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Dwutorowość w kształceniu nauczycieli języków obcych:
czy nauczyciele języków obcych staną się niepotrzebni?

1. Wstęp

Na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z dnia 27 lipca 2005 roku),
uczelnie kształcące nauczycieli języków obcych na studiach pierwszego stopnia są
zobowiązane do wprowadzenia do programów nauczania drugiego przedmiotu kształ-
cenia. Dyrekcje i rady naukowe jednostek zobowiązanych do zmian programowych
postrzegają dwutorowość kształcenia jako zagrożenie normalnego toku studiów, pod-
czas których można wykształcić nauczycieli jednego języka obcego1. Kształcenie na-
uczycieli w dwóch odrębnych kierunkach, na przykład nauczycieli dwóch języków
obcych, uważa się za nierealne przy istniejącej ograniczonej liczbie godzin kształcenia
i wyjściowym niskim poziomie znajomości drugiego języka obcego.

Celem niniejszych rozważań jest zwrócenie uwagi na ten trudny problem organiza-
cyjny, który może również stać się wyzwaniem, zmuszającym niejako do zastanowie-
nia się nad treściami i formami kształcenia nauczycieli. Niniejszy artykuł pragnę po-
święcić takiemu właśnie rozumieniu „dwutorowości”. Pojęcie to można bowiem rozu-
mieć nie tylko jako dodanie nauczycielom języka obcego drugiego przedmiotu
nauczania. Można go także pojmować jako nauczanie języka zintegrowane z naucza-
niem treści pozajęzykowych oraz jako zwrócenie uwagi uczących się nie tylko na po-
prawność formalną, lecz także na zawartość treściową przekazu językowego. Aby
podejść do dwutorowości w ten nowy sposób, trzeba uświadomić sobie, jakie treści
i w jaki sposób przekazują nauczyciele języków obcych w klasie szkolnej2.

                                                       
1 W niniejszych rozważaniach zajmuję się kształceniem nauczycieli na pierwszym poziomie kształce-

nia, czyli na studiach licencjackich, na których obowiązuje obecnie kształcenie dwutorowe. Jednakże spo-
strzeżenia i wnioski dotyczą także studiów magisterskich w zakresie poszerzenia ich ukierunkowania.

2 Moje uwagi odnoszą się głównie do nauczania języka angielskiego na bardziej zaawansowanych po-
ziomach znajomości języka, lecz mogą stosować się również do nauczania innych języków na niższych
poziomach.
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2. Dwutorowość jako zagrożenie

Nauczyciele akademiccy kształcący nauczycieli języków obcych nie byli dostatecz-
nie konsultowani przed wprowadzeniem obowiązkowej dwutorowości, a twórcy zarzą-
dzeń nie zdawali sobie sprawy z niemożności wykształcenia kompetentnych nauczy-
cieli dwóch języków obcych przy istniejących ograniczeniach finansowych i kadro-
wych. Zrodziło to obecne napięcia i nieporozumienia. Niemniej, spoglądając na
dwutorowość z szerszej perspektywy, można w niej zauważyć szansę wykształcenia
nauczycieli języków obcych, którzy będą umieli przekazywać w języku obcym wiele
istotnych treści. Do takiego traktowania dwutorowości przejdę dalej.

Rozpocznę niniejsze rozważania od postawienia tezy, że nauczyciele języków ob-
cych mogą stać się niepotrzebni, gdy zastąpią ich specjaliści innych przedmiotów znają-
cy bardzo dobrze języki obce i/lub native speakerzy. Jeśli nauczyciele innych przed-
miotów szkolnych, znający dobrze język obcy o międzynarodowym zasięgu, nauczają
tych przedmiotów w języku obcym, wydaje się, że spełniony zostaje równocześnie wy-
móg przekazywania wiedzy o danym przedmiocie i nauczania danego języka obcego.

Przypomnieć należy konstatację twórców metody komunikacyjnej, którzy w latach
siedemdziesiątych XX wieku wprowadzili do metodyki nauczania języka angielskiego
tezę o „nauczaniu języka poprzez rzeczywistą komunikację w tym języku” (Widdow-
son 1978). Widdowson twierdził, że podając uczniom przykłady w języku obcym,
należy zapewnić ich komunikacyjną „wartość”, a nie jedynie ich komunikacyjne „zna-
czenie”. Innymi słowy, przekaz językowy powinien nie tylko coś znaczyć, lecz także
powinien być przekazem, który w określonym kontekście komunikacyjnym byłby
rzeczywiście wypowiedziany przez osoby posługujące się danym językiem. W sytuacji
rzeczywistej nie pytamy drugiej osoby o coś, co jest widoczne, na przykład, „Co ro-
bisz?”. Możemy natomiast zadać to pytanie, rozmawiając z tą osobą przez telefon3.

