej szczegółowe

Technika 3: Pokaz Ludzki
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Technika

ta

(podobnie

jak

następna)

ma

różne

zastosowania.

Jest

szczególnie dobra w celu sprawienia, aby uczestnicy pomyśleli o momentach
podczas czytania, które były najbardziej istotne. Dlatego technika jest dobra
do podsumowywania materiału. Można polecić uczestnikom przygotowanie
podsumowania wybranych rozdziałów

książki

lub całej

książki i ich

przedstawienia w postaci sceny lub historii (w ten sposób może być
zintegrowana z metodologią, która została wcześniej przedstawiona).
Podczas stosowania Pokazu Ludzkiego, uczestnicy są proszeni o stworzenie
slajdów lub fotografii za pomocą pozowania. Na przykład: można przypisać
każdej grupie uczestników jeden rozdział z książki „W Pustyni i w Puszczy”
i polecić wybranie trzech najważniejszych momentów z tych rozdziałów.
Zadaniem grup jest stworzenie ożywionych obrazów ilustrujących te
momenty, a narratora wytłumaczenie, co się dzieje i dlaczego jest to ważny
moment. W celu urozmaicenia można wykorzystać rekwizyty i kostiumy.
Na przykład, jedna z uczestniczek może trzymać w rękach arbuza i śmiać
się wesoło, podczas gdy inny uczestnik ma przerażoną minę i celuje do
kogoś z karabinu.
Narrator wyjaśnia: “W tym momencie Nel jest zachwycona zabawą ze
słoniem, podczas gdy Staś obawia się, że zwierzę skrzywdzi dziewczynkę.
Ten moment jest ważny ponieważ…”
Technika 4: Jednominutowy Teatr
Jednominutowy

Teatr,

podobnie

jak

Pokaz

Ludzki,

może

służyć

do

podsumowania rozdziałów, książek i innych materiałów do czytania. Może
być również wykorzystany do wprowadzenia uczniów w wątki trudnej pracy,
aby mogli skupić się na zrozumieniu tekstu, a nie śledzeniu historii.
Na przykład prowadzący mogą używać tej techniki podczas przedstawiania
sztuk Szekspira. Jeśli uczestnicy mają podstawową wiedzę na temat tego,
co wydarzy się w sztuce zanim zaczną czytać, odgrywanie scen i rozumienie
poszczególnych linii będzie łatwiejsze.
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Prowadzący

mogą

dać

uczestnikom

podsumowanie

całej

sztuki

(na

przykład, tutaj znajduje się podsumowanie “Hamleta”) lub mniejsze jej
części, następnie poprosić o odczytanie, przypisać role i przygotować
jednominutowe przedstawienie odnoszące się do podsumowania.

Zalety/Mocne strony metodologii
Drama jest praktycznym, doświadczalnym uczeniem się, angażuje umysł,
ciało, głos i emocje do interpretowania i przekazywania innym informacji
i pomysłów.
Każdy zaangażowany zmysł daje możliwość zapamiętania informacji
i

doświadczenia. Pamięć może być wywołana tym, co uczestnicy

widzieli, wąchali, słyszeli, dotykali lub smakowali podczas gry, nawet
jeśli była udawana lub symulowana. Każdy bodziec daje kolejną
możliwość poznania i zachowania informacji.
Badania

wykazały,

że

emocjonalne

zaangażowanie

w

działania

dramatyczne sprzyja pogłębieniu zrozumienia i poprawie zachowania
informacji.
Rozumienie i retencja znacznie się zwiększają dzięki użyciu dramatu. Na
przykład uczestnik przedstawia słowo “śliski”. Ma teraz znacznie większą
szansę na zapamiętanie słowa i tego, co ono oznacza, niż gdyby musiał
go zapamiętać ucząc się do testu. Ilość zapamiętanych słów na ogół
zmniejsza się w ciągu kilku tygodni. Większość ludzi doświadcza takiej
sytuacji.
i

Ile

razy

intensywnie

studiowaliśmy,

aby

nauczyć

się

zapamiętać dużą ilość informacji do testu, ale po krótkim czasie

większość

tych

informacji zapomnieliśmy? Podczas

dramy,

ludzie

poruszają się, wydatkują energię, ćwiczą mięśnie, a wszystko to
sprawia, że zwiększa się motywacja i uwaga uczestników. Drama
zapewnia bogate doświadczenie, które angażuje ciało, emocje i zmysły
w dynamiczne uczenie się.
Poprzez
i

dramę,

uczestnicy,

którzy

mają

trudności

z

czytaniem

pisaniem, mogą uniknąć zmagań z piórem i papierem, i ujawnić

niezauważone wcześniej zdolności.
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Drama to kinestetyczna metoda nauczania, która przynosi wiele
korzyści. Badania dostarczają wielu dowodów na poparcie znaczenia
ruchu dla nauki. Ruch nie tylko dociera do kinestetycznych uczniów
w grupie, ale odświeża i energetyzuje wszystkich uczestników.
Drama to skuteczne rozwijanie wyobraźni i opowiadanie historii, które
przyczyniają się do większej szczegółowości twórczego pisania. Trening
aktorski rozwija ekspresyjne użycie głosu w celu przekazania emocji,
fleksji, postawy i innych elementów wokalnych. Regularne korzystanie
z dramatu znacznie poprawia umiejętności głośnego czytania poprzez
zmniejszenie monotonii i promowanie głośnych i wyraźnych nawyków
mowy.
Odtwarzanie

literatury,

dramatyzacjach,

znacznie

nawet

w

poprawia

prostych
zrozumienie

improwizowanych
czytania,

analizę

historii, rozwój słownictwa i przywołanie historii. Istnieje wiele badań,
które konsekwentnie wykazują te same korzyści.
Badania pokazują, że małe dzieci uczą się przede wszystkim poprzez
zabawę.

Rozwijają

umiejętności

społeczne,

koordynację

fizyczną

i poznawcze rozumienie swojego środowiska poprzez zabawę. Wielu
pedagogów opowiada się za zwiększeniem czasu przeznaczonego na
zabawę dla dzieci w ciągu dnia szkolnego, zwłaszcza w klasach
przedszkolnych i podstawowych.
Gry teatralne umożliwiają szeroki zakres uczestnictwa, od minimalnego
po wysoce ekspresyjny i kreatywny. Utalentowani uczniowie mają
szansę zsyntetyzować naukę z różnych przedmiotów.
Wysoce

werbalna

improwizacyjnych

i

wymagająca

zapewnia

szybkiego

doskonałe

myślenia

możliwości

natura

gier

twórcze

dla

uzdolnionych uczniów.
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HOLANDIA
W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWAĆ
SPERSONALIZOWANĄ EDUKACJĘ
Nazwa działania
W jaki sposób organizować spersonalizowane uczenie się?

Cele działania
Identyfikacja

zmian

organizacyjnych

potrzebnych

do

wprowadzenia

spersonalizowanego uczenia.

Grupa docelowa
Nauczyciele różnych przedmiotów zaangażowani w edukację obowiązkową,
z włączeniem nauczycieli języków obcych, a także dyrektorzy i inspektorzy
szkolni.

Działanie krok po kroku
Zmiany organizacyjne:
Pożegnanie się z tradycyjnym nauczaniem: Nawet jeśli istnieje
obawa, że rezultatem będzie chaos, ważne jest, aby powiedzieć „do
widzenia” najważniejszej zasadzie organizacyjnej szkoły: klasie jako
grupie dzieci w przybliżeniu o tych samych potrzebach edukacyjnych.
Dzieje się tak, ponieważ sala lekcyjna ze stałą grupą uczniów w tym
samym wieku często przynosi efekt przeciwny do zamierzonego z kilku
powodów, takich jak: przeszkadza w nauczaniu, nie ułatwia różnych
stylów uczenia się, nie może być optymalnie zorganizowana jako bogate
środowisko nauczania dla określonej dyscypliny. Mówiąc „do widzenia”
tradycyjnej klasie, szkoła staje się zbiorem własnych doświadczeń
uczniów, a każdy uczeń ma swoje własne środowisko. Badania
pokazują, że umieszczenie grupy dzieci w jednym pokoju wywołuje
zastraszanie i niesubordynację (opór i niechęć).
“Ten project został zrealizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza
publikacja przedstawia jedynie stanowisko autora, a Komisja nie jest
odpowiedzialna za wykorzystnie zawartych w niej informacji .”

44

Wykorzystanie
w

technologii

spersonalizowanym

informacyjno-komunikacyjnych

nauczaniu:

Technologie

informacyjno-

komunikacyjne pozwalają nauczycielowi nie tylko odwrócić klasę, ale
także szkołę jako całość, ponieważ wpływ technologii informacyjnokomunikacyjnych nie ogranicza się do treści edukacyjnych i sposobu ich
prezentacji. Szkoły takie jak O4NT i Star oraz kilka innowacyjnych szkół
w Holandii pokazują, że spersonalizowana edukacja może iść w parze ze
współpracą i rozwijaniem umiejętności, które są do tego potrzebne.
Pokazują również, że w międzyczasie można skorzystać ze znacznego
wzrostu wydajności dzięki zastosowaniu cyfrowych i adaptacyjnych
metod uczenia się.
Oferowanie różnych stylów dydaktycznych: Nauczyciele muszą
oferować kilka metod nauczania i stylów dydaktycznych, takich jak:
uczenie się oparte na dociekaniu, uczenie się przedsiębiorczości, uczenie
się z oprogramowaniem, uczenie się z materiałami, uczenie się oparte
na współpracy, praca nadzorowana, korepetycje, samodzielna praca
w zeszytach ćwiczeń.
Pożegnanie
dokonać

z

ciągłym

ważnego

korzystają,

monitorowaniem:

dostosowania

pozostawiając

do

odruch

ram

Nauczyciele

odniesienia,

codziennego

muszą

z

których

śledzenia

procesu

uczenia się. Codzienne monitorowanie poziomu grupy stanowi duże
obciążenie dla wielu nauczycieli. Dlatego ważniejsze jest rozwijanie
i

pielęgnowanie kultury ciężkiej pracy w szkole. Kiedy nauczyciele

dostrzegają tę kulturę, łatwiej im jest codziennie monitorować na
poziomie indywidualnym.
Odgrywanie roli instruktora i nadzorcy pracy: Oprócz roli trenera,
nauczyciel musi odgrywać rolę instruktora i nadzorcy pracy.
Włączanie dyskusji na temat personalnych planów ucznia:
Dyskusję

między

nauczycielem

a

uczniem

można

przeprowadzić

w rozmowie trwającej około 45 minut, która obejmuje cele społecznoemocjonalne. Nauczyciel-trener musi rzucić wyzwanie uczniowi tak, aby
ten podjął większy wysiłek w następnym okresie. Możliwe jest również
zorganizowanie działalności dydaktycznej z zewnętrznym miejscem
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kontroli (na przykład godzina w spokojnym miejscu każdego dnia - po
lub przed rozpoczęciem zajęć).
Uwolnienie czasu na ocenę wyników: Wyniki uczniów można śledzić
poprzez naukę analizy oprogramowania, poprzez ich własne portfolio,
wyniki testów i notatki od nauczycieli oraz od terapeutów. Wszystko to
omawiane jest z uczniami i ich rodzicami raz na sześć tygodni przez
czterdzieści pięć minut. Omawiane jest nie tylko to, co jest mierzalne,
ale także to, co jest zauważalne w ich rozwoju.
Umożliwienie uczniom pracowania i uczenia się zgodnie z ich
preferencjami: Nawet jeśli koncepcje wielu inteligencji i różne style
uczenia się nie mają empirycznej podstawy w tym sensie, że nie
przeprowadzono badań, które pokazują, że zastosowanie koncepcji
prowadzi do wyższych efektów uczenia się, nadal jest to dobra rzecz,
aby stosować różne style uczenia się tak często, jak to możliwe. Dzięki
temu uczniowie, którzy pracują i uczą się zgodnie z własnymi
preferencjami, będą lepiej się rozwijać.

