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1. Imię i Nazwisko: Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

1995 - Tytuł magistra (dyplom magistra z wyróżnieniem), Instytut Anglistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Praca zatytułowana: Adult-child interaction in first language 

acquisition and second language learning napisana pod kierownictwem Prof. dr hab. 

Hanny Komorowskiej. 

2000 - Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa przyznany przez 

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej 

przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Jana Rusieckiego: A study of the lexico-

semantic and grammatical influence of English on the Polish of the younger 

generation of Poles (19-35 years of age). 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

1995-1999 – studia doktoranckie w Instytucie Anglistyki UW.  

2003-2005 – Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, starszy wykładowca. 

2005-2015 –  Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt.  

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca  

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego 

Przedstawianym tu głównym osiągnięciem jest monografia naukowa zatytułowana 

Cognate Vocabulary in Language Acquisition and Use. Attitudes, Awareness, Activation 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa), 

Autor: Agnieszka Otwinowska 

Tytuł: Cognate Vocabulary in Language Acquisition and Use. Attitudes, Awareness, 

Activation 

Rok wydania: 2015 

Wydawnictwo: Multilingual Matters. Bristol, Buffalo, Toronto 

Seria: Second Language Acquisition, tom 93, ISBN-13: 978-1-78309-438-7 

c) omówienie celu naukowego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

Książka Cognate Vocabulary in Language Acquisition and Use. Attitudes, Awareness, 

Activation jest podsumowaniem moich dotychczasowych badań nad słownictwem 

pokrewnym/ ekwiwalentnym (w dalszej części autoreferatu nazywanym też kognatami) w 

językach polskim i angielskim oraz nad treningiem strategii uczenia się słownictwa przy 

podnoszeniu świadomości istnienia takich słów. Moje zainteresowania naukowe i badawcze 

dotyczą szeroko pojętych zagadnień dwujęzyczności i wielojęzyczności, definiowanych w 

ujęciu funkcjonalnym jako użycie języków do różnych celów. Tematem, który mnie 

szczególnie zafascynował są sposoby w jakie wielojęzyczność wpływa na zauważanie i 

wykorzystanie podobieństw między językami, zwłaszcza na poziomie słownictwa.  
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Słownictwo zwane pokrewnym lub ekwiwalentnym (ang. cognate vocabulary) to słowa, które 

brzmią, lub są zapisywane identycznie lub bardzo podobnie w wielu językach i łączą 

podobieństwo formalne z semantycznym. Zauważamy je najczęściej w językach bliskich 

typologicznie, gdyż zakłada się, że wyrazy takie miały wspólnego przodka - wyraz w języku, 

od którego te języki pochodzą (łac. cognatus = pokrewny). Istnieją jednak też w językach 

odległych typologicznie, takich jak angielski i polski, głównie ze względu na historyczne 

procesy kontaktu językowego i zapożyczenia. Zakłada się, że istnienie kognatów dla danej 

pary języków może być pomocne przy uczeniu się języka drugiego, jeśli uczący się je 

dostrzega. Jako metodyka nauczania języków interesowało mnie, jakie czynniki mogą 

wpływać na dostrzeganie i użycie kognatów oraz czy podobną wrażliwość na podobieństwo 

języków, jak u osoby wielojęzycznej, da się u uczniów wyćwiczyć.  

Kognaty są ostatnio częstym przedmiotem badań, jednak występują znaczące różnice w 

podejściu do takiego słownictwa, w metodologii badań, a nawet w samych sposobach 

definiowania tego słownictwa w zależności od dziedziny, która się nim zajmuje. Temat ten 

jest inaczej postrzegany i inaczej badany w językoznawstwie historycznym i stosowanym, w 

psycholingwistyce i w badaniach kontaktu językowego. Moim celem było przedstawić te 

różne podejścia w jednej książce i wykorzystać wiedzę o kognatach płynącą z różnych 

dziedzin w moich badaniach. Przedstawiona tu monografia jest najprawdopodobniej jedną z 

nielicznych łączących perspektywy językoznawcze, psycholingwistyczne, socjolingwistyczne 

oraz edukacyjne czyli przedstawiających zagadnienie kognatów w bardzo szerokim ujęciu. 

Monografia dotyczy głównie słownictwa pokrewnego/ ekwiwalentnego polsko-angielskiego i 

użycia go przez osoby dwu i wielojęzyczne uczące się angielskiego, jednak omawia 

uniwersalne procesy kontaktu językowego w skali makro (społecznej) i mikro (związanej z 

kontaktem językowym w umyśle użytkownika języka). W założeniu, badania przedstawione 

w książce mogą służyć za przykład dla innych par i grup języków.  

Książka składa się z piętnastu rozdziałów w czterech głównych częściach. Część pierwsza, 

stanowi wprowadzenie dla rozważań dotyczących słownictwa w dalszych częściach książki. 

