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Wstęp 
 Celem artykułu jest zaprezentowanie metody projektu jako narzędzia rozwijania 

międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 

W pierwszej części artykułu zostanie omówiona metoda projektu, korzyści wynikające z jej 

używania oraz ocena tego narzędzia dydaktycznego z punktu widzenia kształcenia 

językowego, którego celem jest rozwijanie międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej. 

W drugiej części zaprezentowane zostaną rezultaty pracy metodą projektu z grupami na 

poziomie B1 i B2.  

 

Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w ujęciu Michaela Byrama 

 Przyswajanie języka polskiego w środowisku endolingwalnym1 pociąga za sobą 

konieczność nieustannej interakcji o charakterze międzykulturowym. Zanurzenie w języku 

i kulturze polskiej oznacza ciągłą konfrontację kultury własnej uczących się z kulturą polską. 

Poza tym uczęszczanie na kursy języka polskiego często wiąże się z nauką w grupach 

heterogenicznych2, co oznacza stałe obcowanie z osobami różniącymi się nie tylko 

osobowością, temperamentem i stylem uczenia się, lecz także uwarunkowaniami 

kulturowymi. Owe różnice kulturowe mogą ciekawić i inspirować, lecz z drugiej strony mogą 

prowadzić do nieporozumień, a co za tym idzie, barier, niechęci i konfliktów. Nauczanie 

 
1 Środowisko endolingwalne, czyli „nauka w kraju, w którym [nauczany – M. W.] język jest środowiskiem 

codziennej komunikacji.” (E. Lipińska, A. Seretny, 2012: 2) 

2 O nauczaniu grup mieszanych na przykładzie języka polskiego jako obcego szerzej pisały Ewa Lipińska i Anna 

Seretny (Lipińska E., Seretny A. (2012), Uczący się języka polskiego jako obcego/drugiego w środowisku 

endolingwalnym – ich umiejętności i potrzeby, „Kwartalnik Polonicum”, nr 12, s. 2-10; Seretny A., Lipińska E. 

(2014), O praktycznych aspektach nauczania języka polskiego w grupach mieszanych, w: Sukcesy, problemy 

i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-

Wiktorowicz (red.), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 127–138.  



w takim kontekście edukacyjnym musi uwzględniać różnice kulturowe, które, w mniejszym 

lub większym stopniu, będą sprzyjać lub hamować komunikację w języku obcym.  

 O komunikacji międzykulturowej mówimy wówczas, gdy dana informacja 

wytworzona przez członka jednej kultury musi zostać odebrana i zrozumiana przez członka 

innej kultury (Zarzycka 2000: 32). Z taką sytuacją mamy niejednokrotnie do czynienia, ucząc 

języka polskiego jako obcego. Choć w ostatnich latach na kursy języka polskiego coraz 

liczniej zapisują się uczący się, dla których językiem pierwszym jest język 

wschodniosłowiański (najczęściej ukraiński lub rosyjski), wciąż w grupach mieszanych trud 

nauki podejmują studenci z bardziej lub mniej odległych zakątków świata (m.in. z Chin, 

Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych). Dla części z tych studentów polski jest językiem 

obcym, dla innych drugim, odziedziczonym. Interakcja tak zróżnicowanych uczących się 

może być blokowana przez: 

� „uczucie niepokoju; 

�  zakładanie istnienia raczej podobieństw niż różnic; 

�  etnocentryzm; 

�  stereotypy i uprzedzenia; 

�  mowę niewerbalną; 

�  problemy językowe.” (Aleksandrowicz-Pędich, 2005: 30) 

 Michael Byram w swojej publikacji Teaching and Assessing Intercultural 

Communicative Competence (1997) zwracał uwagę na konieczność takiego nauczania 

języków obcych, które będzie przygotowywało ludzi do funkcjonowania w nowoczesnych 

społeczeństwach, które nierzadko zmuszone bywają do podejmowania międzykulturowego 

współdziałania zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i zawodowych. Umiejętne 

posługiwanie się językiem docelowym w takich sytuacjach może nie wystarczać. W związku 

z tym zachodzi potrzeba wykształcania szczególnej zdolności rozumienia i odnoszenia się do 

ludzi z innych krajów, która wymaga przyswojenia pewnej wiedzy, umiejętności, postaw 

i krytycznej świadomości kulturowej (Byram 1997: 71). W glottodydaktyce taka zdolność 

bywa nazywana kompetencją międzykulturową (zob. m.in. Aleksandrowicz-Pędich 2005; 

