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Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa pani magister Karoliny
Ociepy zatytułowanej „Sprawność systemowa w zakresie języka
angielskiego uczniów polskich i niemieckich"

Przedstawiona do oceny praca omawia problem doskonalenia i testowania sprawności
systemowej w zakresie języka angielskiego w Polsce w odniesieniu do analogicznych
problemów i ich rozwiązywania na terenie Niemiec.
Praca liczy 215 stron wraz z załącznikami i bibliografią, w części głównej została
podzielona na dwie części: część teoretyczną i część praktyczną. Część teoretyczna pracy
zawiera trzy rozdziały, które kolejno koncentrują się na definicji i zagadnieniach związanych
ze sprawnością systemową (rozdział pierwszy), roli szkoły w nabywaniu języka obcego
(rozdział drugi) i przyczynach trudności w opanowaniu języka angielskiego (rozdział trzeci).
Ponieważ strony redakcyjne są numerowane łącznie z tekstem właściwym, praca
przedstawia 110 stron rozważań teoretycznych, 58-stronicowe omówienie badania oraz
wnioski - podsumowanie mieszczące się na ośmiu stronach.
Oceniając merytoryczną wartość pracy należy przede wszystkim zauważyć, że temat
podjęty przez Autorkę jest tematem niezmiernie ważnym, który łączy zagadnienia
teoretyczne z językoznawstwem stosowanym. Kształcenie językowe w szkołach przekłada
się nie tylko na sukces dydaktyczny i naukowy uczniów (lub brak takiego sukcesu) w sensie
indywidualnym i lokalnym, ale ma istotne znaczenie dla funkcjonowania kraju i
społeczeństwa polskiego w szerszym zakresie, w dniu dzisiejszym i w przyszłości.
Porównanie systemu polskiego z systemem niemieckim, który najwyraźniej generuje lepsze
rezultaty może mieć znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Zatem sam temat
pracy jest bardzo obiecujący i zapowiada implikacje teoretyczne i praktyczne.
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Pierwsze trzy rozdziały stanowiące część teoretyczną pracy przedstawiają wybrane
problemy językoznawcze, kontekst szkolny i wybrane zidentyfikowane problemy związane
z nauczaniem i uczeniem się języka angielskiego jako języka obcego. Rozdział pierwszy jest
najbardziej „językoznawczy” pod względem teoretycznym i w poszczególnych
podrozdziałach przedstawia język jako narzędzie komunikacji, omawia nabywanie
sprawności językowych w procesie przyswajania języka angielskiego, szkicuje kompetencje
językowe i komunikacyjne oraz poddaje dyskusji zasadność stosowania elementów
tłumaczenia w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego. Niestety zagadnienia
teoretyczne zostały w nim potraktowane dość pobieżnie. Sama definicja języka jest
zdawkowa, a odniesienia ograniczają się do literatury w języku polskim, co na poziomie
doktoratu, przy tym doktoratu, który omawia nauczanie języka angielskiego jest
zaskakujące. Jedynym wspomnianym w tej sekcji badaczem jest Roman Jakobson, lecz
pomimo odniesienia do jego modelu komunikacji i jego elementów, zaproponowane przez
niego funkcje języka powiązane z tymi elementami nie są w ogóle dyskutowane mimo iż
Autorka wspomina funkcje języka w nawiązaniu do innych autorów. Sytuacja taka
wywołuje wrażenie, że Autorka nie pamięta lub po prostu nie zna prac Jakobsona, a
klasyfikacje funkcji języka cytuje „z drugiej ręki”.