Rezultaty, umiejętności i kompetencje możliwe do
uzyskania w wyniku działania
Zmiana w myśleniu nauczycieli, w celu rozpoznania, że nie mogą
kontrolować procesu uczenia się na co dzień (prowadzi do zaufania ze
strony nauczyciela).
Przekazanie odpowiedzialności za naukę prawowitemu właścicielowi,
uczniowi (prowadzi to do doświadczenia autonomii ucznia).
Zdanie sobie sprawy, że edukacja jest procesem asymetrycznym,
w którym nauczyciel wie, co jest do nauczenia się, ale uczeń jeszcze
nie.

Zalety/Mocne strony metodologii
Nadzorowana praca (ważne jest, aby nie organizować całej nauki na
lekcjach lub wspólnie oferowanych zajęciach, a uwolnić dużo czasu na
nadzorowaną pracę).
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Wolność w niewoli (nauczyciele muszą odnosić się do odpowiedzialności
ucznia za uczenie się i przyznać, że nie muszą i nie mogą kontrolować
indywidualnego procesu uczenia się codziennie).
Zwiększona motywacja uczniów do nauki (uczniowie, którzy doświadczają
autonomii w nauce, rozwijają pewność siebie, są w stanie lepiej
zastanowić się nad swoimi celami i wynikami uczenia się oraz są bardziej
zmotywowani do pracy / nauki).
Lepsza komunikacja nauczycieli-rodziców (rodzice stają się aktywnymi
aktorami w edukacji dziecka).
Edukacja ucznia staje się odpowiedzialnością częściowo przenoszoną na
samego ucznia, częściowo na rodziców, a częściowo na nauczycieli
i personel szkolny w ramach zespołu edukacyjnego.

Referencje/Nagrania wideo/Dodatkowe informacje
Knowledge platform for education (Kennisplatform voor het Onderwijs)
https://wij-leren.nl/
Web article “Hoe organiseer je gepersonaliseerd onderwijs?” published on
28th of February 2017, Tijl Rood https://wij-leren.nl/gepersonaliseerd-lerenorganisatie.php (dostęp: 11.01.2019)
Problems with the Paradigm: The school as a factor in understanding
bullying, Article in British Journal of Sociology of Education 24(3):315-330,
Yoneyama & Naito, 2003, DOI: 10.1080/01425690301894
Gardner's

Theory

of

Multiple

Intelligences

https://www.verywellmind.com/gardners-theory-of-multiple-intelligences2795161;

https://www.tecweb.org/styles/gardner.html

(dostęp:

11.01.2019)
Kolb's Theory of Learning Styles https://www.verywellmind.com/kolbslearning-styles-2795155 (dostęp: 11.01.2019)
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DIAGNOSTYKA JĘZYKOWA W
WIELOJĘZYCZNYCH ŚRODOWISKACH
EDUKACYJNYCH
Nazwa działania
Wprowadzenie do diagnostyki językowej w wielojęzycznych środowiskach
edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczących się ze
środowisk migracyjnych.

Cele działania
Opisanie kluczowych strategii dla implementacji diagnostyki i oceny
kształtującej.
Opisanie praktycznego podejścia, takiego jak analiza profilu i etapowe
poznawanie języka; obserwacja i dokumentacja; samoocena.
Podsumowanie celów i funkcji diagnostyki językowej oraz zasad
rządzących diagnostyką, w tym oceną kształtującą jako integralną
częścią

ciągłej

edukacji

językowej,

która

kładzie

nacisk

na

zindywidualizowane nauczanie i uczenie się.
Skupienie się na rozwoju języka i procesach nauki języków w językach
ojczystych i / lub drugim lub trzecim języku, i / lub języku akademickim.
Pomoc nauczycielom i uczniom w odkrywaniu kompetencji językowych
uczniów, ich dotychczasowych osiągnięciach i drodze rozwoju.
Pomoc nauczycielom i uczniom w ustanowieniu powiązań między celami
edukacyjnymi, a indywidualnymi wynikami i biegłością.

Grupa docelowa
Praktycy, którzy chcą włączyć procedury diagnostyczne jako integralną
część edukacji językowej.

Działanie krok po kroku
Diagnostyka językowa pomaga zapewnić, że angażowanie się właściwie
odpowiada na potrzeby poszczególnych uczniów i stanowi podstawę oceny
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skuteczności interwencji i planowania przyszłych działań wspierających.
Diagnostyka językowa jest niezbędna w formalnej inkluzywnej edukacji
językowej, jako obowiązkowa do określenia poziomu biegłości językowej
i

wydajności na poziomie indywidualnym, w odniesieniu do wymagań

języka akademickiego dla różnych poziomów edukacji.
Kompleksowe procedury diagnostyczne języka mają funkcje opisowe,
wyjaśniające i prognostyczne oraz opisują osiągnięte umiejętności,
wyjaśniają, dlaczego uczący się wykonał zadanie w określony sposób
i przewidują dalszy rozwój.
W placówkach edukacyjnych diagnostyka językowa może mieć różne
ogólne cele, takie jak: administracyjne, ewaluacyjne (aby zmierzyć
powodzenie wsparcia językowego) i pedagogiczne (aby zaplanować
edukację językową i wsparcie językowe na poziomie indywidualnym).
Główne podejścia do diagnostyki to standaryzowane testy (oparte na
teorii testów i stosowaniu psychometrii w celu osiągnięcia standaryzacji)
oraz alternatywne podejścia oparte na wydajności (mające na celu
wspieranie procesu uczenia się języka w sposób, który dokładnie
odpowiada potrzebom ucznia).

Rezultaty, umiejętności i kompetencje możliwe do
uzyskania w wyniku działania
Dla celów pedagogicznych diagnostyka powinna przyjmować inne podejścia
niż
z

stosowanie

standardowych

testów.

Dzieje

się

tak,

ponieważ

perspektywy teorii społeczno-kulturowej standaryzowane testy nie

uwzględniają budowania wiedzy i uczenia się języków we współpracy,
dlatego nie odzwierciedlają faktu, że używamy języka do komunikowania
się, myślenia i wspólnego konstruowania znaczenia.
Diagnostyka językowa w klasie koncentruje się na jakościowych aspektach
przyswajania i uczenia się języka, a także na procesach rozwojowych
i

zmianach.

Samoocena,

ocena

rówieśnicza,

wywiady

diagnostyczne

i informacja zwrotna zorientowana na kryteria odgrywają kluczową rolę
w rozwijaniu „refleksyjnej kultury uczenia się”.
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Zalety/Mocne strony metodologii
Samoocena na podstawie pracy portfolio ma kilka zalet:
pokazuje postępy uczącego się w nauce języków;
angażuje uczącego się w decyzje dotyczące oceny;
zapewnia informacje zwrotne dla nauczycieli i współpracowników;
pomaga uczniom i studentom stać się niezależnymi i autonomicznymi
myślicielami.

Referencje/Nagrania wideo/Dodatkowe informacje
Language diagnostics in multilingual settings with respect to continuous
assessment procedures as accompaniment of learning & teaching –
D.Lengyel
Languages of schooling: focusing on vulnerable learners – E. Thürmann,
H. Vollmer & I. Pieper
Migrant pupils and formal mastery of the language of schooling: variations
and representations – M. Bertucci
Capitalising on, activating and developing plurilingual and pluricultural
repertoires for better school integration – V. Castellotti & D. Moore
Professional development for staff working in multilingual schools –
J. Anderson, C. Hélot, J. McPake & V. Obied
Co-operation, management and networking: effective ways to promote the
linguistic and educational integration of children & adolescents from migrant
backgrounds–C. Bainski, T. Kaseric, U. Michel, J. McPake & A. Thompson
German

model

Jugendlichen

programme

von

FÖRMIG

(Förderung

Migrationshintergrund/Support

von
for

Kindern

und

children

and

adolescents from migrant backgrounds) www.uni-hamburg.blkfoermig.de
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UNITED KINGDOM
THINK-PAIR-SHARE
Nazwa działania
Technika Think-Pair-Share (Myśl – Łącz – Dziel się)

Cele działania
Technika

Think-Pair-Share

jest

szeroko

stosowaną

metodologią

różnicowania wśród młodszych uczniów. Celem jest umożliwienie uczącym
się zrozumienia, porównania i podzielenia się swoimi przemyśleniami na
określony temat w celu uzyskania określonego efektu uczenia się języka.

Grupa docelowa
Przeważnie młodzi ludzie uczący się języków obcych, w wieku od 8 do 15
lat, ale technika może być również wykorzystywana wśród dorosłych
uczących się.

Działanie krok po kroku
Nauczyciel decyduje o przeczytaniu tekstu i opracowuje zestaw pytań lub
podpowiedzi skierowanych do kluczowych koncepcji treści. Następnie
opisuje
w

cel

strategii

i

podaje

wytyczne

do

dyskusji.

Podobnie

jak

przypadku wszystkich instrukcji strategicznych, nauczyciele powinni

modelować procedurę, aby upewnić się, że uczniowie rozumieją, jak
korzystać ze strategii. Nauczyciele powinni monitorować i wspierać uczniów
podczas ich pracy.
T: (Think) Nauczyciele zaczynają od zadania konkretnego pytania
dotyczącego tekstu. Uczniowie „myślą” o tym, co wiedzą lub dowiedzieli
się na dany temat.
P: (Pair) Każdy uczący się powinien być w parze z innym uczniem lub
małą grupą.
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S : (Share) Uczący się dzielą się swoimi przemyśleniami ze swoim
partnerem. Nauczyciele rozszerzają dyskusję poprzez „udział” w niej
całej klasy.