Jednakże w klasie językowej nauczanej przez nauczyciela, którego język rodzimy
jest również językiem rodzimym uczniów, co ma miejsce między innymi w Polsce,
rzeczywista komunikacja jest komunikacją we wspólnym języku, czyli w języku pol-
skim. Toteż w klasie szkolnej rzeczywistą komunikację zastąpiła komunikacja symu-
lowana, gdzie poprzez przygotowane wcześniej odgrywanie ról i dyskusje na opraco-
wane wcześniej tematy nauczyciele starają się skłonić uczniów do wypowiadania się
w języku obcym.

Jak dowodzą jednak badania dotyczące słabości podejścia komunikacyjnego, ko-
munikacja w klasie szkolnej może sprowadzać się do wypełniania ściśle formalnych
wymagań, czyli mówienia o czymkolwiek, bez zwracania uwagi na przekazywane
treści (por. Niżegorodcew 2007). Okazuje się więc, że komunikacja językowa, która
jest celem nauczania na lekcji języka obcego staje się często pseudokomunikacją. W tej
sytuacji skupienie uwagi na systemie nauczanego języka za pomocą tradycyjnych
technik: tłumaczenia na język ojczysty, nauczania gramatyki i stosowania dryli języ-
kowych, wydaje się nauczycielom łatwiejsze i bardziej uzasadnione, szczególnie
w początkowym okresie nauczania języka, niż rozwijanie sprawności mówienia.
                                                       

3 Oczywiście możemy wykrzyknąć „Co robisz!” do kogoś, gdy widzimy, że postępuje nieostrożnie.
Lecz okrzyk ten nie ma wtedy funkcji pytania o fakty, lecz ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem.
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3. Dwutorowość jako szansa

Wprowadzenie dwutorowości w kształceniu nauczycieli może stanowić szansę za-
interesowania nauczycieli również innymi „treściami” nauczania, które mają przeka-
zywać uczniom za pomocą nauczanego języka. Zauważmy bowiem, że zmiany, które
nastąpiły w kształceniu nauczycieli języków obcych po 1989 roku, zwiększając zasadni-
czo liczbę nauczycieli języków zachodnioeuropejskich, przyczyniły się również do obni-
żenia poziomu kształcenia nauczycieli w zakresie ich wiedzy na korzyść umiejętności
metodycznych. Absolwenci dobrych kolegiów nauczycielskich potrafią zaplanować
i przeprowadzić lekcje języków obcych, jednakże mają zasadnicze problemy z utrzyma-
niem dyscypliny na lekcji i z zainteresowaniem uczniów nauką języka obcego.

Toteż sądzę, że właściwie rozumiana dwutorowość kształcenia nauczycieli powinna
rozwijać głównie wiedzę nauczycieli w zakresie pedagogiki i psychologii wychowaw-
czej okresu wczesnoszkolnego i okresu adolescencji, jak również ich wiedzę języko-
znawczą, kulturoznawczą, czyli rozwijać ten zakres wiedzy, która już jest przedmiotem
kształcenia, lecz wzbogaconą o treści bardziej aktualne, dotyczące chociażby krajów
Wspólnoty Europejskiej, oraz o wiedzę związaną z tymi przedmiotami szkolnymi,
które można łatwo zintegrować z nauczaniem języka obcego, a więc z wiedzą o środo-
wisku naturalnym i społecznym, a także przedmiotami artystycznymi i sportowymi.

Zamiast wymagać od nauczycieli uzyskania kwalifikacji do nauczania dwóch języ-
ków obcych, co jak powiedziałam powyżej, jest obecnie nierealne, należy zwiększyć
liczbę godzin kształcenia pedagogicznego, co ma już odzwierciedlenie w obecnych
standardach nauczania, oraz liczbę godzin kształcenia w wyżej wymienionych dziedzi-
nach, co do tej pory nie zostało uwzględnione w standardach.

