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Prezentacja założeń i wyników 
badań, przeprowadzonych w 
Polsce i w Niemczech w ramach 
grantu NCN-u. 

Szukanie podobieństw i różnic 
między ukrytym programem 
nauczania polskiego i 
niemieckiego jako języków 
obcych w zakresie treści 
kulturowych. 



Analiza porównawcza ukrytego 
programu nauczania polskiego                        

oraz niemieckiego jako języków obcych 
pod kątem przekazywanych treści 
kulturowych i realioznawczych.



 wykorzystanie kategorii ukrytego programu 
popularnej w pedagogice i socjologii edukacji

 badania w oparciu o metodologię badań 
społecznych 

 perspektywa kulturoznawcza i językoznawcza

 przedmiot badań z obszaru glottodydaktyki



• pojęcie bardzo wieloznaczne, o długiej tradycji 
badań, trudne do zoperacjonalizowania

• szerokie rozumienie: „ukryty program nauczania” 
jest tym, co zostaje przyswojone w procesie edukacji 
poza treściami wynikającymi z programu oficjalnego 
(Jackson 1968, Meighan 1993)

• w celu określenia programu ukrytego niezbędna                    
jest analiza programu jawnego, celów oraz treści 
założonych i deklarowanych przez osoby 
odpowiedzialne za proces kształcenia



W nawiązaniu do Hanny Rylke (1984) 

ukryty program rozumiemy 

jako stosunek osób odpowiedzialnych za proces 
nauczania języka do:

1.wiedzy językowo-kulturowej oraz nauczania 
języka/kultury;

2.kultury ucznia/innych kultur;

3.kultury własnej.



Kategoria ukrytego programu, popularna                                
w pedagogice, może stanowić atrakcyjne                       
pojęcie badawcze dla glottodydaktyki. 

Odkrywanie jawnych i niejawnych poziomów 
nauczania języków obcych daje okazję                                    
do prowadzenia bardziej refleksyjnej praktyki 
edukacyjnej oraz możliwość wglądu w „to, co 
niewidoczne” na płaszczyźnie organizacyjnej                             
i dydaktycznej.



Jakie są podobieństwa i różnice między ukrytym 
programem nauczania polskiego i niemieckiego 

jako języków obcych? 

Wyróżniono wiele problemów szczegółowych, które można 
przyporządkować do trzech głównych obszarów 
tematycznych: 

•stosunek osób odpowiedzialnych za proces nauczania 
(kierownicy instytucji, lektorzy, autorzy podręczników)         
do przekazywanej wiedzy, 

•stosunek do kultury ucznia,

•stosunek do własnej kultury.



W latach 2008-2013 w ramach projektu badawczego NCN 
przeprowadzono w Polsce i w Niemczech szeroko zakrojone 
badania, które objęły swoim zakresem: 

 analizę materiałów programowych do nauczania języka 
polskiego i niemieckiego jako obcych, 

 analizę podręczników do kształcenia językowego osób 
dorosłych na poziomie podstawowym, 

 badania kierowników jednostek akademickiego 
kształcenia językowego (wywiady), 

 badania lektorów języka oraz studentów programu 
Erasmus (obserwacja uczestnicząca, dyskusja grupowa, 
badania ankietowe, wywiady).



Podjęty temat i znana, choć trudna do interpretacji, 
kategoria badawcza skłaniała do wyboru 
paradygmatu krytycznego badań. 

Wykorzystano głównie strategię jakościową, 
zakładając, że ukryte treści kształcenia 
odzwierciadlają się najpełniej na poziomie 
indywidualnych nastawień, preferencji i opinii. 



• Widoczne są duże rozbieżności między jawnym 
i ukrytym programem zawartym na poziomie 
materiałów programowych, podręczników                  
oraz praktyki organizacyjnej i nauczycielskiej. 

• Uczeń spotyka się z wielością ukrytych 
przekazów, o bardzo różnym charakterze                         
i rozmaitych treściach. 

• Badania wykazały pewne różnice między 
ukrytym programem nauczania języka polskiego 
i języka niemieckiego. 



Forma jawnego programu nauczania: 

wytyczne i ramy programowe formułowane                 
przez Radę Europy zapewniające wspólną podstawę 
dla glottodydaktyków europejskich (np. zachowanie 
różnorodności językowej i kulturowej kontynentu 
oraz promowanie nauczania języków obcych, 
poszerzonego o aspekt kulturowy).



 W polskich materiałach programowych można 
zauważyć dążenie do uwzględnienia komponentu 
kulturowego i idei międzykulturowości                                      
w popularnych pośród lektorów programach 
nauczania.

 W powszechnie dostępnych programach 
niemieckich treści kulturowe i międzykulturowe                      
są ograniczone (ze względu na wiele dodatkowych 
materiałów wydawanych przez poszczególne 
jednostki). 



Niemieckie podręczniki: świadome kształtowanie pozytywnego 
stereotypu Niemiec jako kraju rozwiniętego, silnego gospodarczo, 
o znaczącym dorobku naukowym i artystycznym, nieobciążonego 
historią, nowoczesnego i wielokulturowego. 

Polskie podręczniki: duża niejednolitość przekazywanych  
treści – od silnie polonocentrycznych poprzez międzykulturowe 
po eurofilskie. Obraz Polski wydaje się w tych publikacjach 
jednak dosyć spójny – jako kraju o znaczącej tradycji, silnych 
związkach rodzinnych, kraju katolickiego, a jednocześnie 
europejskiego i nowoczesnego.