Rezultaty, umiejętności i kompetencje możliwe do
uzyskania w wyniku działania
Ta strategia różnicowania pozwala na:
Organizację wyników uczenia się
Niezależne procesy myślowe
Krytyczne myślenie
Dyskusję peer-to-peer

Zalety/Mocne strony metodologii
Technika Think-Pair-Share jest łatwa w użyciu w ramach zaplanowanej
lekcji, ale jest także łatwą strategią do wykorzystania w dyskusjach typu
„moment-of-the-moment”. Ta strategia może być wykorzystywana do
szerokiej gamy codziennych zajęć w klasie, takich jak przeglądy koncepcji,
pytania do dyskusji, czytanie przez partnerów, burza mózgów, quizy itp.
Metodologia

Think-Pair-Share

pomaga

uczniom

rozwinąć

koncepcyjne

rozumienie tematu, rozwinąć zdolność do filtrowania informacji i wyciągania
wniosków oraz rozwijania umiejętności uwzględniania innych punktów
widzenia. Strategia Think-Pair-Share jest wszechstronną i prostą techniką
poprawiającą rozumienie tekstu przez uczniów. Daje uczniom czas na
zastanowienie się nad odpowiedzią i aktywizuje wcześniejszą wiedzę.
Zwiększa także umiejętności komunikacji ustnej uczniów, gdy omawiają ze
sobą swoje pomysły. Strategia ta pomaga uczniom stać się aktywnymi
uczestnikami nauki i może obejmować pisanie jako sposób organizowania
myśli generowanych na podstawie dyskusji.
Nauczyciele

mogą

modyfikować

tę

strategię

i

uwzględniać

różne

komponenty pisania w ramach strategii Think-Pair-Share. Daje to im
możliwość

sprawdzenia,

czy

występują

problemy

ze

zrozumieniem.
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Nauczyciele

mogą

tworzyć

strategię

odczytu-zapisu-współużytkowania,

w której uczniowie:

R: (Read) czytają przypisany materiał
W: (Write) zapisują swoje myśli zanim zacznie się dyskusja
P: (Pair) łączą się z partnerem
S: (Share) dzielą się pomysłami z partnerem lub całą grupą.

Referencje/Nagrania wideo/Dodatkowe informacje
http://www.adlit.org/strategies/23277/ [online]
http://www.readwritethink.org/professional-development/strategyguides/using-think-pair-share-30626.html [online]
http://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-share [online]
Lyman, F. (1981). "The responsive classroom discussion." In Anderson,
A. S. (Ed.), Mainstreaming Digest. College Park, MD: University of Maryland
College of Education.
Gunter, M. A., Estes, T. H., & Schwab, J. H. (1999). Instruction: A Models
Approach, 3rd edition. Boston: Allyn & Bacon.
Rasinkski, T., & Padak, N. (1996). Holistic reading strategies: Teaching
children who find reading difficult. Englewood Cliffs, NJ: Merrill/Prentice
Hall.
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GRADED READER LIBRARY
Nazwa działania
Biblioteka Stopniowanego Czytelnika/ Obszerna Lektura

Cele działania
Stopniowani „czytelnicy” to książki, których poziom językowy został
uproszczony tak, aby uczący się drugiego języka mogli je przeczytać
i zrozumieć. Język jest oceniany pod kątem słownictwa, złożoności struktur
gramatycznych, a także liczby słów. Książki takie są stworzone, aby
zaspokajać wszystkie poziomy od początkujących do zaawansowanych.
Uczenie czytania aktywuje i wzmacnia inne umiejętności (gramatyka,
słownictwo, wymowa i pisanie). Podobnie jak w przypadku dialogów
ustnych,

krótkich

kompozycji

i

ćwiczeń

słuchowych,

czytanie

może

wprowadzać w życie struktury gramatyczne, nowe elementy leksykalne
i elementy wymowy. Czytanie może również oferować dobre i przydatne
w pisaniu modele.
Czytanie jest umiejętnością samą w sobie, a zaletą pracy z uczącymi się
języka dorosłymi jest to, że zazwyczaj umieją czytać w swoim języku
ojczystym.

Oznacza

to,

że

są

w

stanie

przenieść

zaawansowane

umiejętności czytania na drugi język. Czytanie w języku angielskim może
aktywować
czytelnikami

i

rozwijać
w

obu

te

umiejętności,

językach.

czyniąc

Umiejętności

uczniów
czytania

lepszymi
obejmują:

przeglądanie, skanowanie, przewidywanie i czytanie w celu szczegółowego
zrozumienia.
Czytanie rozwija umiejętności krytycznego myślenia. Jest to ważne,
ponieważ przy nauczaniu języka angielskiego do ogólnych celów można
łatwo odrzucić czytanie jako działanie bardziej odpowiednie dla środowiska
akademickiego.

We

wszystkich

sytuacjach

umiejętności

krytycznego

myślenia pomagają w komunikacji. Od rozmowy telefonicznej po pisanie
biznesplanu,

ludzie

muszą

ustalać

priorytety,

wyciągać

wnioski,
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porównywać itp. Czytanie daje możliwości wykorzystania i wyostrzenia
takich umiejętności.
Czytanie dostarcza przyjemności uczącym się. Uczniowie powinni odkryć nie
tylko użyteczność, ale także przyjemność czytania w drugim języku.

Grupa docelowa
Metodologia może być i jest wykorzystywana dla osób w każdym wieku i na
każdym poziomie znajomości języka.
Jest to powszechna technika stosowana zarówno w szkołach prywatnych,
jak i publicznych, w szkołach językowych i wśród uczących się we
wszystkich typach placówek, ponieważ umiejętność czytania i poprawa
czytania obcego języka wpływa na wszystkie obszary uczenia się i wzmacnia
zdobytą wcześniej wiedzę.

Działanie krok po kroku
Jako
i

stosunkowo

elastyczna

metodologia,

którą

można

dostosować

włączyć na wiele różnych sposobów, nie ma jednego, konkretnego

procesu krok po kroku, za pomocą którego można ją wdrożyć, ale istnieją
pewne podstawowe punkty, dzięki którym ta metodologia może zostać
skutecznie zastosowana:
Uczniowie dużo i często czytają
Do wyboru jest wiele rodzajów tekstów i tematów
Teksty są nie tylko interesujące; są wciągające / przekonujące
Uczniowie wybierają, co czytają
Cele czytania koncentrują się na: przyjemności, informacji i ogólnym
zrozumieniu
Czytanie samo w sobie jest nagrodą
Nie ma testów, ćwiczeń, pytań i słowników
Materiały wchodzą w zakres kompetencji językowych uczniów
Czytanie jest indywidualne i ciche
Nauczyciel wyraźnie wyjaśnia cele i procedury, a następnie monitoruje
i prowadzi uczniów.
“Ten project został zrealizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza
publikacja przedstawia jedynie stanowisko autora, a Komisja nie jest
odpowiedzialna za wykorzystnie zawartych w niej informacji .”

55

Rezultaty, umiejętności i kompetencje możliwe do
uzyskania w wyniku działania
Rozwój autonomii uczącego się. Nie ma tańszego ani bardziej skutecznego
sposobu rozwijania autonomii uczącego się. Czytanie ze swej natury jest
prywatną, indywidualną działalnością. Można to zrobić w dowolnym miejscu
i o każdej porze. Czytelnicy mogą zaczynać i kończyć czytanie kiedy chcą
i czytać w dowolnym tempie. Mogą wizualizować i interpretować to, co
czytają na swój sposób. Mogą zadawać sobie pytania (wyraźne lub ukryte),
zauważać rzeczy na temat języka lub po prostu pozwolić unieść się historii.
Ulepszenie ogólnego języka. Korzyści wykraczają poza czytanie, ponadto
odnotowano także poprawę w języku mówionym uczestników. Następuje
„rozprzestrzenianie

się

efektu

od

umiejętności

czytania

do

innych

umiejętności językowych - pisania, mówienia i kontroli składni.” (Elley
1991).
Rozszerzenie i konsolidacja nauki słownictwa. Słownictwo nie jest nauczane
przez

pojedynczą

spotkania

ze

ekspozycję.

słowami

i

Metodologia

frazami

w

pozwala

danym

na

kontekście,

wielokrotne
umożliwiając

stopniowe zwiększanie znaczenia. Prezentacja elementów w kontekście
ułatwia również dedukcję znaczenia nieznanych przedmiotów.

Zalety/Mocne strony metodologii
Dla większości osób uczących się języka czytanie książki w języku
angielskim byłoby trudnym zadaniem. Znaleźliby zbyt wiele nieznanych słów
i

napotkaliby

na

język

na

zbyt

wysokim

poziomie,

co

utrudniłoby

zrozumienie książki. Jeśli uczący się zaczną od ułatwionych książek, nie
będą musieli zatrzymywać się

i wyszukiwać

wielu

nieznanych słów

w słowniku. Badania wykazały, że osoby, które czytają w języku angielskim,
poprawiają się w każdej dziedzinie nauki języka szybciej niż te, które nie
czytają. Czytanie może być doskonałym sposobem motywowania uczniów
i

powinno być naprawdę przyjemną częścią kursu.
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STUDIUM PRZYPADKU 1 - POLSKA
Opis
W prywatnej szkole językowej „Co ludzie powiedzą” w Lublinie nauczyciele
stosują bardzo innowacyjną metodę. Metoda ta polega na wymawianiu słów
(jest to jedna z technik metody mnemonicznej). Nazwa techniki jest dość
niezwykła, ale jest bardzo szczególna. Dlaczego wybrali tę metodę?
Pewnego dnia nauczyciele tej szkoły zauważyli problem. Podręczniki,
których używali do nauczania języków obcych, nie zawierały przydatnych
słów do komunikowania się w codziennych sytuacjach. Dlatego stworzyli
listy ze słowami i zwrotami przydatnymi do tego celu. Okazało się jednak,
że listy te są bardzo długie, a nauka tak wielu słów jest bardzo trudna.
Nauczyciele

zauważyli

również,

że

uczestnicy

często

bardzo

szybko

zapominają większość słów. Dlatego szukali metody, która ułatwiłaby
zapamiętanie nowych słów. Znaleźli wiele ciekawych faktów na temat
ludzkiej pamięci i mózgu w literaturze. Nauczyciele dowiedzieli się, że
półkule mózgowe pełnią dwie zupełnie różne funkcje (lewa odpowiada za:
funkcje

mówienia

i

językowe,

prawa

za:

abstrakcyjne i wyobraźnię). Odkryli również,

kreatywność,
że

uczenie

myślenie
się

będzie

najskuteczniejsze, a słowa będą dłużej pamiętane, jeśli jednocześnie
zaangażowane będą obie półkule mózgowe. Jedną z najbardziej skutecznych
technik jest tworzenie skojarzeń graficznych z nowym słowem. W rezultacie
nauczyciele stworzyli około 2100 kart flash z najbardziej przydatnymi
słowami i frazami. Celem było stworzenie około 400 kolejnych kart, aby
mieć zestaw materiałów do nauczania języka obcego.
Technika

jest

dobra

dla

wszystkich,

ale

najbardziej

skuteczna

dla

wizualizatorów (tych, którzy lepiej uczą się, widząc). Zajęcia prowadzone są
w taki sposób, który pozwala uczestnikom łatwo zapamiętać słowa. Podczas
zajęć angażują oni wszystkie swoje zmysły.
Większość słuchaczy tej szkoły wcześniej uczyła się języka angielskiego
w szkole lub podczas studiów, ale później nie używali tego języka przez
kilka lat. W konsekwencji pamiętają bardzo mało angielskiego. Ich
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motywacja do powrotu do nauki języka angielskiego wynika zazwyczaj
z wymagań rynku pracy lub ich pracodawcy.
Informacje pochodzą z: https://www.youtube.com/watch?v=4quzG2pgMlo

Proces
Zajęcia zazwyczaj odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 90 minut.
80% zajęć opiera się na mówieniu. Lekcje angielskiego prowadzone są
w małych grupach (około 6 osób). Lekcja, o której mowa, dotyczy 6 osób
dorosłych.