Rozdział pierwszy otwiera szczegółowa dyskusja terminologii używanej w badaniach 

dwujęzyczności, wielojęzyczności i w badaniach nad przyswajaniem języka. Przedstawiam tu 

różnorodne definicje i klasyfikacje jednojęzyczności, dwujęzyczności, wielojęzyczności i 

różnojęzyczności (pojęcia używanego w Unii Europejskiej). Dzielę pojęcia i definicje na te 

odnoszące się do użytkowników języka i te odnoszące się do zjawisk społecznych. Wskazuję 

jak niejednoznaczne bywają terminy „język pierwszy” i “język drugi/ trzeci” używane w 

literaturze, kiedy weźmie się pod uwagę wielość kontekstów i wzorców przyswajania 

języków. W rozdziale drugim, prezentuję rodzaje nastawienia do zjawiska dwu- i 

wielojęzyczności w badaniach nad językiem, jak i szeroki wachlarz postaw społecznych, w 

tym uprzedzeń, w stosunku do osób dwu i wielojęzycznych. Postawy te, związane z prestiżem 

języków i globalnością użycia języka angielskiego, różnią się pomiędzy Europą Zachodnią a 

Centralną. Wskazuję tu też na procesy przemian społecznych w Polsce, od wielojęzyczności 

w czasach Jagiellonów, przez elitarną wielojęzyczność w czasach rozbiorów, aż po 

planowaną politykę jednojęzyczności w społeczeństwie PRL. Na tle innych krajów Europy 

Centralnej omawiam zmiany stosunku Polaków do nauki i znajomości języków po upadku 

komunizmu. To tło społeczno-historyczne jest niezbędne dla wyczerpującego przedstawienia 

badań omawianych w ostatniej części książki, a przeprowadzonych w Polsce w latach 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i dwutysięcznych. 

Druga cześć książki skupia się na procesach kontaktu językowego w skali makro, czyli na 

poziomie społecznym i na źródłach podobieństwa pomiędzy językami. W rozdziale trzecim 

omawiam zjawisko kontaktu językowego i procesów zapożyczania oraz przedstawiam typy 

zapożyczeń językowych, skupiając się na leksykalnych. Wskazuję procesy historyczne 

kontaktu językowego, które zaowocowały zapożyczeniem wielu słów do języków 
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angielskiego i polskiego z języków o większym prestiżu (np. z łaciny), jak również 

zapożyczeniami z angielszczyzny do polszczyzny. Procesy te sprawiły, że pomimo różnic 

typologicznych, leksykony obu języków zawierają wiele tysięcy słów pokrewnych, 

omawianych szczegółowo w kolejnym rozdziale. Rozdział czwarty przedstawia definicje 

kognatów w różnych ujęciach językoznawczych i psycholingwistycznych oraz definiuje 

internacjonalizmy i „fałszywych przyjaciół” (ang. false friends). Omawiam tu też sposoby 

mierzenia formalnego podobieństwa słów, w tym dystans Levenshteina (ang. Levenshtein 

distance) używany jako miara podobieństwa, która będzie wykorzystywana w badaniach. W 

końcowej części rozdziału skupiam się na polsko-angielskich kognatach i prezentuję bazę 

takich słów oraz ich stopnie podobieństwa w oparciu o dystans Levenshteina.  

Część trzecia książki dotyczy kontaktu językowego w skali mikro, czyli w umyśle dwu i 

wielojęzycznego użytkownika języka. W szczególności dotyczy roli, jaką odgrywa 

podobieństwo między językami (ang. crosslinguistic similarity) na poziomie leksykalnym w 

przyswajaniu i użyciu języków. Rozdział piąty przedstawia pojęcie transferu językowego, jak 

i wpływów międzyjęzykowych (ang. crosslinguistic influences) w przypadku znajomości i 

użycia więcej niż dwóch języków u osób wielojęzycznych. Skupiam się tu szczególnie na 

poziomach transferu leksykalnego związanych z architekturą leksykonu mentalnego u osób 

dwu- i wielojęzycznych. Rozdział szósty przedstawia badania psycholingwistyczne nad 

sposobami przetwarzania różnych słów, w tym kognatów w leksykonie mentalnym  osób 

dwu- i wielojęzycznych. Pokazuję tu kilka modeli leksykonu mentalnego zaproponowanych 

na podstawie badania nad przetwarzaniem kognatów. Tłumaczę prawdopodobne mechanizmy 

zjawiska „efektu kognata” (ang. cognate facilitation effect), czyli szybszego przetwarzania 

kognatów, w stosunku do pozostałych słów, w tym fałszywych przyjaciół. W rozdziale 

siódmym kontrastuję te wyniki eksperymentalne z badaniami prowadzonymi w klasie 

szkolnej. Pokazuję, jak kognaty, z założenia pomocne przy nauce języków mogą pozostać 

niezauważone przez uczących się języka. Tłumaczę jakie czynniki związane z cechami 

języków i samych kognatów, jak i z osobą ucznia, mogą wpływać na korzystanie ze 

słownictwa pokrewnego.  

W rozdziale ósmym skupiam się na czynnikach językowych związanych ze słowami (np. 

część mowy, frekwencja, stopień podobieństwa kognata), na roli kontekstu zdaniowego dla 

efektu kognata i podobieństwa typologicznego języków dla zaistnienia procesów wpływów 

międzyjęzykowych (ang. crosslinguistic influences). W rozdziale dziewiątym przedstawiam 

jak czynniki związane z osobą ucznia mogą wpływać na uczenie się języków i korzystanie z 

kognatów. Szczegółowo omawiam znaczenie poziomu języka drugiego w przetwarzaniu słów 

oraz rolę częstości kontaktu z językiem dla procesów transferowych. Następnie przechodzę 

do znaczenia skumulowanego doświadczenia językowego, czyli dwujęzyczności i 

wielojęzyczności w uczeniu się języków i zauważaniu podobieństwa między językami. W 

rozdziale dziesiątym przedstawiam rolę świadomości językowej i metajęzykowej w nauce 

języków podkreślając wyjątkowość strategii międzyjęzykowych wykorzystywanych przez 

osoby wielojęzyczne. Omawiam rolę uwagi, świadomości i zauważania dla uczenia się 

języka. Kończę tę część przybliżając teorię afordancji językowych (możliwości interakcji z 

materiałem językowym) w nauce języków.   

