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Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Grabowskiei

Rozwój kompetencji interkulturowych i refleksyjności przyszĘch nauczycieli języków obcych.

Studium wybranych europejskich programów edukacyjnych

Dysertacja doktorska mgr Anny Grabowskiej Rozwój kompetencji interkulturowych i refleksyjności

przyszłych nauczycieli języków obcych, Studium wybranych europejskich programów edukocyjnych

dotyczy zagadnienia istotnego zarówno z punktu widzenia teorii uczenia się języka obcego, jak i

praktyki nauczania, poświęcona jest bowiem zagadnieniom kompetencji nauczycielijęzyków obcych.

Choć problematyka kompetencji nauczycielskiej, zarówno ogólnych, jak i przedmiotowych jest w

Polsce doceniania i omawiana, to jednak zagadnienia związane z rozwojem tych kompetencji nie są

częstym przedmiotem prac badawczych. Podjęcie tej kwestii stanowi wyzwanie, a jest przy tym

zarówno naukowo wartościowe, jak i społecznie ogromnie przydatne, co w pełni uzasadnia zajęcie się

tym tematem w dysertacji doktorskiej, ale też zapowiada interesujące badania empiryczne w tej

dziedzinie.

Praca obejmuje 406 stron tekstu, składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, obszernej bibliografii,

spisów tabe| i schematów, streszczeń w języku polskim i angielskim oraz trzech aneksów o łącznej

liczbie 26 stron.

Wstęp prezentuje cel pracy, uzasadnia potrzebę podjęcia badań nad przedstawionym problemem

oraz prezentuje jej zawartość, a rozdziały l, ll, lll i lV stanowią część teoretyczną dysertacji, Rozdział l

poświęcony został obszernemu, starannemu i bardzo precyzyjnemu omówieniu europejskich

programów edukacyjnych. Rozdział ll prezentuje problematykę kompetencji nauczycielskich. Rozdział

lIl koncentruje się na kompetencjach interkulturowych. Rozdział lV zawiera z kolei prezentację

kwestii refleksyjności przyszłych i czynnych nauczycieli. Rozdziały V i Vl to raport z badań własnych

przeprowadzonych przez Autorkę, przy czym rozdział V omawia metodologię badań, w tym ich cel,



szczegółowo prezentuje pytania badawcze, omawia próbę osób badanych ischemat badań,

szczegółowo przedstawia procedury i narzędzia badawcze. Z kolei w rozdziale Vl Autorka przedstawia

uzyskane wyniki w ujęciu ilościowym, jak też ich analizę jakościową, interpretuje dane oraz

wprowadza uwagi na temat ograniczeń swego projektu, wreszcie podsumowuje je, wyciągając

uzasadnione wnioski.

Co do formy pracy - uważam, że mgr Anna Grabowska wykazała się tu znaczną dbałością, praca jest

napisana dobrym językiem istarannie zredagowana, Znajduję w niej bardzo niewielką liczbę

niestaranności redakcyjnych, a dotyczą one na przykład niekonsekwencji w zapisie tytułów publikacji,

do których odnosisię Autorka, błędów w podawaniu imion ( np. Joanna Bandura zamiast Ewa na

stronie 152, Magdalena zamiast Maria na stronie 216), niekiedy też niekonsekwencji w formułowaniu

tytułów ( np. tytuł 2.7.2. ,,Badania polskie", choć podaje się tam także poglądy i opinie), pojawiają się

jednak częste załamania korekty (podaję tu tylko przykładowo strony 65, 80, 135,19O czy 234). Są to

drobne niedociągnięcia, które wskazuję jedynie po to, by łatwiej je było usunąć przygotowując tekst

to publikacji- zapewne w postaci serii artykułów.

Co do struktury pracy - uważam ją ogólnie za właściwą, mam tylko jedno poważniejsze zastrzeżenie

- sądzę mianowicie, że właściwe miejsce obecnie pierwszego rozdziału na temat programów

mobilności to koniec części teoretycznej, gdyż powinien on stanowić przejście do raportu z badań.

