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PROF. ZW. DR HAB. HALINA WIDŁA                                     KATOWICE, 31.03.2019 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marty Wojakowskiej 

 

Développer la compétence plurilingue et pluriculturelle en classe de Français sur 

Objectifs Spécifiques (exemple du français de la diplomatie) 

 

 

 

Praca autorstwa mgr Marty Wojakowskiej dotyczy rozwijania kompetencji różnojęzycznej i 

różnokulturowej w kształceniu językowym dla potrzeb zawodowych (na przykładzie języka 

francuskiego dla przyszłych dyplomatów). Autorka stawia sobie za cel opis możliwych 

sposobów wdrażania takich działań dydaktycznych, które pomagają wykształcić wrażliwość 

interkulturową na lekcji języka francuskiego dla dyplomatów, bądź, co wydaje się częstszym 

celem, wrażliwość tę ugruntować i rozwijać. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że akurat ta 

grupa odbiorców kompetencję tę już posiadła. Jak się jednak okazuje, to optymistyczna teoria.  

Cóż więc powiedzieć o innych uczących się języków, a przecież funkcjonujemy wszyscy w 

realiach zglobalizowanego świata i staramy się sprostać jego wyzwaniom. 

 

Dlatego temat pracy jest w mojej opinii uzasadniony a diagnoza, przedstawienie i 

usystematyzowanie sposobów działań dydaktycznych uwzględniających kulturową wrażliwość 

– bardzo potrzebne. Nie chodzi bowiem wyłącznie o ułatwianie w ten sposób zdobywania 

poszczególnych językowych kompetencji, ale również, a może przede wszystkim, o osadzenie 

nauczania języków w kontekście zrozumienia inności, która staje się trwałym elementem 

naszych społecznych relacji. Droga do zrozumienia wiedzie więc przez język nie tylko w 

dosłownym ujęciu, ale w najszerzej rozumianym kontekście - akceptacji. Z treści pracy 

niezbicie wynika, że Autorka jest w pełni świadoma tych wyzwań i do sprostania takim celom 

zamierza się przyczynić. 

 

Doświadczenie niezbędne do podjęcia się tego wyzwania zdobyła Doktorantka w Kolegium 

Europejskim działającym w Natolinie. Ta międzynarodowa szkoła kształci studentów z 

różnych krajów. Na witrynie Kolegium przeczytałam, że „zajęcia prowadzone są w dwóch 

językach: angielskim i francuskim, co podkreśla międzynarodowy charakter uczelni i sprzyja 

tworzeniu wielokulturowego środowiska w campusie. Wszyscy studenci, którzy chcą podnieść 
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swoje kompetencje językowe, aby móc w pełni korzystać z przekazywanej wiedzy, mogą brać 

udział w zajęciach pogłębiających wiedzę z zakresu urzędowych języków Unii Europejskiej 

oraz wybranych języków obcych”. Kadra Uczelni jest międzynarodowa. Gdzie więc, jak nie na 

takiej uczelni, podejmującej wszelkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii 

Europejskiej, kształcącej dyplomatów, podejmować próbę badań nad sposobami pogłębiania 

wrażliwości interkulturowej na lekcjach języków obcych? 

 

Oceniana praca liczy 287 stron (wliczając 40 stron aneksów) i składa się ze wstępu, 5 

rozdziałów, konkluzji, streszczeń w trzech językach, wielojęzycznej bibliografii liczącej 193 

pozycje oraz list: używanych akronimów, tabel i ilustracji. 

 

W pierwszym rozdziale pracy  (L’enseignement du français à des publics professionnels en tant 

qu’objet d’études) Doktorantka podjęła próbę uporządkowania gąszczu terminologicznego, 

który, choć w zamyśle kolejnych badaczy miał rozjaśniać cele nauczania języków 

specjalistycznych, w rzeczywistości to pojęcie zaciemniał. Autorka nie ogranicza się do 

chronologicznego porządku zaistnienia kolejnych terminów w literaturze przedmiotu, ale 

wyjaśnia przyczyny takiej zamiany – z reguły chodzi tu o położenie akcentu na jeden z celów 

lub potrzebę odbiorcy. Smutna refleksja dotyczy stwierdzenia, że po wielu próbach przyjęto 

opcję, będącą kalką z języka angielskiego (language for specific purposes) – a więc Langue sur 

Objectifs Spécifiques. Jedyne do tej pory uszczegółowienie  tego terminu - langue à visée 

professionnelle – również zostało dokładnie omówione w tekście.  