Podobnie w dyskusji na temat sprawności nabywanych przy przyswajaniu języka
obcego Autorka przyjmuje klasyfikację i definicje zaproponowane przez Stanisława
Grabiasa. Jest to dobrze znana i adekwatna klasyfikacja, jednakże w sytuacji gdy pani
Ociepa skupia się na nauczaniu języka angielskiego warto byłoby odnieść się do niezwykle
bogatej literatury anglojęzycznej związanej z tym tematem. W pracy odczuwalny jest brak
pogłębionej dyskusji na temat klasyfikacji sprawności, a przede wszystkim rozumienia
różnych rodzajów kompetencji językowej, w tym szczególnie kompetencji komunikacyjnej
i pragmatycznej, która jest przecież (chociaż nie została zadeklarowana jako taka) w centrum
zainteresowania Autorki. Wprawdzie Autorka zajmuje się przede wszystkim sprawnością
systemową, jednak kilkukrotnie wskazuje na korzyści z ewentualnego wprowadzenia
egzaminu ustnego, który być może pozwoliłby sprofilować proces nauczania w kierunku
bardziej naturalnej komunikacji. Dywagacje takie, jak na przykład rozróżnienie dwóch
kompetencji komunikacyjnych (ang. „communicational competence” i „communicative
competence”) zaproponowane przez Prabhu (zob. Alan Davies (2007, wyd. 2), An
Introduction to Applied Linguistics: From Practice to Theory, Edinburgh University Press,
str. 36) mogłoby pomóc Autorce wzmocnić jej linię argumentacji ponieważ czyni
odniesienie do adekwatności społeczno-sytuacyjnej wypowiedzi w relacji do kompetencji
„gramatycznej”, wskazując, że również gramatyka (czyli tym samym sprawność
systemowa) jest kształcona najbardziej efektywnie w procesie komunikacji ukierunkowanej
na cel, rozwiązanie problemu i szukaniu znaczeń. W tym kontekście sekcja na temat
kompetencji językowych i komunikacyjnych pozostawia wyraźny niedosyt. Sekcja ta (1.3.)
oparta jest głównie na trzech publikacjach dwojga autorów, pierwszym z nich jest
wspomniany powyżej Stanisław Grabias i jego prace na temat języka i zachowań
społecznych, drugim - Małgorzata Raczyńska („Kompetencje lingwistyczne, pragmatyczne
i funkcjonalne w uczeniu się i nauczaniu języka według standardów Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego”, [w:] Przez języki obce do sukcesu, IV Międzynarodowa
Konferencja Edukacyjna, Ustroń, 20-22.04, Politechnika Śląska. Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych. Gliwice 2007). Problemy związane z kompetencjami i nauką języka
angielskiego są niemal w całości cytowane za Małgorzatą Raczyńską. Warto powtórzyć, że
sekcja ta nie zawiera błędów, ale pozostawia istotny niedosyt. Na przykład pragmatyka
językowa zdefiniowana jest jako „dział semiotyki - teorii znaku” (str. 22). Autorka pisze
dalej, że „[j]est to nauka o ludzkim zachowaniu zajmująca się stosunkiem między językiem
(komunikowanie, wyrażanie, rozumienie), a tymi, którzy się nim posługują” (str. 22). Jest
to klasyczna definicja Charlesa W. Morrisa, do którego Autorka bezpośrednio się nie odnosi,
tel.: 42 6655221, fax: 42 6655220,
ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź
e-mail: anglistyka@uni.lodz.pl

^

www.uni.lodz.pl

3

jednak obecnie powszechnie znane są też inne definicje, często stosowane w kontekście
nauczania języka angielskiego jako języka obcego (np. definicje wskazujące, że pragmatyka
jest przede wszystkim nauką o skutecznym działaniu za pomocą języka, czyli uzyskiwaniu
zamierzonych efektów). Szkoda, że Autorka nie poświęciła zagadnieniom teoretycznym,
które przecież odzwierciedlają i opisują rzeczywiste zachowania społeczne, więcej uwagi.
Pomimo, iż praca pani Ociepy skupia się na nauczaniu i testowaniu języka angielskiego
jako języka obcego, literatura anglo-amerykańska związana z tą tematyką jest w niej mało
obecna. W kontekście komunikacyjnym wymieniona jest jedynie praca Hymesa z lat
sześćdziesiątych XX wieku, która przecież dała początek wielu późniejszym opracowaniom.
