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Rola i sposoby kształcenia percepcji słuchowej

Przez pojęcie „p e rce p c ja” (perception) rozumie się całość procesów poznawczych, 
na które składają się trzy elementy: odbiór wrażeń, organizacja percepcyjna oraz iden-
tyfi kacja przedmiotu. Odbiór wrażeń (sensation) jest etapem, dzięki któremu stymu-
lacja z narządów zmysłów, w tym wypadku aparatu słuchowego, wywołuje impulsy 
nerwowe reprezentujące doświadczenia z wnętrza organizmu lub spoza niego. Kolejno 
następuje proces organizacji percepcyjnej (perceptual organization), podczas którego 
zostaje wytworzona wewnętrzna reprezentacja danego obiektu na podstawie dotychcza-
sowych doświadczeń. Jest to faza integracji nowych danych z dotychczasową wiedzą. 
W procesie słyszenia dźwięki są systematyzowane przede wszystkim według katego-
rii istniejących w języku ojczystym. Potem następuje etap identyfi kacji (identifi cation) 
i rozpoznawania (recognition) wiadomości. 

Aby zidentyfi kować i rozpoznać, czym coś jest, jak się nazywa i jak najlepiej na to zareagować, 
potrzebny jest udział wyższych procesów poznawczych, w tym osobistych teorii, pamięci, warto-
ści, przekonań i postaw wobec danego przedmiotu (R.J. Gerrig, Ph.G. Zimbardo, 2006: 94). 

Percepcja jest więc złożonym procesem polegającym na odbiorze i interpretacji 
otrzymanych danych. Dekodowanie to zachodzi na dwóch poziomach przetwarzania: 
w procesach typu dół-góra (bottom-up) oraz góra-dół (top-down). Jak zostało zaznaczone 
na rysunku 1, modyfi kacja napływającej informacji zachodzi w fazach odbioru wrażeń, 
organizacji percepcyjnej oraz rozpoznawania. Na tych etapach ma miejsce przetwarza-
nie typu dół-góra, podczas którego na podstawie bodźca zostaje utworzona reprezen-
tacja percepcyjna. Jest to pierwsze stadium odszyfrowywania wiadomości. Kolejnym 
etapem jest przetwarzanie typu góra-dół, kiedy to wcześniejsza wiedza i doświadczenie 
nadają komunikatowi konkretne znaczenie. Należy jednak pamiętać, że procesy dół-
-góra mają charakter pierwotny w stosunku do działań umysłowych typu góra-dół. Teza 
ta jest niezwykle ważna dla zrozumienia procesu percepcji i stanowi punkt wyjścia do 
rozważań na temat kształcenia percepcji słuchowej. Kolejnym ważnym pojęciem jest 
dwuznaczność (ambiguity), ponieważ badania nad percepcją dowodzą, że jeden obraz 
lub dźwięk na poziomie zmysłowym może prowadzić do licznych interpretacji. 

W wypadku zjawisk znanych odbiorcy cały proces percepcji przebiega błyskawicz-
nie i bez większych trudności. Problemy zaczynają się, gdy stajemy twarzą w twarz 
z rzeczami nowymi. Tak się dzieje w sytuacji poznawania języka obcego i rozumienia 
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obcej mowy. Uczący się danego języka musi przezwyciężyć przyzwyczajenia aparatu 
słuchowego i nadać przebiegającemu automatycznie i niemal zawsze fortunnie proce-
sowi słyszenia mowy ojczystej charakter świadomy. Rozumienie ze słuchu jest bowiem 
dla wszystkich uczących się języka obcego umiejętnością fundamentalną, ponieważ 
trudno sobie wyobrazić jakikolwiek kontakt z językiem mówionym bez tej sprawności. 
Słuchanie warunkuje aktywną komunikację oraz udział w życiu grupy, a w sytuacji, 
kiedy język docelowy jest jedynym językiem stosowanym w procesie nauczania, umoż-
liwia, bądź uniemożliwia, samą naukę. Słuchanie przysparza jednak uczącym się wielu 
problemów. Wynika to przede wszystkim ze specyfi ki tej sprawności, ale także z faktu, 
że słuchanie wciąż bywa zaniedbywane lub nauczane w sposób niewłaściwy. 

