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Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa Pani mgr Karoliny Ociepy
pt. Sprawność systemowa w zakresie języka angielskiego uczniów polskich i niemieckich.

Przedstawiona do recenzji rozprawa, napisana pod kierunkiem dr hab. Romana Starza,
dotyka zagadnień umiejętności językowych uczniów wyrażonych w testach kompetencji
językowej.
Praca składa się z ośmiu części: wstępu, części teoretycznej oraz części praktycznej,
podsumowania, streszczenia w języku angielskim, bibliografii, spisu tabel oraz aneksu.
Dwa rozdziały zasadnicze pracy to Część teoretyczna i część praktyczna. Pierwsza z nich
dotyczy sprawności systemowej jako podstawy komunikacji w języku obcym, roli szkoły w
nabywaniu języka obcego oraz przyczyn trudności w opanowaniu języka obcego, w tym
przypadku języka angielskiego. Część druga, nazwana praktyczną, omawia przeprowadzone
badania i analizę ich wyników. Podsumowanie przedstawia wyciągnięte wnioski i pewne
sugestie dotyczące dydaktyki języka obcego. Bibliografia obejmuje 90 prac (monografii
i artykułów), 14 źródeł internetowych oraz spis przytaczanych aktów prawnych (w liczbie 13)
- ustaw, rozporządzeń i zaleceń. W aneksie Autorka zamieściła test-ankietę w dwóch wersjach
językowych - dla uczniów polskich i niemieckich. Łącznie praca liczy 215 z czego 178 stron
to zasadnicza część tekstowa rozprawy (bez streszczenia, bibliografii i aneksów).
Struktura pracy jest klarowna, logicznie uporządkowana i pozwala na realizację
zakładanych celów pracy.
We wstępie Autorka określa cel i sposób przeprowadzenia badań. Podaje także dane
dotyczące ewaluacji znajomości języka obcego przez uczniów po zakończeniu szkoły
podstawowej. Formułuje także cel niniejszej rozprawy; głównym zamysłem jest „ustalenie, czy
słaba sprawność systemowa uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum oraz niskie
wyniki