Podsumowując, praca pani Karoliny Ociepy zyskałaby z pewnością na wartości, gdyby
dyskutowane przez nią problemy mogły być odniesione do nowszych badań w zakresie
sprawności i różnych rodzajów kompetencji w uczeniu się i nauczaniu języka angielskiego
jako języka obcego, a odpowiednia literatura na ten temat jest szeroko dostępna w języku
angielskim i polskim, zarówno w formie czasopism, wydawnictw natury encyklopedycznej,
jak i w podręcznikach i zbiorach pod redakcją (np. Alan Davies, Catherine Elder (red.)
(2004) The Handbook o f Applied Linguistics Blackwell; Margie Berns (red.) (2010) Concise
Encyclopedia o f Applied Linguistics. Elsevier; Norbert Schmitt (red.) (2010, 2 wyd.) An
Introduction to Applied Linguistics. Hodder Education; Naoko Taguchi (red.) (2009)
Pragmatic Competence. Mouton de Gruyter; Mirosław Pawlak (2010) “Teaching and
Learning Pragmatic Features in the Foreign Language Classroom: Interfaces between
Research and Pedagogy” W: I. Witczak-Plisiecka (red.) Pragmatic Perspectives on
Language and Linguistics, Vol. I: Speech Actions in Theory and Applied Studies. Cambridge
Scholars Publishing, 439-460).
Interesującym problemem poruszonym w pracy jest zasadność stosowania elementów
tłumaczenia w nauczaniu języka obcego, który znaleźć możemy w sekcji 1.4. Jest to problem
złożony i budzący wiele kontrowersji. Autorka stwierdza między innymi, że „[j]edną z
przyczyn słabych wyników z zakresu znajomości środków językowych na egzaminach może
rzadkie stosowanie ćwiczeń gramatyczno-tłumaczeniowych na lekcjach języka
angielskiego. W podręcznikach dopuszczonych przez MEN jest niewiele bądź brak ćwiczeń
z elementami tłumaczenia. Skoro tego typu zadania są częścią egzaminów, to powinny być
stosowane na lekcjach” (str. 31). W rzeczywistości w zadaniach egzaminacyjnych występuje
zarówno częściowe tłumaczenie fragmentów zdań z polskiego na angielski (E8 i matura),
jak i uzupełnianie informacji w polskim tekście na podstawie informacji zawartych w tekście
lub tekstach w języku angielskim. Moim zdaniem, z faktu, że takie zadania znajdują się w
egzaminach, wynika chęć autorów podręczników, aby ten typ zadań również w nich był, a
pojawianie się coraz większej liczby tego rodzaju zadań również w podręcznikach
wydawnictw niepolskich można uznać za swoisty „washback effect”.
Pani Ociepa wskazuje też, że w Polsce „brak jest szczegółowych wskazówek, co do
rodzaju ćwiczeń i metod nauczania języka obcego” (str. 31) w polskiej podstawie
programowej, jednak nie jest rolą podstawy programowej dawać szczegółowe wskazówki
dotyczące metod nauczania. Podstawa określa wymagania i umiejętności.
Krytykując podstawę programową, Autorka cytuje jej fragment, gdzie określone są
wymagania w zakresie znajomości środków językowych:
„ Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w
zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych (Podstawa Programowa - Język obcy
nowożytny nauczany jako pierwszy dla II etapu edukacyjnego, klas IV-VIII)” (str. 31).

Jednakże oprócz wymienionego wymagania ogólnego podstawa programowa wymienia
tzw. Treści nauczania czyli wymagania szczegółowe, a wśród nich:
VIII._Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. w y
kresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);
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2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

O tych wymaganiach doktorantka zdaje się zapominać, a w każdym razie nie odnosi się do
nich bezpośrednio. Wyrażając kolejną opinię: „[a]nalizując zadania z egzaminów,
wnioskujemy, iż ćwiczenia z elementami tłumaczenia są stałą ich częścią, więc eliminując
ćwiczenia gramatyczno-tłumaczeniowe na zajęciach, nie możemy oczekiwać dobrych
wyników” (str. 32), Autorka upraszcza nieco sytuację ponieważ znajomość środków
językowych jest sprawdzana przy pomocy trzech rodzajów zadań otwartych: poprzez 1)
częściowe tłumaczenie, 2) tzw. „gramatykalizację”, czyli użycie podanych słów we
właściwej formie, oraz przez 3) transformacje.
