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W niniejszym artykule pragnę zająć się problemem integracji wiedzy z zakresu 

różnych przedmiotów nauczania na przykładzie studiów nauczycielskich w 

Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych. Kilkanaście lat istnienia kolegiów 

zaowocowało już znaczącym dorobkiem dydaktycznym. Pragnę przedstawić jego 

fragment i wzbogacić jednocześnie ubogą literaturę poświęconą kolegiom 

językowym. 

 

1. Powstanie Nauczycielskich Kolegiów J ęzyków Obcych i 
kształtowanie si ę ich koncepcji programowej 
Nauczyciele języków obcych kształceni są w Polsce przez trzy rodzaje szkół 

wyższych: uniwersytety, Wyższe Szkoły Pedagogiczne oraz powstałe w roku 1990 

Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych, będące zakładami kształcenia 

nauczycieli i nie posiadające statusu szkoły wyższej. Przyjęty w nich model 

kształcenia ma na celu przygotowanie w trzyletnim cyklu nauczania do 

wykonywania zawodu nauczyciela i nauczania języka obcego na poziomie 

podstawowym w szkołach podstawowych i średnich. Absolwenci NKJO powinni 

następnie uzupełnić wykształcenie magisterskie na trzyletnich studiach w szkole 

wyższej – uniwersytecie lub WSP.  
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W r. 2000 istniało 40 kolegiów językowych z sekcją niemiecką, podległych 

Urzędom Marszałkowskim w poszczególnych województwach, ponadto 10 

niepublicznych kolegiów z sekcją niemiecką (MEN 2000:77-87). Oprócz tego 

istnieją tzw. kolegia uniwersyteckie, działające w strukturach uniwersytetów, ich 

liczba nie jest podana w cytowanym opracowaniu z uwagi na autonomię 

uniwersytetów1.  

W momencie powstania kolegia językowe traktowane były jako instytucja 

powołana do doraźnych zadań, mająca przekwalifikować istniejącą rzeszę 

nauczycieli rusycystów na bardzo poszukiwaną w zmienionych warunkach 

politycznych kadrę nauczycieli języków zachodnioeuropejskich. W skład 

pierwszego zespołu do opracowania programu NKJO, powołanego z inicjatywy 

ówczesnego wiceministra Edukacji Narodowej A. Janowskiego, wchodzili H. 

Stasiak, H. Komorowska, E. Zawadzka, W. Tomiczek, J Zielińska. Pierwszy 

program nauczania dla NKJO (MEN 1990) nie zdradzał cech odrębnej koncepcji 

nauczania, lecz był skróconą wersją uniwersyteckich studiów germanistycznych. 

Powstał on jako bardzo ogólny program ramowy, będący podstawą do opracowania 

szczegółowych programów i planów nauczania w poszczególnych kolegiach. 

Określone zostały czas trwania nauki, formy zajęć oraz podział przedmiotów na 

obowiązkowe i fakultatywne. Przewidziano możliwość rozszerzenia pensum 

godzinowego dla przedmiotów obowiązkowych w ramach kursów fakultatywnych 

(MEN 1990:130, 132).  

Niedoskonałość pierwszego programu dla NKJO polega na zbytniej ogólnikowości 

w zarysie wszystkich podnoszonych tematów. Dokument ten ogranicza się do 

przedstawienia tylko treści nauczania przy braku określenia specyfiki kształcenia w 

NKJO, celów nauczania poszczególnych przedmiotów czy praktycznych 

wskazówek do realizacji programu. Jako usprawiedliwienie tych braków może 

                                              
1 Przy opracowywaniu problematyki dotyczącej NKJO dużym problemem jest brak centralnych 
danych w MENiS, zarówno statystycznych jak i dotyczących planów nauczania. Między 
poszczególnymi kolegiami istnieją w tym względzie duże różnice, wynikające przede wszystkim ze 
statusu organizacyjnego tych jednostek. Brakuje też badań dotyczących kolegiów, więc artykuły 
opierają się głównie na znajomości przedmiotu ich autorów. 
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służyć pilność sytuacji, w jakiej powstał ten pierwszy program i fakt, że 

przewidywanymi słuchaczami byli początkowo czynni nauczyciele, posiadający 

już wykształcenie pedagogiczne. Tym niemniej okazało się, że jego pobieżność i 

ogólnikowość fatalnie zaciążyły na przyszłości kolegiów językowych. Po pierwsze, 

ogólnikowość ramowego programu nauczania spowodowała, że programy 

nauczania danych przedmiotów w poszczególnych kolegiach były od początku 

bardzo różne (Stasiak 1995:7) i mimo późniejszych prób ich ujednolicenia nadal 

znacznie różnią się od siebie. Różnice spowodowane są głównie przez niejednolity 

status organizacyjny kolegiów uniwersyteckich i „marszałkowskich” (por. Stasiak 

1994:236, Turkowska 2002:51). Zakresu tych różnic nie sposób jednak stwierdzić 

z powodu braku odpowiednich badań.  