 

Prezentacja poszczególnych terminów jest nie tylko dokładna, ale, co bardzo ważne w tego 

typu pracach niepozbawiona własnych opinii i komentarzy. Brak mi jednak w tym opisie 

ważnego nazwiska znanego leksykologa i leksykografa, Pierre’a Lerat, wspomnianego jedynie 

przez cytowanie z drugiej ręki (za: Florence Mourlhon-Dallies, 2003). W liczącej 193 pozycje 

bibliografii brak choćby najczęściej cytowanej już kanonicznej monografii wspomnianego 

autora „Les langues spécialisées” (PUF, collection Linguistique nouvelle, 1995). Tymczasem 

to temu emerytowanemu już profesorowi z Université Paris XIII zawdzięczamy 

rozpropagowanie problematyki różnic między językiem ogólnym a specjalistycznym oraz 

wynikające z tego dydaktyczne implikacje. W późniejszym czasie Profesor skupił się na 

tłumaczeniu języków specjalistycznych, zwłaszcza prawniczego. 
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Wracając do opisu zawartego w pierwszym rozdziale, logiczną konsekwencją wywodu 

Doktorantki jest przedstawienie konkretnego przykładu: podręcznika do nauczania języka 

francuskiego dla przyszłych dyplomatów: Objectif diplomatie A1/A2 : le français des relations 

européennes et internationales oraz analizą zbioru ćwiczeń Diplomatie.com przeznaczonego 

dla studentów wydziałów stosunków międzynarodowych, a co ważniejsze, płynących z takiej 

analizy wniosków. A najważniejszy wniosek uprawnia mgr Annę Wojakowską do zajęcia się 

tytułowym zagadnieniem pracy; nawet bowiem w ciekawych i jedynych przeznaczonych dla 

dyplomatów materiałach dydaktycznych brak tego, co w świetle tak specyficznego studenta 

zdawałoby się oczywiste: pluralistycznego podejścia w nauczaniu języka; również, a może 

przede wszystkim – języka specjalistycznego! I pomyśleć, że dzieje się to w czasach, gdy jako 

uzupełnienie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), Europejskie 

Centrum Języków Nowożytnych w Grazu opracowało System Opisu Pluralistycznych 

Podejść Do Języków i Kultur (FREPA). Dlatego nie dziwi, że doświadczony praktyk, do jakich 

niewątpliwie zalicza się mgr Anna Wojakowska, zwraca uwagę na ten palący problem. 

Pierwszym celem, jaki w tym kontekście stawia sobie Doktorantka, jest sprecyzowanie potrzeb 

odbiorcy. Stąd szczegółowy profil dyplomaty (por.str.47), którego opis znajdziemy w rozdziale 

drugim: Des besoins aux compétences. Le rôle des compétences dans la construction du 

programme du français de la diplomatie. Profil to trudny do szczegółowego określenia, jeśli 

wziąć pod uwagę typ i potrzeby instytucji, które współczesnych dyplomatów rekrutują. 

Absolwent szkoły dla dyplomatów posiada więc bardzo zróżnicowane, starannie wyliczone 

przez Doktorantkę, kompetencje, odbiegające od obiegowych wyobrażeń. Ci wyskoko 

wyspecjalizowani urzędnicy średniego i wyższego szczebla instytucji krajowych i 

zagranicznych, przygotowywani są do pełnienia funkcji publiczych, zdobywając ogólną 

wiedzę, specyficzne miękkie umiejętności i  oczywiście znajomość języków obcych. Ta 

ostatnia, jak zauważa mgr Anna Wojakowska, również odbiega od standardów, uwzględnia 

bowiem „określony zestaw umiejętności powiązanych z koncepcją różnojęzyczną i 

międzykulturową”. Autorka skupia się więc na tym zestawieniu, proponując go po 

szczegółowej analizie braków, jakie odkrywa we wspomnianym już jedynym podręczniku 