Treści kulturowe w podręcznikach do NJPJO:

 podejście międzykulturowe jest reprezentowane słabo 
lub umiarkowanie;

 opracowania sprowadzają międzykulturowość                             
do poziomu porównawczej wiedzy deklaratywnej („wiedzy 
o”) i traktują ją czysto instrumentalnie jako pretekst                      
do ćwiczeń w mówieniu. Np.:

Jakie jest typowe danie narodowe w Pana/Pani kraju? (Hurra A1/PL: 79)

Jakie tradycje związane ze wspominaniem zmarłych są kultywowane                  
w Twoim kraju? (Polski A2/PL: 92)

Jak nazywają się święta państwowe w Twoim kraju? Kiedy się je obchodzi? 
Które święta są międzynarodowe? (Hurra A2/PL: 133)



Treści międzykulturowe w podręcznikach do NJNJO 

pojawiają się dość często, prawie przy każdej lekcji; 

przekazywane są poprzez zaznaczanie podobieństw i różnic 
między odmiennymi kulturami (nie tylko europejskimi)                   
lub porównywanie kultury niemieckiej z kulturą ucznia.

Obejmują one między innymi:

 zachowania grzecznościowe;

 kulturę codzienności;

 ciekawostki przyrodnicze; 

 kulinaria; 

 tematy polityczne.



Podejście autorów podręczników w niewielkim stopniu 
odpowiada opiniom badanych kierowników i lektorów, 
zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. 

Polityka wydawnicza rynku niemieckiego, nastawiona                                
na pozytywne przedstawienie kraju, nie znajduje potwierdzenia             
w poglądach i postawach lektorów, krytycznie podchodzących              
do Niemiec i podkreślających swój dystans wobec 
„niemieckości”. 

Za to w przypadku kierowników i lektorów polskich widzimy 
silne zaangażowanie emocjonalne w nauczanie języka i kultury, 
zamiłowanie dydaktyczne, związane z jawnym patriotyzmem 
oraz poczuciem dumy narodowej. 



Naturalnie mam swój kraj lat dziecinnych („Heimat”), ale łączy się on dla mnie
z przyrodą i rodziną, a nie z określoną mentalnością, polityką czy czymś takim
(W5, L/DE).

Jestem Niemcem. Wychowałem się w niemieckim kontekście, to nie stanowi
wątpliwości... Ale utożsamianie się?(W2, KL/DE).

Naszym celem, czasami takim nawet niezidentyfikowanym, jest właśnie zarazić
tych studentów, nawet tych niezainteresowanych, czy też zainfekować jakoś
polskością i czasami to się udaje (W4, K/PL).

Staram się oczarowywać studentów Polską i [miastem], ale w szczególny sposób. 
Na pewno nienachalny. Przedstawiam fakty, ciekawostki, pokazuję związki, 
osobliwości i wiem, że na tej podstawie rozkochuję studentów w Polsce (W5, 
L/PL).



Przekazywane treści kształtują opinie uczniów o Polakach            
i Niemcach oraz o obu krajach. 

Osoby studiujące w Niemczech przesiąkają pragmatycznym 
podejściem do kształcenia językowego, motywując swoją decyzję 
o poznaniu języka niemieckiego względami rynkowymi itp. Są 
bardziej zainteresowane miastem i regionem niż całym krajem. 

Natomiast studenci wymiany przebywający w Polsce częściej 
przyjmują rolę ambasadorów polskości, zostają „zarażeni” pasją 
polskich lektorów, a ich zainteresowanie dotyczy całego kraju                  
i jego kultury. 



Kategoria ukrytego programu, popularna w pedagogice, 
może stanowić atrakcyjne pojęcie badawcze                    
dla glottodydaktyki. 

Odkrywanie jawnych i niejawnych poziomów nauczania 
języków obcych daje okazję do prowadzenia bardziej 
refleksyjnej praktyki edukacyjnej oraz możliwość 
wglądu w „to, co niewidoczne” na płaszczyźnie 
organizacyjnej i dydaktycznej.



Współcześnie tradycyjna 
rola nauczyciela ulega 
przeobrażeniu. 

Dlatego też za najważniejsze 
uważamy cztery role 
pełnione przez nauczyciela 
języka obcego:

Moderatora 
Eksperta 
Tłumacza
Analityka

Model META



Lektor, korzystając ze swej 
wiedzy oraz nabywanego 
doświadczenia poprzez 
prowadzenie badania                     
w działaniu, przyjmuje 
pewnego rodzaju strategię 
bycia refleksyjnym 
praktykiem.

Proces stawiania się 
refleksyjnym praktykiem





Pragniemy zajmować się nie tyle kulturą polską na zajęciach             
z erasmusowcami, ile kulturą polską w kontekście innych 
kultur oraz postaw i nastawień uczniów, nauczyciela oraz 
innych osób odpowiedzialnych za proces kształcenia 
językowego. 

Unikamy izolowania polskich treści kulturowych od innych 
kontekstów, nie prowadząc jednocześnie do zmiany celów 
kształcenia językowo-kulturowego na proces 
międzykulturowego uczenia się, w którym kultura polska jest 
tylko jedną z wielu. 



Zadania przeznaczone są dla osób znających język polski                  
na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. 

Mają służyć przede wszystkim wspieraniu rozwoju 
sprawności mówienia. 

Każdy scenariusz zawiera: tytuł, cel językowy i kulturowy, 
metody pracy z grupą, listę niezbędnych materiałów 
dydaktycznych, czas trwania ćwiczenia oraz krótki opis 
przebiegu gry. Na koniec każdego ćwiczenia przewidziane                 
są pytania do dyskusji. 
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