Dobra znajomość języka obcego wymagana od kandydatów do NKJO i Wyższych
Szkół Zawodowych umożliwia kształcenie w tym języku. Postulowane rozwiązania
dotyczące dwutorowości kształcenia idą jedynie krok dalej. Proponują one, aby na-
uczyciele zapoznawali się z niektórymi zagadnieniami i tematami nauczanymi
w szkole podstawowej i gimnazjum na lekcjach innych przedmiotów.

W teorii nauczania języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego jako języka
międzynarodowej komunikacji, zaszły w ciągu ostatnich lat wielkie zmiany właśnie
w kierunku zintegrowania nauczania języków z nauczaniem treści pozajęzykowych
(por. Marsh 2002). Podejście to, zwane Content and Language Integrated Learning
(CLIL), oznacza nauczanie w obcym języku treści pozajęzykowych, związanych
z innymi przedmiotami szkolnymi. Język obcy nie jest więc już celem samym w sobie,
lecz jest jedynie środkiem do uczenia się treści z innych dziedzin.

CLIL jest już praktykowane w nauczaniu języków obcych w Polsce. Na przykład
współczesne podręczniki do nauczania języka angielskiego wprowadzają wiele treści
nauczania związanych z nauczaniem innych przedmiotów szkolnych, takich jak wiedza
o środowisku, geografia, historia i wiedza o kulturze, literaturze i języku. Treści te są
przedstawiane z perspektywy polskich uczniów. W programach i podręcznikach nastą-
piło odejście od nauczania języka angielskiego jako języka międzynarodowej komuni-
kacji, bez zwracania uwagi na narodowość uczących się. Nauczyciele języków obcych
mający szeroką wiedzę ogólną, a także pogłębione umiejętności pedagogiczne potrafią
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zainteresować uczniów nauczanym językiem poprzez koncentrowanie ich uwagi nie na
samym języku, lecz na ciekawych tematach związanych z nauką szkolną i z innymi
zainteresowaniami.

Dwutorowość kształcenia może więc dać nauczycielom języków obcych szansę na
wyswobodzenie się z ciasnych ram nauczania głównie form językowych w pseudo-
komunikacyjnym kontekście oraz odgrywania nieautentycznych ról i dyskusji w klasie
przez poszerzenie ich wiedzy ogólnej. Dwutorowość oznaczać więc może kształcenie
nauczycieli języków obcych, którzy będą umieli realizować w tych językach programy
autorskie integrujące wiedzę pozajęzykową z rozwijaniem sprawności językowych.

4. Lekcje przedmiotowe w języku obcym

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy CLIL a nauczaniem innych przedmiotów
szkolnych w języku obcym przez nauczycieli tych przedmiotów znających bardzo
dobrze języki obce. Nauczyciele innych przedmiotów znający język obcy, w tym native
speakers, nauczający swych przedmiotów w tym języku, pozostają nadal nauczyciela-
mi innych przedmiotów, specjalistami w dziedzinie na przykład historii lub geografii,
i nauczając tych przedmiotów w języku obcym, nie zwracają uwagi na trudności, jakie
mają uczniowie z samym językiem.

Oto fragment lekcji fizyki prowadzonej przez nauczyciela native speakera. Ten
i następny fragment dyskursu pochodzi z materiału zebranego przez J. Mazur podczas
przygotowywania pracy magisterskiej (Mazur 2000).

N: Converting heat to work. Let’s think about this. A heat engine is anything which  converts heat
to work. Are you a heat engine?

U: Yes.
N: Sure you are! We are heat engines. We produce heat in form of calories and we  convert it into

work. We eat, we breathe, we move, think.

Powyższy fragment wskazuje z jednej strony na interesująco prowadzoną lekcję fi-
zyki, lecz z drugiej na brak uświadamiania sobie przez nauczyciela, że nowe terminy
wymagają nie tylko wyjaśnienia w danym kontekście, lecz także przećwiczenia w róż-
nych kontekstach. Tutaj odnosi się to do takich terminów, jak converting, heat i engine.

Najczęściej jednak nauczyciele innych przedmiotów nie znają języka obcego na
tyle dobrze, by nie mieszać go z językiem rodzimym. Nie zwracają oni uwagi uczniów
na nowe i trudne formy językowe i nie ćwiczą ich użycia, czyli nie umieją integrować
nauczania języka obcego z nauką innego przedmiotu. Poniżej ukazuję przykład dyskur-
su na lekcji historii, która miała być prowadzona w języku angielskim.

