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Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr Marty Urszuli Chyb
pt. Efektynłne słuchanie w języku polskim jakn ojczystym - diagnoza i profilaktyka

napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Nocoń

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska pani mgr Marty Chyb pt. Efektywne słuchanie w

języku polskim jako ojczysĘm diagnoza i profilaktyka stanowi bardzo obszerne

opracowanie, liczące aż 480 stron. Dotyczy problematyki edukacji językowej w zakresie

języka polskiego jako ojczystego (pierwszego), zwanej w literaturze przedmiotu

lingwodydaktyką.

Praca ma logiczną i przejrzystą strukturę, odpowiednią dla opracowń naukolvych.

Składa się ze wstępu (ss. 9-13), czterech rozdzińów (ss. 14-394), zakończenia (ss. 395-396),

aneksu (ss. 391-456), spisu rysunków, schematów, tabel i wykresów (ss. 457-465),

bibliografii (ss.466-479) oraz streszczenia w języku angielskim (s. a80).

Rozprawa doktorska dzid'i się na część teoretyczną, metodologiczno-empiryczną i
praktyczną, zawierającą implikacje metodyczne. We Wstępie Autorka zwraca uwagę na

potrzebę badania i rozwijania sprawności słuchania u polskich uczniów w szkołach

podstawowych. Jej zdaniem ta sprawnośó nie jest dostatecznie rczwijana podczas zajęc

szkolnych, a na gruncie lingwodydaktyki brakuje badań diagnostycznych, które umożliwiłyby

wypracowanie założeń metodycznych wspierających systematyczny i efektywny rozwój

rozumienia ze słuchu. W związku z tym nadrzędnym celem recenzowanej dysertacji jest

wypełnienie tej luki badawczej orźv wypracowanie rekomendacji odnośnie do kształcenia

sprawności słuchania w warunkach szkolnych u uczniów szkoły podstawowej.

Od samego początku Autorka wymiennie używa następujących pojęć: słuchanie,

sprawność słuchania, umiejętność efektywnego słuchania, percepcja słuchowa, słuchowy

odbiór, odbiór moyvy, odbiór tel<stów mówionych, rozumienie mowy ze słuchu, sprmłności

percepcyjne. Czytelnik odnosi wrażenie, że te określenia są traktowane synonimicznie,

jednakże w rozdziale pierwszym poznaje różne ich sposoby definiowania (zależne od

przyjętej perspektywybadawczej), więc nie do końca jest pewien przyjętychw pracy zńożęń.

Dlatego lważarrl, że brak krótkiego wprowadzenia do podstawowych terminów we wstępnej



cz;ęŚci pracy wprowadza niepotrzebny chaos terminologiczny, utrudniający lekturę. Definicja

Przedmiotu badń, czyli sprawność słuchania, pojawia się dopiero pod koniec rozdziału

Pierwszego: ,,Ponieważ kompetentny odbiór komunikatów ustnych jest procesem bardzo

złożonym, umiejętność słuchania można zdefiniować jako spektrum umiejętności

Poznawczych, językowych i społeczno-komunikacyjnych waruŃujących rozumienie

wYPowiedzi, ich analizę, interpretację, ocenę, a także aktywny i sprawny udział w
komunikacji interpersonalnej" (s. 9 1 ).

Rozdział pierwszy prezentuje specyfikę sprawności słuchania z uwzględnieniem

Pięciu różnych perspektyw badawczych. Uwzględnia ftzjologiczne podstawy procesu

słyszenia, neurologiczne podłoże odbioru mowy oraz psychologiczne, lingwistyczne i
komunikacyjne podstawy słuchania. To wieloaspektowe ujęcie wskazuje na m.in. ńożoność

Procesu słuchania, wieloŚć procesów poznawczych zaangażowanych w percepcję słuchową,

rodzaje słuchu i ich funkcje, elementy składowe kompetencji fonologi cznej, czynniki

Pozajęzykowe wpływające na poziom rozumienia tekstów (np. poznawcze, strukturalne,

gatunkowe, pragmatyczne, stylistyczne) otaz czlnniki wewnętrzne utrudniające efektywną

PercePcję komunikatu. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, sprawność słuchania to

złożony proces, obejmujący różnego rodzaju predyspozycje, zdolności i umiejętności. Bardzo

waŻnym elementem tej częŚci pracy jest prezentacja założeń teoretycznych leżących u

Podstaw badń empirycznych nad sprawnością słuchania uczniów szkoły podstawowej.