Pozostałe kwestie to moje niezbyt liczne zastrzeżenia, które wiążą się z nadmiernym przeplataniem

wątków w poszczególnych rozdziałach i podrozdziałach. Widzę, na przykład, pewną niekonsekwencję

w nazbyt szybkim przejściu do sytuacji polskiej w podrozdziale 2.5.2 w zamierzeniu poświęconym

sytuacji nauczycieli w wielu krajach, co skutkuje zbędnymi zazębieniami z podrozdziałem 2.6,

Podobnie brak wyraźnego wyodrębnienia nauczycielskich kompetencji ogólnych i kompetencji ściśle

związanych z nauczaniem języka obcego daje w efekcie powtórzenia w podrozdziałach 2.1. i 2.3. W

obrębie rozdziałów i podrozdziałów pojawiają się niekiedy omówienia niejasne co do chronologii,

dotyczy to na przykład znacznych partii podrozdziału 4.10. Tego typu problemy strukturalne są

szczególnie niedogodne dla czytelnika wtedy, gdy może to być mylące co do atrybucji poszczególnych

poglądów iidei(np. jak przedstawia się autorstwo Neville'a Hattona iDavida Smith z jednej, a Maxa

van Manena z drugiej strony w podrozdziale 4.7., strony 197-1_98). Nie jest też jasne dlaczego

niektóre wyniki badań omawiane są już w rozdziale 4 w części teoretycznej (strona 201).

Co do treści częściteoretycznej - uważam, że została bardzo kompetentnie i starannie opracowana.

Autorka wykazuje się w niej:

o umiejĘtnością wyboru istotnego naukowo i ważnego społecznie tematu,
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bardzo dobrą znajomością licznych prac psychologicznych, pedagogicznych oraz

i i glottodydaktycznych zajmujących się interesującą ją problematyką,

o umiejętnością dotarcia do znacznej liczby prac badawczych z interesującej ją dziedziny,

bardzo dobrą znajomością uwarunkowań prawnych i rozwiązań organizacyjnych mobilności,

o doskonałą znajomością sytuacji polskiej w tej kwestii i

r umiejĘtnością krytycznego podejścia do omawianych zagadnień istosowanych rozwiązań.

Nie mam żadnych poważniejszych zastrzeżeń co do doboru i kompletności podstawowr7ch treŚci,

które zostały omówione w części teoretyczne j, gdvżsą one w pełni wystarczające i kompetentnie

zaprezentowane. Przy tak wielu i tak mocnych - choć w skrócie wyrażonych - wyrazach uznania,

chciałabym sformułować pewne drobniejsze zastrzeżenia, jakie mam w odniesieniu do tej częŚci

pracy.

otóż nie wszystkie stwierdzenia i decyzje Autorki są dostatecznie uzasadnione, na przyklad trudno

zrozumieć, dlaczego na stronie 103 zestawy elementów w typologiach wiedzy Shulmana i Cullena

uznaje ona za zbliżone. Nie jest też jasne, dlaczego bez komentarza cytuje pogląd M. Jedynak, pisząc,

iż,, w drugim dziesięcioleciu XXl wieku debata nad kształceniem nauczycielijęzyków obcych została

odsunięta na drugi plan z powodu kryzysu ekonomicznego" ( strona 107), choć rozpoczęły się wtedy

ogromne 4-|etnie programy badań Rady Europy i Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych

został w tym czasie zakończony program 2OI2-2O1,5i rozpoczęty w roku 2016 kolejny, obfity w

projekty, które kończą się w roku bieżącym, do tego sama mgr Grabowska cytuje liczne prace

prowadzone i opublikowane w tym czasie. Nie jest też uzasadnione traktowanie modeli z 3.9. jako

modeli oceny, skoro - bez względu na nazwę, jaką nadali im ich autorzy - dotyczą one rozumienia

pojęcia kompetencji interkulturowej iwyróżnienia jej komponentów, zatem być może lepiej byłoby

zaprezentować je w podrozdziale3.4. Z koleiz oceną wyraźnie wiąże się narzędzie lNCA Mike'a

Byrama, które jednak teraz zostało omówione w obrębie badania Salazar -Fernóndez Agiiero (2015)

w podrozdziale 3.7.1.