N: Dobra, proszę państwa. Dzisiaj piszemy sobie temat. Nazywa się A Medieval Town [miasto
średniowieczne], dobra? Dzisiaj będziemy o stanie mieszczańskim sobie mówić. Stan miesz-
czański nie pojawił się w Europie tak od razu. To jest XI wiek, czyli około 600 lat musiało
upłynąć od upadku Rzymu, żeby odrodziło się miasto w prawdziwym tego słowa znaczeniu.
Proszę sobie to zobaczyć. Pięć minut na przeczytanie i zastanowienie się nad tym problemem.
Jest tu jedno słówko, którego nie przetłumaczyłem, a mianowicie pillory. Co to jest? […] To
jest takie urządzenie, które było na środku rynku. No, po prostu pręgierz. Był to pręgierz.
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Nauczyciel podał uczniom tekst w języku angielskim o średniowiecznym mieście
z tłumaczeniem trudniejszych terminów na język polski. Nie wiemy, dlaczego powyż-
sze wprowadzenie tematu lekcji zostało wygłoszone po polsku. Prawdopodobnie na-
uczyciel nie czuł się wystarczająco pewny swej znajomości języka angielskiego.
Świadczy o tym tłumaczenie wyrazu pillory na język polski, zamiast sparafrazowania
go i poproszenia uczniów o podanie polskiego odpowiednika. Pozostawienie bardzo
krótkiego czasu na przeczytanie tekstu i refleksję także świadczy o nieumiejętności
przewidywania przez nauczyciela, ile czasu wymaga czytanie ze zrozumieniem tekstu
w obcym języku.

W dalszej części lekcji uczniowie przeczytali tekst i nauczyciel przeszedł do zada-
wania pytań dotyczących obowiązków gildii w średniowiecznym mieście.

N: Apart from running the town, what did they do? [Oprócz rządzenia miastem, czym się zajmo-
wali?]

U: Organising defence. [Organizowanie obrony.]
N: Organising defence. Organising defence to też ważna funkcja cechu albo gildii w mieście.

Let’s return to English. [Powróćmy do angielskiego.]

Analiza powyższego fragmentu dyskursu wskazuje na niedostateczną znajomość ję-
zyka angielskiego przez nauczyciela, który powtarza odpowiedź udzieloną przez ucznia
organising defence, zamiast zmodyfikować ją zgodnie z formą pytania: What did they
do? They organised defence. Ponadto, przy komentarzu nauczyciel przechodzi na język
polski. Zdając sobie z tego sprawę, przypomina sobie, że należy mówić po angielsku.

Obserwowany nauczyciel przekazuje uczniom informację, że jest przede wszystkim
nauczycielem historii, który od czasu do czasu używa jakiegoś angielskiego zwrotu.
Oczywiście na lekcji tego nauczyciela uczniowie mogą mówić po polsku. Podany
przykład nie jest odosobniony w zebranym materiale dyskursu w szkołach, gdzie lekcje
innych przedmiotów miały odbywać się wyłącznie w języku angielskim. Z pewnością
obserwowany nauczyciel niewiele pomógł uczniom w nauce języka angielskiego, cho-
ciaż dostarczając im teksty w języku angielskim, mógł stworzyć warunki do samo-
dzielnej nauki języka, szczególnie uczniom zainteresowanym tematyką lekcji historii.
Jednak wykwalifikowany nauczyciel języka angielskiego integrujący treści historyczne
z nauką języka osiągnąć mógłby znacznie więcej.

5. Braki treściowe, metodyczne i wychowawcze
w nauczaniu języków obcych

Co zawodzi w kształceniu nauczycieli języków obcych? Z jednej strony, po 1989
roku nastąpiła olbrzymia zmiana, powstały nauczycielskie kolegia języków obcych,
język rosyjski stracił status języka uprzywilejowanego, a zastąpiły go języki zachod-
nioeuropejskie, zwłaszcza język angielski. W związku z tym znacząco zwiększyła się
liczba wykwalifikowanych nauczycieli tych języków. W latach dziewięćdziesiątych
wdrożono reformę edukacji i wprowadzono egzaminy na zakończenie poszczególnych
etapów nauki szkolnej, po szkole podstawowej, po gimnazjum i nowy egzamin matu-
ralny, w skład którego wchodzi egzamin z języka obcego. Nauczanie języków obcych
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odbywa się obecnie na wszystkich poziomach nauki, w przypadku języka angielskiego,
wprowadza się go już w przedszkolu, a zamierza się wprowadzić obowiązkową naukę
tego języka od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Poza tym istnieją setki prywat-
nych szkół nauczających języków obcych dzieci oraz doskonalących znajomość języ-
ków obcych młodzieży i dorosłych.