Część

prowadzona

jest

metodą

mnemoniczną.

Następnie

uczestnicy pracują głównie w parach.
Lekcje są podzielone na bloki tematyczne (na przykład: rodzina, zdrowie,
praca, podróże, jedzenie itp.). Nauczyciele stworzyli 40-70 plansz dla
każdego bloku tematycznego.
Podczas

pierwszych

zajęć

prowadzący

pokazuje

planszę

tematyczną

i wyjaśnia, w jaki sposób uczestnicy mogą powiązać słowo lub frazę ze
zdjęciem.
Przykład:
Mamy dwie plansze:


Pojechać na miesiąc miodowy: (przedstawia księżyc, pannę mlodą
i pana młodego siedzących na wyspie i trzymających słoik miodu),



Prowadzić firmę: (przedstawia biuro otoczone kołem i biznesmena,
który biegnie po kole).

Uczestnicy rysują 3-4 plansze i konstruują zdanie, używając wyrażeń
z

plansz. W ten sposób opowiadają swojemu partnerowi historię (na

przykład: kiedy prowadzisz własną firmę, może Ci być ciężko pojechać na
długi miesiąc miodowy). Następnie partnerzy wymieniają się planszami
i opowiadają historię, którą usłyszeli od innej osoby. Ten proces powtarza
się kilka razy. Później nauczyciel podaje tablice bez tekstu. Uczniowie
ćwiczą jak poprzednio, ale poziom trudności wzrasta, ponieważ wszystkie
historie muszą być opowiadane z pamięci. Każda grupa jest inna. Uczestnicy
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badają różne struktury gramatyczne, których używają do opowiadania
historii (nauczyciel decyduje, że muszą użyć na przykład fraz w przeszłości
lub przedstawić czas prosty, pasywny, warunkowy itp.). Poziom trudności
zwiększa się z każdymi zajęciami. Aby uzyskać lepsze wyniki, uczestnicy
mogą dokonać przeglądu materiałów po zajęciach, ponieważ mają dostęp
do tablic za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.

Zawartość, rezultaty i/lub impakt
Tablice z ilustracjami rozwijają wyobraźnię. Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą
jednocześnie

słownictwo

i

rozumienie

mowy,

dzięki

czemu

można

zapamiętać wiele zwrotów. Kiedy uczący się kojarzą frazy ze zdjęciami,
szybciej je zapamiętują. Dzięki metodzie mnemonicznej nauczyciele doszli
do wniosku, że uczestnicy mogą nauczyć się około 600 słów podczas
jednego roku nauki. Nauka angielskiego jest przyjemniejsza i bardziej
efektywna dzięki metodzie mnemonicznej.

Materiały i informacje
Nauczyciele używali wcześniej utworzonych plansz (kart flash). Ostatecznie
powstanie około 3000 tablic. Do tej pory nauczyciele stworzyli około 2100
skojarzeń, które zostały narysowane. Obrazy na tablicach są bardzo
zabawne i kreatywne, więc łatwo je zapamiętać.

Poprawa umiejętności
Metoda przyczynia się do tego, że :
zajęcia są bardziej interesujące, a uczestnicy nie są znudzeni,
uczący się angażują się w zajęcia,
uczący się zapamiętują słowa i frazy szybciej i łatwiej,
dzięki skojarzeniom, uczący się pamiętają słowa, których uczyli się
przez dłuższy czas,
kiedy

uczestnicy

opowiadają

historie,

uczą

się

struktur

gramatycznych i przydatnego w komunikowaniu się słownictwa,
uczenie się angielskiego jest zindywidualizowane, ponieważ każdy
uczący się tworzy zdania w oparciu o własny poziom wiedzy.
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Znaczącą zaletą zajęć w tej szkole jest fakt, że uczniowie nie tylko uczą się
nowego

słownictwa

i

ćwiczą

mówienie,

ale

także

rozwijają

swoje

umiejętności słuchania.
Metoda mnemoniczna będzie działać w przypadku nauki języka obcego, ale
także w przypadku uczenia się każdego innego przedmiotu.
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http://www.coludziepowiedza.co/ [Accesed 11 January 2019].
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Web video: Co Ludzie Powiedzą - Vlog 4 . (2018). Published by Co Ludzie
Powiedzą. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=TKTRgRiwkwY
[Accesed 11 January 2019].
Web video: Co Ludzie Powiedzą - ankiety, Listopad 2014 – podsumowanie.
(2014).

Published

by

Co

Ludzie

Powiedzą.

https://www.youtube.com/watch?v=Hszey_aXptc

Available

[Accesed

11

at:

January

2019].
Web video: Arek z Co Ludzie Powiedzą na TVP 3. (2016) Published by Co
Ludzie Powiedzą. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=bWsIvdx
Vfrg [Accesed 11 January 2019].

“Ten project został zrealizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza
publikacja przedstawia jedynie stanowisko autora, a Komisja nie jest
odpowiedzialna za wykorzystnie zawartych w niej informacji .”

62

Interview: Rzućmy Okiem - rozmowa Klaudii Bednarz z Arkiem na 89.9 FM,
Radio Freee. (2017). Published by Co Ludzie Powiedzą. Available at: https:/
/www.youtube.com/watch?v=XsL895WgBiE [Accesed 11 January 2019].

STUDIUM PRZYPADKU 2 - POLSKA
Opis
W prywatnej szkole językowej „PERFEKT” w Polsce nauczyciele używają
METODY

BEZPOŚREDNIEJ

do

nauczania

języków

obcych

(angielski,

niemiecki i hiszpański). Szkoła ma 2 filie: w Bydgoszczy i Inowrocławiu.
Dlaczego wybrali tę metodę? Ponieważ ta metoda jest popularna, przyjemna
dla studentów i skuteczna. W Polsce nadal istnieje problem z mówieniem
w języku obcym. Ludzie często dobrze znają słownictwo i gramatykę, ale
boją się rozmawiać. Nauczyciele tej szkoły chcą pomóc wszystkim uczącym
się w mówieniu w języku obcym, przełamaniu barier językowych i szybkim
osiągnięciu pożądanych rezultatów. Dzięki tej metodzie podczas zajęć
nauczyciele mają indywidualny kontakt ze studentami. Mogą dostosować
poziom języka do umiejętności i tematów zajęć do potrzeb uczestników.
W tym studium przypadku zbadamy lekcję angielskiego w tej szkole.
Metoda jest dobra dla każdego, kto chce pokonać barierę mówienia
i

nauczyć się swobodnej komunikacji w języku obcym oraz pokonać

trudności ze zrozumieniem mówcy języka obcego. W szkole „PERFEKT”
klasa składa się z max. 10 osób (głównie 7 - 8 osób). W rezultacie
nauczyciel ma więcej czasu dla każdego uczącego się.
Informacje pochodzą z: http://www.perfekt.edu.pl/

Proces
Działania:
1. Na początku zajęć nauczyciel powtórzył materiał z ostatnich kilku
lekcji.
2. Następnie wytłumaczył nowe tematy.
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3. Prawie cała lekcja polegała na mówieniu. Po pierwsze, nauczyciel
nauczył nowego słownictwa lub gramatyki. Następnie użył tych słów
i struktur gramatycznych do prowadzenia rozmów ze studentami.
4. Podczas zajęć zamykano podręczniki. To bardzo ważny element.
Dlaczego? Uczniom łatwiej jest zrozumieć tekst pisany niż mówiony.
Słuchanie staje się wtedy trudniejsze dla uczniów. Innym ważnym
elementem nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią jest fakt,
że uczniowie nie zrobili żadnych notatek. W opiniach nauczycieli
notowanie rozprasza uczniów. Wszystkie informacje znajdują się
w

podręczniku, więc uczniowie mogą zrewidować wprowadzony

materiał po zajęciach.
5. Nauczyciel podążał za przygotowanym planem lekcji. Rozmowy, które
nie były związane z tematem zajęć, zostały szybko zakończone.
6. Nauczyciel

mówił

w

naturalnym

tempie,

co

jest

kluczowym

elementem tej metody. Podczas pierwszej lekcji uczniowie mieli
trudności ze zrozumieniem nauczyciela, ale później przyzwyczaili się
do tego.
7. Nauczyciel zadawał pytania. Każde pytanie powtórzono dwukrotnie.
W ten sposób uczniowie zrozumieli więcej i mogli przygotować swoją
odpowiedź.

Podczas

pierwszych

zajęć

uczniowie

powtarzali

odpowiedzi udzielone przez nauczyciela. Później nauczyciel zadał
pytanie i czekał na odpowiedź wskazanego ucznia. Uczniowie nie
mogli zgłosić się do odpowiedzi. Jeśli wskazany uczeń nie znał
odpowiedzi, nauczyciel motywował go za pomocą prostych słów
i prowadził uczniów w taki sposób, aby ich zainteresować.
8. Czasami nauczyciel poprawiał wypowiedź ucznia, jeśli było

to

konieczne, ale bardzo uprzejmie, aby nie zniechęcać do mówienia.
9. Zajęcia obejmowały czytanie różnych tekstów, słuchanie dialogów
i pisanie ze słuchu.

Zawartość, rezultaty i/lub impakt
Według nauczycieli, obecność ucznia w klasie jest bardzo ważna. Studenci
osiągają oczekiwane rezultaty nauki, jeśli ich frekwencja wynosi 80 - 90%.
Jeśli uczeń jest nieobecny na zajęciach, powinien nadrobić zaległości. Od
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lekcji do lekcji, uczniowie powinni mówić coraz lepiej. Nauczyciel może to
sprawdzić, używając na przykład dialogu. Nauczyciel powinien dostosować
wymagania do poziomu umiejętności językowych ucznia, powinien zadbać
o

przyjemną

atmosferę

podczas

zajęć.

Kiedy

uczniowie

nie

są

zestresowani, chętniej się angażują i nie mają żadnych barier.
Informacje zwrotne są opiniami uczniów na temat tej metody. Opinie te są
bardzo ważne dla nauczycieli tej szkoły i pokazują, że metoda bezpośrednia
jest skuteczna.

Materiały i informacje
Nauczyciel używał odtwarzacza CD podczas zajęć, aby uczestnicy mogli
słuchać dialogów i piosenek. Prowadzący szukali także interesujących
artykułów, gdy uczący się ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem.
Nauczyciele tej szkoły używają podręcznika pod tytułem "English designed
with

Direct

Method

Book".

Więcej

informacji

znajduje

się

tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=UhTvKb0lHAc.
Uczestnicy mają dostęp do platformy internetowej, na której mogą
kontynuować naukę w domu.

Poprawa umiejętności
Udowodniono, że uczestnicy szkoły posługiwali się językiem angielskim
cztery razy bardziej efektywnie niż uczestnicy innych szkół, w których
uczono inną metodą niż metoda bezpośrednia.
Słuchacze, którzy uczyli się angielskiego metodą bezpośrednią:
Mówią poprawnie,
Rozumieją rozmówców bez problemu,
Nie mają bariery językowej,
Są w stanie łatwo się komunikować,
Potrafią poprawnie pisać i czytać,
Znają zasady gramatyki,
Nie stresują się podczas zajęć,
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Angażują się w działania w klasie.