Niektóre kwestie nie zostały też, mimo pozornie szerokiego omówienia przedstawione dostatecznie

precyzyjnie.

Niekiedy jest to kwestia tylko tytułu - na przykład nietrafny jest tytuł rozdziału pierwszego ,, Programy

mobilności nauczycielijęzyków obcych i studentów- przyszłych nauczycieli języków obcych na tle

europejskiej polityki edukacyjnej" i nietrafne jest używanie określeń ,, europejska polityka" w
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tytułach podrozdziałów, skoro mowa jest wyłącznie o Unii Europejskiej. Tytuly te powinny brzmieć

,,Polityka Unii Europejskiej", gdyż brak informacji o roli w europejskiej polityce językowej instytucji

takich jak UNESCO, a szczególnie lnternational Bureau of Education w Genewie, OECD, ECML czy -
przede wszystkim - o roli Rady Europy w Strasbourgu. To przecież Rada Europy w latach 1970-2OOO

była pomysłodawcą praktycznie wszystkich idei upowszechnianych w XXl wieku przez Unię

Europejską, poczynając od poszerzenia oferty językowej i wczesnego startu w nauce ipzyka, przez

promowanie wie|o- i różnojęzyczności wraz z rozwojem kompetencji interkulturowej - aż do

pedagogicznych wymian uczniów i nauczycieli oraz podniesienia kwestiijakości edukacjijęzykowej.

Niekiedy nie jest to kwestia tytułu, ile raczej ujęcia, PluriMobitna przykład został na stronie 1]-3

przedstawiony tak, jak gdyby był materiałem jedynie dla studentów, podczas gdy zawiera zestawy

scenariuszy zajęć - poprzedzających mobilność, prowadzonych w jej trakcie i następujących po jej

zakończeniu - dla wszystkich szczebli systemu edukacji oraz typów szkół (ogólnokształcących i

zawodowych), a także dla instytucji kształcących nauczycieli , a więc w tym również dla ich

studentów-przyszĘch nauczycielijęzyków obcych. Niejasno też brzmią na stronie 129 sformułowania

sugerujące powiazanie problematyki tak zwanego kryterium native speaker'a z metodyczną zachętą

do ,,porzucenia języka ojczystego" na lekcji, choć kryterium native speaker'a jako sformułowanie celu

nauki i nauka języka prowadzona przez native speake/a nieznającego języka swych uczniów to dwie

zupełnie różne kwestie.

Niekiedy wreszcie treści omówione są precyzyjnie, ale bez niezbędnych komentarzy, które powinny

im towarzyszyć, Przykładem może tu być kwestia bardzo nieoczywistych kryteriów podziału na

metody bezpośrednie i pośrednie w 3.].].., ale też zagadnienie doświadczeń dydaktycznych

przyszłych nauczycieli pozyskiwanych w krajach ich języka kierunkowego, który to problem

przedstawiono na stronie 109 bez choćby skrótowego omówienia przyczyn wskazanych rÓżnic

pomiędzy krajami,

Wreszcie - jakkolwiek podtrzymuję opinię o bardzo dobrym osadzeniu pracy w literaturze

przedmiotu i o bogactwie wykorzystanych źrodeł- sugerowałabym jeszcze wprowadzenie publikacji

takich jak Madalińska- Michala k2Ot2, Tonna i Madalińska Michalak 2O'J,8 czy z tego samego roku

praca zbiorowa od redakcją Stefana Kwiatkowskiego ,,Kompetencje przyszłości", a przynajmniejjej

część lV dotycząca kompetencji społecznych nauczycieli, Nie znalazłam też w bibliografii TKCOM

,,Global Teachers' Key Competencies Framework" ( Parcerisa i Pacheco 2018),

Co do części empirycznej pracy - chciałabym podkreślić, iż Autorka wykazuje się tu istotnymi

umiejętnościami, a mianowicie:



. umiejętnością klarownego określenia celów,

r umiejĘtnością precyzyjnego sformułowania pytań badawczych,

o bardzo dobrą znajomością metod i technik badawczych,

. bardzo dobrą umiejętnością prowadzenia analizy ilościowej ijakościowej,

o umiejętnością interpretacji wyników i formułowania wniosków, a także

r świadomością ograniczeń własnej pracy badawczej.