znajomości

środków językowych

(umiejętności

gramatyczno-leksykalne) na

egzaminach w Polsce [...] zależą od systemu szkolnego i przyjętej podstawy programowej” (s.
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6). Brak umiejętności komunikowania się w języku obcym po kilkunastu latach nauki szkolnej
wydaje się sugerować iż „podstawowy cel nauki języka obcego nie został zrealizowany” (s. 6).
Taki stan rzeczy nasuwa także pytanie czy sposób ewaluacji i forma przeprowadzenia egzaminu
są adekwatnie dobrane do grupy wiekowej. Jak stwierdza dalej Autorka, aby określić zależność
wyników nauczania od systemu szkolnego i podstawy programowej dokonała porównania
owych systemów w Polsce i w Niemczech oraz przeprowadziła test-ankietę na grupie 200
uczniów (po 100 w każdym kraju) z wykorzystaniem typów zadań stosowanych w obu krajach.
Jak informuje Autorka, pozyskane rezultaty umożliwiły dalsze analizy i wysuwanie wniosków
na temat jakości kształcenia i wyników uzyskiwanych przez polskich uczniów w zakresie
sprawności komunikacyjnej i wiedzy systemowej. Ta cześć rozprawy podaje także jej strukturę.
Cześć pierwsza ma charakter głownie teoretyczny zgodnie z jej proponowaną nazwą (I.
„Część teoretyczna”) i składa się z trzech podrozdziałów. Pierwszy z nich pt. „Sprawność
systemowa jako podstawa komunikacji w języku obcym” charakteryzuje tytułowe zagadnienia.
Autorka omawia sprawność systemową (za: Grabias 2009) i słusznie uznaje, iż za poprawność
językową odpowiada między innymi poprawność gramatyczna. Jednak jeśli jest to tak
zasadniczy element, zbyt mało uwagi poświęcono temu aspektowi wiedzy językowej.
Natomiast nico bardziej szczegółowa uwaga jest poświęcona kluczowemu pojęciu komunikacji
wraz z językiem jako podstawowym narzędziem w niej stosowanym. Niemniej jednak
pozostaje pewien niedosyt informacji i zasadnym byłoby doszczegółowienie w tym zakresie.
Akwizycja języka wraz z kluczowymi elementami jest potraktowana szerzej. Jednak
stwierdzenie na str. 13 przytoczone za Szczepińską: „Przyswajanie języka drugiego to
poznawanie systemu tego języka przez osoby, które osiągnęły już pewien stopień swobody w
posługiwaniu się językiem pierwszym” nie do końca można uznać za prawdziwe. Są przecież
liczne przypadki osób nabywających dwa języki równolegle w środowiskach dwu- lub
wielojęzycznych. Nawet jeśli cytowane źródło nie doprecyzowuje warunków, Autorka
powinna taką uwagę bądź dopowiedzenie zamieścić. Drobnym mankamentem jest korzystanie
z pojęć teoretycznych nie opisując ich wystarczająco (np. str. 13 transfer pozytywny,
interferencja). Odnosząc się do plastyczności mózgu dziecka Autorka podaje pewne okresy, w
których uczący się przyswajają różne aspekty języka (wymowa do 10, składnia i morfologia
11-15). Jednak źródła, na które się powołuje (str 14.) są już dosyć odległe (Oyama 1973;
Seliger, Krashen i Ladefoged 1974; Asher i Price 1967; Ervin-Tripp 1974). Różne badania od
tego czasu były prowadzone i można się do nich odnieść.
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Opisując umiejętność budowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym jak
i semantycznym na str. 16 Autorka stwierdza: „Znajomość podsystemu leksykalnego
umożliwia użytkownikowi rozumienie i prawidłowe stosowanie słownictwa danego języka,
jednakże aby posługiwać się językiem, wystarczy opanować części leksykonu”. Stwierdzenie
to wydaje się być nieprawdziwe bądź należyje traktować jako błąd edytorski, gdyż prawda jest
odwrotna: nie wystarczy opanować części leksykonu aby posługiwać się językiem poprawnie.
Podsumowując podrozdział 1.2 Autorka ogólnikowo traktuje akwizycję a następnie hasłowo
stwierdza, iż str. 17: „Nauczyciele muszą posiadać szereg cech, kwalifikacji i kompetencji, aby
sprostać założeniom podstawy programowej i dopasować metody pracy do każdego ucznia”.
W kolejnym podrozdziale uwaga skupia się na tytułowej kompetencji językowej
i komunikacyjnej, wychodząc od założeń Chomsky’ego i Hymes’a oraz analizując różne
interpretacje owych pojęć. Szczególna uwaga poświęcona jest kompetencji językowej jako
kluczowego pojęcia dla badań prowadzonych w przedstawionej do recenzji rozprawie. Za
zasadniczy element Autorka uznaje kompetencję językową, określoną za Grabiasem
‘kompetencją systemową’.
W kolejnym podrozdziale omawiane są elementy tłumaczenia wykorzystywane w procesie
kształcenia znajomości języka obcego (1.4 „Zasadność stosowania elementów tłumaczenia w
nauce języka obcego - języka angielskiego”). Na str. 27 mgr Ociepa stwierdza, iż „proces
tłumaczenia - szczególnie w początkowej fazie przyswajania języka obcego - jest
nieodzowny”. Nie mogę do końca zgodzić się z tym stwierdzeniem, trudno zaakceptować je na
przykład w kontekście nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Ten etap edukacyjny nie jest
oczywiście zasadniczym przedmiotem niniejszej rozprawy, jednak sugerowałabym unikać tak
ogólnikowych stwierdzeń. Dodatkowo, znowu argumenty przytaczane na poparcie wyżej
wymienionej tezy pochodzą ze źródeł dość odległych w czasie (Catford 1967; Grucza 1979;
Smólska 1979; Wyszyński 1983; itp.). Bardzo ważnym natomiast jest stwierdzenie, iż