Z drugiej jednak strony zdać sobie należy sprawę, że zmiany te miały charakter
głównie instytucjonalny, a więc nie sięgnęły rzeczywiście głęboko i nie zmieniły lub
zmieniły jedynie w pewnym zakresie kształcenie nauczycieli języków obcych, które
w sposób oczywisty warunkuje sposób nauczania języków obcych.

Niewłaściwie interpretowane podejście komunikacyjne utwierdza przyszłych na-
uczycieli w przekonaniu, że najistotniejszą sprawnością językową, którą starają się
rozwijać u uczniów, jest mówienie. Jest to oczywiście przekonanie słuszne, lecz po-
wstaje pytanie, o czym należy mówić w klasie na lekcji języka obcego. U wielu po-
czątkujących nauczycieli przeważa przekonanie, że treść komunikatu, czyli to, o czym
mówimy, nie ma większego znaczenia, jeśli tylko mówimy w języku obcym. Paradok-
salnie, realizacja tego przekonania podczas banalnej komunikacji na lekcji języka ob-
cego, prowadzonej według fałszywie rozumianej metody komunikacyjnej, zbliża taką
praktykę językową do krytykowanych przez metodę komunikacyjną praktyk ćwiczeń
wdrażających (dryli językowych), związanych z metodą audiolingwalną.

Niejednokrotnie banalne treści tak zwanych ustnych ćwiczeń komunikacyjnych
(odgrywania ról czy dyskusji) wiążą się z brakiem odpowiedzialności nauczycieli za
formalną poprawność wypowiedzi uczniów. Nauczyciele nie wiedzą, czy należy po-
prawiać błędy i często nie poprawiają ich w ogóle lub poprawiają w sposób przypad-
kowy jedynie błędy wymowy, błędy gramatyczne i leksykalne, pozostawiając bez ja-
kiegokolwiek komentarza błędy pragmatyczne, które mają szczególne znaczenie
w komunikacji interpersonalnej.

Poniższy fragment pochodzi z obserwacji odgrywania ról w klasie, jest to fragment
pracy magisterskiej Anny Fryc (2000). Dwie koleżanki rozmawiają przez telefon.

U1: Hello, Ania.
U2: Hello, Susan.
U1: Why haven’t you been to the party? [Czemu nie byłaś na zabawie?]
U2: Because I’m ill. [Bo jestem chora.]
U1: Oh, sorry. What problem do you have? [Co ci się dzieje?]
U2: Grypa. Yes, I have flu. [Tak, mam grypę.]
U1: Oh, and the party was great, I *enjoy it. [A zabawa była fajna, dobrze się bawię.]
N: I enjoyed it. [Dobrze się bawiłam.]
U2: Who was at the party? [Kto był na zabawie?]
U1: Everybody oprócz you. [Wszyscy oprócz ciebie.]
N: Everybody but you. [Wszyscy z wyjątkiem ciebie.]
U2: What were you doing? [Co robiliście?]
U1: Dancing, talking, *listening music. [Tańce, gadanie, słuchanie muzyka.]
N: OK. Ask about some friend that you both know. [Dobrze. Zapytaj o jakiegoś kolegę, którego

obie znacie.]
U2: How was Marek? [A jak Marek?]
U1: *Yes, he came *at the party with his girlfriend. [Tak, przyszedł na zabawie ze swoją dziew-

czyną.]
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U2: Did you talk to him? [Rozmawiałaś z nim?]
U1: No, he was all the time with Ela. OK, I have to go. I have an appointment. So I’ll visit you

tomorrow. [Nie, był cały czas z Elą. Dobra, muszę iść. Umówiłam się. Więc odwiedzę cię ju-
tro.]

U2: OK. Bye. [Dobra, cześć.]
U1: Bye. [Cześć.]