Chodzi tu mianowicie o wyodrębnienie w jej ramach sprawności poznawczo-językowych i
sPołeczno-komunikacyjnych oraz podkreślenie znaczenia zarówno wymiaru receptyrvnego

analizowanej sprawności, jak i produktywnego (szczególnie ten ostatni, jakv,,ykazńy badania

opisane w dalszej części rozprawy, były dla uczniów dośó problematyczne).

W rozdziale drugim pani Marta Chyb omawia zagadnienia związane zkształceniem i
diagnozowaniem sprawności słuchania w odniesieniu do ustaleń z zah,ręsl dydaktyki języka

polskiego jako rodzimego oraz dydaktyki języków obcych. Zwraca uwagę na założenia

Programowe oraz braki w zakresie konsekwentnego ksźałcenia tej sprawności na wszystkich

etaPach edukacji szkolnej. Autorka dysertacji podkreśla niekonsekwencję i chaos w procesie

doskonalenia umiejętności efektywnego słuchania. Pisze stanowczo: ,,Można zatem przyjąć,

że wspołczesna szkoła, mimo założeń aksjologicznych, deprecjonuje umiejętność słuchania, a

na dodatek zrywa z tradycją, osiągnięciami wypracowanymi w latach l99gl2}08l20l2" (s.

110). Marginalizowanie sprawności słuchania ma wpływ nie tylko na proces jej kształcenia,

ale takżę diagnozowania. Ta sprawność jako jedyna jest nieobecna na egzaminach

zewnętrznych, wielu autorów programów nauczania i podręczników pomij a jĄ rozwijanie,



brakuje badań sprawdzających percepcję słuchową uczniów. Doktorantka wyraźnie

podkreśla, że wypracowane w glottodydaktyce narzędzia służące do testowania sprawności

słuchania mogą być użyteczne na gruncie dydaktyki języka polskiego jako ojczystego.

Dlatego też kolejna częśó rozprawy prezentuje m.in. umiejętność słuchania w wybranych

dokumentach z tej dziedziny, tj. w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego,

standardach wymagń egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego oraz podstawie

programowej języka obcego z2017 i 2018 roku.

W analizowanych dokumentach podkreśla się przede wszystkim receptywny charakter

sprawnoŚci słuchania. Wymienia się rózne sytuacje komunikacyjne, w których percepcja

słuchowa odgrywa zasadniczą rolę w osiągnięciu sukcesu komunikacyjnego, wyznacza się

cęle nauczatia w zakresie kształcenia sprawności słuchania, lczy się strategicznych

zachowań ułatwiających odbiór słuchanych tekstów otaz rozpoznawania intencji różnych

wypowiedzi. Szczegółowa analiza tych opracowń wykazała, że sprawność słuchania jest

ważnym elementem kształcenia językowego, poddawanym diagnozie. Autorka rozprawy w

dalszej części tego rozdziału analizuje różne rodzaje zadań w testach słuchania oraz zasady

ich tworzenia. Jak zaznacza na końcu tego podrozdzińu, doskonalenie umiejętności słuchania

ma służyó wszechstronnemu rozwojowi kompetencji językowej uczącychsię, ich kompetencji

komunikacyjnej i kulturowej, dlatego też ksztńcenie percepcji słuchowej i jej diagnoza

stanowią nieodłączny element na każdym etapie edukacji w przeciwieństwie do nauczania

języka polskiego jako rodzimego. Wypracowane na gruncie glottodydaktyki podejście

metodyczne oraz naruędzia do testowania omawianej umiejętności stanowią zatem dobry

punkt wyjścia do próby adaptacji tych ustaleń w ramach edukacji polonistycznej, w której

sprawnoŚĆ słuchania ma marginalne znaczenie. Takie podejście teoretyczne wydaje się

niezwykle cenne i pomysłowe.