Po drugie, brak objaśnienia specyfiki kształcenia w NKJO w połączeniu z 

pobieżnym przedstawieniem treści nauczania spowodował, że kolegia były 

postrzegane jako gorsza, skrócona forma studiów germanistycznych i jako taka 

przez długi czas bardzo krytykowana przez wielu uniwersyteckich germanistów z 

powodu rzekomo niskiego poziomu nauczania (por. Zawadzka 1998:483, 

Turkowska 2002:52-53).  

Mimo rażących braków dokument ten pozostaje nadal jedyną podstawą 

programową dla kolegiów językowych. 

 

2. Koncepcja zawodowego kształcenia nauczycieli w N KJO. 
Zasada integracji przedmiotów nauczania.  
 

2.1. Zasady nauczania zorientowanego na praktyk ę zawodow ą  
Wkrótce po powstaniu NKJO okazało się, że sens ich bytu na dłuższą metę musi 

sprowadzać się do realizacji alternatywnej wobec uniwersyteckiej koncepcji 

nauczania, zakładającej prymat wiedzy praktyczno-zawodowej nad filologiczną. 

Rozważania na temat, czym mają być kolegia, wpisała się w ogólnopolską 

dyskusję nad przystosowaniem szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy, 
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prowadzonej m. in. na łamach nieistniejącego już czasopisma „Dydaktyka szkoły 

wyższej” (np. Lewowicki 1991, Jabłońska-Skinder 1991, Januszkiewicz 1991). 

Rozziew między teoretycznym modelem kształcenia uniwersyteckiego a 

wymogami praktyki zawodu stał się w owym czasie, po przemianach ustrojowych 

na początku lat 1990-tych szczególnie wyraźny. Konieczność dostosowania 

kształcenia nauczycieli-germanistów do ich przyszłej praktyki zawodowej 

podkreślali w tym czasie także polscy germaniści z kręgów uniwersyteckich 

(Namowicz 1993:196, Danielewicz/ Karolak 1993). Powstanie kolegialnego 

modelu kształcenia spełniło oczekiwania samych germanistów uniwersyteckich 

odnośnie postępującej specjalizacji kształcenia i bardziej adekwatnego 

dostosowania profilów kształcenia do wymogów rynku pracy, choć fakt, że stały 

się konkurencją dla uniwersytetów, był powodem wielkiej fali krytyki.  

F. Grucza (2000: 11) przyznał po latach: „Jeśli germanistyka przestanie 

podejmować zadania stawiane jej przez świat pracy praktycznej lub nie będzie ich 

spełniała należycie, to zadania te podejmą inne dziedziny.(...) Nie ulega 

wątpliwości, że między innymi z braku ze strony polskiej germanistyki właściwej 

reakcji na potrzeby w zakresie świata praktycznej nauki języka niemieckiego 

doszło do powstania (...) nauczycielskich kolegiów języka niemieckiego, które w 

zakresie kształcenia nauczycieli języków obcych w pewnym sensie konkurują dziś 

z germanistyką uczelnianą”.  

Koncepcja kształcenia zawodowego w NKJO powstała w r. 1995 jako projekt 

ujednoliconego programu studiów dla nauczycieli języka niemieckiego. Był on 

efektem pracy wieloosobowego zespołu powołanego do życia przez MEN. W jego 

skład wchodzili nauczyciele wszystkich przedmiotów nauczanych w kolegiach z 

całej Polski, doradcy z uniwersytetów, szkół wyższych, Instytutu Goethego oraz 

instytucji patronującej wymianie nauczycieli niemieckich w Kolonii (Zentralstelle 

des Bundesverwaltungsamtes für das Auslandsschulwesen Köln). Pracami 

kierowała Prof. dr hab. H. Stasiak z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Podstawowe założenia tej koncepcji są następujące: 
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� Kolegium nie prowadzi studiów neofilologicznych. Jego podstawowym 

zadaniem jest kształcenie przyszłych nauczycieli w zakresie znajomości języka 

oraz metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych. 

� Podstawę studiów stanowią przedmioty metodyczne/ dydaktyczne i 

psychopedagogiczne, stanowią one punkt odniesienia dla koordynacji i 

interpretacji wszystkich innych dziedzin; elementem ściśle z nim 

zintegrowanym jest praktyka w szkole. 

� Realizacja przedmiotów objętych cyklem studiów wymaga wzajemnej 

koordynacji. Program zakłada ścisłe powiązanie między poszczególnymi 

przedmiotami. 

� Opracowanie materiału nauczania na poszczególnych przedmiotach ma 

zarazem służyć studentom jako wzorzec dydaktyzacji danego tematu. Wymaga 

to prowadzenia zajęć głównie w formie seminariów, ćwiczeń i warsztatów. 

Wykłady powinny stanowić jak najrzadszą formę dydaktyczną i spełniać 

funkcję wprowadzenia do tematu, a nie służyć przekazywaniu wiedzy 

merytorycznej (Stasiak 1995:8, 9).  