„Tłumaczenie jest procesem na tyle złożonym, iż stwarza idealną sytuację do rozwijania kilku
kompetencji kluczowych”. Autorka słusznie uzasadnia stosowanie ćwiczeń tłumaczeniowych
w odniesieniu do egzaminów gimnazjalnych czy 8-klasisty: „Skoro tego typu zadania są częścią
egzaminów, to powinny być stosowane na lekcjach” (str. 31).
W podrozdziale 2. „Rola szkoły w nabywaniu języka obcego” uwaga koncentruje się na
roli instytucji i przygotowaniu młodego człowieka do komunikacji w języku obcym. Realia
polskiej szkoły są skonfrontowane z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
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Językowego (ESOKJ). Opisany jest system edukacji wraz z jego ogólnymi założeniami w
Polsce i w Niemczech. Aby analizować umiejętności językowe osiągane przez absolwentów
szkół i ocenić ich sprawność systemową w tym zakresie należy zapoznać się z podstawą
programową, która do tej sprawności ma doprowadzić. Autorka przedstawia szczegółowo
obowiązujące w Polsce i w Niemczech podstawy programowe i omawia zaobserwowane
różnice, które niestety są na niekorzyść polskiego systemu.
Kolejnym elementem pozwalającym na realizację założonego celu rozprawy jest
przedstawienie przyczyn trudności w opanowaniu języka angielskiego w podrozdziale 3. Za
podstawowe Autorka uznaje, za Sparks i Ganschow (1991), „brak zdolności językowych,
negatywny stosunek do nauki, niską motywację, wysoki poziom lęku językowego,
niewykorzystanie właściwych strategii uczenia się, różnice pomiędzy stylem uczenia się
i nauczania, a także określone cechy osobowości”. Ważnym jest także wpływ języka ojczystego
i stopień jego opanowania. Oprócz wyżej wymienionych aspektów także sposób kształcenia
językowego w szkołach oddziałuje na osiągane rezultaty. Autorka postuluje poszukiwanie
skutecznych metod motywujących do nauki gramatyki, powstaje jednak pytanie dlaczego tak
sformułowano tę myśl. Jest ona niefortunna gdyż Autorka kilkakrotnie wcześniej stwierdza, iż
znajomość języka to nie tylko znajomość jego gramatyki.
Ważnym aspektem, któremu Autorka poświęca sporo uwagi są kompetencje nauczycieli kluczowe w przekazywaniu wiedzy oraz motywowaniu do samodzielnej pracy. Jednakże nawet
najlepszy nauczyciel-pasjonat nie będzie w stanie przekazać wiedzy przy braku współpracy ze
strony ucznia. Jedną z kluczowych kompetencji uczącego się jest kompetencja językowa
i predyspozycje indywidualne w tym zakresie wpływają na wyniki osiągane przez uczniów w
testach wiedzy. Mgr Ociepa zarysowuje także zakres badań nad inteligencją i stylami uczenia
się, ograniczając się jednak tylko do trzech najbardziej podstawowych, a badania w tym
zakresie wskazują na zdecydowanie większą różnorodność. Czy Autorka je zna i czy mogłaby
je przybliżyć podczas publicznej obrony? Zaproponowany opis jest skrótowy i niekompletny.
Autorka cytując Dąbrowską (2010) pisze, iż „podniesienie świadomości nauczycieli w zakresie
ich własnych stylów uczenia się oraz preferencji ich uczniów może przyczynić się do lepszego
zrozumienia własnych i uczniowskich decyzji strategicznego działania w nauce”. Zatem
opisane jedynie trzy style uczenia się nie wydają się być wyczerpujące i wystarczające w
powyższym kontekście. W dalszej części tekstu nawiązując do strategii uczenia się Autorka
jedynie hasłowo odnosi się do bardzo bogatego repertuaru zachowań a opisując zagadnienie
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motywacji również czyni to tylko w jednym akapicie. Wysunięte na koniec podrozdziału
wnioski mają charakter wiedzy ogólnej i powszechnej, co nie oznacza że nie są trafne.
Reformy przeprowadzone w polskim systemie oświaty stanowią podwójne wyzwanie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Prestiż zawodu, stopniowo malejący, również wpływa
na wyniki uczniów, jeśli uczą osoby o niskich kwalifikacjach. Waga wykształcenia jest
podkreślona nie tylko w stosunku do zdobywających wiedzę uczniów ale i ich nauczycieli.
Jedną z kluczowych i zasadniczych części pracy jest przedstawiona w kolejnym
podrozdziale (3.5) analiza wyników egzaminu. Autorka prezentuje ćwiczenia z podziałem na
poziom zaawansowania oraz rok przeprowadzenia egzaminu ale podsumowanie jest dosyć
skromne. We wprowadzeniu Autorka mówi w odniesieniu do wyników, iż informują „czy
działania nauczyciela były skuteczne”. Nie do końca można zgodzić się z tak postawioną tezą
gdyż, jak wielokrotnie wcześniej wspomniano, rodzice często opłacają dodatkowe zajęcia dla
dzieci poza szkołą, więc wyniki świadczą nie tylko i nie w pełni o sposobie kształcenia w
formalnym systemie edukacji.
Zastanawia brak choćby krótkiego podsumowania rozdziału pierwszego, który prezentuje
bardzo różnorodne treści - począwszy od teoretycznych po dane empiryczne.
Cześć druga rozprawy nazwana została bardzo ogólnie mianem „Część praktyczna” i we
wstępie opisuje metodę zastosowaną w przeprowadzonych badaniach na grupie uczniów
polskich i niemieckich. Autorka przedstawia także strukturę testów podając przykładowe
ćwiczenia oraz opisując cel każdego z nich. Zastanawiająca jest rozpiętość wiekowa
ankietowanych grup (12-16); test-ankieta zawiera bowiem ćwiczenia zarówno adresowane do
6-klasistów jak