Ostatnia, czwarta cześć książki przedstawia serię badań nad świadomością istnienia kognatów 

i ich rolą w uczeniu się języka angielskiego u Polaków: osób jednojęzycznych, 

dwujęzycznych i wielojęzycznych. Projekt badawczy, przeprowadzony na ponad tysiącu 

Polaków uczących się angielskiego, bazuje zarówno na metodach ilościowych, jaki i 

jakościowych. Sześć przedstawionych tu badań przeprowadzonych zostało w latach 1997-

2012, stanowią one jednak spójną całość, a rozdział jedenasty książki wprowadza projekt 

badawczy, przedstawia jego założenia, cele i zakres.  
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Rozdział dwunasty prezentuje dwa badania ilościowe. Wyniki pierwszego wskazują jak 

świadomość istnienia kognatów polsko-angielskich wzrasta wraz z poziomem znajomości 

języka angielskiego i jak osoby wielojęzyczne różnią się pod tym względem od 

dwujęzycznych o takim samym zapleczu językowym i statusie. W dyskusji omawiam 

czynniki związane z osobą uczącego się, a w szczególności jak wielojęzyczność pozwala 

skuteczniej wykorzystać afordancje językowe. Drugie badanie dotyczy zarówno roli 

czynników związanych z samymi słowami (dystans Levenshteina miedzy parami kognatów w 

dwóch językach, frekwencja) jak i związanych z uczącymi się (np. poziom języka, 

wielojęzyczność) na umiejętność nauczenia się i przetłumaczenia kognatów, fałszywych 

przyjaciół i innych słów z angielskiego na polski. Wyniki tego badania wskazują też na rolę 

zgadywania nieznanych kognatów w procesie uczenia się. 

Rozdział trzynasty przedstawia badania w klasie szkolnej nad dwiema grupami uczniów z 

przeciwnych krańców spektrum znajomości języka. Badanie trzecie, przeprowadzone jeszcze 

w latach dziewięćdziesiątych, tuż po upadku komunizmu, to studium przypadku młodych 

dorosłych osób, które można uznać za jednojęzyczne, uczących się angielskiego od zera 

(obecnie to badanie nie byłoby możliwe ze względu na politykę edukacyjną w Polsce). 

Badanie wskazuje, że jednosemestralny trening świadomości kognatów zdecydowanie 

zwiększa produktywność językową tych osób i powoduje użycie kognatów, których wcześniej 

nie uczyły się. Badanie czwarte sprawdza, na ile trening strategii uczenia się słów 

uzupełniony o podnoszenie świadomości językowej studentów filologii angielskiej 

(zaawansowany stopień znajomości języka) powoduje zwiększenie użycia przez nich 

kognatów w mowie i w piśmie oraz przybliża ich strategie uczenia się słownictwa do strategii 

osób wielojęzycznych, o zaawansowanej znajomości kilku języków. Badanie prowadzone 

było w połowie ubiegłego dziesięciolecia, kiedy ze względu na wcześniejsza politykę 

edukacyjną w Polsce wyraźnie zaznaczały się jeszcze wśród studentów podziały na osoby 

dwujęzyczne i wielojęzyczne. Osoby wielojęzyczne wskazywały na strategiczną rolę 

kognatów w nauce języków, a dwujęzyczne zaczynały dostrzegać potencjał kognatów dopiero 

po treningu świadomości. 

Rozdział czternasty pokazuje, że trening świadomości podobieństw językowych można 

wprowadzać też u uczniów młodszych niż dorośli, a mianowicie u młodzieży gimnazjalnej. 

Badanie piąte to eksperyment prowadzony w prywatnym gimnazjum na małej grupie uczniów 

o wysokim statusie socjoekonomicznym i poziomie języka. Badanie szóste to próba replikacji 

eksperymentu na dużej grupie uczniów ze szkoły państwowej w niewielkim mieście 

powiatowym. Eksperyment sprawdza też motywację uczniów do nauki dzięki kognatom, jak 

również stosunek nauczycieli do tej metody. Oba eksperymenty pokazują, że trening 

świadomości jest możliwy i skuteczny u uczniów młodszych, a dodatkowo, że zwiększa ich 

motywację do nauki języka.  

Rozdział piętnasty podsumowuje wyniki badań oraz odpowiedzi na główne pytania 

badawcze. Przedstawia wnioski i rekomendacje do pracy z uczniami, które mogą być jednak z 

powodzeniem przeniesione na grunt edukacyjny w innych krajach i kontekstach. 

Podsumowując, wykazuję, że kognaty można badać z bardzo wielu perspektyw 

metodologicznych i wskazuję jak można ich użyć w praktyce edukacyjnej. Mam nadzieję, że 

dzięki szerokiemu ujęciu moja książka będzie istotnym wkładem w dziedzinę badań nad 

wpływami miedzyjęzykowymi i podobieństwem języków w zakresie słownictwa. Zgodnie z 

moją wiedzą, żadna inna praca nie omawia zagadnienia kognatów z tylu różnych perspektyw 

teoretycznych i empirycznych, dlatego zdecydowałam się wydać ją w brytyjskim 

wydawnictwie Multilingual Matters, dzięki czemu będzie dostępna szerokiemu gronu 

czytelników zainteresowanych tą tematyką. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Moje zainteresowania naukowo-badawcze i popularyzatorskie można podzielić na cztery 

główne nurty: kontakt języka angielskiego i polskiego, wielojęzyczność oraz zjawiska 

transferu i wpływów międzyjęzykowych, aspekty nauczania języków oraz badania nad 

dwujęzycznością dziecięcą w warunkach naturalnych. Omówię je pokrótce wraz ze 

wskazaniem publikacji i innych form działalności naukowej związanych z każdym z 

powyższych obszarów.  