Bandura 2007; Młynarczuk-Sokołowska, Szostak-Król 2014; Zarzycka 2000; Żydek-

Bednarczuk 2015). Tymczasem Byram dokonuje rozróżnienia dwóch pojęć: kompetencji 

międzykulturowej i międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej. Według niego ta 

pierwsza oznacza „zdolność do podejmowania interakcji we własnym języku z ludźmi innych 

kultur. Ta zdolność wynika z wiedzy na temat komunikacji międzykulturowej, postawy 



otwartości na inność oraz umiejętności interpretowania i odkrywania.” (Byram, 1997:70) 

Tymczasem  międzykulturowa kompetencja komunikacyjna (MKK) oznacza „umiejętność 

nawiązywania i podtrzymywania interakcji w języku obcym z ludźmi innych kultur. Osoby 

odznaczające się taką kompetencją potrafią podejmować negocjacje prowadzące do ustalenia 

komunikacji, która pozwala im funkcjonować jako mediatorzy międzykulturowi.” (Byram 

1997: 71) Byram nie ograniczył się do zdefiniowania pojęcia międzykulturowej kompetencji 

komunikacyjnej, lecz wymienił jej komponenty: postawę, wiedzę, umiejętności oraz 

krytyczną świadomość kulturową. Opisanie składowych MKK w kategoriach celów 

nauczania stanowi bardzo praktyczne narzędzie refleksji dydaktycznej, które ułatwia 

planowanie i wdrażanie takich sposobów nauczania języka obcego, które umożliwiają rozwój 

zdolności niezbędnej do sprawnego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości XXI 

wieku. Poniższe zestawienie umożliwia ujęcie komponentów MKK jako celów nauczania: 

 

Tabela 1: składowe międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej jako cele nauczania 

POSTAWY Ciekawość, otwartość oraz gotowość do powstrzymywania się od 

krytykowania obcej kultury oraz bezkrytycznego podejścia do własnej 

WIEDZA Wiedza o własnym i obcym społeczeństwie – jego wytworach 

i praktykach kulturowych oraz o ogólnych procesach rządzących 

interakcją 

UMIEJETNOŚĆ 

INTERPRETACJI 

Umiejętności interpretacji przejawów obcej kultury i wyjaśniania ich 

w kategoriach własnej 

UMIEJĘTNOŚĆ 

ODKRYWANIA 

Umiejętności odkrywania nowej wiedzy i wykorzystywania jej 

w praktyce 

KRYTYCZNA 

ŚWIADOMOŚĆ 

KULTUROWA 

Umiejętność oceniania własnej i obcej kultury na podstawie jasno 

określanych kryteriów 

 
Opracowanie własne na podstawie Byram 1997: 49–54 

 

 Aby nauczanie języka obcego umożliwiało rozwijanie zdolności międzykulturowego 

komunikowania się, musi ono opierać się na metodach i technikach, które bazują na 

rozbudzaniu ciekawości, poszerzaniu wiedzy o sobie i Innych, międzykulturowym 



rozumieniu i tworzeniu tekstów pisemnych i ustnych oraz ocenie obcości pozbawionej 

etnocentryzmu. Wobec tego tradycyjne sposoby nauczania podsystemów i sprawności 

językowych powinny ustąpić miejsca zintegrowanemu nauczaniu języka i kultury, które 

prowadzi do rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej. Złożone zadania 

odwołujące się do szerokiego repertuaru wiedzy i umiejętności wydają się odpowiednim 

narzędziem takiego nauczania. Przykładem formy pracy integrującej kompetencje 

lingwistyczne z różnymi (między)kulturowymi umiejętnościami może być projekt 

edukacyjny.  

 

Projekt jako narzędzie rozwijania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej  

 Projekt edukacyjny nie jest niczym nowym. Już na początku XX wieku John Dewey 

zachęcał do korzystania z metody doświadczenia kształtującego, której celem było 

samodzielne opracowywanie przez uczących się interesującego ich zagadnienia o charakterze 

problemowym. W późniejszych pracach Dewey określił tę metodę mianem projektu i uważał 

go za doskonałe narzędzie integrowania myślenia i działania (Niemiec-Knaś 2011: 19). 

