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Bernadeta Niesporek-Szamburska

Uwagi o projekcie badawczym

Wiedza o języku ojczystym

we współczesnej szkole

Poznawanie przez uczniów systemu i mechanizmów działania języka

jako narzędzia komunikacji społecznej, zwierciadła kultury i wyznacznika

tożsamości narodowej stanowi podstawę jego świadomego i poprawnego

używania w kontaktach międzyludzkich. Tymczasem nauczyciele i dydak-

tycy coraz częściej sygnalizują, że wciąż wzrasta grupa uczniów mających

kłopoty z „werbalizowaniem swoich myśli, uczuć, spostrzeżeń, z posługi-

waniem się językiem ogólnopolskim”.

Badania cząstkowe podejmowane w różnych ośrodkach akademickich

w Polsce potwierdzają, że poziom poprawności i świadomości językowej

uczniów z roku na rok się obniża. A jednak po reformie edukacji w 1998

roku nie przeprowadzono szeroko zakrojonych badań nad świadomością

językową i stanem wiedzy o języku współczesnej młodzieży. Rzetelne ba-

dania nie poprzedziły także prac nad nową podstawą programową z 2008

roku. Wiedza o języku wciąż nie jest wystarczająco doprecyzowana

w szkolnych dokumentach programowych ani egzekwowana w sposób

funkcjonalny podczas egzaminów.

Fakty te wpłynęły na konieczność zarysowania programu zmierza-

jącego do zweryfikowania opinii cząstkowych na temat świadomości języ-

kowej uczniów i do podjęcia ogólnopolskich prac zespołowych nad proble-

mem wiedzy językowej w szkole oraz jej przełożeniem na umiejętności

uczniów. W związku z tym, w nawiązaniu do przeprowadzonych już

badań, międzyuczelniany zespół badawczy pod moim kierunkiem —

w składzie: prof. UŚ. dr hab. Helena Synowiec (UŚ), prof. dr hab. Krysty-

na Gąsiorek (UP w Krakowie), dr Danuta Krzyżyk (UŚ), dr Olga Przyby-
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la (UŚ), dr Ewa Ogłoza (UŚ), mgr Anna Guzy (UŚ) i mgr Krystyna Orzeł —

w ramach projektu badawczego Wiedza o języku ojczystym we współ-

czesnej szkole (2009—2012) zaplanował i rozpoczął opracowywanie na-

stępujących problemów:

1. Określenie zasobu i zakresu zagadnień z nauki o języku, zawartego

w dokumentach programowych (w nowej podstawie i programach)

oraz w wybranych podręcznikach dla szkół podstawowych i gimnazjal-

nych (zwłaszcza tych najnowszych), pod kątem miejsca i rangi, jaką

wyznacza się tam wspomnianym zagadnieniom. Istotne wydaje się

skonfrontowanie wyników analizy z ustaleniami publikacji Wiedza o ję-

zyku w reformowanej szkole. W tym celu autorzy projektu analizują

dokumenty programowe oraz wybrane podręczniki, zwracając uwagę

na przekazywaną wiedzę, słownictwo terminologiczne, sposób jego

wyjaśnienia i ich na korelację z ćwiczeniami językowymi (w podręczni-

kach).

2. Ustalenie potrzeb i określenie trudności uczenia o języku w szkole.

Przy współudziale studentów polonistyki przeprowadzono badania son-

dażowe (wywiady, ankiety z wyzyskaniem metodologii statystycznej)

wśród 400 nauczycieli o zróżnicowanym stażu pracy w kilku miastach

województw Polski południowej (Katowice, Rybnik, Rzeszów, Wrocław)

i północnej (Szczecin, Świnoujście, Bydgoszcz). W celu poszerzenia

grupy badanych nauczycieli do zbierania materiału posłużono się także

ankietą umieszczoną na stronie internetowej.