Objectif diplomatie A1/A2 : le français des relations européennes et internationales. Ilustracja 

nr 11 (str. 54) bardzo trafnie podsumowuje zestaw wymaganych umiejętności przed 

rozpoczęciem studiów, listę osiągnięć zdobywanych na studiach, wreszcie na tym tle 

postulowane przez Doktorantkę cztery kompetencje: rożnojęzyczną i międzykulturową, 

pragmatyczną, socjolingwistyczną i oczywiście – językową. Następnie Autorka pokazuje, jakie 
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warunki muszą być spełnione, by cele te osiągnąć. Konsekwentny wywód, wynikający ze 

znajomości teorii i własnej praktyki, prowadzi do schematu (por. str. 79) ukazującego 

wzajemne relacje kompetencji zdobywanych w ramach nauko języka francuskiego dla 

dyplomatów. Potrzeba nacisku na podejście pluralistyczne do języków i kultur została 

właściwie wyeksponowana i logicznie uargumentowana. 

W rozdziale trzecim (Opérationnalisation de la compétence plurilingue et pluriculturelle dans 

l’optique d’un Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des 

Cultures. L’exemple du français de la diplomatie) przyszedł więc moment na dokładne 

przedstawienie postulowanej w nauce francuskiego dla dyplomatów koncepcji podejść 

pluralistycznych do języków i kultur. System Opisu Pluralistycznych Podejść Do Języków i 

Kultur (FREPA) to źródło odniesienia wciąż jeszcze bardzo wąskiej grupy filologów. Dostępny 

również w polskiej wersji językowej od 2017 roku na witrynie Ośrodka Rozwoju Edukacji1, 

„zawiera zestaw narzędzi, wśród których nadrzędną funkcję pełni inwentarz Kompetencje i 

zasoby, stanowiący całościowy i częściowo ustrukturyzowany opis kompetencji i zasobów, 

które mogą być rozwijane dzięki podejściom pluralistycznym”. Na podbudowie tego opisu 

Doktorantka podjęła próbę operacjonalizacji jego założeń w autorskim programie zajęć języka 

francuskiego dla przyszłych dyplomatów. Istotne jest to, że w cząstkowych podsumowaniach 

nie ogranicza się wyłącznie do ukazania własnych propozycji, ale zwraca uwagę na 

ograniczenia i wątpliwości, jakie wzbudza zastosowanie tego nowatorskiego podejścia. 

Odwołuje się nie tylko do osobistych doświadczeń, ale znajduje ich potwierdzenie w literaturze 

przedmiotu. A świadomość zagrożeń jest istotna, bo pozwala zawczasu im przeciwdziałać. 

Autorka dostrzega paralelę - na gruncie epistemologicznym - między rolą, jaką pełni Europejski 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla dydaktyki nauczania języków obcych, a rolą 

Systemu Opisu Pluralistycznych Podejść Do Języków i Kultur dla dydaktyki wielojęzyczności. 

Dowody na rzecz tej tezy przytacza na stronach 92-136 rozprawy. Trudno się z Doktorantką 

nie zgodzić, trudno też o lepszy przykład potencjalnego ucznia, niż studenci szkoły dla 

dyplomatów. Podejrzewam, że mgr Marta Wojakowska należy do nielicznej grupy praktyków, 

którzy w polskich realiach mają sposobność zweryfikowania omawianego narzędzia. Dlatego 

z dużymi oczekiwaniami przystąpiłam do lektury kolejnego rozdziału zapowiadającego 

badania własne. 