Rozumienie ze słuchu jest umiejętnością szczególnie trudną, ponieważ wymaga 
od uczącego się wykonania wielu operacji umysłowych w niezwykle szybkim tempie. 
Tempo to jest narzucone odgórnie przez nadawcę komunikatu. 

Aby czegoś wysłuchać ze zrozumieniem, uczący się musi być w stanie:
– usłyszeć wypowiedź (to znaczy musi dysponować słuchową umiejętnością fonetyczną),
– rozpoznać przekaz językowy (umiejętność lingwistyczna),
– zrozumieć przekaz (umiejętność semantyczna),
– zinterpretować przekaz (umiejętność poznawcza) (ESOKJ, 2003: 85).

Rysunek 1. Etapy przetwarzania danych w procesie percepcji

Źródło: opracowanie własne.
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Tak rozumiana sprawność słuchania wymaga od uczącego się wielu ważnych umie-
jętności: przede wszystkim dostatecznego stopnia wykształcenia słyszenia fonema-
tycznego, znajomości reguł gramatyczno-syntaktycznych oraz odpowiedniego zasobu 
słownictwa, a następnie zdolności przetwarzania danych informacji w kontekście zna-
jomości tematu i ogólnej wiedzy o świecie. Równie ważna jest tu także umiejętność 
interpretacji paralingwistycznych środków przekazu i mowy ciała, warstwy supra-
segmentalnej mowy, czyli subkodu prozodycznego, na który składają się: intonacja, 
akcent, iloczas, tempo, pauzy, rytm, siła oraz barwa głosu, a także asemantycznych 
zachowań paralingwistycznych, takich jak: westchnienia, śmiech, wykrzyknienia i tym 
podobne. Faza przetwarzania i interpretacji wiadomości jest niezwykle istotna, ponie-
waż pozwala weryfi kować wstępne dane i w ten sposób niwelować ryzyko nieprawid-
łowego zrozumienia całości informacji. Cały ten wieloetapowy proces bywa jednak 
często postrzegany linearnie – to znaczy najpierw słyszany tekst jest rozkładany na 
najmniejsze części, czyli fonemy, które identyfi kują się w słowa, kolejno następuje etap 
dekodowania syntaktycznego, analizy semantycznej, budowania znaczenia, a następnie 
interpretacji wiadomości. Wydaje się jednak, że etapy te nie następują po sobie według 
nakreślonego wyżej schematu. Poszczególne fazy mogą występować jednocześnie lub 
w zmienionym porządku. I tak na przykład znajomość reguł gramatycznych pomaga 
w zbudowaniu struktury, a posiadanie wiedzy na dany temat i interpretacja globalnego 
znaczenia wypowiedzi pozwala rozpoznać nieusłyszane wcześniej słowa.

Stopień wykształcenia zdolności percepcyjnych pozostaje w tym procesie sprawą 
niezwykle istotną, ponieważ często bywa tak, że dysponując wystarczającą kompeten-
cją leksykalną i gramatyczną, uczący się nie są w stanie zrozumieć danego komunikatu 
mówionego. Jednocześnie ten sam tekst w formie pisanej nie stanowi dla nich żadnego 
problemu1. Obok zdolności percepcyjnych ma na to wpływ wiele czynników, takich 
jak: szybkość mowy, jej jednorazowość, brak możliwości ponownego odsłuchania nie-
jasnych fraz, „szumy” oraz wszelkie deformacje i uproszczenia wewnątrz- i międzywy-
razowe. Wydaje się jednak, że często ogólna wrażliwość dźwiękowa bywa tutaj czyn-
nikiem warunkującym aktywne słuchanie. Poprzez sprawność fonetyczną rozumie się 
zdolność roz p oz n awa n ia  i produkowania nieznanych wcześniej połączeń dźwięko-
wych, umiejętność podziału w trakcie słuchania „ciągłego potoku dźwięków na zrozu-
miały i zorganizowany ciąg elementów fonologicznych oraz zrozumienie i opanowanie 
tych procesów odbioru i produkcji dźwięków, które mogą mieć zastosowanie w nauce 
nowego języka” (ESOKJ, 2003: 98). 