� Przy wyborze materiałów nauczania w NKJO należy w miarę możliwości 

uwzględnić oprócz potrzeb i zainteresowań bezpośredniej grupy adresatów, 

jakimi są studenci, również potrzeby przyszłych uczniów studentów NKJO jako 

przyszłych nauczycieli, tak, aby studenci mogli skorzystać z niektórych 

materiałów na praktykach szkolnych lub w pracy zawodowej. 

Powyższa koncepcja stanowiła wersję próbną programu studiów w NKJO. Miała 

ona obowiązywać przez okres trzech lat, począwszy od roku akademickiego 

1995/96, następnie zostać przedyskutowana i ewentualnie skorygowana. Ten etap 

jednak nie nastąpił. „Dokument, będący wynikiem dwuletniej pracy dużego 

zespołu specjalistów z całej Polski i Niemiec nigdy nie uzyskał rangi programu 

zalecanego przez MEN do realizacji w podległych mu jednostkach kształcenia 

nauczycieli, mimo, że przez Ministerstwo zainspirowanego i zleconego do 

wykonania. Jest to pesymistyczny przyczynek do losów wdrażania nowych 

koncepcji w oświacie w ogóle, typowy zresztą nie tylko dla warunków w Polsce” 
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(Stasiak 2004). Mimo to wartość tego programu dla rozwoju dydaktyki jest 

znacząca, gdyż stanowi on nową jakość w kształceniu pedagogów. Wywarł on 

wpływ na praktykę nauczania w wielu kolegiach językowych. 

 

2.2. Zasada integracji przedmiotów nauczania z dyda ktyk ą języka 
obcego 
Jak widać z powyższego zestawienia, naczelną zasadą tej koncepcji jest integracja 

nauczania wokół dydaktyki języków obcych i psychopedagogiki, zorientowanie na 

potrzeby przyszłej pracy zawodowej studentów NKJO oraz interdyscyplinarność 

omawianych zagadnień. Zasady te znalazły zastosowanie w ujęciu poszczególnych 

przedmiotów nauczania. 

W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego nauczanie poszczególnych 

sprawności językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) miało odbywać 

się nie z podziałem na przedmioty poświęcone rozwijaniu poszczególnych 

sprawności, jak to miało miejsce dotychczas na uniwersytetach, lecz odbywać się 

w ramach jednego przedmiotu o nazwie „Zintegrowane sprawności językowe”. W 

ramach tego przedmiotu ćwiczy się wszystkie sprawności podczas jednej jednostki 

lekcyjnej. Proces nauczania upodabnia się wówczas do naturalnej komunikacji 

językowej. Na koniec danych zajęć zaleca się przeprowadzenie fazy refleksji 

dydaktycznej. Studenci powinni w jej ramach rozpoznać cele odbytej lekcji, 

stopień ich realizacji, przebieg (fazy) lekcji, rozpoznać stosowane metody, typy 

ćwiczeń oraz ocenić ich adekwatność w stosunku do celu lekcji. W ramach 

refleksji dydaktycznej nauczyciel powinien zwrócić uwagę studentów na 

szczególnie atrakcyjne i efektywne techniki pracy, typy ćwiczeń (leksykalnych, 

gramatycznych), techniki semantyzacji (tzn. sposoby wyjaśniania znaczenia 

danego słowa), formy socjalne (np. techniki pracy grupowej) itp. W ten sposób 

studenci aktywizują swoją wiedzę nabytą na kursie dydaktyki języka obcego i 

konfrontują ją z codzienną praktyką nauczania. Studenci pełnię podwójną rolę: 
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ucznia i nauczyciela, a zajęcia z danego przedmiotu stają się równocześnie okazją 

do obserwacji lekcji i uzupełniają praktyki hospitacyjne. 

Mamy tu więc do czynienia z zasadą podwójnej integracji: 

wewnątrzprzedmiotowej – integracja sprawności językowych – i 

międzyprzedmiotowej z dydaktyką języka obcego. 

Realioznawstwo, czyli wiedza o krajach danego obszaru językowego z elementami 

kulturoznawstwa jest również ściśle powiązane z dydaktyką języka obcego, gdyż 

jest ono ważną częścią składową nauczania języka obcego w szkole. Kurs 

realioznawstwa w NKJO nie ma na celu głównie prezentacji faktów, określonej, 

zamkniętej porcji wiedzy. Podkreślana jest „otwartość” przedmiotu w aspekcie 

tematycznym i cel wychowawczy, jakim jest uwrażliwienie na obce zjawiska 

kulturowe i tolerancja. Integracja z dydaktyką/ metodyką przejawia się m.in. w 

takich zadaniach dla studentów, jak np. wybór materiałów dla określonych grup 

uczniów w zależności od wieku i stopnia zaawansowania językowego (np. 

sporządzanie teczek z materiałami jak artykuły prasowe, zdjęcia, wywiady z 

rówieśnikami z Niemiec), analiza dydaktyczna i merytoryczna oraz umiejętność 

dydaktyzacji zgromadzonych materiałów, zaplanowanie i przeprowadzenie lekcji z 

ich wykorzystaniem (Stasiak 1995:135). Jak widać z powyższych przykładów, 

oprócz samej wiedzy realioznawczej naucza się w ramach tego przedmiotu także 

sposobów dydaktyzacji materiałów realioznawczych dla potrzeb nauki języka 

niemieckiego w szkole. Wiedza krajoznawcza połączona jest z wiedzą 

dydaktyczną. 