Stosunkowo niewielka jest próba badawcza, próba ta została jednak bardzo starannie dobrana, a

dobór bardzo dobrze uzasadniony. Największą zaletą dysertacjijest w moim przekonaniu nie rodzaj

wyciąganych wniosków, a aspekt metodologiczny, praca stanowi bowiem cenny wkład w

metodologię badania ioceniania poziomu refleksji i poziomu wrażliwości interkulturowej. Autorka

trafnie wybrała techniki-analizę autonarracji, analizę indukcyjną ianalizę treści, za właściwe i

interesujące uważam też wykorzystanie modelu DMlS Bennetta i modelu refleksyjnego pisania

Hattona i Smitha wraz zReflective Writing Continuum Rivery.

Wielką wartością części empirycznej jest sposób prowadzenia analizy i sposób interpretowania

danych. Tylko niekiedy sama zaszeregowałabym pewne wypowiedzi inaczej: mam na przykład

wrażenie, że Autorka traktuje wszelką krytykę sposobu organizowania nauki szkolnej w kraju

goszczącym jako brak wrażliwości kulturowej i słabo toleruje stwierdzenia oceniające wtedy, kiedy

wypadają one na niekorzyść goszczącego kraju - jednak zwracam uwagę, że chodzi miwyłącznie o

oceny dotyczące rozwiązań stricte edukacyjnych, a nie tych, które dotyczą stylów życia czy zachowań

przedstawicieli poznawanej społeczności. Rozbieżności w ocenie i kategoryzacji mogą - oczywiście -

wynikać ze skrótowości cytatów z wypowiedzi osób badanych, do czego dochodzi administracyjne

przeznaczenie dokumentów, z których cytaty te pochodzą, o czym Autorka sama pisze. Mam poza

tym świadom ość, że badanie wypowiedzi pisemnych z istoty wprowadza element subiektywny, nie

ma bowiem możliwości uszczegółowienia informacji poprzez dalsze pytania czy choćby włączenie do

analizy także komunikatów niewerbalnych. Wprowadzenie sędziego kompetentnego jest doskonaĘm

posunięciem, które znacznie zmniejsza poziom subiektywizmu interpretacji autorskich.

Wszystkie wymienione przeze mnie w niniejszej recenzji punkty polemiczne oraz sugestie nie

stanowią poważnych zarzutów, a zmierzają do uczynienia tekstu bardziej przyjaznym czytelnikowi

w razie publikacji dysertacji bądź jako monografii, bądź jako serii artykułów. Nieliczne moje



zastrzeżenia są drobne, a walory pracy, doskonale łączącej teorię i praktykę, uważam za bardzo

znaczne.

Podsumowując, uważam, że dysertacja została oparta na dobrej podbudowie teoretycznej,

uwzględnia liczne publikacje na interesujący Autorkę temat, zawiera raport zbardzo kompetentnie

przygotowanego badania empirycznego wraz z bardzo dobrze przeprowadzoną analizą iloŚciową i

jakościową, przedstawia też zestaw wartościowych interpretacji i wniosków podsumowujących

pracę. Jej zalety znacznie przeważają nad nielicznymi niedostatkami wskazanymi przeze mnie w

powyższej recenzji.

Stwierdzam zatem, że pizedstawiona mido recenzji rozprawa pod tytułem Rozwoj kompetencji

interkulturowych i refleksyjności przyszłych nauczycielijęzykow obcych, Studium wybranych

europejskich programów edukacyjnych spełnia wszelkie wymagania stawiane w ustawie dysertacjom

doktorskim i wnoszę o dopuszczenie mgr Anny Grabowskiej do dalszych etapów przewodu

doktorskiego.

Warszawa, 14.05.2019
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