 Beata Karpeta-Peć opisując metody alternatywne dla tradycyjnych zajęć szkolnych, 

definiuje otwarte formy pracy jako „takie formy, w których uczniowie samodzielnie 

i aktywnie realizują nadrzędny cel nauczania języków obcych, jakim jest rozwijanie 

kompetencji komunikacyjnej, bez kierownictwa nauczyciela, określając indywidualne cele 

uczenia się, treści, metody pracy itp.” (Karpeta-Peć 2008:7). Wśród nich wymienia pracę 

swobodną, tzw. przystanki uczenia się, plany tygodniowe oraz projekty (Karpeta-Peć 2008: 

7–8). Autorka definiuje metodę projektu w kontekście kształcenia językowego jako „otwartą 

formę pracy, w ramach której uczący się rozwijają kompetencję komunikacyjną i są aktywni 

bez bezpośredniego kierownictwa nauczyciela (…), przy czym zakres działań określony 

zostaje w fazie planowania i przekracza granice czasowe i przestrzenne danej lekcji” 

(Karpeta-Peć 2008: 65). 

 Dzięki przeglądowi literatury przedmiotu traktującej o projekcie jako formie uczenia 

się można wyliczyć jego cechy: 

✓ dotyczy konkretnego tematu, wokół którego skoncentrowane są sekwencje działań 

prowadzące do pożądanego rezultatu; 

✓ wymaga uruchomienia kompleksowej wiedzy i umiejętności zarówno wchodzących 

w skład kompetencji ogólnych, jak i komunikacyjnych kompetencji językowych; 



✓ jest długoterminowy, może obejmować od kilku lekcji do całego semestru lub roku 

szkolnego; 

✓ prowadzi do konkretnego rezultatu, który zostaje poddany ocenie, np. strona 

internetowa, blog, notatka, artykuł, przewodnik, film, plakat itp.; 

✓ może być wykonywany indywidualnie, choć najczęściej bywa realizowany w małych 

grupach; 

✓ wymaga współdziałania i kreatywności; 

✓ uczy samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane działania; 

✓ opiera się na aktywnej postawie uczących się; 

✓ umożliwia skuteczną samoocenę; 

✓ jest związany z możliwościami, zainteresowaniami i potrzebami uczących się; 

✓ umożliwia indywidualizację pracy; 

✓ odwołuje się do autentycznych sytuacji; 

✓ stanowi przestrzeń holistycznego i konstruktywistycznego nauczania; 

✓ umożliwia rozwój i ewaluację międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej (zob. 

Gębal 2010:113–117; Janowska 2011: 154–160; Karpeta-Peć 2008: 66; Niemiec-Knaś 2011: 

23–26; Rosalska, Zamorska 2002: 82–89; Willis, Willis 2007: 9–104.) 

 

Wdrożenie metody projektu do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie B1 

i B2 – tworzenie bloga Po polsku po Małopolsce 

 Organizatorzy Szkoły Letniej  odbywającej się co roku w Szkole Języka i Kultury 

Polskiej UJ, zachęceni pozytywnym, ubiegłorocznym doświadczeniem3, postanowili 

powtórzyć formułę wyjazdowego kursu czterotygodniowego latem 2017 roku. Przez trzy 

tygodnie intensywnej nauki uczący się poszerzali swoją wiedzę i umiejętności na kursie 

języka polskiego, który miał miejsce w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czwarty 

 
3Z projektem realizowanym latem 2016 roku można zapoznać się, wchodząc na stronę internetową 

http://www.chrzaszczwszczawnicy.blogspot.pl lub na stronach artykułu Wawrzeń M., 2017, „Chrząszcz 

w Szczawnicy” – kilka słów o metodzie projektu jako zadaniowej formie pracy, Nowe perspektywy w nauczaniu 

języka polskiego jako obcego IV, red. Kubicka E., Berend M., Rittner M., Toruń, s. 311–21. 

about:blank


tydzień odbywał się w uzdrowisku Szczawnica, gdzie studenci realizowali projekt4. Efektem 

podejmowanych działań stał się blog internetowy Po polsku po Małopolsce5, na którym 

studenci relacjonowali swoje doświadczenia kulturowe zdobywane w górskim kurorcie. 

Przykładowe posty z bloga znajdują się na końcu artykułu. Można także zapoznać się 

z całością projektu na http://www.popolskupomalopolsce.blogspot.com. 