Nauczanie poprawnej wymowy (fonetyki) języka obcego musi być prowadzone 

pod kątem potrzeb studenta jako uczącego się języka oraz jako przyszłego 

nauczyciela. W celowych ćwiczeniach wymowy obok starannie dobranych typów 

ćwiczeń i technik pracy dużą rolę powinny odgrywać elementy gier i zabaw 

(tamże:117). Metodyczna strona zajęć z fonetyki stanowić powinna materiał 

obserwacyjny dla studentów, którzy w ten sposób uczą się na własnym 

przykładzie, jak powinni prowadzić ćwiczenia z fonetyki w przyszłości jako 

nauczyciele w klasie szkolnej. Gry i zabawy fonetyczne, jakie studenci 
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wykonywali sami na zajęciach w kolegium, mogą zostać bezpośrednio 

przeniesione w warunki lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej, 

gimnazjum czy liceum. Również tutaj istotne jest przeprowadzenie na końcu zajęć 

fazy refleksji metodycznej na temat stosowanych technik pracy i typów ćwiczeń. 

Kurs literatury niemieckiej  zaplanowano kierując się tym samym celem i zasadą. 

Równorzędnym celem kursu obok przekazywania wiedzy literackiej miało być 

nauczenie studentów form pracy z tekstem literackim dla potrzeb nauczania języka 

obcego w szkole. Było to nowatorskim ujęciem, nieobecnym dotychczas w 

kształceniu literackim przyszłych nauczycieli języka niemieckiego. Literatura nie 

była do momentu powstania omawianej koncepcji rozpatrywana w kategoriach 

przydatności do zawodu nauczycielskiego. Stanowiła ona czysto filologiczną gałąź 

wiedzy, w którą należało wyposażyć germanistę, podobnie jak historia czy 

językoznawstwo. Wiedza ta miała stanowić jedynie „zaplecze” nauczyciela i w 

praktyce popadała w zapomnienie wkrótce po zdaniu egzaminów przez absolwenta. 

Powiązanie wiedzy literackiej z praktyką zawodu stanowi więc prawdziwy 

przełom, „zmianę paradygmatu” w koncepcji nauczania literatury na 

nauczycielskich studiach neofilologicznych. Do zmiany tej przyczynił się też 

rozwój dydaktyki nauczania języków obcych, w której od niedawna (w Polsce 

początek lat 1990-tych) odkryto ogrom zalet tekstu literackiego dla potrzeb nauki 

języka. Postulowano więc uwzględnienie w kursie literatury prostych tekstów 

literackich, mogących służyć do nauczania języka niemieckiego w szkole. W 

ramach przedmiotu „literatura niemiecka” proponowano też przekazywanie wiedzy 

z zakresu dydaktyki literatury, niezbędnej do zaplanowania i przeprowadzenia 

lekcji języka niemieckiego z tekstem literackim, np. kryteria wyboru tekstów, 

metody aktywizujące, specyfika procesu czytania tekstu literackiego itp.  

Przykładem interdyscyplinarnego kursu opartego na zasadzie integracji 

przedmiotowej, stworzonego specjalnie dla potrzeb kształcenia nauczycieli języka 
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niemieckiego, może być przedmiot „Literatura dzieci ęca i młodzieżowa” 2. Kurs 

ten ma na celu realizację założenia, że literatura powinna być powiązana z praktyką 

zawodu przez nauczenie absolwentów, w jaki sposób mogą wykorzystać tekst 

literacki do nauczania języka obcego. Kurs ten jest typowym przykładem integracji 

wiedzy z zakresu różnych przedmiotów wokół jednego zagadnienia praktycznego. 

Łączy elementy wiedzy z pedagogiki, socjologii literatury, literaturoznawstwa, 

historii literatury, dydaktyki języka obcego i dydaktyki literatury z nauczaniem 

praktycznej nauki języka niemieckiego. Propozycja programowa tego kursu, 

opracowana na podstawie wytycznych programowych z r. 1995 w NKJO w Opolu 

(Farwer 1997), była następnie znacznie zmodyfikowana (Turkowska 2001). 