                                            
1 https://www.ore.edu.pl/2017/12/polska-wersja-publikacji-rady-europy-system-opisu-pluralistycznych-
podejsc-do-jezykow-i-kultur/ 

https://www.ore.edu.pl/2017/12/polska-wersja-publikacji-rady-europy-system-opisu-pluralistycznych-podejsc-do-jezykow-i-kultur/
https://www.ore.edu.pl/2017/12/polska-wersja-publikacji-rady-europy-system-opisu-pluralistycznych-podejsc-do-jezykow-i-kultur/
https://www.ore.edu.pl/2017/12/polska-wersja-publikacji-rady-europy-system-opisu-pluralistycznych-podejsc-do-jezykow-i-kultur/
https://www.ore.edu.pl/2017/12/polska-wersja-publikacji-rady-europy-system-opisu-pluralistycznych-podejsc-do-jezykow-i-kultur/
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Badania empiryczne, przeprowadzone w Kolegium Europejskim w Natolinie, miały na celu 

ocenienie, na przykładzie lekcji francuskiego dla przyszłych dyplomatów, jak wprowadzone 

działania dydaktyczne wpływają na rozwój kompetencji rożnojęzycznej i międzykulturowej w 

procesie kształcenia językowego dla potrzeb zawodowych. Jak łatwo przewidzieć, narzędziem 

metodologicznym były badania w działaniu uzupełnione o obserwacje Badaczki oraz dane 

pozyskane z kwestionariuszy i portfolio studentów. Narzędzia te zostały wykorzystane 

poprawnie. Autorka poświęca w pracy sporo miejsca na opis kolejnych działań, dając tym 

samym dowód znajomości procedur i sprawności w ich stosowaniu. (por. str.139-172).  

Pytania badawcze przedstawione przez Autorkę na str. 146 rozprawy:  

1. Jakie są wyobrażenia uczniów o roli kompetencji różnojęzycznych / wielokulturowych w 

pracy przyszłych dyplomatów? 

2. Jak rozwijać kompetencje różnojęzyczne i wielokulturowe w klasie FOS dla przyszłych 

dyplomatów? 

zostały obudowane dodatkowymi pytaniami szczegółowymi pozwalającymi jeszcze dokładniej 

opisać postulowane efekty. 

 

Niedosyt budzi skala badania. Nie jest oczywiście zarzutem brak dostępu do większej ilości 

probantów. Nie znam też powodów, dla których badania nie zostały powtórzone w pracy z 

innymi grupami lub choćby dwoma kolejnymi rocznikami. Uważam jednak, że takie 

uwarunkowania rzutują na jakość wniosków, z konieczności ostrożniejszych, utrudniają 

interpretację wyników i w rezultacie osoba czytająca pracę odbiera te badania bardziej jako 

niezwykle obiecujące badania wstępne. Autorka broni się umiejętnie, opisując szczegółowo 

probantów i kontekst badania (por. str. 149) Przekonuje nie bez racji, że uwarunkowania, w 

jakich przyszło Jej pracować, tworzą typową „Europę w miniaturze”. Pokazują to badania nt. 

Portfolio. Dlatego opis rezultatów przedstawiony w rozdziale V (str. 180 – 217) jest 

wiarygodny, natomiast sumaryczne rezultaty post-testu (str. 213 i dalsze) mogłyby z 

powodzeniem ograniczyć się do ilości osób przebadanych, gdyż mówienie o 50% badanych w 

wypadku tak małych wartości jest w metodologii badań naukowych odradzane. Co innego, gdy 

opisywane są stopnie osiągnięcia założonych celów – jak na str. 216 - wtedy takie procentowe 

porównanie jest całkowicie uzasadnione. Moja ostrożność w interpretacji wyników 

przedstawionych badań wynika również z faktu, iż w badanej grupie aż 8 narodowości 

reprezentowanych jest przez jednego tylko przedstawiciela o specyficznej biografii językowej. 

Z kolei, na korzyść proponowanych przez Autorkę interpretacji przemawia fakt, że rezultaty 

badań dotyczących wyobrażeń nt. kompetencji pokazują dużą zbieżność oczekiwań.  Nie 
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ukrywam, że informacja, iż wyniki pracy grupy na początku studiów przekraczały ledwie 

połowę założonych przez System Opisu Pluralistycznych Podejść Do Języków i Kultur celów,  

była dla mnie sporym zaskoczeniem i pewnym rozczarowaniem. Kto jak kto, ale osoba 

decydująca się na pracę w dyplomacji winna przecież charakteryzować się większą wiedzą, 

świadomością i wrażliwością w sprawach opisanych i postulowanych w systemie. 