 Choć działania podejmowane przez uczących się w metodzie projektu charakteryzują 

się znaczną wolnością (ale nie dowolnością), uprzednio należy je odpowiednio zaplanować, 

uwzględniając fazy pracy projektowej. Skorzystano z następujących etapów metody projektu: 

✓ zainicjowanie projektu; 

✓ dyskutowanie nad propozycjami projektów; 

✓ opracowywanie planu projektu; 

✓ wykonywanie projektu; 

✓ ukończenie projektu. (Szymański 2000: 76–88) 

 Najpierw starano się nakierować zainteresowania uczących się na miejscowość, 

w której miał odbyć się czwarty tydzień nauki. Wyjazd poza mury uniwersytetu i zmiana 

miejsca z sal lekcyjnych na łono natury wzbudzało ciekawość uczących się. Poza tym 

odpowiednio przygotowane materiały dydaktyczne (czytane teksty, oglądane zdjęcia, 

przeglądane strony internetowe) rozbudziły chęć odkrywania i uczący się (wbrew 

oczekiwaniom piszącej te słowa) sami zaproponowali stworzenie bloga, dzięki któremu będą 

mogli pokazać rówieśnikom6, jak spędzili wakacje. Następnie przewidziano spotkanie 

projektowe, podczas którego studenci na forum grupy składali konkretne propozycje co do 

tematu i formy projektu. Na drodze burzy mózgów udało się zebrać pomysły i dojść do 

porozumienia. Postanowiono, że na blogu zaprezentowane zostaną doświadczenia kulturowe 

zdobywane w uzdrowisku. Kolejnym krokiem było opracowanie szczegółowych planów 

 
4 Pomysłodawcą projektu była Weronika Rodzińska – koordynatorka kursu czterotygodniowego w Szkole 

Letniej 2017 roku. Za wdrażanie pomysłu w życie odpowiedzialne były lektorki pracujące na tym kursie: Sylwia 

Kisielica, Weronika Rodzińska, Magdalena Wojciechowska i Marzena Wawrzeń.  

5 Nazwa bloga nawiązuje do tytułu podręcznika autorstwa Adriany Prizel-Kani, Dominiki Bucko, Urszuli 

Majcher-Legawiec i Katarzyny Sowy Po polsku po Polsce - realizowanego przez uczących się na poziomie A1.2 

na kursie czterotygodniowym. 

6 Większość kursantów miała między 18 a 24 lata, a zatem zainteresowanie nowymi mediami i chęć dzielenia się 

swoimi doświadczeniami za pośrednictwem Internetu nie powinna dziwić.  



działań w dwóch podgrupach wydzielonych na podstawie poziomu zaawansowania 

językowego. Uczestnicy kursu, którzy uprzednio byli podzieleni na grupy A1, A1.2, B1 i B2, 

utworzyli nowe zespoły: poziom niższy (A1 i A1.2) oraz wyższy (B1 i B2). Każdy zespół 

wybierał własne tematy, dzielił się poszczególnymi zadaniami, planował działania. Następnie 

w każdym zespole wyłaniały się mniejsze podgrupy, które samodzielnie realizowały 

wymyślone przez siebie zadania. Niektórzy zdecydowali się na wyjście do góralskiej karczmy 

i napisanie recenzji kulinarnej, inni postanowili zgłębić tajniki wód leczniczych poprzez 

wizytę w pijalni, jeszcze inni poszukiwali atrakcji turystycznych typowych dla górskiego 

kurortu. Oprócz tego wszystkie podgrupy przygotowywały słownik gwary góralskiej 

opracowany na podstawie kwestionariusza ankiety opracowanego przez nich z myślą 

o lokalnej ludności. Kolejnym istotnym etapem było ukończenie projektu i nadanie mu 

odpowiedniej formy – postów na blogu w formie zdjęć, tekstów i prezentacji 

multimedialnych. Ostatniego dnia kursu doszło do prezentacji rezultatów pracy wszystkich 

grup. Niemniej istotnym etapem okazała się ewaluacja podjętych działań wykonana przez 

każdego uczącego się indywidualnie.  