Stopień wykształcenia wrażliwości fonetycznej jest w dużej mierze uzależniony od 
czynników fi zjologicznych i wiąże się z pokonywaniem przyzwyczajeń aparatu słucho-
wego, ponieważ „interpretacja słuchowa wyrazu obcego i jego odtworzenie w wymo-
wie są oparte na kategoriach fonologicznych języka ojczystego” (G. Brown, 1983: 101). 
Sytuacja ta jest całkowicie naturalna i ma swoje uwarunkowania zarówno biologiczne 
(fi zyczne), jak i psychologiczne. 

1 Tezę tę potwierdzają wstępne badania nad percepcją tekstów mówionych, do których wykorzystałam 
między innymi teksty hip-hopowe, wiersze J. Brzechwy, teksty popularnych piosenek oraz poezję śpie-
waną. Badania te zostały przeprowadzone w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.
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Między dwunastym a trzynastym rokiem życia dochodzi bowiem do lateralizacji półkul mózgo-
wych (czyli ustalenia ich funkcji). Wtedy też zakończenia znajdujących się w uchu włókien ner-
wowych, dzięki którym potrafi my spośród wielu rozmaitych bodźców dźwiękowych rozróżnić 
dźwięki charakterystyczne dla języka, przestają odbierać wszystkie długości fal, a koncentrują 
się jedynie na falach charakterystycznych dla dźwięków języka ojczystego (A. Seretny, E. Lipiń-
ska, 2005: 29).

Nie oznacza to jednak, że nie należy koncentrować się na fonetyce percepcyjnej, ale 
przeciwnie, trzeba dołożyć wszelkich starań, by przyzwyczaić uczących się do nowe-
go systemu dźwiękowego. Jest to zadanie trudne zarówno dla uczącego się, jak i dla 
lektora prowadzącego zajęcia z rozumienia ze słuchu. Wprowadzanie ćwiczeń, których 
celem jest zapoznanie uczącego się z typowymi cechami danego języka mówionego, 
jego specyfi cznymi elementami fonetycznymi oraz mechanizmami redukcji niektórych 
dźwięków w naturalnej, spontanicznej mowie może w dużym stopniu ułatwić zrozumie-
nie danego komunikatu. Sposoby modyfi kacji poszczególnych dźwięków mają bowiem 
charakter regularny i zależą od praw rządzących danym językiem. W naturalnej mowie 
niektóre fonemy ulegają zmianie pod wpływem dźwięków po nich następujących, nie-
które są opuszczane, a niektóre realizowane w odmienny sposób (G. Buck, 2001: 4). 

Kształtowanie słuchu fonematycznego bywa jednak wciąż pomijane w procesie na-
uczania lub jest jedynie elementem ćwiczenia poprawnej wymowy. Wynika to częściowo 
z założenia, że rozumienie ze słuchu jest globalnym procesem kognitywnym, a nie czyn-
nością dekodowania poszczególnych dźwięków. W związku z tym za najodpowiedniejszy 
sposób pracy z tekstem mówionym uznaje się aktywności typu góra-dół, zarzucając jed-
nocześnie zupełnie wszelkie ćwiczenia typu dół-góra. Następstwem tego jest zaburzenie 
proporcji pomiędzy ćwiczeniami poprzedzającymi słuchanie, następującymi w jego trak-
cie oraz po wysłuchaniu danego materiału dźwiękowego. Wykonywanie odpowiednich 
zadań typu dół-góra w trakcie słuchania powinno służyć właśnie doskonaleniu zdolności 
percepcyjnych oraz kształceniu kompetencji fonologicznej rozumianej jako 