Źródła
Strona internetowa: http://www.perfekt.edu.pl/metoda/jak-wyglada-lekcja
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Web video: Examples of lesson. Direct Language Lab Ad. (2015). Published
by: Direct Language Lab. Available at: https://www.youtube.com/watch?ti
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STUDIUM PRZYPADKU 3 - HISZPANIA
Opis
Niniejsze studium przypadku jest następstwem zastosowania metodologii
kącików klasowych w 3-letniej klasie przez nauczycielkę Nurię Loscos Pablo.
Pani Loscos prowadziła w Hiszpanii zajęcia z uczniami w klasie o profilu 3letnim. Głównym celem była pomoc uczniom w opanowaniu języka
angielskiego w naturalny sposób, zarówno mówionego, jak i pisanego.
Wykorzystanie tej metodologii wśród dzieci jest dość popularne w Hiszpanii,
więc nauczycielka pomyślała, że dobrze byłoby użyć jej do nauczenia się
innego języka w bardziej naturalny sposób. Jej wcześniejsze doświadczenia
z wykorzystaniem metodologii były dobrą podstawą.

Proces
W celu przeprowadzenia ćwiczenia, pani Loscos podzieliła klasę na pięć
poniżej opisanych kącików:
Kącik budowniczy: ten kącik był poświęcony nauce liczenia w języku
angielskim. Dzieci mogły pójść na kręgle lub nauczyć się parkować
samochody, licząc, ucząc się kojarzyć ilość z symbolem i angielskim
słowem. Dostały tablicę, na której mogły zapisać wyniki, by później
powiedzieć nauczycielowi.
Kącik literowy: w tym kąciku nauczyciel tworzył różne gry, takie jak: gra
przy użyciu wieszaków do ubrań, aby pokazać, jak litery pojawiają się
jedna po drugiej w słowach; używał również gier, takich jak "shake of the
day!", w których zostały stworzone słowa i dzieci musiały je czytać
zgodnie z angielskimi zasadami fonetyki.
Kącik komputerowy: w tym kąciku nacisk położony był na słuchanie,
zarówno piosenek, jak i opowieści.
Kącik puzzlowy: w tym miejscu uczniowie układali klocki i puzle w celu
nauczenia się nazw figur geometrycznych, liczb, itd.
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Kącik artystyczny: kącik, w którym gry artystyczne pomagają w uczeniu
się kolorów, form, informacji o słynnych malarzach, itd.

Zawartość, rezultaty i/lub impakt
Nie dotyczy

Materiały i informacje
W każdym z kącików wykorzystywane były specyficzne materiały zgodnie
z wymaganiami stawianymi przez poszczególne działania.
Kącik budowniczy: gra w kręgle, samochody, narzędzia rzemieślnicze
Kącik literowy: ubrania z napisami, karty z zapisanymi słowami, literki
Kącik komputerowy: komputer, Internet
Kącik puzzlowy: klipsy, klocki, zdjęcia
Kącik artystyczny: farba, plastelina, pędzle, naklejki, płatki śniegu, itp.

Poprawa umiejętności
Studium

przypadku

wykazało

wzrost

liczby

dzieci

z

umiejętnością

prawidłowego używania języka angielskiego w regularnej rozmowie.

Źródła
LOSCOS PABLO, N. (2017). Los Rincones en el aula de Educación infantil
en....

[online]

Revista

Ventana

Abierta.

Available

at:

http://revistaventanaabierta.es/los-rincones-aula-educacion-infantil-ingles/
[Accessed 7 Jan. 2019].
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STUDIUM PRZYPADKU 4 - HISZPANIA
Opis
Poniższe studium przypadku zostało przeprowadzone z pięcioma studentami
z zagranicy w Birmingham University (USA), którzy reprezentowali średni
poziom

zaawansowania

w

angielskim

i

z

jedną

dodatkową

osobą

z podstawowym językiem angielskim.
Głównym zamiarem badania było zweryfikowanie następującej hipotezy:
„Szkolenie w zakresie spersonalizowanych strategii uczenia się języków
i

dążenie do myślenia metapoznawczego jako integralnej części tego

szkolenia bezpośrednio przyczyniają się do większej „biegłości” w nauce
języka angielskiego”.

Proces
Proces badania podzielony był na 5 etapów:
1. Pierwszy: ewaluacja użycia dowolnych strategii uczenia się języka
(SILL).

Etap

uczestników

pomagał

sposobów

w

identyfikacji

uczenia

się

i

preferowanych

diagnostykę

przez

poziomu

ich

angielskiego poprzez IELTS.
2. Drugi:

przygotowanie

programu

nauczania

języka

angielskiego

opartego na strategiach zidentyfikowanych w pierwszym etapie.
3. Trzeci: stworzenie 12 sesji indywidualnego szkolenia włączonych
w nauczanie języka i zachęcających do metakognitywnego dostępu.
Ten etap obejmuje również tzw. „Protokoły Myślenia” w odniesieniu
do czterech możliwości komunikacyjnych.
4. Czwarty: ewaluacja strategii nauczania poprzez SILL. Ewaluacja
poziomu poprzez IELTS i ankietę z informacją zwrotną.
5. Piąty: porównanie wstępnych i końcowych wyników.

Zawartość, rezultaty i/lub impakt
Z tego badania wynika, że istnieje skuteczny, ogólny wzrost wykorzystania
strategii uczenia się ze strony uczestników.
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Jeśli chodzi o poprawę znajomości języka, wszystkie aspekty uległy
poprawie, chociaż w niektórych przypadkach poprawa była lepsza niż
w innych; konkretnie osoba z najniższym poziomem języka angielskiego
była osobą, która najbardziej znajomość języka poprawiła. Jednak analiza
studium przypadku również pozwala zauważyć, że uczniowie byli całkowicie
zanurzeni w języku, co prawdopodobnie miało związek z poprawą.
Okazało się, że uczestnicy nie byli świadomi swojego procesu uczenia się, co
utrudniało początkowe etapy. Jednak, gdy wreszcie zdali sobie z tego
sprawę, ich samokształcenie było bardzo efektywne.
Oprócz powyższych, studium przypadku przyniosło inne wyniki. Zauważono,
że zewnętrzne kompromisy, takie jak znane wydarzenia lub problemy,
różnicowały końcowe wyniki uczestników. Dzięki temu stało się oczywiste,
że powinni oni dostrzec potrzebę wysiłku i zaangażowania, aby aktywnie
poprawić swoje umiejętności językowe.
Ponadto jeden z uczestników był przypadkiem „skamieniałości”, co oznacza,
że nie wykazał oznak poprawy w języku, niezależnie od bodźców i treningu.
W wyniku tego ustalono, że w tym studium przypadku niezbędne jest
unikanie promowania nadmiaru opracowywania strategii kompensacyjnych,
które uniemożliwiają uczącym się rzeczywistą poprawę wiedzy.

Materiały i informacje
W tym studium przypadku wykorzystano 6 różnych rodzajów strategii
w nauce języka angielskiego:
Pamięciowe
Poznawcze
Kompensacyjne
Metakognitywne
Uczuciowe
Społeczne
Wszyscy uczestnicy byli oceniani we wszystkich z nich, aby uzyskać średni
wynik ogólnego wykorzystania strategii. Obliczono również średnią użycia
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każdej ze strategii, aby znaleźć wzrost ich wykorzystania; najwyższy wzrost
odnotowano w strategiach pamięciowych, poznawczych i kompensacyjnych.
Wykorzystano także egzaminy IELTS, aby sprawdzić początkowy i końcowy
poziom języka angielskiego każdego uczestnika.

Poprawa umiejętności
Na

podstawie

uzyskanych

wyników,

poprawa

umiejętności

każdego

z uczestników była następująca. W odniesieniu do stosowania strategii:
Strategia

Pamięciowa

Przypad

Przypad

Przypad

Przypad

Przypad

Przypad

ek 1

ek 2

ek 3

ek 4

ek 5

ek 6

Pr

Pos

Pr

Pos

Pr

Pos

Pr

Pos

Pr

Pos

Pr

Pos

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

1.

2.6

2.

3.2

2.

2.3

2.

3.3

2.

3.2

3.

3.8

8
Poznawcza

2.

0
4.1

8
Kompensacy

3.

jna

2

Metapoznaw

3.

cza

2

Uczuciowa

1.
3.

4.0

2.

(średnia

7

Poprawa

0.8

4.

3.4

3.

4.2

3.

3.9

4.

3.7

3
0.7

4.8

3.
3.

4.5

4.

4.1

3.

2.
4.

3.5

3.

3.7

4.

4.1

3.

3.
2.

3.3

2.

4.7

4.

3.1

3.

3.

4.0

4.

4.4

4
3.0

3.

3.8

1
3.8

3
3.8

4.5

6

3
4.5

4.
2

9

5
3.8

3.5

7

0
4.3

3.

2

4

8

3
3.7

3.9

1

6

1
3.5

3.

2.

1

9

4

0
3.7

4.0

1

4
2.7

3.

1

4

1

5
Suma

3.3

3

8
Społeczna

2.

3

4.

5.0

5
3.5

3.

3

2

1

5

0.5

0.6

0.4

0.7

4.2

Źródło: (Ormeño, 2004)
W odniesieniu do poprawy znajomości angielskiego (zgodnie z egzaminami
IELTS):
Uczestnik 1: od 6 do 7
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Uczestnik 2: od 3 do 4.5
Uczestnik 3: od 5.5 do 6
Uczestnik 4: od 5.5 do 6
Uczestnik 5: od 7 do 7.5
Uczestnik 6: pozostał na 6

Źródła
Ormeño, V. (2004). Las estrategias de aprendizaje de lenguas y su
entrenamiento: un estudio de casos. [online] Los Lagos: Universidad de Los
Lagos,

pp.7-13.

Available

at:

http://file:///Users/nieves/Downloads/LasestrategiasdeaprendizajeV.Ormeo1.pdf [Accessed 8 Jan. 2019].
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STUDIUM PRZYPADKU 5 - WŁOCHY
Opis
Niniejsze studium przypadku jest następstwem zastosowania metodologii
opowiadania historii przez uczniów w wieku od 12 do 14 lat w szkole
średniej

w

Hongkongu.

W

klasie

było

20

uczniów,

16

chłopców i 4 dziewczynki. Ich językiem ojczystym był kantoński. Wielu z
nich uczyło się angielskiego przez wiele lat, ponieważ uczęszczali do
przedszkola lub szkoły podstawowej. Jednak poziom znajomości języka
angielskiego u tych uczniów był ogólnie raczej słaby.