Kontakt języka angielskiego i polskiego 

Pierwszy obszar to kontynuacja tematu podjętego w pracy doktorskiej, czyli intensywnego 

kontaktu językowego między polskim, a angielskim i wpływów języka angielskiego na 

polszczyznę końca dwudziestego i początku dwudziestego pierwszego wieku. Ten nurt 

zaowocował publikacją książek opartych na doktoracie, czyli monografii A study of the 

lexico-semantic and grammatical influence of English on the Polish of the younger generation 

of Poles (19-35 years of age) (wyd. Dialog, 2000) oraz Korpus języka mówionego młodego 

pokolenia Polaków (19-35 lat) (wyd. Dialog, 2000). Z powyższym tematem związany jest 

również artykuł zatytułowany Badania nad wpływem języka angielskiego na polszczyznę 

mówioną młodego pokolenia Polaków (19-35 lat) opublikowany w Poradniku Językowym w 

2006 roku oraz rozdział w monografii pod redakcją A. Duszak, E Gajek i U. Okulskiej, 

dotyczącej korpusów językowych w badaniach kontrastywnych. Tytuł rozdziału to Wpływ 

języka angielskiego na polszczyznę mówioną młodego pokolenia Polaków (19-35 lat) (wyd. 

Universitas, 2006). Publikacje tu przytoczone podsumowują i przybliżają w krótkiej formie 

artykułu wyniki badań doktorskich. Powyższe publikacje są dość często cytowane, 

szczególnie przez autorów polskich. Obecnie nie prowadzę już prac w tym zakresie, jednak 

doświadczenia i wiedza zdobyte w trakcie badań nad kontaktem językowym i korpusami 

języka wpłynęła na kształt monografii omówionej powyżej, a szczególnie jej części drugiej.   

Wielojęzyczność oraz zjawiska transferu i wpływów miedzyjęzykowych  

Drugi, zasadniczy obszar badań, któremu poświęciłam wiele publikacji, na czele z 

monografią habilitacyjną, to zagadnienia dwujęzyczności i wielojęzyczności, szczególnie tej 

osiąganej poprzez naukę w klasie. Tu większość moich prac wiąże się z badaniem roli 

kognatów w nauczaniu języków oraz badaniem czynników indywidualnych ucznia (i 

nauczyciela), które wpływają na świadomość i postrzeganie podobieństw między językami. 

Pierwsza część artykułów z tego zakresu tematycznego to rozdziały w monografiach 

wieloautorskich publikowanych w Polsce, nakreślające zakres badań oraz przybliżające 

zjawisko wielojęzyczności. Tu wyróżnić możemy wczesne rozdziały Latent bilingualism and 

language learning w tomie pod redakcją J. Arabskiego (wyd. UŚ, 2001), Na drodze ku 

różnojęzyczności: podnoszenie świadomości językowej przy nauczaniu słownictwa na 

przykładzie języka angielskiego w tomie pod redakcją A. Niżegorodcew i M. Jodłowiec (wyd. 

UJ, 2007) oraz Positive transfer and motivation in teaching cognate vocabulary znów w 

tomie pod redakcją J. Arabskiego (wyd. Oficyna Wydawnicza WW, 2007). Kolejne artykuły 

prezentują badania, których aspekty omawia też książka habilitacyjna. Wyróżnić tu możemy 

publikacje dotyczące badań podnoszenia świadomości kognatów u osób dorosłych, takie jak 

Raising Awareness of Cognate Vocabulary as a Strategy in Teaching English to Polish Adults 

opublikowane w 2009 w czasopiśmie wydawnictwa Routlege (Taylor & Francis) Innovation 

in Language Learning and Teaching (niestety nie wymienione na liście MNiSW), oraz dwie 

publikacje w monografiach wieloautorskich Promoting Plurilingual Competence in Polish 

Learners of English w książce pod redakcją H. Komorowskiej (wyd. FRSE, 2011) oraz 

Awareness of Cognate Vocabulary and Vocabulary Learning Strategies of Polish 

Multilingual and Bilingual Advanced Learners of English w monografii o zasięgu 

międzynarodowym pod redakcją J. Arabskiego i A. Wojtaszka (wyd. Multilingual Matters, 
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2011). Artykuł o treningu kognatów u uczniów nastoletnich z 2012 roku Plurilingualism and 

Polish teenage learners of English znajdziemy online w czasopiśmie Linguarum Arena 

wydawanym przez Uniwersytet w Porto (niestety nie wymienione na liście MNiSW). Część z 

tych artykułów, szczególnie te w czasopismach, są cytowane w publikacjach krajowych i 

zagranicznych. Prac tych nie omawiam dokładniej, gdyż ich wyniki dotyczą zagadnień już 

omówionych w sekcji powyżej, dotyczącej monografii. 

Tematem, który mnie zafascynował jest zastosowanie teorii afordancji, powstałej w latach 

siedemdziesiątych w nurcie psychologii perceptualnej, do aspektów przyswajania języka. 