   

Wnioski z analizy rezultatów projektu 

 Na zakończenie pragnę przedstawić fragmenty postów autorstwa grup B1 i B2, które 

zilustrują podjęty przez nich wysiłek. Błędy leksykalne, gramatyczne, ortograficzne 

i interpunkcyjne pojawiające się w postach traktowane są jako przejaw interjęzyka, czyli 

niedoskonałej wersji języka docelowego. Oczywiście błędy zostały poddane analizie, 

a uczący się musieli je poprawić, jednak dla zachowania autentyczności ich wypowiedzi na 

blogu pozostawiono ich wersje autorskie. Wyrażam nadzieję, że stanowią one 

egzemplifikację skutecznego nauczania opartego na metodzie projektu. 

             Oba teksty dotyczą wizyty w góralskiej karczmie. Te wypowiedzi pisemne ilustrują 

rozwój nie tylko kompetencji komunikacyjnej, lecz także międzykulturowej kompetencji 

komunikacyjnej. Widać w nich wyraźnie, jak zadania projektowe angażują złożony repertuar 

wiedzy i umiejętności.  

              Pierwszą zasadniczą trudnością, której uczący się musieli stawić czoło, było 

wypracowanie takiego typu interakcji, który umożliwi im skuteczną współpracę. Należy 

pamiętać, że w podgrupach znalazły się osoby z poziomu B1 i B2. Dla części z nich 

polszczyzna była językiem drugim, odziedziczonym, zaś dla innych – obcym. Ponadto 

musieli nawiązywać i podtrzymywać kontakty z Polakami w celu zdobycia potrzybnych im 

informacji. W obu tekstach wyraźna jest ciekawość i otwartość na regionalną kulturę polską. 



Uczący się opisali odwiedzone przez nich miejsce, wykazując się dość rozległą wiedzą 

o wytworach i praktykach kulturowych takich jak potrawy, muzykę, wystrój, zwyczaje. 

Pokusili się także o porównanie góralskiej i krakowskiej kultury kulinarnej oraz ocenę 

pozbawioną etnocentrycznej perspekywy. Autorkę tych słów najbardziej cieszyło to, jak 

uczący się chętnie odkrywali, interpretowali i opisywali nowe dla nich zjawiska kulturowe. 

Choć w warstwie językowej oba teksty pozostawiają wiele do życzenia, należy podkreślić, że 

świadczą one o rozwoju kompetencji lingwistycznej i chęci włączenia nowo nabytej wiedzy 

do realizowanego zadania. Analiza błędów językowych uzmysłowiła uczącym się ich mocne 

i słabe strony. Co ciekawe, w fazie samooceny uczący się podkreślali, że projekt, który 

umożlwia samodzielne opracowywanie wybranych tematów, daje szansę lepszego poznania 

bogactwa i różnorodności kultury polskiej.  

           Działania podejmowane w ramach realizacji projektu wymagały uruchomienia wiedzy 

i umiejętności zdobytych podczas całego kursu. Uczący się musieli posiąść odpowiednią 

wiedzę na temat specyfiki kultury polskiej (i małopolskiej). Podczas kursu nauczyli się 

interpretować przejawy kultury polskiej i opisywać je w kategoriach ich własnych kultur. 

Proponowane teksty, zadania i ćwiczenia wdrażały uczących się w umiejętność 

samodzielnego odkrywania nowej wiedzy i wykorzystywania jej w innym kontekście. Dzięki 

rozbudzonej ciekawości i otwartości uczący się chętnie wchodzili w interakcje z rodzimymi 

użytkownikami języka polskiego, ale także trwali w procesie międzykulturowego 

negocjowania znaczeń podczas współpracy w heterogenicznych grupach. Przez cały kurs 

starano się także nauczyć uczących się patrzenia na przejawy polskiej kultury z perspektywy 

jej członków oraz wyrażania ocen opartych na jasnych kryteriach, a nie na uprzedzeniach 

i etnocentryzmie. Te złożone cele udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu metody projektu, 

która poprzez swoją otwartość zaprasza do dialogu międzykulturowego wszystkich członków 

procesu dydaktycznego. 
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PROJECT AS A MEANS OF DEVELOPING INTERCULTURAL 

COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 

Summary 

The aim of this article is to present the project method as a tool of developing intercultural 

communicative competence. This paper shows what the intercultural communicative 

competence is and describes project as an active method that enables integrating teaching a 

foreign language and culture. The article presents a blog called „Po polsku po Małopolsce” as 

an outcome of project-based learning on B1 and B2 language levels. 

Keywords: intercultural competence, intercultural communication, intercultural 

communicative competence, project method 

 