Obejmuje on m.in. zagadnienia takie jak:  

� psychologia rozwojowa dzieciństwa i okresu dojrzewania 

� rozwój czytelniczy w tym okresie (preferowane lektury) 

� pojęcia „tekst”, „tekst użytkowy”, „tekst literacki”, „literatura” 

� wiedza o wybranych gatunkach literackich (np. baśń, short story, „moralische 

Geschichte” – „opowieść umoralniająca”) 

� wiedza o wybranych epokach literackich, z których pochodzą prezentowane 

teksty (Oświecenie, Biedermeier, realizm, Republika Weimarska)  

� obserwacja lekcji, prowadzenie arkusza obserwacyjnego 

� formy socjalne na lekcji (praca indywidualna, w parach, grupach, plenum) 

� fazy lekcji 

� specyfika procesu czytania tekstu literackiego i płynące z niej konsekwencje 

dla planowania lekcji 

� kryteria wyboru tekstów do pracy na lekcji języka obcego 

� cele i metody lekcji z wykorzystaniem tekstu literackiego 

� praca z wierszem na lekcji języka obcego 

� dydaktyzacja tekstu literackiego dla potrzeb wykorzystania w szkole, 

przygotowanie konspektu i przeprowadzenie zaplanowanej lekcji. 

                                              
2 W NKJO w Radomiu od r. szk. 1996/97, obecnie pod nazwą „Praca z tekstem literackim na lekcji 
języka obcego”. 
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Prezentowane teksty fachowe i literackie mają jednocześnie służyć rozwijaniu 

kompetencji językowej studentów (sprawności czytania, mówienia, słuchania) i 

być źródłem wiedzy merytorycznej.  

Również sam przedmiot „Dydaktyka/metodyka nauczania języka niemieckiego” 

należy prowadzić według zasady modelowej dydaktyzacji materiału nauczania, 

będącej jednocześnie przykładem integracji z dydaktyką na meta-poziomie3”. 

Treści nauczania nie mogą być przekazane w postaci wykładu. Z punktu widzenia 

efektywności nauczania „sztuki nauczania” przeprowadzenie wykładu na temat 

metod aktywizujących czy autonomicznych, jak metoda projektów czy „stacji 

uczenia się” (Lernstationen) jest bezcelowe, jeśli nie towarzyszy mu demonstracja, 

jak ta metoda funkcjonuje na lekcji. Należy zainscenizować zajęcia na temat 

metody projektu właśnie w postaci projektu, gdyż jedynie w ten sposób studenci 

mogą zorientować się, o co naprawdę chodzi. Treści przedmiotowe 

dydaktyki/metodyki prezentowane są właśnie za pomocą metod aktywizujących. 

Dzięki temu słuchacze mogą zorientować się, jak stosować je w praktyce i jakie 

korzyści odnosi uczeń z takiego sposobu prowadzenia lekcji. 

Ten sposób nauczania metodyki jest zupełnie nieznany na uniwersyteckich 

studiach nauczycielskich. Nauczanie uniwersyteckie jest zdominowane przez 

podejście teoretyczne. Kształcenie nauczycieli sprowadza się do przekazywania 

dużych porcji wiedzy teoretycznej, często o wysokim poziomie abstrakcji, mającej 

znaczenie dla naukowców, teoretyków nauczania, lecz nieprzydatnej dla 

początkujących adeptów zawodu nauczycielskiego. Nauczanie dydaktyki 

przedmiotowej odbywa się w formie wykładów i konwersatoriów, gdzie tylko 

mówi się o metodach nauczania, lecz nie demonstruje się ich w praktyce, 

przekazuje się wiedzę, lecz nie umiejętności. Cele kształcenia uniwersyteckiego 

ograniczają się do płaszczyzny poznawczej, kognitywnej, pomija się natomiast cele 

kształcące (pragmatyczne) i wychowawcze (afektywne). Wynikiem tego modelu 

kształcenia jest sytuacja, w której absolwenci uniwersyteckich kierunków 

                                              
3 Zasadę tę określam też terminem „przeżywanej metodyki”, zob. rozdz. 3. 
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nauczycielskich nie potrafią przeprowadzić lekcji w ramach praktyk 

pedagogicznych i okazują się bezradni wobec wymagań praktyki szkolnej4.  

Cytowany B. Janssen proponuje stworzenie nowej koncepcji kształcenia 

pedagogów. „Często wypierane ze świadomości przekonanie, że nikt, kto sam nie 

był nauczycielem, nie może kształcić nauczycieli, powinno być podstawą polityki 

oświatowej. W mojej wizji odmiennej jakościowo koncepcji kształcenia 

nauczycieli może pracować tylko ten, kto otrzymał wykształcenie jako nauczyciel i 

udowodnił swoje kwalifikacje naukowe za pomocą doktoratu. Studentem kierunku 

nauczycielskiego może być tylko taka osoba, która oprócz matury wykazała się w 

psychologicznym teście przydatności do zawodu sympatią do dzieci, empatią, 

wyczuciem w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, odpornością na stres i 

frustrację” (Janssen 2002). Autor postuluje wyprowadzenie kształcenia nauczycieli 

z uniwersytetów, stworzenie nowych Wyższych Szkół Pedagogicznych, które będą 

kształciły nauczycieli we wszystkich specjalnościach według nowych, zmienionych 

zasad i będą jednocześnie centrami dokształcania i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. WSP powinny być powiązane siecią współpracy ze szkołami z danego 

regionu. Trzeba umożliwi ć oglądanie lekcji szkolnej „na żywo” w klasie lub za 

pomocą wideo. Omawianie takiej lekcji powinno się stać podstawą nauczania. 