Warto zwrócić uwagę, że przedstawiona w pracy wizja egzaminów państwowych w
Polsce jest w całości nieco subiektywna. Już we wstępie Autorka stwierdza, że „[o]becne
egzaminy koncentrują się przede wszystkim na testowaniu znajomości słownictwa i
gramatyki” (str.5), jednak w rzeczywistości zadania sprawdzające znajomość środków
językowych czyli struktur gramatycznych i zasobu środków leksykalnych stanowią w
egzaminie ósmoklasisty ok. 15-20% wszystkich zadań w teście. W egzaminie maturalnym
na poziomie podstawowym i rozszerzonym udział tych zadań w wyniku sumarycznym
wynosi odpowiednio 20% i 24%. W obliczu faktów nie jest zatem w pełni uprawnione
powiedzieć, że egzaminy te koncentrują się na testowaniu znajomości słownictwa i
gramatyki.
Autorka umieszcza też w pracy pewne nie do końca uzasadnione opinie, na przykład w
sekcji 1.2. na temat nabywania sprawności w akwizycji języka obcego pisze: „Każda osoba
opanowująca język obcy chce porozumiewać się nim zarówno w mowie, jak i na piśmie.”
Sądzę, że nie każda osoba musi posiadać takie chęci i oczekiwania. Zapewne jest wiele osób,
które zainteresowane są przede wszystkim mówieniem, a także wiele innych, dla których
najważniejszym może być rozumienie tekstów pisanych.
W pracy znajdujemy też błędy dotyczące faktów i oficjalnego nazewnictwa. Na
przykład w sekcji 2.1.1 na temat systemu edukacji w Polsce Autorka stwierdza, że w ramach
zmian wprowadzonych w 2002 roku „powołano dwie komisje egzaminacyjne: centralną [... ]
oraz regionalną” (str. 38), podczas gdy w rzeczywistości powołano jedną Centralną Komisję
Egzaminacyjną i osiem komisji okręgowych. Dalej Autorka pisze, że „[z]ewnętrzne
egzaminy (przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną) sprawdzały stan
wiedzy ...”, podczas gdy egzaminy takie były przeprowadzane przez okręgowe komisje
egzaminacyjne. W smutnej konkluzji pani Ociepa cytując M. Szymańskiego przestrzega, iż
„może dojść doi sytuacji, że edukacja dzieci najbiedniejszych zakończy się na szkole
podstawowej” (str. 38). Należy jednak pamiętać, że edukacja w Polsce jest obowiązkowa do
ukończenia 18 roku życia. Po szkole podstawowej uczeń obowiązkowo kontynuuje naukę w
szkole ponadpodstawowej, zatem zagrożenie nie jest „systemowe”.
Minorowy ton ma też prognoza Autorki, gdy przewiduje, że „[n]owy egzamin
ósmoklasisty zawiera około 40% zadań otwartych (traktujemy to jako pozytywną zmianę),
co wiąże się z tym, że pierwsze roczniki przystępujące do tego egzaminu osiągną niskie
rezultaty” (str. 40). Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2019 nie potwierdzają tych obaw.
Uczniowie przez dwa lata uczyli się według nowej podstawy programowej, a nauczyciele
mieli dwa lata aby przygotować uczniów do nowego typu zadań egzaminacyjnych. Wygląda
na to, że dzięki zastosowaniu większej liczby zadań otwartych poziom kompetencji uczniów
po ósmej klasie był wyższy niż ich rówieśników w gimnazjum w latach poprzednich.
W tej samej sekcji (str. 40) Autorka stwierdza: „Sprawdzanie umiejętności językowych
ucznia za pomocą zadań typu prawda/fałsz, czy też zadań wielokrotnego wyboru, nigdy nie
da nam prawdziwej informacji na temat wiedzy uczniów”. Naturalnie zadania typu
prawda/fałsz oraz zadania „WW” pozwalają na zgadywanie, i to jest ich główna wada.