Proces
Wybrane historie: W tym badaniu wybrano do zbadania dwie książeczki.
Pierwsza to „Pooh's Honey Tree”, która została zaadaptowana przez Isabel
Gaines i została opublikowana przez Disney Press w Nowym Jorku w 1998
roku. Jest to opowiadanie, które ma 34 strony, z wieloma atrakcyjnymi,
kolorowymi zdjęciami, towarzyszącymi zawartości. Historia jest bardzo
prosta, ale interesująca. Chodzi o Kubusia Puchatka, który znalazł miód
w

dziurze w drzewie. Druga bajka nosi nazwę „Pinokio” i jest słynną

historią opowiedzianą przez Lindę M Jennings, opublikowaną przez Ladybird
Books Ltd. w 1993 roku. Jest to także krótka historia składająca się z 24
stron, z

kolorowymi ilustracjami na każdej z nich. Opowiada o starym

snycerzu, który chciał mieć własne dziecko, więc zrobił marionetkę zwaną
Pinokiem. Ponieważ jest to słynna opowieść, oczekuje się, że większość
uczniów usłyszała lub przeczytała historię w języku chińskim. Laine (1998)
sugeruje, że jeśli uczniowie już znają tę historię po chińsku, będą chcieli
poznać historię w języku angielskim. Uzasadnieniem wykorzystania krótkich
opowiadań w tym badaniu było to, iż mają tę zaletę, że mogą zostać
ukończone w ciągu jednej lub dwóch lekcji. Innym powodem było to, że
wzorce językowe i słownictwo używane w krótkich opowiadaniach są
zazwyczaj proste i dlatego są odpowiednie dla młodych studentów lub tych,
którzy nie mają wysokiego poziomu znajomości języka obcego.
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Zastosowane podejście: Metoda prezentacji dwóch historii uczniom
w tym badaniu była podejściem narracyjnym (tj. opowiadaniem historii).
Uważa się, że może ona pomóc uczniom w łatwym zrozumieniu historii
poprzez zróżnicowanie głosu i użycie innej mowy ciała oraz rozwinięcie
umiejętności słuchania. Co więcej, opowiadając uczniom historie, nauczyciel
może trochę dostosować je pod względem języka, który odpowiada
poziomowi uczniów.
Procedury: Na początku badania rozdano uczniom kwestionariusze, aby
dowiedzieć

się

o

ich

początkowej

orientacji

w

języku

angielskim

i nastawieniu do języka angielskiego. Następnie opowiedziano uczniom dwa
wybrane opowiadania. Ponieważ przydzielono tylko jedną podwójną lekcję
dla każdego cyklu, a każda historia trwała przez cały ten czas, badanie
objęło dwa cykle (tj. cztery lekcje). Podczas fazy nauczania reakcje uczniów
były obserwowane przez badacza i rejestrowane na podstawie arkusza
obserwacji. Po zakończeniu rozesłano uczniom kwestionariusze, aby zbadać,
czy poziom znajomości i pewności siebie w języku angielskim wzrósł.
Przeprowadzono również półstrukturalny wywiad grupowy z 6 uczniami
(w tym dwóch będących na wysokim poziomie, dwóch na średnim i dwóch
na niskim), aby uzyskać więcej informacji na temat stosunku uczestników
do języka angielskiego.

Zawartość, rezultaty i/lub impakt
Metody zbierania danych
Zastosowane w tym badaniu metody zbierania danych obejmowały metody
ilościowe

i

jakościowe.

W

metodach

ilościowych

wykorzystano

kwestionariusze przed i po teście, natomiast w metodach jakościowych
przeprowadzono obserwacje klasowe i półstrukturalny wywiad grupowy.
Po zebraniu wszystkich zwróconych kwestionariuszy obliczono procent
odpowiedzi w każdej pozycji kwestionariuszy przed i po teście i porównano
je, aby sprawdzić, czy były jakieś różnice w zainteresowaniach uczestników
i ich poczuciu pewności w języku angielskim. Odpowiedzi na zajęciach
opowiadania historii były również analizowane w oparciu o dziennik
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nauczania (patrz Załącznik III), przechowywane na końcu każdej lekcji,
a

dane

zapisane

w

wywiadzie

grupowym

były

transkrybowane

i analizowane jakościowo.
Szczegóły

dostępne

są

w

oryginalnym

artykule

pod

adresem:

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545620.pdf

Materiały i informacje
Patrz wyżej

Poprawa umiejętności
Opierając się na wynikach tego szczególnego studium przypadku,
wykorzystanie krótkich opowiadań nie jest właściwym sposobem na
zwiększenie zainteresowania uczniów językiem angielskim, chyba że
historie są starannie dobrane pod względem treści i poziomu trudności
używanego słownictwa. Nauczyciele powinni być bardzo ostrożni, kiedy
wybierają historie dla swoich uczniów, zwłaszcza tych, którzy mają niski
poziom angielskiego i tych, którzy mają niską motywację. Historia
powinna być interesująca i nie wymagać zbyt trudnego słownictwa.
Historia może zawierać nowe słowa, ale nie powinno być ich zbyt dużo,
gdyż mogłyby utrudnić zrozumienie.
Ograniczenia studium przypadku:
w studium przypadku powinna być zaangażowana większa liczba
uczestników, włączając w to bardziej zrównoważoną liczbę studentów
płci męskiej i żeńskiej, aby można było wyciągnąć mniej stronnicze
wnioski
badanie na większą skalę powinno być prowadzone w innych klasach,
innych poziomach, a nawet w innych szkołach o podobnym profilu
badanie powinno być przeprowadzone przez dłuższy okres czasu, na
przykład przez rok i z użyciem większej liczby krótkich opowiadań
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Wówczas można wyciągnąć jednoznaczny wniosek na temat skuteczności
wykorzystania

krótkich

opowiadań

w

zwiększaniu

zainteresowania

uczniów i zaufania do nauki języków.

Źródła
Yang, C.C.R (2009). A Case Study of the use of Short Stories in a Junior
Secondary ESL Classroom in Hong Kong. The International Journal of
Learning, 16(1), 35-50. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545620.pdf
Lawtie, F. (2008). Storytelling. Retrieved from:
https://www.teachingenglish.org.uk/article/storytelling
Smith, A. (2013, October 7). Making Stories and Storytelling Interactive.
Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=dRZSmZSnHoc
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STUDIUM PRZYPADKU 6 - WŁOCHY
Opis
Niniejsze studium przypadku jest zgodne z metodologią nauczania drugiego
języka za pomocą techniki dramatu wśród koreańskich (w większości)
i

chińskich uczestników, którzy zostali wybrani przez dyrektora szkoły

średniej w Christchurch w Canterbury w Nowej Zelandii. Pierwotna grupa
składała się z 12 uczniów, ale dwóch odpadło po dwóch zajęciach.
Uczestnicy mieli przeważnie 11 lat i niższy poziom znajomości języka
angielskiego. Ponadto należeli głównie do rodzin o średnim i wyższym
statusie społeczno-ekonomicznym, a ich rodzice byli profesjonalistami,
którzy wyemigrowali i sprowadzili swoje rodziny do Nowej Zelandii w ciągu
trzech do siedmiu lat wcześniej. Wszyscy uczestnicy mówili językami
ojczystymi (L1) w domu i angielskim w szkole i wśród znajomych.

Proces
Pytania przewodnie
Jakie strategie dramatyczne sprawdzą się w tej grupie studentów?
W jaki sposób strategie dramowe zastosowane w tym badaniu mogą
być wykorzystane do informowania nauczania w następnych studiach
przypadków?
W

jakim

stopniu

stosowane

strategie

wpływają

na

realizację

ustalonych celów nauki języków?
W jaki sposób korzystanie ze strategii dramowych różni się od
korzystania z wcześniej istniejących strategii uczenia się?
Studium przypadku odbyło się w formie 90-minutowych lekcji, które były
przeprowadzane raz w tygodniu, dając w sumie osiem sesji w okresie dwóch
i pół miesiąca. Jednostka dydaktyczna została oparta na książce obrazkowej
zatytułowanej “Poszukiwacz ciszy” Bena Morleya, której bohaterem jest
chłopiec o imieniu Joe, mieszkający w dzielnicy, która wygląda podobnie do
Bronxu w Nowym Jorku. Joe spotyka nowego, bezimiennego chłopca
w okolicy, który nie mówi, a kiedy Joe pyta później o niego swoją matkę,
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ona odpowiada, że chłopiec jest poszukiwaczem azylu, co Joe rozumie jako
poszukiwacza ciszy. Joe decyduje, że chce pomóc chłopcu znaleźć ciszę
w jego tętniącym życiem sąsiedztwie i zabiera chłopca w różne miejsca
przez cały dzień, próbując bezskutecznie znaleźć miejsce, które byłoby
zupełnie ciche. Następnego dnia, kiedy Joe idzie szukać chłopca, odkrywa,
że on zniknął, co skutecznie kończy historię, pozostawiając ją otwartą na
interpretację i dyskusję. Głównym celem zajęć było budowanie słownictwa,
chociaż istniały też bardziej szczegółowe cele. Obejmowały one używanie
języka do wyrażania uczuć, opisywania widoków i dźwięków, spekulowanie
i

interpretowanie

przyczyn

i

konsekwencji

sytuacji.

Pierwszą

przeprowadzoną czynnością było ustawienie sceny, a nauczyciel zrobił to,
pokazując zdjęcia książki i głośno czytając książkę uczniom. Czytanie na
głos pierwszych kilku stron książki miało na celu objaśnienie historii
i skupienie się na budowaniu słownictwa.
Pierwsza aktywność grupowa, która została przeprowadzona, była odmianą
gry, która w oryginale była polowaniem, a w której klasa została
poproszona o utworzenie okręgu. Dwóch uczniów zostało wybranych
myśliwymi i polowało (Greenwood, 2012 ). Obaj uczniowie mając zawiązane
oczy są umieszczani na środku okręgu, gdzie celem łowcy jest polowanie za
pomocą słuchu. Gdyby któryś z nich zbliżył się do okręgu, dana osoba
używała słów dostarczonych przez nauczyciela. Idealnym słownictwem
docelowym były słowa, które uczniowie mieli okazję przeczytać i omówić
historię. W tym ćwiczeniu jednym ze słów kluczowych było słowo „azyl”,
mające duże znaczenie w opowieści. W rezultacie okazało się, że wszyscy
uczniowie byli w stanie zapamiętać słowo, a także nauczyć się, jak je
przeliterować. Słowo to wraz z kilkoma innymi słowami, takimi jak
„sanktuarium”, które zostały wprowadzone w tym ćwiczeniu, to słowa, które
pozostały najbardziej żywe we wspomnieniach uczniów, wskazując, że
nastąpiło nabycie i zatrzymanie słów, co sprawiło, że czynność ta była
bardzo odpowiednia do nauki specjalistycznych słów. Podobne ćwiczenie,
zatytułowane “Odgłosy miasta” zostało przeprowadzone w innej klasie.
Nauczyciel pokazał zdjęcie w książce, które przedstawiało zgiełk życia
w centrum miasta i skłoniło uczniów do zastanowienia się nad hałasem,
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który “usłyszeli” na zdjęciu. Dźwięki były zapisywane przez studentów na
osobnych kartkach papieru, a następnie przedstawiane klasie. Następnie
omówiono

dźwięki,

a

dźwięków.