Rozdział trzeci to obszerny fragment rozptary doktorskiej prezentujący

metodologiczne podstawy badań sprawności słuchania u uczniów szkół podstawowych.

Prezentowane badania mają charakter diagnostyczny. Ich celem jest sprawdzęnię poziomu

kompetencji w zakresie odbioru rożnych gatunków tekstów słuchanych, weryfikacja

cząstkowych sprawności percepcyjnych uczniów klasy IV i klasy VIII oraz porównanie

przyrostu badanych kompetencji. Postawiono trzy hipotezy badawcze, mówiące o

niewystarczającym poziomie umiejętności słuchania uczniów szkół podstawowych,

potencjalnie lepszych wynikach ósmoklasistow ze względu na v,ryższy poziom rozwoju

kompetencj i poznawczych oraz zależności sprawności słuchania od gatuŃu wypowiedzi.



Na pochwałę zasługuje autorskie narzędzie badawcze, czyli test weryfikujący 22

sprawności percepcyjne, wchodzące w skład sprawności słuchania, w obrębie trzech

wybranych gatunków wypowiedzi (tj. piosenki, audycji radiowej i wywiadu). Poza tym

zwrócono uwagę na receptyrłmy i produkt}.wny charakter zadań w odniesieniu do sprawności

poznawczo-językowych i sprawności społeczno-komunikacyjnych. Uzyskane dane

przeana|izow ano za pomocą metod ilo ściowych i j ako ściowych.

Jak wynika z przeprowadzonych badń nad odbiorem piosenki popularnej, w obu

grupach wiekowych wystąpiły tóżnego rodzaju trudności z realizacją poszczególnych zadań

testowych. Zaróv,no czwartoklasiści, jak i ósmoklasiści wykazali się lepiej rozwiniętymi

receptywnymi sprawnościami poznawczo-językowymi anizeli produktywnyni sprawnościami

społeczno-komunikacyjnymi. Jak pisze pani Marta Chyb: ,,Uczniom łatwiej zrozumieć tekst

na poziomie globalnym niż na poziomie lokalnym. Trudność sprawia im wykorzystanie

usłyszanych informacji w praktyce" (s. l97). Formułuje zatem wniosek, że ,,umiejętność

słuchania piosenki popularnej nie jest opanowana przez wszystkich uczniów szkoły

podstawowej w stopniu wystarczającym" (s. 198). Zauwaza jednak pewien wzrost

kompetencji w zakresie odbioru piosenki populamej, szczególnie w ramach sprawności

odniesienia przesłania tekstu do indywidualnej sytuacji z życia i społecznej sytuacji

komunikacyjnej, co ma związek z rozwojem zdolności analitycznego myślenia, większej

koncentracji i wiedzy o świecie u uczniów starszych.

Kolejne zadanie dotyczyło odbioru testu informacyjnego. Czwartoklasiści mieli

problemy z rozwiązanięm wszystkich zadań testowych, szczególnie z formułowaniem

wniosków na podstawie usłyszanych informacji, rozumieniem informacji sparafrazowanych,

sporządzaniem planu odtwórczego tekstu, przekazywaniem usłyszanych informacji drugiej

osobie czy selekcją usłyszanych informacji. Ósmoklasiści lepiej zronlmielitekst na poziomie

globalnym niZ lokalnym. Największe trudności mieli z wykorzystaniem usłyszanych

informacji w praktyce komunikacyjnej.Zestawienie uzyskanych wyników badanych uczniów

klasy IV i klasy VIII odnośnie do rozumienia intencji tekstu i rozpoznawania jego dominanty

treściowej ukazuje brak rozwoju w zakresie odbioru tekstów informacyjnych w szkole

podstawowej. Obie grupy mają trudności z rozumieniem informacji sparafrazowanych oraz ze

sporządzaniem planu odtwórczego. Jak pisze Autorka pracy: ,,Mimo większych możliwości

poznawczych, uczniowie kończący szkołę podstawową posiadają podobny poziom

kompetencji odbioru tekstu informacyjnego do czwartoklasistów dopiero rozpoczynających

naukę na II etapie edukacyjnym" (s. 275).