umiejętność odbioru i produkowania:
jednostek dźwiękowych języka (fonemów) i ich realizacji w danym kontekście (allofonów),
cech fonetycznych wyróżniających fonemy (cechy dystynktywne, na przykład dźwięczność, 
zaokrąglenie, nosowość, eksplozywność),
fonetycznej kompozycji słów (struktura sylab, sekwencja fonemów, akcent, ton),
fonetyki zdaniowej (prozodii), obejmującej: akcent i rytm zdaniowy, intonację,
redukcji fonetycznej, obejmującej: redukcję samogłosek, zróżnicowanie na formy mocne i sła-
be, asymilację, elizję (ESOKJ, 2003: 105).

Aby uniknąć zaniedbania tego aspektu rozumienia ze słuchu, lektorzy powinni się 
angażować w badania dotyczące percepcji mówionego języka obcego, ponieważ kształ-
towanie słuchu fonematycznego nie odbywa się automatycznie przy okazji nauczania 
poprawnej wymowy ani też nie zachodzi w sposób naturalny poprzez słuchanie róż-
nego rodzaju komunikatów, tak jak w wypadku nabywania języka ojczystego. Istnieje 
bowiem ogromna różnica pomiędzy percepcją języka ojczystego a percepcją języka 
obcego. Badania nad akwizycją w zakresie rozumienia ze słuchu dowodzą, że:

słuchamy w określonym celu,
wnioskujemy o treści komunikatu w kontekście sytuacji i dodatkowych informacji,

–
–

–
–
–

–
–
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tworzymy hipotezy co do usłyszanego tekstu,
uzupełniamy niejasne paragrafy, zdania, słowa własnymi przypuszczeniami,
nie słuchamy konkretnych słów – błyskawicznie nadajemy jednostkom fonicznym konkretne 
znaczenia (S. Krashen, 1981).

Lektorzy i autorzy materiałów audio odwołują się do tych tez – często jednak dość 
wybiórczo i nie zawsze dobrze. Przykładowo: założenie, że nie słuchamy każdego słowa, 
spowodowało, że skoncentrowano się na kształceniu sprawności globalnego rozumie-
nia przekazu mówionego. Oczywiście nie należy wymagać od studentów umiejętności 
usłyszenia czy znajomości każdej frazy, niemniej jednak analiza realizacji dźwiękowej 
poszczególnych słów może być dla studentów niezwykle cenna w budowaniu własnej 
charakterystyki naturalnej, spontanicznej mowy. Skupiając się na uważnym śledzeniu 
kolejnych dźwięków, studenci mogą zauważyć, jakie grupy głoskowe ulegają uprosz-
czeniu lub modyfi kacji w szybkiej mowie.

Wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń wspomagających rozwój wrażliwości fo-
netycznej nie jest jednak możliwe bez odpowiednio przygotowanych, zróżnicowanych 
akustycznie nagrań oraz zadań służących doskonaleniu stopnia wykształcenia słuchu 
fonematycznego. Słysząc odmienne realizacje dźwiękowe, studenci uczą się rozróżniać, 
które elementy pozostają takie same, a które ulegają akustycznej zmianie, deformacji 
lub redukcji, podczas gdy tekst pozostaje ten sam. Akustyczne brzmienie jest bowiem 
zależne zarówno od wieku mówiącego, płci, akcentu, jak i stylu oraz sposobu mówienia. 
Tego typu zróżnicowanie materiałów do słuchania jest niezbędne w procesie rozwijania 
sprawności rozumienia ze słuchu. Sam lektor, choćby niezwykle uzdolniony, nie jest 
w stanie dostarczyć różnorodnego akustycznie materiału będącego podstawą do pracy. 