 

 Dlatego tak ważne jest, że Doktorantce, w trakcie pracy ze studentami, udało się doprowadzić 

w ciągu jednego semestru do przekroczenia 70% założonych celów. To pokazuje, że sposób 

pracy, wypracowany w czasie badania działaniu, jest skuteczny i może z powodzeniem zostać 

wykorzystany w dydaktyce języków specjalistycznych. W tym sensie badania można określić 

jako pionierskie a wypracowaną metodę - jako innowacyjną. To podstawowa zaleta rozprawy 

doktorskiej pani mgr Marty Wojakowskiej: na podbudowie teorii i nowych wytycznych w 

zakresie dydaktyki przedmiotowej języków obcych, zaproponowała skuteczny sposób 

wdrożenia postulatów FREPA. Pokazała braki w tym obszarze w dostępnych na rynku 

materiałach dydaktycznych i sprawdziła, w jaki sposób należy je uzupełnić. Dobrze byłoby 

więc  korzystać ze skryptu dydaktycznego autorstwa pani Marty Wojakowskiej, bo w co nie 

wątpię, prędzej czy później Autorka da się skusić na jego opracowanie i to nie tylko dla 

dyplomatów. Sama w pracy pisze o potrzebie zaznajomienia nauczycieli z założeniami 

Systemu Opisu Pluralistycznych Podejść Do Języków i Kultur – wielu wciąż nie ma pojęcia o 

ich istnieniu. Wspomniane już upublicznienie Systemu na witrynie Ośrodka Rozwoju Edukacji 

to bardzo ważny, ale pierwszy krok do zmian w polskiej klasie językowej. Wszak postulatom 

ESOKJ towarzyszą podręczniki, opracowane w wyspecjalizowanych wydawnictwach, a na ich 

stronach widnieją dodatkowe materiały i wskazówki dostosowane do wymagań podstawy 

programowej.  

 

Od strony formalnej praca nie budzi zastrzeżeń. Rozprawa napisana jest bardzo poprawnym 

językiem, jedynymi drobnymi uchybieniami są tzw. przebitki, na szczęście rzadkie (por. np. 

professionnel w tabeli na str. 25). Tekst spełnia wymagania dyskursu akademickiego na dobrym 

poziomie. Autorka dowodzi oczytania w literaturze przedmiotu, na której podstawie wyciąga 

własne wnioski, ciekawie polemizuje i prawidłowo argumentuje, właściwie ilustruje 

przykładami. Metodologia badania w działaniu zastosowana została zgodnie z kanonami 

obowiązującymi w tego typu badaniach. Praca zawiera też propozycje poszerzenia badań o 

kolejne wątki. Być może, postulowanie przeze mnie powtórzenie badania z kolejną grupą, a 

następnie w grupie innych odbiorców, dostarczyłoby kolejnych ciekawych inspiracji? Pojawia 
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się tutaj sporo możliwości pracy z uczniami szkół podstawowych, średnich i wyższych; 

zwłaszcza w kontekście pedagogicznym we współczesnych europejskich i polskich realiach, 

na jakże zaniedbanym u nas polu. Bo, jak słusznie przypomina Doktorantka, to właśnie my, 

nauczyciele języków obcych, możemy pozytywnie uwrażliwiać na różnorodność i mamy już 

do tego narzędzia. 

 

W konkluzji stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Marty Wojakowskiej Développer la 

compétence plurilingue et pluriculturelle en classe de Français sur Objectifs Spécifiques 

(exemple du français de la diplomatie) spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 18 marca 

2011 r., oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa z dn. 1 września 2011 r., a tym 

samym wnoszę o dopuszczenie pani mgr Marty Wojakowskiej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

 

 

 

 

 