Teoria afordancji zakłada, że organizm wchodzi w interakcję ze środowiskiem poprzez 

reagowanie na bodźce środowiskowe, które zauważa i wykorzystuje do swoich potrzeb. 

Zastosowanie tej teorii w językoznawstwie wywodzi się z założenia, że języki są też 

swoistym środowiskiem, a uczący się i użytkownicy języków mogą, ale nie muszą, wchodzić 

w interakcję z ich elementami (słownictwem, strukturami) i wykorzystywać je w nauce i 

produkcji językowej. Kluczowe jest tu zauważenie owych elementów i ich potencjału 

(afordancji) dla dalszego funkcjonowania językowego. Afordancje związane z kognatami 

najczęściej zauważają i wykorzystują osoby wielojęzyczne. Temu zagadnieniu poświęciłam 

serię trzech artykułów w monografiach wieloautorskich. Są to Rozwój różnojęzyczności w 

kształceniu neofilologicznym w świetle teorii afordancji językowych w książce pod redakcją 

H. Komorowskiej (wyd. Academica SWPS, 2011) oraz rozdziały w dwóch monografiach o 

zasięgu międzynarodowym: Language awareness in using cognate vocabulary: the case of 

Polish advanced students of English in the light of the theory of affordances pod redakcją J. 

Arabskiego i A. Wojtaszka (wyd. Multilingual Matters, 2010) oraz Awareness and 

affordances. Multilinguals versus bilinguals and their perceptions of cognates pod redakcją 

G. De Angelis i J-M. Dewaele (wyd. Multilingual Matters, 2011). Dwa ostatnie artykuły, 

dotyczące badań przeprowadzonych na dużych grupach uczących się angielskiego, są dość 

szeroko cytowane. Najnowszą publikację z zakresu badań nad afordancjami jest rozdział 

napisany wraz z K. Mieszkowską zatytułowany Is A2 in German Better than B2 in French 

when Reading Danish? The Role of Prior Language Knowledge when Faced with an 

Unknown Language w monografii o zasięgu miedzynarodowym pod redakcją G. De Angelis, 

U. Jessner i M. Kresic (wyd. Bloomsbery, 2015). Dotyczy czynników, które wpływają na 

rozumienie tekstu w nieznanym dotąd, kolejnym języku. Badanie przeprowadziłyśmy wśród 

osób wielojęzycznych o takim samym języku pierwszym i takim samym poziomie języka 

drugiego, a różnych językach trzecich i ich poziomach.   

Zainteresowania aspektami wielojęzyczności zaowocowały wstąpieniem w 2009 roku do 

międzynarodowej organizacji International Association of Multilingualism (IAM) i czynnym 

udziałem w cyklicznych konferencjach tej organizacji. We wrześniu 2011 miałam zaszczyt 

zorganizować na Uniwersytecie Warszawskim konferencję IAM, The 7th International 

Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism (ok. 120 uczestników, w tym 

100 z zagranicy). Wstąpienie do IAM zaowocowało rozwojem współpracy międzynarodowej 

i wydaniem wraz z G. De Angelis (najpierw University of Bolzano, Włochy, teraz Trinity 

College Dublin, Irlandia) dwóch ważnych publikacji. Pierwsza to redakcja specjalnego 

wydania International Journal of Multilingualism  (lista ERIH) z 2012 roku poświęconego 

czynnikom społecznym i afektywnym w badaniach nad wielojęzycznością. W tym wydaniu 

znajdziemy też mój artykuł napisany wspólnie z D. Gabryś-Barker, a zatytułowany 

Multilingual learning stories: threshold, stability and change. W jakościowym badaniu 

narracji uczniów pokazujemy jak poziom języka trzeciego i wczesne rozpoczęcie nauki 

wpływają na motywację osób wielojęzycznych do nauki tego języka i kolejnych oraz na 

zauważanie podobieństw między językami. Świadomości językowej i świadomości 

podobieństw międzyjęzykowych poświęcony jest też mój kolejny artykuł, który ukazał się w 

International Journal of Multilingualism  (ERIH) w 2014 roku, a zatytułowany jest Does 

multilingualism influence plurilingual awareness of Polish teachers of English? Wykazuję tu 



7 
 

na próbie ponad dwustu trzydziestu nauczycieli języka angielskiego, że świadomość 

podobieństw między językami i chęć ich wykorzystania przy uczeniu jest ściśle skorelowana 

z poziomem ich języka trzeciego i kolejnych języków, które znają.  Oba artykuły są cytowane 

w publikacjach polskich i zagranicznych. 

Ważna publikacja dotycząca wielojęzyczności, która powstała we współpracy 

międzynarodowej to wydana w 2014 roku w Multilingual Matters książka pod redakcją moją i 

G. De Angelis Teaching and Learning in Multilingual Contexts: Sociolinguistic and 

Educational Perspectives. Książka dotyczy aspektów kształcenia językowego w 

społeczeństwach wielojęzycznych. 12 rozdziałów zostało napisanych przez autorów z Irlandii, 

Kanady, Szwecji, Polski, Włoch, Szwajcarii, Chorwacji, Austrii i Niemiec. Wraz z moją 

współredaktorką, opatrzyłyśmy tę książkę kilkunastostronicowym wstępem, przybliżającym 

zagadnienia edukacji w wielojęzycznych społeczeństwach oraz epilogiem podsumowującym 

aspekty polityki językowej i jej przejawy widoczne w kształceniu językowym i kształceniu 

nauczycieli. Książka doczekała się już pozytywnych recenzji w czasopismach zagranicznych i 

polskich (m.in. w International Journal of Bilingual Education and Bilingualism i Studies in 

Second Language Learning and Teaching). 