Przygotowując odpowiednie nagrania, należy uwzględnić fakt, że w życiu co-
dziennym częściej posługujemy się językiem nieformalnym, charakteryzującym się: 
powtórzeniami, licznymi autokorektami, zachwianą strukturą, wtrąceniami oraz za-
kłóceniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, czyli tak zwanym szumem. Cechą języ-
ka potocznego jest również brak wyraźnych przerw pomiędzy następującymi po sobie 
dźwiękami, niewyraźna mowa, elipsy oraz używanie słownictwa potocznego. Należy 
także pamiętać o wszelkich ograniczeniach sytuacji komunikacyjnej, takich jak: 

wyrazistość mowy,
hałas (pociągi, samoloty, tramwaje i tym podobne),
nakładanie się dźwięków (zatłoczona ulica, sklepy, puby, przyjęcia, dyskoteki...),
zakłócenia (złe połączenie telefoniczne, odbiór radiowy, systemy nagłaśniające),
warunki pogodowe (wiatr, mróz i tym podobne) (ESOKJ, 2003: 53).

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, materiały audio mające na celu kształcenie 
zdolności percepcyjnych powinny zawierać wymienione powyżej elementy. Zapisy sta-
rannej wymowy artykułowanej w idealnej ciszy nie znajdują zastosowania w kształce-
niu sprawności słuchania ze zrozumieniem, nie przygotowują bowiem uczących się do 
roli odbiorcy komunikatu w naturalnych warunkach komunikacyjnych. Musimy pamię-
tać, że „zniekształcenia fonetyczne mogą być przyczyną zablokowania komunikacji” 
(A. Seretny, E. Lipińska, 2005: 29). Prezentowanie nagrań pełnych zakłóceń i tekstów 
realizowanych niedbale może powodować frustracje u uczących się, niemniej będą się 

–
–
–

–
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–
–
–
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oni czuli bardziej sfrustrowani, gdy okaże się, że poziom ich umiejętności rozumienia ze 
słuchu nie umożliwia im rozumienia szybkiej, spontanicznej i pełnej zakłóceń mowy.

Kolejnym elementem kształcenia słuchu fonematycznego jest opracowanie odpo-
wiednich zadań do nagrań. Można wprowadzać podobne typy ćwiczeń na różnych 
poziomach zaawansowania, posługując się jednak innymi przykładami lub różnymi 
kontekstami realizacyjnymi, typami wymowy czy też zwiększonym stopniem zakłó-
ceń. W rozwijaniu wrażliwości fonetycznej można także stosować różne techniki. Roz-
wijanie zdolności percepcyjnych należałoby zacząć od nauki rozróżniania dźwięków na 
poziomie wyrazu. Można w tym celu wykorzystać następujące typy ćwiczeń:

„takie same – różne” – ćwiczenia te polegają na rozpoznawaniu, czy wyrazy, które 
słyszymy, są takie same czy inne. Aktywności tego typu można wprowadzać na 
wszystkich stadiach zaawansowania, odpowiednio dobierając słyszane frazy. Mogą 
to być minimalne pary wyrazowe różniące się jednym dźwiękiem, na przykład: 

   biła – była
   ładny – ładni
   wejście – wyjście
   mała – mało
   siebie – ciebie;

powtarzanie usłyszanych fraz; 
identyfi kowanie form gramatycznych; 
zapisywanie usłyszanych fraz.