Znakiem „*” zaznaczono formy błędne w kontekście, które starałam się oddać nie-
poprawnymi formami w tłumaczeniu na język polski. Nauczycielka monitorująca od-
grywanie powyższej rozmowy poprawiła jeden błąd gramatyczny (użycie formy czasu
teraźniejszego zamiast przeszłego) i podała uczennicy polskie tłumaczenie wyrazu
wypowiedzianego przez nią po polsku. Pozostałych błędów nie poprawiała, a szcze-
gólnie nie zwracała uwagi na błędy pragmatyczne, dotyczące grzecznego zakończenia
rozmowy, czego dotyczyła instrukcja do tego ustnego ćwiczenia komunikacyjnego.
Wydaje się, że nauczycielce zależało jedynie, aby uczniowie mówili o czymkolwiek,
nie zwracając uwagi ani na treść, ani na formę przekazu.

Nauczyciele języków obcych są szczególnie narażeni na tak zwane złe zachowanie
uczniów. Wynika to z pewnej swobody komunikacyjnej na lekcji, której wprowadzenie
zaleca się przyszłym nauczycielom, aby umożliwić zaangażowanie uczniów w nie-
skrępowane ćwiczenia komunikacyjne. Niedoświadczeni nauczyciele nie potrafią łą-
czyć swobody komunikacyjnej z utrzymaniem swego autorytetu i zachowaniem dyscy-
pliny w klasie4.

Można więc podsumować powyższe uwagi stwierdzeniem, że kształcenie nauczy-
cieli języków obcych szwankuje, ponieważ obowiązująca obecnie metoda komunika-
cyjna została zniekształcona, kształcenie jest powierzchowne, a przyszli nauczyciele
uczą się głównie technik nauczania, natomiast kursy mające na celu przekazanie wie-
dzy (kursy kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także psychologii
i pedagogiki) są w niewystarczającym stopniu zintegrowane z przygotowaniem do
wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego5.

Ponadto braki wiedzy, a także powierzchowność kształcenia metodycznego, czyli
brak refleksji nad skutkami określonych zachowań i działań, wiążą się często z zani-
kiem u niedoświadczonych nauczycieli poczucia roli wychowawcy, który powinien
wykorzystywać treści przedmiotu nauczania do przekazywania pożądanych wartości.
Uświadomienie przyszłym nauczycielom konieczności pełnienia tej roli powinno być
ściśle związane z doborem treści, tekstów i zadań, które mogą stanowić przedmiot
dwutorowego kształcenia.

Poniżej podaję przykład dyskusji na lekcji języka angielskiego, na której nauczy-
cielka nie wykorzystuje okazji do przekazania uczniom wiedzy o stereotypach naro-
dowych i nie zwraca uwagi na wychowawcze aspekty dyskusji na lekcji. Fragment
pochodzi również z materiału zebranego przez A. Fryc (2000).

                                                       
4 Nie jest może przypadkiem, że szeroko opisywane w prasie zdarzenie pastwienia się uczniów nad na-

uczycielem dotyczyło nauczyciela języka angielskiego.
5 Dodać należy, że braki kształcenia nauczycieli języków obcych omawiane w niniejszych rozważa-

niach wiążą się z niedociągnięciami całego systemu edukacji, które rzutują na poziom absolwentów szkół
średnich. Niestety, szersze omówienie tych niedociągnięć wykracza poza ramy artykułu.
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N: Why did you say that the first picture represents an American? [Dlaczego powiedziałaś, że na
pierwszym obrazku przedstawiony jest Amerykanin?]

U1: Because they are fat and they keep their legs on table. [Ponieważ oni są grubi i trzymają nogi
na stole.]

U2: They have such hats like cowboy. [Mają takie kapelusze jak kowboj.]
N: What other stereotypes do you know? [Jakie inne stereotypy znacie?]
U3: Russian, they drink very much alcohol. [Rosjanie, oni piją bardzo dużo alkoholu.]
N: Yes, and the French, do you know anything about their stereotype? [Tak, a Francuzi, wiecie

coś o ich stereotypie?]
U1: They eat żaby. [Jedzą żaby.]
N: Frogs, yeah? [Żaby, co?]
U4: Also French love. French are good lovers. „Sztuka kochania”, it is from French, I think.

[Także francuska miłość. Francuzi są dobrymi kochankami. „Sztuka kochania”, to od Francu-
zów, ja myślę.]

N: You mean that you associate the French with love? [To znaczy, że kojarzycie Francuzów
z miłością?]

U2: Yes, and they also drink wine. [Tak, i oni także piją wino.]
U5: I think of Japanese as hard-working and business people. [Ja myślę o Japończykach jako

o ciężko pracujących i ludziach biznesu.]
N: And the others? What comes to your mind when you think of Japanese? [A inni? Co przycho-

dzi wam do głowy, gdy myślicie o Japończykach?]
U6: Cars, computers. [Samochody, komputery.]