W wybranych szkołach prowadzone są też bezpośrednie obserwa-

cje uczestniczące lekcji (arkusze obserwacji lekcji) pod kątem wdra-

żania zagadnień językowych, ich motywowania oraz obudowywania

wiedzą (m.in. pojęciami, terminami, ćwiczeniami poprawnościowymi)

i jej funkcjonalnym wykorzystaniem. Dodatkowo w kilkudziesięciu

szkołach podstawowych i gimnazjalnych zebrano (w ciągu roku szkol-

nego) i częściowo poddano analizie tematy lekcji z kształcenia języko-

wego. Określa się także częstotliwość ich występowania.

3. Ustalenie stanu wiedzy językowej, którą przyswoili sobie uczniowie

kończący szkołę podstawową i gimnazjum. W tym zakresie analizie

poddawane są wypowiedzi pisemne uczniów (także wypowiedzi wyeks-

cerpowane z arkuszy egzaminów końcowych), zadania językowe oraz

sprawdziany klasowe, uwzględniające praktyczne wykorzystanie wie-

dzy oraz badające sprawność językową. Z myślą o uczniach skonstru-

owano także test czytania ze zrozumieniem oparty na popularnym te-

kście o języku (K. Staniewska Zakazane słowo). Badania wśród

uczniów są prowadzone w Polsce południowej (Katowice, Rybnik, Rze-

szów, Wrocław) i północnej (Bydgoszcz, Szczecin, Świnoujście). Objęły

one prace pisemne i sprawdziany około 1 500 uczniów.
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4. Przewidziany jest też opis deficytów z zakresu wiedzy o języku i bra-

ków w umiejętnościach językowych współczesnej młodzieży wraz ze

wskazaniem przyczyn tych trudności, by lepiej uzasadnić dotychczaso-

we argumenty za koniecznością rozszerzenia dotychczasowego wymia-

ru uczenia o języku ojczystym w szkole.

W celu możliwie pełnego rozpoznania przedstawionych problemów

do badań włączono cząstkowe opracowania w pracach magisterskich

omawiających m.in.: zagadnienia wiedzy i umiejętności w zakresie

fleksji, składni oraz słowotwórstwa, a także frazeologii w szkole, sposo-

bu definiowania pojęć w podręcznikach oraz w popularnych opraco-

waniach encyklopedyczno-słownikowych dla uczniów. Do opracowania

zostanie także dołączona część badań Anny Guzy nad sprawnością ję-

zykową i tekstotwórczą uczniów klas VI, stanowiąca fragment jej roz-

prawy doktorskiej (pt. Kompetencja językowa uczniów a wyobraźnia

i orientacja przestrzenna). Wszystkie te prace zostaną udokumento-

wane w aneksach i poparte zestawieniami statystycznymi oraz wykre-

sami.

Poszerzeniu badań własnych, a także zapoznaniu się z opiniami in-

nych badaczy służyła konferencja Wiedza o języku i kompetencje języko-

we uczniów, pomyślana jako merytoryczne wzbogacenie części badań

własnych o badania prowadzone w innych regionach Polski, dotyczące po-

dobnych problemów, a także o badania i opinie dotyczące świadomości

językowej we współczesnym społeczeństwie. Jako organizatorzy, docenia-

my duże znaczenie praktyczne przedstawianych na konferencji artykułów,

przywołujących dodatkowe argumenty uzasadniające konieczność wzbo-

gacenia treści kształcenia językowego w dokumentach programowych

i w pomocach dydaktycznych (podręcznikach).

Z tego punktu widzenia projekt badawczy — oprócz znaczenia teore-

tycznego (poznawczego), tj. zbadania gromadzenia wiedzy językowej

w szkole oraz ustalenia deficytów czy niespójności funkcjonujących w niej

pojęć i terminów językoznawczych — ma duże znaczenie dydaktyczne.

Może się stać podstawą zmiany utrwalonych w praktyce polonistycznej

stereotypowych form uczenia o języku oraz bodźcem do poszukiwań

form wielostronnej motywacji do poznawania języka i funkcjonalnego na-

uczania gramatyki.