Pary takie powinny być wypowiadane przez rodzimych użytkowników języka w róż-
ny sposób. W materiałach audio na poziomie wyrazu należy unikać wszelkiego rodzaju 
zakłóceń akustycznych, które mogą się pojawiać w nagraniach tekstów. Następnym eta-
pem jest rozpoznawanie wyrazów włączonych w zdania lub teksty. Rozróżnianie dźwię-
ków w spontanicznej mowie staje się znacznie trudniejsze, ze względu na wszelkiego 
rodzaju zniekształcenia, niedoskonałości artykulacyjne, elizje, asymilacje, zacieranie się 
granic między wyrazami oraz zakłócenia typowe dla naturalnych sytuacji komunikacyj-
nych. Na poziomie tekstu możemy zastosować następujące techniki pracy:

zaznaczanie usłyszanego wyrazu, na przykład
Jutro jadę do Kłodzka/Płocka/Wrocka;

rozpoznawanie granic między wyrazami;
rozpoznawanie intonacji i zabarwienia emocjonalnego fraz wypowiadanych 
z różnym nastawieniem emocjonalnym, na przykład 
Piotrek wyjechał.   Zadowolenie/Smutek

uzupełnianie nagranych na płytę CD dyktand, polegające na wpisywaniu braku-
jących dźwięków w wyrazach lub na ich styku; 
wykreślanie słów, których nie ma w nagraniu;
poprawianie dźwięków lub wyrazów niezgodnych z nagraniem;
uzupełnianie brakujących głosek, wyrazów, fraz;
wstawianie znaków interpunkcyjnych;
głośne czytanie tekstu jednocześnie z nagraniem.

–
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Poniżej przedstawiono zmodyfi kowany tekst piosenki Marka Grechuty pod tytułem 
Kraków. Zadaniem studentów jest wysłuchanie, które słowa nie są zgodne z orygina-
łem, a następnie poprawienie błędów i uzupełnienie znaków interpunkcyjnych. 

Te k s t  z m o d y f i kow a ny

Kraków jeszcze nigdy tak jak gdzieś 
nie miał w tobie takiej siły i 

może to ten dreszcz, może przez tę mgłę 
ale w każdej twarzy ciągle widzę się,
wschód turystów rynek tonie znów, 

ktoś zakrzyknął mocno, błysnął fl esz, 
na Gołębiej twój płaszcz zaszczepił mnie 

w wystawowym oknie w tłumie gdzie

Ref. Widzę się tak wiem, 
nie zrobię więcej ujęć, tak wiem, 

nie będę prosił, leć tak wiem, 
to przecież żaden pech, tak wiem, 

 
Kraków hejnał gra tak wita cię,

patrzy na mnie jakby widział, że 
powracam po to, by 
choć na kilka dni,

zamykać oczy i móc uwierzyć,

Te k s t  o r yg i n a l ny

Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś 
nie miał w sobie takiej siły i 

może to ten deszcz, może przez tę mgłę, 
ale w każdej twarzy ciągle widzę cię,

wśród turystów rynek tonie znów, 
ktoś zakrzyknął głośno, błysnął fl esz, 

na Gołębiej twój płaszcz zaczepił mnie 
w wystawowym oknie w tłumie gdzieś

Ref. Widzę cię tak wiem, 
nie zrobię więcej zdjęć tak wiem, 

nie będę prosił, lecz tak wiem, 
to przecież żaden grzech, tak wiem, 

 
Kraków hejnał gra tak wita mnie,
patrzy na mnie jakby wiedział, że 

wracam po to, by 
choć na kilka chwil

zamknąć oczy i móc uwierzyć,

Głównym celem proponowanych ćwiczeń jest nabywanie przez uczącego się umie-
jętności rozróżniania poszczególnych dźwięków i ich kombinacji, a także intonacji. Nie-
stety bez odpowiednich nagrań wykonywanie zadań mających na celu rozwój percepcji 
słuchowej nie jest możliwe. W proponowanym ujęciu rozumienie tekstu staje się kwestią 
drugorzędną, ustępując miejsca postrzeganiu słuchowemu; nie oznacza to oczywiście, że 
zadania sprawdzające globalne rozumienie komunikatu powinny zostać zastąpione przez 
ćwiczenia kształcące zdolności percepcyjne. Niemniej jednak te drugie powinny być sta-
łym elementem kursu nauczania słuchania ze zrozumieniem w języku obcym.
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