Nauczycielka języka angielskiego prowadząca lekcję, z której pochodzi powyższy
fragment, uważała, że liczy się, cokolwiek uczniowie powiedzą po angielsku, niezależ-
nie od przekazywanych treści i niepoprawnych form. Sama zresztą też używała niepo-
prawnych form. Ponadto, nie wykorzystała ona wychowawczego potencjału ćwiczenia
językowego. Ilustracje z podręcznika dotyczące stereotypów, jakie istnieją odnośnie
innych narodów, były bowiem doskonalą okazją, aby sformułować zdania podważające
istniejące stereotypy i uświadamiające uczniów, że są one uproszczeniami i często
przekazują nieprawdziwy i krzywdzący lub zbyt wyidealizowany obraz innych ludzi.

6. Wnioski

Wprowadzenie dwutorowości rozumianej jako kształcenie nauczycieli języka obce-
go zintegrowanego z nauczaniem treści przedmiotowych można poprzeć argumentami
metodycznymi, społeczno-kulturowymi i psychologicznymi. W metodyce można
obecnie zauważyć odejście od tradycyjnych metod nauczania języków obcych. Wielu
teoretyków nauczania języków obcych uważa, że metody nauczania wyczerpały się
i znajdujemy się w okresie postmetodycznym (por. Jodłowiec 2006). Brak jednej zale-
canej metody nauczania języka jako systemu językowego, a także zniechęcenie do
metody komunikacyjnej, szczególnie w krajach, gdzie języki międzynarodowej komu-
nikacji są nauczane jako języki obce6, powoduje poszukiwania takich rozwiązań meto-

                                                       
6 Oznacza to, że języki inne niż język rodzimy nie są używane jako języki naturalnej komunikacji przez

społeczności zamieszkujące w danym kraju, a są jedynie nauczane w szkole.
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dycznych, które wpływałyby pozytywnie na motywację nauczycieli i uczniów. Takim
właśnie metodycznym rozwiązaniem jest zintegrowanie języka i treści nauczania.

Argumenty społeczno-kulturowe wiążą się z globalizacją. W zglobalizowanym
świecie język obcy, zwłaszcza język międzynarodowej komunikacji, musi służyć poro-
zumiewaniu się ludzi przy wykonywaniu różnych zawodów, podczas studiów, w tury-
styce i w czasie posługiwania się Internetem. Jest rzeczą oczywistą, że za pomocą ję-
zyków międzynarodowej komunikacji ludzie przekazują sobie różnorodne treści, do
czego powinni być przygotowani na poziomie nauki szkolnej. Dodatkowo w Unii Eu-
ropejskiej położono nacisk na naukę więcej niż jednego języka międzynarodowej ko-
munikacji i na naukę mniej popularnych języków, aby chronić kulturowe dziedzictwo
związane z regionami i grupami społecznymi, używającymi tych języków. Przekaz
językowy w mniej popularnych językach jest więc także przekazem kulturowym.

Jeśli idzie o argumenty psychologiczne, położenie nacisku na treść przekazu języ-
kowego jest powrotem do podstawowej funkcji języka, jaką jest poznanie. Nadmierne
akcentowanie funkcji komunikacyjnej doprowadziło do sytuacji, gdy tematem rozmo-
wy w klasie stał się sam proces komunikowania, a nie to, co uczestnicy komunikacji
chcieliby sobie przekazać. Nauczanie języka zintegrowane z treściami przedmiotowy-
mi przywraca właściwe proporcje nauce języka (najpierw treść, potem forma języko-
wa), a także zwiększa autorytet nauczyciela języka jako eksperta nie tylko zajmującego
się formami językowymi, lecz także treściami wyrażanymi za pomocą tych form.

Tak więc, podsumowując powyższe rozważania, można sformułować wniosek, że
nauczyciele języków obcych będą nadal potrzebni, lecz pod warunkiem pogłębienia
swej wiedzy i zintegrowania nauczania języka z nauczaniem treści przedmiotowych.
Obecnie wdrażana dwukierunkowość może stać się szansą na zmiany programowe,
jeśli będzie rozumiana nie jako dodanie drugiego, osobnego przedmiotu kształcenia,
lecz jako poszerzenie wiedzy przyszłych nauczycieli o przedmioty, które można inte-
grować z nauczaniem języka obcego.
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