Obecnie, w ramach zainteresowań wielojęzycznością uczestniczę w europejskim programie 

współpracy międzynarodowej COST Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe: 

Opportunities and Challenges, realizowanym w latach 2013-2017. Jestem członkiem zarządu 

programu, jednym z dwóch przedstawicieli polskich w komitecie zarządzającym 

mianowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2013-2015 pełniłam w 

programie funkcję koordynatora do spraw STSM (Short Term Scientific Missions), krótkich 

programów badawczych realizowanych w ramach projektu. Obecnie współprowadzę jedną z 

czterech grup roboczych (WG7) „New Speakers and Multilingual Competence”. Zostałam też 

zaproszona do międzynarodowej sieci akademickiej „Network on Multilingualism” 

organizowanej przez Institute for Multilingualism (wspólne przedsięwzięcie fińskich 

University of Vaasa i Åbo Akademi University). Projekt realizowany w latach 2015-2016 

łączy ekspertów z Europy i Ameryki. Wiedzę o wielojęzyczności staram się też 

popularyzować poprzez teksty dla nauczycieli w czasopiśmie Języki Obce w Szkole. W 2015 

opublikowałam artykuł Na drodze ku wielojęzyczności. Rozwój słownictwa uczniów w 

oparciu o język angielski. Jest on dostępny online na stronie czasopisma. 

Aspekty nauczania języków, w tym nauczanie dwuprzedmiotowe 

Kolejnym ważnym filarem mojej działalności jest nauczanie języków, wraz z nauczaniem 

dwujęzycznym i międzyprzedmiotowym. Widać to zarówno w tematyce zajęć, jakie 

prowadzę dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, jak i w publikacjach dydaktycznych. 

Jestem współautorką czterech serii podręczników do szkoły podstawowej (Wydawnictwo 

Szkolne PWN) oraz do gimnazjum i liceum (Macmillan Polska), które były rekomendowane 

do użytku szkolnego. W latach 2009-2015 sprawowałam funkcję Pełnomocnika Dyrektora IA 

UW do spraw kształcenia nauczycieli a w ramach działalności naukowo-dydaktycznej w 

latach 2005-2014 sprawowałam z ramienia IA UW funkcję opiekuna naukowego Zespołu 

Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, gdzie między innymi zrecenzowałam ponad 110 prac 

dyplomowych i przewodniczyłam ponad 260 egzaminom dyplomowym dla specjalizacji 

język angielski. W latach 2011-2015 występowałam jako ekspert zewnętrzny dla Instytutu 

Badań Edukacyjnych (IBE), uczestniczyłam też w tworzeniu narzędzi pomiarowych do badań 

trzecio- i szóstoklasistów IBE.  

Wśród publikacji naukowych dotyczących aspektów nauczania szkolnego wyróżnić możemy 

rozdział w monografii o zasięgu międzynarodowym pod redakcją J. Arabskiego i A. 

Wojtaszka (wyd. Springer, 2011), zatytułowany Do we need to teach culture and how much 

culture do we need? Omawia on sposoby pokazywania zagadnień kultury w podręcznikach 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9laLAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=info:1WH64oVj0JkJ:scholar.google.com&ots=7VW7FK7b43&sig=bDk_J_0Ag2l002bvyxsWe7n2UkE
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9laLAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=info:1WH64oVj0JkJ:scholar.google.com&ots=7VW7FK7b43&sig=bDk_J_0Ag2l002bvyxsWe7n2UkE
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szkolnych i pokazuje badanie przeprowadzone na dużych grupach polskich gimnazjalistach i 

nauczycielach języków (ponad dwustu trzydziestu uczniów i nauczycieli) wykazujące 

znaczące różnice w potrzebach uczniów w zglobalizowanym świecie i podejściu nauczycieli 

do nauczania kultury.  

Zagadnieniem związanym z nauczaniem języków, poruszanym w moich badaniach oraz pracy 

dydaktycznej i popularyzatorskiej jest zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe 

czyli CLIL (Content and Language Integrated Learning). Podręczniki, których jestem 

współautorką zawierają liczne elementy międzyprzedmiotowe, o ich użyciu w pracy z 

dziećmi nauczam też w Instytucie Anglistyki UW. W kwietniu 2010 roku zorganizowałam 

konferencję naukowo-dydaktyczną poświęconą zagadnieniom CLIL w nauczaniu 1st CLIL 

Conference współorganizowaną przez Instytut Anglistyki i Zespół Kolegiów Nauczycielskich 

w Ostrołęce, (ok. 50 uczestników). W tym samym roku zostałam zaproszona do udziału w 

międzynarodowym spotkaniu ekspertów na temat kształcenia nauczycieli CLIL European 

Framework for CLIL Education, w ramach projektu CLIL-CD organizowanym przez 

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych ECML przy Radzie Europy w Graz, w Austrii.  

W ramach działalności popularyzatorskiej współredagowałam też wraz z M. Woynarowską-

Soładan wydanie specjalne Języków Obcych w Szkole poświęcone CLIL w polskich szkołach. 