i gimnazjalistów.

Grupa poddana analizie jest

niehomogeniczna.

Przedstawiając analizę uzyskanych wyników w podrozdziale 2 Autorka prezentuje ogólne dane
liczbowe i procentowe wykonanie zadań uznanych za łatwe. W sekcji 2.2 dokonano bardziej
szczegółowej analizy wyników. Prosiłabym o wyjaśnienie, gdyż nie zostało to opisane, na
jakiej zasadzie dokonano wyboru prezentacji przykładowych rozwiązań - w różnych zadaniach
ta ilość jest różnorodna i żadne uzasadnienie takiego wyboru nie jest podane. Wartościowa
natomiast jest analiza błędnych odpowiedzi i podjęta przez Autorkę próba uzasadnienia ich
przyczyn. Jest to dosyć obszerny fragment rozdziału i podnosi jego walory poznawcze. Mimo
tego, i tutaj są drobne mankamenty: np. na str. 152 w opisie Zadania 1, część II Autorka pisze
co następuje: „W poniższej analizie zdania zaznaczone kursywą są zrozumiałe, lecz występują
w nich błędy. Zdania zaznaczone pogrubioną czcionką są poprawne, pozostałe są
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niegramatyczne lub nieskończone”. Pomimo takiego zapewnienia owych wyróżników w
tekście brak.
Podrozdział 2.3 to „Podsumowanie wyników analiz”. Podobnie jak wcześniej zaskakujące
jest ujęcie uczniów w wieku 12-16 lat w jednej grupie i określenie poziomu jako A2/B1, o co
raczej trudno w przypadku uczniów w wieku 12 lat. Warto byłoby podać szczegółowo ilu
uczniów w jaki było wieku, co mogłoby uzasadnić w pewien sposób otrzymane wyniki
uwzględniając rozpiętość zakładanej znajomości systemowej. Wniosek dotyczący wieku
podaje sama Autorka na str. 161. Różnice wyników uzyskanych przez uczniów polskich
i niemieckich na korzyść grupy drugiej można także częściowo uzasadnić większym
podobieństwem systemów gramatycznych języków niemieckiego i angielskiego oraz ilością
czasu poświęconego na naukę w szkole (w Polsce znacznie mniej niż w Niemczech).
Celem usprawnienia procesu kształcenia mgr Ociepa proponuje ćwiczenia mające za
zadanie podniesienie sprawności systemowej uczniów (podrozdział 3). Próbne badanie,
wykonane na skromnej próbie 30 osób, dało optymistyczne odpowiedzi.
W podsumowaniu rozprawy Autorka wskazuje na korelację pomiędzy wynikami testów
wiedzy a ilością godzin poświęcaną na naukę w systemie edukacji. Polscy uczniowie wypadają
ogólnie gorzej w porównaniu z niemieckimi w związku z wykazanymi różnicami w podstawie
programowej, zastosowanymi formami pracy i łączną ilością czasu przeznaczonego w oświacie
na kształcenie języka obcego. Ważną uwagę poczyniła Autorka stwierdzając, iż wiele czasu
poświęcane jest na przygotowanie do egzaminów w miejsce rozwijania kompetencji językowej
i komunikacyjnej: „Egzaminy są ważne, gdyż dodatkowo motywują do podnoszenia
kompetencji i poszerzania wiedzy, jednakże nie powinny być istotą kształcenia”. Zasadną jest
sugestia podziału na mniejsze grupy ćwiczeniowe, zwiększenia ilości godzin na naukę języka
obcego oraz koncentrowanie się na komunikacyjnym aspekcie języka. Autorka postuluje także
modyfikację zadań stosowanych na testach tak aby poziom wiedzy i sprawności językowych
mógł być wiarygodnie weryfikowany. Wnioski podsumowują pracę i sugerują możliwe pola
modyfikacji, zarówno systemowych jak i podczas pracy z uczniami na lekcji.
Język rozprawy jest klarowny i poprawny, jednak nie jest ona wolna od drobnych uchybień
natury edytorskiej. Oprócz wspomnianych powyżej, odnotowano także brak spójności zapisu
bibliograficznego, miejsce wydania/wydawca nie zawsze są podane (np. pozycja 78, 79, 90);
wielkość liter w tytułach angielskich jest różna (np. pozycja 28, 32, 46, 63); przypisy dolne nie
są wyjustowane, i zastosowana w nich interlinia nie jest jednakowa (np. str. 74 przypisy 123
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i 124), zdarzają się nieliczne, pojedyncze błędy językowe (np. str. jest: „[...] niema możliwości
realizować podstawę programową [...]” zamiast: „[...] nie ma możliwości realizować
podstawy programowej

brak także fragmentów zdań (np. str. 76: „[...] nie może ulegać

emocjom i ipowinien! zachować spokój”; str. 102:„[...] w latach 2015-2017 w celu ukazania”).
Powyższe uwagi nie umniejszają ogólnej wartości pracy, która spełnia podstawowe
wymogi stawiane rozprawom tego typu. Oceniam ją pozytywnie i dlatego wnoszę o
dopuszczenie mgr Karoliny Ociepy do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

dr hab. prof. UR Agnieszka Uberman
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