Jednak trafne zadania, o prawidłowych parametrach statystycznych (łatwość i moc
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różnicująca) mają dużą wartość pomiarową, gdyż są obiektywne i nie występuje w nich tzw.
efekt egzaminatora. Zatem być może Doktorantka jest zbyt krytyczna w stosunku do zadań
zamkniętych, a krytyka ta pojawia się także w podsumowaniu przcy.
Inną opinią Autorki jest: „Dwie dekady temu tylko nieliczni uczniowie uczęszczali na
tego typu [tzn. w prywatnych szkołach językowych lub u korepetytorów] dodatkowe lekcje,
obecnie jest to powszechna praktyka, zwłaszcza w przypadku języka angielskiego” (str. 40).
Można byłoby zastanawiać się czy rzeczywiście tak jest. Na jakich danych oparła się autorka
tego twierdzenia? Nawet jeśli tak jest, to powodem częstszego korzystania z dodatkowych
lekcji może być większa dostępność tej formy nauki i podniesienie stopy życiowej, czyli po
prostu bogatsze społeczeństwo, a nie fakt, że poziom nauczania obniżył się. Stwierdzenie,
że popularność lekcji dodatkowych bezpośrednio wiąże się z obniżeniem poziomu
kształcenia wydaje się nieuprawnione.
W szerszej perspektywie uznać można, że Karolina Ociepa przecenia znaczenie wiedzy
metajęzykowej, w tym tłumaczenia. Na stronach 93-94 cytuje zaprojektowane przez siebie
ćwiczenie wprowadzające tryby warunkowe na lekcji języka angielskiego stwierdzając:
„Aby uczniowie poprawnie stosowali tryby warunkowe w języku angielskim, konieczne jest
porównanie z językiem ojczystym. Jedynie uświadomienie uczniom, jak funkcjonują tryby
warunkowe w języku ojczystym, pozwoli na poprawne ich użycie w języku angielskim” (str.
94). Nie jest prawdą, że wiedza matajęzykowa zawsze wspomaga uczenie się języka obcego.
Zapewne jest wielu uczniów, którzy odniosą korzyści z informacji metajęzykowych, nie jest
to jednak w żadnym stopniu rzecz uniwersalna, a z pewnością nie j est oczekiwana w
kontekście uczniów młodszych. Tłumaczenie pomiędzy językiem ojczystym i tym, który
uczeń poznaje nie zawsze przybiera te samą postać. Ludzie różnią się między sobą i chociaż
większość „tłumaczy”, inni rozwijają swoiste (pragmatyczne) systemy równoległe, w
których relacja słowo-słowo, czy struktura-struktura nie są najbardziej istotne. Podobnie w
swoim własnym języku nie trzeba znać teorii zastraszania lub komplementowania, aby
zastraszać i komplementować.
Obiecującym tematem poruszonym przez panią Karolinę Ociepę jest porównanie
systemu polskiego i niemieckiego w kontekście nauczania języka angielskiego, ponieważ
obydwa te systemy podporządkowane są wytycznym Europejskiego Systemu Kształcenia
Językowego, jednakże generują odmienne rezultaty. Autorka podkreśla znaczenie
stosowania nowych technologii i innowacyjnych metod w Niemczech, a także wymiany
uczniowskiej, która jest stosunkowo nowym zjawiskiem w Polsce, a dobrze zakorzenioną
praktyką w Niemczech.