Można tam znaleźć trzy teksty, których jestem współautorką, a które przybliżają metodę 

CLIL i pokazują dobre praktyki w nauczaniu tą metodą. W roku 2014 prowadziłam serię 

warsztatów dla studentów i nauczycieli poświęconą CLIL w nauczaniu wczesnoszkolnym 

oraz uczestniczyłam w wizycie studyjnej na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii w ramach 

projektu „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim” 

prowadzonym na Wydziale Pedagogiki UW. W Jyväskylä wygłosiłam wykład gościnny 

„Affectivity in bilingual mathematics and science classes in elementary school”.  

Czynniki afektywne w nauczaniu CLIL u dzieci były również przedmiotem moich dwóch 

badań przedstawionych w publikacjach naukowych. Pierwsza z nich to CLIL lessons in the 

upper-primary: the interplay of affective factors and CALP w monografii o zasięgu 

międzynarodowym pod redakcją D. Gabryś-Barker i J. Bielskiej (wyd. Multilingual Matters, 

2013). Drugie badanie, przeprowadzone wspólnie z M. Foryś, zostało wydane w 2015 roku w 

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism (JCR, impact factor 1,027) i 

nosi tytuł They learn the CLIL way, but do they like it? Affectivity and cognition in upper-

primary CLIL classes. Oba dotyczą niechęci niektórych dzieci ze szkół prywatnych do nauki 

przedmiotów w języku obcym. W drugim artykule wykazujemy na próbie stu czterdzieściorga 

dzieci, że brak odpowiedniego poziomu języka potrzebnego do opanowania wiedzy 

przedmiotowej może grozić wystąpieniem u dzieci zjawiska tzw. bezradności intelektualnej. 

Jest to jedna z pierwszych publikacji w nurcie badań nad CLIL, przedstawiających negatywną 

afektywność związaną z problemami językowymi uczniów. 

Badania nad dwujęzycznością dziecięcą w warunkach naturalnych. 

Swoistym przełomem w mojej karierze naukowej było zaproszenie do wzięcia udziału w 

projekcie badań nad dwujęzycznością dziecięcą w warunkach naturalnych. Projekt 

międzynarodowy niewspółfinansowany zatytułowany „Rozwój poznawczy i językowy polskich 

dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej – szanse i zagrożenia” (nr dec. MNiSZW 

809/N-COST/2010/), realizowany był w latach 2010-2015 na Wydziale Psychologii UW 

(kierownik dr hab. Ewa Haman) we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim (kierownik dr 

Zofia Wodniecka). Dwujęzyczność dziecięca jest tematem wciąż stosunkowo nowym w 

badaniach światowych, a literatura przedmiotu na temat dwujęzycznych dzieci polskich jest 

bardzo ograniczona i często sprowadza się do studiów przypadku. Projekt, w którym brałam 

udział jako jeden z głównych wykonawców, dotyczył badania ponad dwustu dzieci w wieku 

przedszkolnym polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii i porównania z podobnie liczna 
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grupą dzieci jednojęzycznych polskich. Jego głównym celem było stworzenie narzędzi 

badawczych, które pozwolą odróżnić naturalne opóźnienia wynikające z przyswajania dwóch 

języków od symptomów specyficznych zaburzeń rozwoju językowego. Opis projektu 

dostępny jest w artykule opublikowanym w 2012 roku w Neofilologu PTN, pod tytułem 

Dwujęzyczność u progu edukacji szkolnej – interdyscyplinarny projekt badawczy. Jestem 

pierwszym autorem tego artykułu, a współautorami są kierownicy i wszyscy aktywni 

członkowie projektu badawczego.   

Projekt był też polskim wkładem w europejski program współpracy międzynarodowej COST 

Action IS0804 “Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the 

Road to Assessment” realizowanym w latach 2008-2013. W tym programie brałam udział 

jako członek grupy roboczej WG2 Narrative and Discourse, gdzie prowadzone były prace 

dotyczące stworzenia narzędzi do oceny narracji i dyskursu dzieci w wieku 4;5-10 lat. Dzięki 

udziale w obu projektach jestem współautorką polskiej wersji narzędzia do badania dyskursu 

dzieci wielojęzycznych (wraz z D. Kiebzak-Manderą i M. Białecką-Pikul z UJ) 

MAIN Multilingual Assessment Instrument for Narratives: Polish Version © opublikowanego 

w ZAS Papers in Linguistics 56 w Berlinie. Narzędzie dostępne jest online do celów 

badawczych. Jestem też promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich 

związanych z zagadnieniem narracji i dyskursu dzieci dwu i jednojęzycznych. Jeden z nich 

realizowany jest w Instytucie Anglistyki UW, drugi na Wydziale Psychologii UW. 

Innym ważnym aspektem mojej pracy w zespole, związanym też z popularyzacją badań nad 

dziećmi dwujęzycznymi było współorganizowanie w maju 2013 roku międzynarodowej 

konferencji naukowej zamykającej Program COST Action IS0804. Pełniłam tu rolę jednego z 

czterech głównych organizatorów. Konferencja była organizowana we współpracy z 

Instytutem Psychologii UJ, Instytutem Badań Edukacyjnych i Wydziałem Psychologii UW. 

Jej tytuł to Zaburzenia językowe dziecka w kontekście wielojęzyczności/ Child Language 

Impairment in Multilingual Contexts, a odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim, (ok. 400 

uczestników, 120 z zagranicy). Do udziału w konferencji zaprosiliśmy ok. 250 

praktykujących polskich logopedów, pedagogów i psychologów. 