Słowa

odpowiadające

i

uczniowie

wykonywali
im

onomatopeiczne

dźwięki zostały

wersje

skompilowane

i umieszczone na wykresie słownictwa. Po ukończeniu wykresu nauczyciel
rozpoczął kolejną fazę sesji, którą nazwał „Ślepy w mieście”. Ta działalność
została zbudowana na podstawie poprzedniej, gdzie studenci zostali
wyposażeni w kompilację dźwięków w mieście. Następnie poproszono ich
o

zajęcie pozycji w różnych częściach pokoju, z wyjątkiem dwóch

studentów, gdzie jeden z nich miał zawiązane oczy i stał się osobą
„niewidomą”, a drugi stał się przewodnikiem po mieście. Inni uczniowie stali
się hałasem w mieście i próbowali stworzyć “groźne” środowisko, na
podstawie tego, co przeczytali w książce. Uczeń z zasłoniętymi oczami był
prowadzony przez części miasta i narażony na hałas i chaos. Role były
wymieniane, aż wszyscy mieli szansę na zawiązanie oczu. Ćwiczenia te
okazały się skuteczne. Zaobserwowano, że uczniowie używali dźwięków,
które wymyślili, a także słów, z którymi korespondowali, zarówno podczas
ćwiczenia, jak i na kolejnych zajęciach.

Zawartość, rezultaty i/lub impakt
Metody zbierania danych
Metody zbierania danych, które zostały wykorzystane w tym badaniu,
obejmowały
z

analizę

refleksyjną,

dyskusję

na

temat

pisania

i

dane

wywiadów uczniów, uzyskane podczas indywidualnych i grupowych

wywiadów z uczestnikami grupy fokusowej.

Materiały i informacje
Nawi, A. M. (2014). Applied Drama In English Language Learning. Retrieved
from:https://core.ac.uk/download/pdf/35471408.pdf

Poprawa umiejętności
Tłumaczenie nauczyciela nie jest konieczne, jeśli uczniowie otrzymują
kombinację dostatecznie bogatego kontekstu, jasno sformułowanego
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i sprecyzowanego przemówienia nauczyciela oraz strategii radzenia sobie
z dramą. Jednym z największych tematów, jakie można wyłonić
z danych, była zależność od tłumaczenia L1, zarówno od uczniów, którzy
czuli, że potrzebowali tłumaczenia, aby zrozumieć lekcję i wykonać dane
zadania oraz od nauczycieli, którzy czuli, że nie mogą sprawić, by
uczniowie zrozumieli lekcję bez tłumaczenia całego fragmentu języka.
Umożliwienie strategicznego wykorzystania języka ojczystego uczniów
zwiększyło otwartość uczniów na korzystanie z dramatu i

lepszą

realizację zadań. Jednym z nowych celów badania było sprawdzenie, czy
wykorzystanie pedagogiki teatralnej mogłoby skutecznie zmniejszyć
zależność uczniów od tłumaczenia nauczyciela.
Wykorzystanie wchodzenia w rolę umożliwiło uczniom dzielenie się
osobistymi opiniami. Innym zastosowaniem roli i postaci, które nabierają
znaczenia, jest to, że uczniowie również czuli się bezpiecznie, wyrażając
osobiste opinie, gdy przedstawiano im postać, która miała problemy do
rozwiązania.

Źródła
Legge,M.F. (2017, March 2). Make An Impact Teaching English Through
Drama. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=Czr_EgbeZsU
Collins, M. (2014, October 24). Teaching English through drama. Retrieved
from: https://www.youtube.com/watch?v=uflAn-Yfi7M
TalentEdu (2010, April 1). Learning English through drama (Lesson 1).
Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=g9yzfmcshNw
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STUDIUM PRZYPADKU 7 – HOLANDIA
Opis
Studium przypadku miało na celu znalezienie odpowiednich odpowiedzi na
pytania: „Jak zorganizować spersonalizowaną edukację?” i „Jakie są zmiany
organizacyjne w odniesieniu do skuteczności uczenia się uczniów?”. Opiera
się ono na artykule internetowym „Jak zorganizować spersonalizowaną
edukację?”

opublikowanym

28

lutego

2017

r.

Autorem

artykułu

internetowego jest dyrektor szkoły podstawowej w Holandii (instytucja
publiczna). Informacje dostępne są również na Platformie wiedzy dla
edukacji (Kennisplatform voor het Onderwijs) https://wij-leren.nl/.
Grupa

docelowa

składała

się

z

nauczycieli

różnych

przedmiotów

zaangażowanych w kształcenie obowiązkowe, w tym nauczycieli języków
obcych, a także dyrektorów szkół i inspektorów szkolnych.

Proces
Gdy uczniowie poznają swoje preferencje dotyczące określonych metod
nauczania, skuteczność ich uczenia się wzrasta dzięki trafnym wyborom.
Nawet w przypadku uczestników z brakiem motywacji lub uczestników,
którzy rzeczywiście mają problemy w uczeniu się, spersonalizowane
nauczanie oferuje dobre rozwiązanie; ponieważ, zgodnie z ich osobistymi
potrzebami, autonomia wyboru jest poszerzana lub ograniczana.
Ważne

jest,

aby

oferować

doświadczenia

edukacyjne

oparte

na

pozytywnych strategiach wzmacniania z indywidualnym uczeniem się.
Wprowadzenie spersonalizowanej nauki zależy całkowicie od indywidualnego
uczestnika, siły jego / jej samodyscypliny i zidentyfikowanych potrzeb.
Z drugiej strony, uczący się wolą wybierać pracę, która oferuje wewnętrzną
nagrodę (np. dobrą zabawę), wewnętrzne umiejscowienie kontroli (np. chcę
to zrobić, robię to teraz, ponieważ chcę tego). W miarę możliwości każda
osoba

będzie

pracować

z

zewnętrzną

nagrodą

(np.

dyplomem)
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i zewnętrznym umiejscowieniem kontroli (np. należy to zrobić teraz i należy
w określony sposób tego unikać).
Z natury formalne uczenie się stwarza także opór. Ponieważ nagrodą jest
sam wynik (np. opanowanie umiejętności, uświadomienie sobie wiedzy),
ważne jest, aby szkoły oferowały doświadczenia edukacyjne oparte na
pozytywnych strategiach wzmacniających z indywidualnym uczeniem się,
oprócz pracy z wewnętrznym miejscem kontroli i wewnętrzną motywacją
(nagrodą). Koncentrując się na wewnętrznym podejściu do kontroli,
uczestnicy mogą być motywowani własnym zainteresowaniem, ponieważ
produkują coś wartościowego, takiego jak warsztaty talentów, udany
projekt badawczy, dostarczenie prawdziwego produktu z nagrodą dla firmy /
klienta. Badania empiryczne dają wskazówki (De Brabander i Martens,
2014), że wewnętrzna nagroda i wewnętrzne umiejscowienie kontroli
zwiększą efekty uczenia się. Uczestnicy, którzy doświadczają autonomii
w nauce, nabierają pewności siebie, są w stanie lepiej zastanowić się nad
celami i wynikami uczenia się oraz są bardziej zmotywowani do pracy.
Ramy teoretyczne tego zagadnienia podaje Ryan i Deci (2000, 2001),
nazywając je teorią samookreślenia. Rozważając zewnętrzne umiejscowienie
kontroli,

motywacja

wewnętrzna

może

być

dana

poprzez

inspirację

nauczyciela, a także poprzez instrukcje i zadania. Zewnętrzna nagroda
może być lekcją naprawczą, przygotowaniem do egzaminu, strategiami
wzmocnienia.

Zawartość, rezultaty i/lub impakt
Aby

umożliwić

obejmować

spersonalizowaną

także

wewnętrzne

edukację,
i

program

zewnętrzne

miejsce

nauczania

musi

kontroli

wraz

z powiązanymi z nimi wewnętrznymi i zewnętrznymi motywacjami. Teoria
samostanowienia rozróżnia motywację wewnętrzną (motywacja pochodząca
z wewnątrz, uczestnik jest zmotywowany do nauki czegoś, co go interesuje)
i motywację zewnętrzną (bodźce zewnętrzne zapewniają motywację, np.
nagrodę w formie wyróżnienia) i wyjaśnia, że wewnętrzna motywacja często
zapewnia lepsze efekty uczenia się. Według Deci i Ryan (1985; 2000)
prowadzący mogą zwiększyć motywację wewnętrzną, jeśli są w stanie
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odpowiedzieć na trzy podstawowe potrzeby psychologiczne: autonomię
(uczestnik ma swobodę wykonywania czynności zgodnie z własnym osądem
i ma wpływ na to, co robi); poczucie kompetencji (zaufanie, które uczestnik
musi mieć do swoich własnych umiejętności); związek i solidarność
społeczna (związek z otoczeniem lub zaufanie do innych).

Materiały i informacje
Deci, EL, & Ryan, RM (1985) Intrinsic motivation and self-determination
in human behavior. New York: Plenum.
Ryan, RM, & Deci, EL (2000). Self-determination theory and the
facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.
American Psychologist, 55, 68-78.
Verbeeck, K. (2010). On your own wings. Autonomy for children in
primary education. 's-Hertogenbosch: KPC Group commissioned by the
Ministry of Education, Culture and Science.

Poprawa umiejętności
Not applicable.

Źródła
Not applicable.
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STUDIUM PRZYPADKU 8 – HOLANDIA
Opis
Niniejsze studium przypadku ma na celu przeprowadzenie diagnostyki
językowej w celu wsparcia indywidualizacji w nauczaniu i uczeniu się za
pomocą podejścia skoncentrowanego na uczniu, a także w celu wspierania
procesu uczenia się języka w sposób odpowiadający potrzebom ucznia.
Koncentruje się na uczestniku danego języka i warunkach (wstępnych),
które wpływają na jego / jej naukę języka, zachowania językowe i biegłość.
Diagnostyka językowa w klasie to interaktywny proces angażujący jako
grupy docelowe zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Proces
Diagnostyka językowa obejmuje pracę z szeroką i zróżnicowaną konstrukcją
językową, która uwzględnia języki uczniów (języki domowe i docelowe, inne
odmiany, dialekty), mowę kontekstową, język mówiony i pisany, funkcje
i

gatunki dyskursu, nieformalny dyskurs językowy i akademicki, różne

aspekty systemu językowego i strategie uczenia się języków.
Nauczyciel ocenia, czy wszystkie języki ucznia rozwijają się dobrze lub
alternatywnie, czy występują problemy z jednym lub kilkoma językami
(np. czy uczący się potrafi zarządzać dyskursem ustnym i językiem
nieformalnym wystarczająco dobrze, czy potrafi łatwo przejść do
dyskursu pisanego i języka akademickiego lub czy podstawowe kroki
w rozwoju języka są nadal w toku i należy się nimi zająć.
Nauczyciel koncentruje się na cechach rozwojowych i zmianach (np.
integracji i różnicowaniu), jak również na połączeniach między różnymi
wymiarami językowymi (np. wzmocnieniu brzmienia wypowiedzi lub
semantycznym).
Procedury powinny koncentrować się nie tylko na kompetencjach
i umiejętnościach, które zostały już opanowane, ale także na tych,
które dopiero będą opanowane lub są w trakcie.
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W celu uwzględnienia dynamiki procesów uczenia się języków, ocena
biegłości, wydajności lub osiągnięć musi być dokonana w kilku „rundach
gromadzenia danych”. Narzędzia do obserwacji i analizy nadają się do
tego celu, ponieważ integrują jakościowe aspekty wydajności języka
i

wgląd w to, w jaki sposób wiedza językowa jest stosowana

w autentycznych zadaniach komunikacyjnych.
Diagnostyka językowa powinna być opisana jako „ocena dla nauki
języka”, a nie „ocena nauki języka”. Ocena dla nauki zapewnia szeroki
wgląd w indywidualny proces uczenia się wymagany w edukacji
językowej w kontekstach wielojęzycznych.