Ostatnim etapem projektu będzie podsumowanie w postaci syn-

tetycznego ujęcia adresowanego do Ministerstwa Edukacji Narodowej,

a także do autorów programów i podręczników (wydawców), z zarysowa-

nymi kierunkami modyfikacji wkładu programowego i jego dydaktyczne-

go opracowania. Autorzy projektu mają nadzieję, że konkluzje z badań

przyczynią się do docenienia roli wiedzy o języku i budowania świadomo-

ści językowej uczniów oraz umacniania jej roli w edukacji polonistycznej,
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a jako takie — będą stanowić podstawę opracowań związanych z funk-

cjonalnym uczeniem o języku oraz z rolą czynników motywacyjnych

w kształceniu językowym. Znaczna część konkluzji, a także dydaktycz-

nych opracowań zaprezentowanych w czasie konferencji znalazła się

w niniejszej publikacji; całościowo zaś zostanie przedstawiona w meryto-

rycznym sprawozdaniu kończącym badania.

Bernadeta Niesporek-Szamburska

Remarks on the research project entitled

Knowledge of native language at contemporary school

S u m m a r y

The announcement describes the aims, issues and research procedures approved

for the realization of the project. The aims of the project were description, analysis and

evaluation of language teaching in programme documents (the new National curriculum

and school curricula) as well as in chosen textbooks for primary school and junior high

school. Also the research problems were set among which the most important were: esti-

mating the state of language knowledge acquired by graduating pupils, needs and difficul-

ties of teaching language at school. Statistical methodology was used in the research

which were based on a survey results. The last stage of the project is working out a syn-

thesis comprising useful conclusions with description of present teenagers’ language

knowledge and skills deficiencies addressed to MEN (Ministry of National Education) and

to authors of curricula and textbooks.

Áåðíàäåòà Íåñïîðåê-Øàìáóðñêà

Ê âîïðîñó îá èññëåäîâàòåëüñêîì ïðîåêòå

Çíàíèÿ î ðîäíîì ÿçûêå â ñîâðåìåííîé øêîëå

Ð å ç þ ì å

Â ñòàòüå îïèñûâàåòñÿ öåëü, ïðîáëåìû è èññëåäîâàòåëüñêèå ïðîöåäóðû, ïðèíÿòûå äëÿ

îñóùåñòâëåíèÿ â ïðîåêòå. Åãî öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îïèñàíèå, àíàëèç è îöåíêà íàóêè î ÿçûêå

â ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòàõ (â íîâûõ îñíîâàõ è ïðîãðàììå), à òàêæå â èçáðàííûõ

ó÷åáíèêàõ äëÿ øåñòèëåòíèõ øêîë è äëÿ ïîñëåäóþùåãî ýòàïà îáó÷åíèÿ – òðåõëåòíèõ

ãèìíàçèé. Óêàçàíû òàêæå èññëåäîâàòåëüñêèå ïðîáëåìû, èç êîòîðûõ ñàìûå âàæíûå, ýòî:

óñòàíîâëåíèå ñîñòîÿíèÿ çíàíèé î ÿçûêå, êîòîðûå óñâîèëè ó÷åíèêè, çàêàí÷èâàþùèå

øåñòèëåòíþþ øêîëó è ãèìíàçèþ, óñòàíîâëåíèå ïîòðåáíîñòåé è òðóäíîñòåé îáó÷åíèÿ

ÿçûêó â øêîëå. Äëÿ èññëåäîâàíèé èñïîëüçîâàíà ñòàòèñòè÷åñêàÿ ìåòîäîëîãèÿ, îïèðàþùàÿñÿ

íà ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî àíêåòèðîâàíèÿ. Ïîñëåäíèì ýòàïîì ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ðàçðà-

áîòêà ñèíòåçèðóþùåãî ïîäõîäà, âêëþ÷àþùåãî îïèñàíèå äåôèöèòà â îáëàñòè çíàíèé

î ÿçûêå è ÿçûêîâûõ óìåíèé ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè, àäðåñîâàííîãî Ìèíèñòåðñòâó

íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîëüøè, à òàêæå àâòîðàì ïðîãðàìì è ó÷åáíèêîâ.
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