Udział w powyższych projektach pozwolił mi nie tylko zagłębić się w zupełnie nową 

dziedzinę badań, ale również poznać walory pracy w dynamicznym, interdyscyplinarnym 

zespole skupiającym psychologów, psycholingwistów i językoznawców, co daje unikalną 

szansę konsultacji badań ze specjalistami z wielu pokrewnych dziedzin i rozwoju warsztatu 

metodologicznego. Opracowanie wyników badań zakrojonych na szeroką skalę wymaga 

zarówno wiedzy, jaki i czasu. Częściowe wyniki badań nad dziećmi dwujęzycznymi 

pokazywane były na wielu konferencjach międzynarodowych, systematycznie 

przygotowywane są też ich publikacje.  

W połowie 2014 roku otrzymałam też własny grant badawczy z Narodowego Programu 

Rozwoju Humanistyki (NPRH), Moduł 1.2 (we współpracy międzynarodowej, Nr 

0094/NPRH3/H12/82/2014). Projekt, realizowany w latach 2014-2017 na Wydziale 

Neofilologii UW, zatytułowany jest Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i 

dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej 

Brytanii. Wykonawcami projektu są doktorzy i doktoranci z Uniwersytetu Warszawskiego, 

Jagiellońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracujemy z 

profesorami z City University London i University of Reading w Wielkiej Brytanii. Celem 

projektu jest dokładniejsza językoznawcza analiza wybranych danych z projektu 809/N-

COST/2010 w celu stworzenia profilu językowego polskich dzieci dwujęzycznych, który 

byłby przydatny logopedom, pedagogom i terapeutom językowym pracującym z dziećmi 

dwujęzycznymi. Dodatkowym celem projektu jest aktywne włączenie młodych naukowców i 

doktorantów w nowatorskie badania naukowe. Przez rok trwania projektu prezentowaliśmy 

nasze wyniki na prestiżowych międzynarodowych konferencjach w kilku krajach Europy i w 
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USA, powstają też artykuły. W 2015 roku opublikowaliśmy dane dotyczce profilu 

fonologicznego dzieci Phonological development in the home language among early Polish-

English bilinguals w prestiżowyn Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic 

Sciences (współautorzy: M. Marecka, M. Wrembel, D. Zembrzuski, i A. Otwinowska). W 

ramach popularyzacji badań we wrześniu 2015 roku wygłosiłam wykład gościnny „Childhood 

bilingualism. What is the balance of gains and losses?” w Trinity College Dublin, 

Department of Clinical Speech and Language Studies. Współautorkami wykładu były dr hab. 

E. Haman i dr Z. Wodniecka. Wykład przeznaczony był dla naukowców i ok. 40 irlandzkich 

logopedów, terapeutów i pedagogów pracujących z dziećmi polskich emigrantów w Irlandii.  

Recenzowanie projektów i prac naukowych 

Ważnym aspektem mojej pracy naukowej, który pozwala na dalszy rozwój, jest praca 

recenzenta artykułów i projektów. W latach 2012-2015 recenzowałam artykuły (peer revievs) 

w pismach z listy JCR: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism (wyd. 

Routlege, Taylor & Francis Group), z listy międzynarodowej ERIH: International Journal of 

Multilingualism (wyd. Routlege, Taylor & Francis Group); Journal of Immersion and 

Content-Based Language Education (wyd. John Benjamins) oraz Studies in Second Language 

Learning and Teaching (wyd. UAM). W 2015 roku byłam recenzentem zewnętrznym raportu 

Instytutu Badań Edukacyjnych z badania BUNJO (Badanie Kompetencji Języka Angielskiego 

Uczniów Gimnazjum). W latach 2013-2015 dla Narodowego Centrum Nauki recenzowałam 

projekty jako ekspert zewnętrzny w konkursach Opus 4, Preludium 4, Harmonia 5, Opus 8, 

Preludium 8 i Opus 9, a w 2014 roku zostałam zaproszona do wzięcia udziału w Panelu 

Ekspertów HS2 Narodowego Centrum Nauki przy ocenie wniosków w konkursach Preludium 

7 i Sonata 7. 

Podsumowanie 

Podsumowując, jestem autorką 3 książek i 24 artykułów naukowych opublikowanych po 

doktoracie. Moje prace od 2000 roku były cytowane 77 razy (cytowania bez autocytowań 

według Publish or Perish), a mój obecny index Hirsha wynosi 6.  

Brałam aktywny udział w 37 prezentacjach na 32 na prestiżowych konferencjach krajowych i 

międzynarodowych (m. in. International Conference On Foreign/Second Language 

Acquisition, International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, 

EUROSLA - Conference of the European Second Language Association, AILA World 

Congress of Applied Linguistics, AMLaP: Architectures and Mechanisms of Language 

Processing, AAAL - The American Association for Applied Linguistics Conference, ISB – The 

International Symposium on Bilingualism). Biorę czynny udział w projektach naukowych 

polskich i zagranicznych, w recenzowaniu artykułów i projektów naukowych oraz w 

popularyzacji wyników badań.  

W ramach działalności naukowo-dydaktycznej, w latach 2005-2014 sprawowałam z ramienia 

IA UW funkcję opiekuna naukowego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. Jestem 

też współautorką czterech serii podręczników szkolnych używanych w polskich szkołach 

podstawowych i średnich w latach 2000-2015. W IA UW wypromowałam 15 magistrów i 

jestem obecnie promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich na 

Uniwersytecie Warszawskim.  

 

http://ifa.amu.edu.pl/eurosla22/