Wspólnie ze studentami i nauczycielami w szkołach należy na nowo wypracować 

etos nauczyciela (Janssen 2002). Niektóre z tych rozwiązań stosowane są w 

zawodowym kształceniu nauczycieli w Polsce. Koncepcja kształcenia 

zorientowanego na praktykę zawodu wypracowana dla NKJO jest nowoczesnym 

                                              
4 Problem ten występuje z równą siłą także w Niemczech. B. Janssen, od 20 lat nauczyciel 
akademicki na uniwersytecie w Hannowerze, w artykule o znamiennym tytule „Precz z 
uniwersytetu!” poddaje surowej krytyce tamtejszy model uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli: 
„Wolność uniwersytetów prowadzi na wielu kierunkach do dowolności. Każdy naucza, czego chce. 
Niektóre treści pasują do zawodu nauczycielskiego, wiele prowadzi na manowce. (...) Kto chce na 
germanistyce zajmować się najnowszą interpretacją Goethego, będzie to robił. To, że przed nim 
siedzą przyszli nauczyciele szkoły podstawowej, którzy chcą się nauczyć, jak omawiać wiersze w 
czwartej klasie, nie interesuje go. Wykształcenie nauczyciela jako eksperta do spraw nauczania i 
uczenia się nie ma miejsca na uniwersytecie. (...) Treści studiów nauczycielskich i realne 
wymagania zawodu rozmijają się. (...) Uwzględnienie wymogów praktyki staje się farsą. Młodzi 
nauczyciele umieją wygłaszać wspaniałe referaty o nauczaniu zorientowanym na działanie 
(metodach aktywizujących). Wiedza eunuchów. Wiedzą, jak to wygląda, ale są niezdolni do 
przeprowadzenia tego na lekcji (Janssen 2002).  
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przykładem udanego połączenia wiedzy teoretycznej i wymogów praktyki 

przyszłego zawodu. Rozwiązania proponowane dla NKJO powinny znaleźć 

zastosowanie we wszystkich instytucjach kształcenia nauczycieli w Polsce. 

 

3. Integracja przedmiotowa: zalety i wady 
Integracja przedmiotowa rozumiana jest jako połączenie wiadomości z zakresu 

różnych dziedzin i zogniskowanie ich wokół pewnego problemu, zadania, które 

należy rozwiązać. Idea integracji przedmiotów nauczania powstała z obserwacji, że 

we współczesnym świecie do rozwiązania danego problemu praktycznego nie 

wystarczy znajomość jednego przedmiotu, lecz potrzebna jest wiedza z różnych 

dziedzin. Na przykład do prowadzenia pracowni krawieckiej potrzebna jest wiedza 

z zakresu materiałoznawstwa, zasad konstrukcji odzieży, znajomość wybranych 

przepisów prawnych i podatkowych, elementów zarządzania i marketingu, podstaw 

księgowości, zagadnień logistycznych itp. W dydaktyce zrodził się więc pomysł, 

aby w kształceniu szkolnym przyjąć za wzór rzeczywistość pozaszkolną, zerwać z 

dotychczasowym podziałem przekazywanej wiedzy na tradycyjne przedmioty 

nauczania i zastąpić je kursami międzyprzedmiotowymi, mającymi na celu 

zdobywanie umiejętności, do których niezbędne są elementy wiedzy z różnych 

dziedzin. Zasada integracji zakłada, że każda część wiedzy z danej dziedziny, 

wchodząca w skład kursu zintegrowanego, będzie okresowo odgrywała rolę 

dominującą,, przy uwzględnieniu jej powiązań z innymi dziedzinami. Należy 

podkreślić, że większość dzisiejszych nauk łącznie z pedagogiką i dydaktyką ma 

charakter interdyscyplinarny. Wytyczony w ten sposób kierunek rozwojowy 

kształcenia fachowych kadr zdaje się być ze wszech miar słuszny i odpowiadający 

potrzebom rynku pracy.  