Zawartość, rezultaty i/lub impakt
Głównymi cechami oceny uczenia się (Little, 2009) są: osadzenie jej
w

perspektywie nauczania i uczenia się, której jest istotną częścią;

obejmuje dzielenie się celami edukacyjnymi z uczącymi się; ma pomóc
uczącym się poznać standardy, do których dążą; angażuje uczniów
w samoocenę; zapewnia informacje zwrotne, które prowadzą do tego, że
uczniowie rozpoznają kolejne kroki, dzięki czemu każdy uczeń może się
poprawić. Ponadto obejmuje zarówno nauczyciela, jak i uczniów, analizując
dane z oceny (Little, 2009, s.4f.).

Materiały i informacje
1. Diagnostyka językowa w kontekstach wielojęzycznych w odniesieniu do
procedur ciągłej oceny jako dodatek do nauki i nauczania - Drorit
Lengyel,

Genewa,

Szwajcaria,

2-4

listopada

2010

r.

(Dokument

przygotowany dla Forum Polityki „Prawo uczniów do jakości i równego
dostępu

do

edukacji

-

Rola

kompetencji

językowych

i międzykulturowych”).
2. Języki szkolne: skupiając się na słabszych uczniach - Eike Thürmann,
Helmut Vollmer and Irene Pieper
3. Uczniowie migranci i formalne opanowanie języka szkolnego: wariacje
i reprezentacje – Marie-Madeleine Bertucci
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4. Wykorzystywanie, aktywowanie i rozwijanie repertuarów wielojęzycznych
i wielokulturowych w celu lepszej integracji szkolnej – Véronique
Castellotti and Danièle Moore
5. Profesjonalny rozwój pracowników uczących w wielojęzycznych szkołach
– Jim Anderson, Christine Hélot, Joanna McPake and Vicky Obied
6. Współpraca, zarządzanie i networking: efektywne sposoby promowania
językowej i edukacyjnej integracji dzieci i młodzieży pochodzących ze
środowisk migrantów - Christiane Bainski, Tanja Kaseric, Ute Michel,
Joanna McPake and Amy Thompson

Poprawa umiejętności
Na wczesnych etapach wdrażania możliwe jest zaoszczędzenie czasu
i zasobów dzięki połączeniu narzędzi. Na przykład FörMig, wielopoziomowy
system łączący testowanie i ocenę kształtującą, pokazuje, jak taka
kombinacja może się sprawdzić. Niektóre szkoły zaangażowane w program
modelowy zaczęły od skomputeryzowanego zadania oceny w języku
niemieckim i tureckim, aby sprawdzić ogólną biegłość językową wszystkich
uczniów rozpoczynających szkołę po raz pierwszy (turecki był dominującym
językiem imigrantów i pierwszym/ojczystym językiem większości uczniów).
Zadaniem

była

zaadaptowana

wersja

Toets

Tweetaligheid,

łatwo

administrowanego standaryzowanego testu opracowanego przez Cito Groep
w Holandii (patrz www.cito.com); wiele uczniów może być ocenianych
jednocześnie, a komputer szybko dostarcza wyniki. Następnie nauczyciele
wykorzystali HAVAS 5, aby bliżej przyjrzeć się uczniom, których wyniki
testów wzbudziły obawy. Wykorzystując znormalizowany test w celu
uzyskania ogólnego oglądu, szkoły były w stanie skoncentrować swoje
działania na tych uczniach, którzy najprawdopodobniej odniosą największe
korzyści.
Zastosowanie testu porównawczego opartego na kryteriach, używanie
deskryptorów do łączenia programów nauczania, celów akademickich i zajęć
w klasie jest atrakcyjnym deskryptorem dla nauczycieli i szkół. Dzięki
wyraźnemu określeniu standardów, kryteriów i oczekiwań nauczycieli
i uczniów, wspomniane grupy docelowe otrzymują zestaw wytycznych, na
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których mogą polegać, zdolność uczniów do monitorowania i samooceny ich
nauki języków jest lepsza. Fakt, że nauczyciele często mają niskie
oczekiwania

wobec

uczniów

ze

środowisk

migracyjnych

można

przezwyciężyć za pomocą wyżej wymienionych deskryptorów. W ten sposób
ocena nauki języków jest powiązana z celami języka akademickiego
i

ogólnymi

celami

uczenia

się,

umożliwiając

utrzymanie

wysokich

oczekiwań, ponieważ wyraźnie określa ścieżkę do naśladowania.
W zróżnicowanej językowo i kulturowo klasie konieczne jest opracowanie
rozwiązań

do

diagnostyki

językowej

i

wsparcia

językowego,

które

odpowiadają celom, programom nauczania i programom województw, gmin,
a nawet poszczególnych szkół.
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STUDIUM PRZYPADKU 9 – WIELKA BRYTANIA
Opis
Studium przypadku dotyczyło zastosowania programów Graded Reader
Library i Extensive Reading Programme. Grupą docelową byli dorośli
słuchacze języka angielskiego w wieku 18+, na poziomie CEFR:B1. Celem
studium przypadku było rozszerzenie słownictwa, konsolidacja uczenia się
na zajęciach, zwiększenie niezależności uczenia się pozaszkolnego.
Metoda została zastosowana przez Gonzalo Galiana Lopeza w Szkole
językowej Eurospeak w Reading, Berkshire.

Proces
Gonzalo Lopez uważał, że wdrożenie programu Graded Reader Library
przyniosłoby korzyści jego klasie i pomogłoby osiągnąć uczącym się cele
opisane powyżej. Program obejmował:
Wybór książek do biblioteki czytelników / programów do czytania
Wdrożenie stopniowanego systemu „biblioteki”
Monitorowanie biegłości uczniów i rozumienie czytania

Zawartość, rezultaty i/lub impakt
Ogólny wzrost ochoty uczniów na czytanie w drugim języku był powszechny
w ciągu 18-miesięcznego okresu, w którym biblioteka została wdrożona.

Materiały i informacje
Wybór 40 ocenionych czytelników, różniących się poziomem od CEFR:
A1+ do CEFR: B1 +.

Poprawa umiejętności
Not Applicable.
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Not Applicable.

STUDIUM PRZYPADKU 10 – WIELKA
BRYTANIA
Opis
Poniższe studium przypadku zostało przeprowadzone przez dr Candace
Kelly-Hodge

z University of Southern

California. Studenci w szkole

publicznej, w której odbyło się studium to głównie imigranci, z przewagą
płci żeńskiej o różnym poziomie zaawansowania, którzy próbują ćwiczyć
swój angielski z różnych powodów; niektórzy z nich są w kraju od lat, a inni
dopiero przybyli. Niektórzy studenci chcieliby uczyć się na uniwersytetach
w

Stanach Zjednoczonych, inni chcą móc rozmawiać po angielsku ze

swoimi dziećmi, inni chcą komunikować się w społeczeństwie, a jeszcze inni
chcieliby nauczyć się wszystkiego, co tylko potrafią w kilka tygodni lub
miesięcy. Liczebność grupy często zmienia się w zależności od dnia
tygodnia,

ponieważ

nie

jest

wymagane,

aby

studenci

przychodzili

codziennie.
W początkowych obserwacjach Kelly-Hodge zauważyła, że gdy nauczyciel
nie wyjaśnił, nie modelował ani nie przeczytał w wystarczającym stopniu
słownictwa lub instrukcji, początkujący uczniowie mieli duże problemy
z nadążaniem za treścią, ale zaawansowani studenci zdawali się rozwijać
i

wypełniać luki, co zachęcało ich do interakcji. I odwrotnie, kiedy

nauczyciel podawał zbyt wiele instrukcji lub ogólnie pracował w wolniejszym
tempie, zaawansowani uczniowie wydawali się nieco znudzeni i niespokojni,
podczas gdy początkujący byli bardziej zaangażowani. Tak więc problem
różnicowania rozszerzył się na cały czas szkolenia i wybór aktywności
instruktora.

Proces
Podczas gdy różnorodność akademicka jest rzeczą pozytywną, to tak duża
różnorodność

akademicka

może

być

utrudnieniem

dla

jednego

prowadzącego.
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Profesor Kelly-Hodge zdecydowała, że najlepszym sposobem na pomoc tej
grupie było poświęcenie około połowy trzygodzinnych zajęć zróżnicowanym
centrom (grupom) językowym. Umożliwiło to instruktorowi wykorzystanie
zaawansowanego

podręcznika

do

przygotowania

niezależnych

indywidualnych i grupowych zajęć dla zaawansowanych uczniów, podczas
gdy sama spędza dodatkowy czas pracując z początkującymi uczniami.
W taki sposób można na przykład zlecić zaawansowanym uczniom naukę
języka na komputerze (np. Duolingo, Rosetta Stone) lub wykonywanie
arkuszy z podręcznika, lub granie w grę umożliwiającą ćwiczenie języka
angielskiego (np. Scrabble, Crosswords). Dzieląc klasę w ten sposób,
prowadząca była w stanie skoncentrować się na różnych zagadnieniach
w mniejszych grupach, nadal dostarczając materiały i zasoby dla uczniów
do samodzielnego rozpoczęcia nauki w innych grupach językowych.

Zawartość, rezultaty i/lub impakt
Nauczyciele

wykorzystują

centra

językowe

do

pracy

nad

zindywidualizowanymi projektami, ćwiczą specyficzne problemy językowe,
używają więcej programów komputerowych, pracują w grupach i ogólnie
badają wykorzystanie języka angielskiego w różnych kontekstach i mediach.
To

nie

tylko

promocja

autonomii

ucznia,

ale

także

umożliwienie

nauczycielowi poświęcenia więcej czasu dla prawdziwie początkujących
uczniów, którzy wymagają nieco więcej czasu i uwagi.

Materiały i informacje
W

początkowych

nauczyciel

nie

wystarczającym
uczniowie

mieli

obserwacjach

wyjaśnił,
stopniu
duże

nie

Kelly-Hodge
modelował

słownictwa
problemy

z

lub

zauważyła,

ani

nie

instrukcji,

nadążaniem

za

że

przeczytał

gdy
w

początkujący
treścią,

ale

zaawansowani studenci zdawali się rozwijać i wypełniać luki, co
zachęcało ich do interakcji. I odwrotnie, kiedy nauczyciel podawał zbyt
wiele

instrukcji

lub

ogólnie

pracował

w

wolniejszym

tempie,

zaawansowani uczniowie wydawali się nieco znudzeni i niespokojni,
podczas gdy początkujący byli bardziej zaangażowani. Tak więc problem
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różnicowania rozszerzył się na cały czas szkolenia i wybór aktywności
instruktora.

Poprawa umiejętności
Not Applicable.
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