Część praktyczna przedstawia opis i analizę badania przeprowadzonego w formie
ankiety-testu wśród 100 uczniów polskich i 100 uczniów niemieckich w wieku od 12 do 16
lat. Test badał umiejętności w zakresie A2/B1 w polach gramatyki i leksyki oraz w polach
słowotwórstwa, logicznego uzupełniania i przekształcania fragmentów zdań, a także
zastosowania elementów tłumaczenia i tzw. mediacji (Sprachmittlung). Omawiając wyniki
testu Autorka ponownie podkreśla rolę tłumaczenia (wspomniane powyżej Sprachmittlung),
które w formie zadań występowało w teście „niemieckim” i łączyło się z dobrymi wynikami,
a sprawiało wyjątkowo dużo problemów uczniom polskim. Całościowe wyniki
przeprowadzonego testu jednoznacznie wskazują, że poziom znajomości języka
angielskiego, a przypuszczalnie poziom jego nauczania, jest znacznie wyższy w Niemczech
niż w Polsce.
Biorąc pod uwagę różnice pomiędzy dwoma systemami odniesienia, Doktorantka
zaproponowała serię przykładowych ćwiczeń, które mogłyby wspomóc polskich uczniów w
ich zmaganiach z językiem angielskim i doprowadzić do udoskonalenia ich sprawności
systemowej. Zaprojektowane przez Autorkę ćwiczenia dedykowane są uczniom klas
ósmych i zasługują na uwagę, zostały przedstawione na 12 stronach (str. 164-175).
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Wśród wniosków ogólnych (str. 177 i n.) wieńczących pracę znajdujemy życzenia, aby
nauczyciel, którego spotyka uczeń w szkole mógł być dla niego wzorem do naśladowania, a
szkoła posiadała programy nauczania zapewniający harmonijny rozwój dzieci i młodzieży
tak, aby absolwenci mogli dobrze odnaleźć się w świecie współczesnym i osiągnąć sukces
zawodowy, który często może łączyć się za znajomością języków obcych. Pani Ociepa
wskazuje, że drogą do takiego celu jest zaproponowanie uczniom nowoczesnych
zindywidualizowanych metod kształcenia z wykorzystaniem ich zainteresowań i znajomości
Internetu, a także rozsądny podział uczniów w szkole na grupy odpowiadające ich
poziomowi zaawansowania w języku obcym. Autorka znajduje pewne nadzieje na poprawę
sytuacji w Rozporządzeniach MEN z lat 2017 i 2001, wskazuje jednak także świadomie, że
na przykład uczniowie z niepełnosprawnością nadal nie otrzymują adekwatnego wsparcia w
systemie szkolnym. Innym problemem jest rotacja nauczycieli, która ma negatywny wpływ
na proces nauczania, tzn. jak wskazuje Autorka, uczniowie, których nauczyciele zmieniali
się osiągają statystycznie niższe wyniki od tych, którzy mieli stałego nauczyciela.
Ważną kwestią ponownie przywołaną przez Autorkę w podsumowaniu jest
niedostateczna uwaga poświęcana rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w szkole,
która staje pod presją przygotowania uczniów do egzaminu i temu poświęca najwięcej czasu.
Ostatecznie Karolina Ociepa postuluje zmianę obecnych form testowania.
Warto poświęcić uwagę w jaki sposób praca została zaprezentowana pod względem
technicznym. Chwilami językowi, którym posługuje się Autorka brak precyzji, co widać
nawet w tytułach rozdziałów. Na przykład rozdział trzeci omawia trudności w opanowaniu
języka angielskiego przede wszystkim w odniesieniu do sytuacji w Polsce, ale sam tytuł
„Przyczyny trudności w opanowaniu języka angielskiego” wydaje się zapowiadać szersze
ujęcie tematu. Podobnie podtytuł sekcji 3.1. - „Programowe przyczyny w szkole
podstawowej i gimnazjum” wykorzystuje pewien skrót myślowy. Podobny brak precyzji
widoczny jest na stronie piątej, gdy Autorka mówi: „Uczeń w ciągu obowiązkowej nauki w
szkole przygotowuje się głównie do egzaminów, ale często pomimo bardzo dobrych
wyników z tych egzaminów nie jest w stanie komunikować się w języku obcym” (str. 5),
mając zapewne na myśli, że uczeń taki nie jest w stanie komunikować się w sposób
naturalny, a nie w ogóle.