Integracja dydaktyki/ metodyki z wiedzą przedmiotową na zasadzie modelowej 

inscenizacji przekazywanych treści za pomocą metod aktywizujących oraz refleksji 

dydaktycznej ma istotne zalety. W ten sposób studenci poznają dzięki własnemu 

doświadczeniu reguły współczesnej metodyki nauczania języka obcego, zżywają 
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się z nimi i przyjmują je za swoje. Proces ten, który określam jako „przeżywaną 

metodykę”, ma dla studentów NKJO szczególne znaczenie wobec faktu, że w 

wielu szkołach nauczanie języka sprowadza się (w wyniku trudności finansowych 

szkolnictwa, licznych klas i ograniczenia godzin nauki języka obcego) do powrotu 

do przestarzałych metod nauczania (metody podające, koncentracja na 

zagadnieniach gramatycznych, nauka słówek). Ciągle jeszcze wielu absolwentów 

liceów nie doświadczyło na lekcji języka niemieckiego w szkole technik pracy 

typowych dla nowoczesnej dydaktyki. Stąd tak ważne jest, aby w ciągu bardzo 

krótkiej, bo tylko trzyletniej nauki w NKJO przestawili się na nowoczesne tory 

myślenia i postępowania według nowych zasad metodyki, aby stały się one ich 

„drugim ja”. Dlatego konieczne jest, aby z tymi metodami pracy na lekcji mieli do 

czynienia na co dzień, na każdych zajęciach z każdego przedmiotu, a nie tylko „od 

święta” na metodyce. 

Bardzo znaczącym argumentem przemawiającym za słusznością przyjętego w 

kolegiach modelu nauczania jest jego korelacja z założeniami wprowadzonej 

reformy oświatowej podkreślającej wagę kształcenia umiejętności a odchodzącego 

od przekazu encyklopedycznej wiedzy. Dodatkowym jego walorem jest zgodność z 

niemieckimi tendencjami w kształceniu nauczycieli niemieckiego jako języka 

obcego. Niemiecki model kształcenia nauczycieli nie może wprawdzie ze względu 

na odmienną specyfikę być wyznacznikiem dla polskiej germanistyki, jednakże 

trudno zaprzeczyć, że doświadczenia kraju języka docelowego są w tym zakresie 

największe. 

Jednakże realizacja teoretycznie słusznej skądinąd zasady integracji wiedzy w 

praktyce napotyka niekiedy na trudności.  

Dominacja metodyki i dydaktyki w programie nauczania NKJO pociąga za sobą 

jako konsekwencję konieczność ograniczenia kształcenia filologicznego, czyli 

redukcję liczby godzin przeznaczonych na językoznawstwo, historię Niemiec, 

literaturę czy rezygnację z niektórych przedmiotów, np. historia języka. Jest to 

głównym zarzutem stawianym kolegiom przez uniwersytety. Germaniści 

akademiccy wskazują na upadek wartości intelektualnych oraz prymat umiejętności 
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nad wiedzą w kształceniu kolegialnym. Ograniczenie aspektu teoretycznego jest 

wprawdzie z punktu widzenia kształcenia zawodowego zamierzone i uzasadnione, 

nie przeszkadza to jednak w krytykowaniu tej koncepcji przez akademickich 

konserwatystów, odrzucających wymogi kształcenia zawodowego. 

Ograniczenie treści filologicznych nie może z drugiej strony być posunięte zbyt 

daleko, gdyż kolegia muszą uwzględnić konieczność wyposażenia absolwentów w 

zasób wiedzy teoretycznej, koniecznej do kontynuowania studiów magisterskich na 

uniwersytetach. Liczba godzin przeznaczona na przedmioty filologiczne (literatura, 

historia, językoznawstwo) została w NKJO znacznie zredukowana, stąd 

przeznaczenie części i tak już okrojonego pensum godzin na treści dydaktyczne 

musi wzbudzić wątpliwości. Są one zrozumiałe tym bardziej, że 

dydaktyka/metodyka jest najobszerniejszym przedmiotem. Balansowanie 

pomiędzy tymi dwoma biegunami stanowi istotny problem wynikający z przyjętej 

zasady integracji dydaktyki z wiedzą filologiczną i teoretyczną. 

Integracja może też prowadzić do zaniedbania jednej partii wiedzy kosztem 

drugiej. Tak np. po wprowadzeniu nauczania zintegrowanych sprawności 

językowych okazało się, że studenci trzeciego roku mają problemy ze sprawnością 

pisania, co wyszło na jaw podczas pisania prac dyplomowych. Sprawność pisania 

była widocznie najmniej ćwiczona, a przyczyną tego stanu rzeczy mogła być 

czasochłonność i wielki nakład pracy ze strony nauczyciela prowadzącego 

(konieczność sprawdzania wielu obszernych prac pisemnych). Spowodowało to 

rezygnację z części ćwiczeń pisemnych z powodu natłoku innych tematów.  

Podobny problem pojawił się w ramach przedmiotu literatura niemiecka. Próba 

wdrożenia propozycji programowej wykazała, że włączenie obszernej wiedzy z 

dydaktyki w ramy kursu literatury ograniczyło zbytnio treści stricte literackie. 