Język polski, w którym przedstawiona jest praca posiada pewne uchybienia, głównie
natury stylistycznej (np. powtórzone w kolejnych zdaniach frazy „Jednakże, aby ...” u na
stronie 11. Także język angielski, obecny w streszczeniu pracy (str. 183-184) posiada
uchybienia stylistyczno-gramatyczne.
Nadmierne kopiowanie zawartości innych publikacji widoczne jest w sekcji 1.3, gdzie
wśród przykładów pozdrowień znalazł się fragment metatekstu z artykułu Małgorzaty
Raczyńskiej. Dosłownie fragment ten brzmi: „w sposobie zwracania się do siebie
(„Madame”, „Dear Mrs 172 M. Raczyńska Crane” lub „Jane”, „Honey” ...)” [wyróżnienie
dodano], gdzie „172 M. Raczyńska” to fragment nagłówka artykułu, który z kolei w
bibliografii nie jest cytowany z podaniem numerów stron.
Patrząc na całą bibliografię dochodzi się do wniosku, że w pracy odczuwalny jest brak
równowagi pomiędzy literaturą polską i anglosaską. Większość prac autorów anglo-saskich,
do których pojawiają się odniesienia pochodzi z lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Biorąc pod
uwagę temat pracy można byłoby się spodziewać większej liczby odniesień do niepolskich
autorów związanych z tematyką nauczania języka angielskiego jako języka obcego, w tym
do literatury znacznie nowszej. Jak wskazano powyżej zdecydowanie większa część
literatury, na której oparta jest część pierwsza pracy pochodzi od polskich autorów.
Obecność tej literatury działa oczywiście na korzyść pracy, ale brak jej zestawienia z
większą liczbą prac o zasięgu międzynarodowym już nie. Praca zyskałaby dzięki włączeniu
do niej większej liczby elementów dyskusji spoza Polski.
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Praca posiada też bardzo wiele cytatów, w tym cytatów z dokumentów, na przykład z
oficjalnych podstaw programowych, programów kursów przedszkolnych, programów
studiów licencjackich i magisterskich, co sprawia, że w całości sprawia wrażenie długiej,
chociaż sam tekst dyskusji merytorycznej nie jest rozbudowany.
Reasumując, należy stwierdzić, że pomimo iż praca przedstawiona przez panią Karolinę
Ociepę posiada pewne ograniczenia i nie jest wolna od uchybień, zawiera też wątki ciekawe,
istotne dla językoznawstwa, szczególnie dla językoznawstwa stosowanego, oraz
przedstawia interesujące porównanie systemu polskiego i niemieckiego w odniesieniu do
nauczania języka angielskiego jako języka obcego. W swojej pracy Autorka zawarła pewne
wątki idealistyczne. Na przykład odnosząc się do formy egzaminów państwowych w Polsce
w kilku miejscach wskazuje, że wprowadzenie egzaminu ustnego mogłoby wpłynąć na
podniesienie poziomu nauczania poprzez swoiste wymuszenie zmian w metodach
stosowanych w szkole. Jest to wizja nieco idealistyczna, ale godna uwagi. Podobnie
idealistyczny jest sam cel pracy nakreślony przez Autorkę, czyli ustalenie czy słaba
sprawność systemowa uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum oraz niskie
wyniki znajomości środków językowych na egzaminach w Polsce zależą od przyjętej
podstawy programowej i systemu szkolnego. Istotnym aspektem pracy jest jej wymiar
pedagogiczny; praca zawiera implikacje praktyczne, wskazując czynniki, które mogą
przyczynić się do sukcesu komunikacyjnego, a wcześniej do sukcesu w procesie uczenia się
języka angielskiego jako języka obcego poprzez implementację odpowiednich metod, z
których niektóre sprawdzono już w systemie niemieckim. Można żywić nadzieję, że w
przyszłości Autorka zdecyduje się osadzić swoje prace w głębszym i bardziej
rozbudowanym kontekście teoretycznym.
Uznaję, te rozprawa przedstawiona przez magister Karolinę Ociepę spełnia
warunki określone w art. 13. 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i niniejszym wnoszę o
dopuszczenie pani Karoliny Ociepy do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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