Praktyka nauczania skorygowała założenia programowe w ten sposób, że powstał 

osobny kurs interdyscyplinarny „Praca z tekstem literackim na lekcji języka 

obcego”, omówiony powyżej. Natomiast w programie przedmiotu „literatura 

niemiecka” zrezygnowano z przekazywania treści dydaktycznych, ograniczając się 

do modelowej inscenizacji treści nauczania na zasadzie „przeżywanej metodyki”, 
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refleksji dydaktycznej nad wybranymi metodami pracy i stosowania zasady 

„uczenie się przez nauczanie”. Polega ona na prowadzeniu części zajęć przez 

studentów, np. przygotowaniu lekcji powtórzeniowej czy prezentacji wybranych 

partii nowego materiału za pomocą metod aktywizujących, z zastosowaniem 

wizualizacji, ćwiczeń w grupach itp. 

Innym jeszcze problemem, który wyłania się przy wdrażaniu tak rozumianej 

integracji przedmiotowej, jest przygotowanie kadry nauczycieli NKJO. Omawiana 

koncepcja nauczania zorientowanego na praktykę zawodu stawia bardzo wysokie 

wymagania odnośnie wiedzy przedmiotowej i umiejętności dydaktycznych. Każdy 

nauczyciel NKJO musi być jednocześnie fachowcem w swojej dziedzinie wiedzy i 

najwyższej klasy nauczycielem-metodykiem, orientującym się w najnowszych 

tendencjach rozwojowych dydaktyki. Dotyczy to nie tylko nauczycieli metodyki, 

lecz wszystkich innych przedmiotów: praktycznej nauki języka, historii, literatury, 

realioznawstwa itd. Oznacza to konieczność połączenia najwyższego stopnia 

awansu zawodowego, jakim jest nauczyciel dyplomowany, ze stopniem naukowym 

doktora.  

W naszych warunkach jest to niezwykle trudne do osiągnięcia. 
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Aneks 1 

Podstawowe zało żenia koncepcji kształcenia zawodowego w NKJO 
 

� Kolegium nie prowadzi studiów neofilologicznych. Jego podstawowym 

zadaniem jest kształcenie przyszłych nauczycieli w zakresie znajomości języka 

oraz metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych. 

 

� Podstawę studiów stanowią przedmioty metodyczne/ dydaktyczne i 

psychopedagogiczne, stanowią one punkt odniesienia dla koordynacji i 

interpretacji wszystkich innych dziedzin; elementem ściśle z nim 

zintegrowanym jest praktyka w szkole. 

 

� Realizacja przedmiotów objętych cyklem studiów wymaga wzajemnej 

koordynacji. Program zakłada ścisłe powiązanie między poszczególnymi 

przedmiotami. 

 

� Opracowanie materiału nauczania na poszczególnych przedmiotach ma 

zarazem służyć studentom jako wzorzec dydaktyzacji danego tematu. Wymaga 

to prowadzenia zajęć głównie w formie seminariów, ćwiczeń i warsztatów. 

Wykłady powinny stanowić jak najrzadszą formę dydaktyczną i spełniać 

funkcję wprowadzenia do tematu, a nie służyć przekazywaniu wiedzy 

merytorycznej  

 

� Przy wyborze materiałów nauczania w NKJO należy w miarę możliwości 

uwzględnić oprócz potrzeb i zainteresowań bezpośredniej grupy adresatów, 

jakimi są studenci, również potrzeby przyszłych uczniów studentów NKJO jako 

przyszłych nauczycieli, tak, aby studenci mogli skorzystać z niektórych 

materiałów na praktykach szkolnych lub w pracy zawodowej. 
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Aneks 2 

Niektóre problemy zawodowego kształcenia nauczyciel i: 
 
 
� Kwalifikacje kadry nauczycielskiej w NKJO: praktyka nauczycielska, stopień 

nauczyciela dyplomowanego oraz doktorat! Finansowanie doktoratów, 

motywowanie nauczycieli do promocji. 

 

� Rekrutacja na studia: testy przydatności do zawodu dla kandydatów na studia 

nauczycielskie: psychologiczne, wykluczające dysleksję i dysgrafię!!! 

Fikcyjność dotychczasowych zaświadczeń lekarskich o przydatności do zawodu 

nauczyciela. 

 

� Opieka naukowa nad NKJO ze strony uniwersytetów: fikcja i uciążliwość. 

Ubezwłasnowolnienie nauczycieli NKJO przez „opiekunów” uniwersyteckich. 

 

� Rozbieżność programów nauczania w poszczególnych kolegiach, brak 

koordynacji programów. 

 

� Brak koncepcji postkolegialnych studiów magisterskich: chaos programów na 

uczelniach, brak korelacji z kształceniem kolegialnym. 

 

� Przekształcanie NKJO w PWSZ – dalsze ograniczenie treści przedmiotowych z 

przedmiotów filologicznych, spadek jakości kształcenia (?) 

 

� Połączenie instytucji kształcenia nauczycieli (szczególnie o profilu 

zawodowym, jak NKJO, PWSZ) z urzędami prowadzącymi działalność w 

zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (dawne ODN). 

 