l



Co ciekawe, zarówno czwartoklasiści, jak i ósmoklasiści mieli znacznę problemy z

odbiorem tekstu medialnego. Do trudnych zadań można zaliczyć zadawanie pytań do tekstu,

notowanie usłyszanych informacji oraz porządkowanie informacji z tekstu. Wynika to - jak

podkreśla Doktorantka - z braku umiejętności selekcji informacji oraz niskiego poziomu

zapamiętania informacji. Badani poradzili sobie bardzo słabo z doborem możliwej relacji

odbiorcy do fragmentu tekstu i nakłanianiem nadawcy do uzupełnienia wypowiedzi. Wydaje

się to dość zaskakujące.

Bez wątpienia, przeprowadzone badania empiryczne wśród uczniów wybranych klas

szkoły podstawowej ukazują miejsca trudne w odbiorze tekstów słuchanych i potwierdzają -
postawioną na początku pfacy - hipotezę o niskim poziomie percepcji słuchowej uczniów,

która nie jest systematyczńe rozwijana w waruŃach szkolnych. Braki zau:ważono zarówno w

obrębie sprawności receptywnych, jak i produktywnych, chociaż te ostatnie są o wiele słabiej

opanowane. Jak pisze pani Marta Chyb: ,§a podstawie uzyskanych danych można postawić

hipotezę, że współczesna szkoła nie przygotowuje uczniów do pracy z tekstem, nie rozwija

również twórczego myślenia i umiejętności praktycznych" (s. 347). Trudny dla nich okazuje

się nie tylko odbiór usłyszanych informacji, ale także (a może nawet przede wszystkim)

wykorzystanie ich w różnego rodzaju sytuacjach komunikacyjnych. O ile sprawności

poznawczo-językowe są lepiej rozwinięte w obu grupach, o tyle sprawności społeczno-

komunikacyjne już nie. Różnica w opanowaniu obu sprawności jest znaczna, co pozwala na

przyjęcie założenia, że sprawności społeczno-komunikacyjne nie są efektywnie rozwijane w

trakcie edukacji szkolnej. Sprawności percepcyjne, takie jak rozumienie informacji

sparafrazowanych, rozumienie metafor, notowanie informacji, są na niskim poziomie, co

implikuje potrzebę ich rozwijania.

Ostatni rozdziŃ zawiera omówienie ogólnych zńożeń dydaktyczno-metodycznych

sprawności słuchania w języku polskim jako ojczystym, wypływających z podjętych badań

empirycznych. Taki kierunek działń wydaje się szczególnie wartościowy. Pani Marta Chyb

podkreśla, że jest to uzupełnienie luki w zakresie metodyki słuchania, która jak dotąd nie

zostńa szczegołowo opracowana na gruncie edukacji polonistycznej. Autorka wymienia cele

kształcenia umiejętności słuchania w szkole podstawowej, zwracając uwagę na spiralny

model nauczanych treści. Wyróżnia ce|e związanę z odbiorem teksfu, wykorzystaniem

usłyszanych informacji oraz reagowaniem na nie. Jak pisze: ,,działania dydaktyczne

nauczyciela polonisty powinny zmierzać do wykształcenia u uczniów słuchania aktywnego,

empatycznego i skutecznego" (s. 370). Bardzo pożyteczna i ciekawa jest lista |6 zasad

kształcenia sprawności słuchania w szkole podstawowej, która stawia tę umiejętność na równi



z pozostałymi sprawnościami językowymi. Podobnie jest w przypadku dydaktyki języków

obcych, która opiera się na równomiernym rozwoju cztercch sprawności (rozumieniu ze

słuchu, cz5Ąaniu ze zrozumieniem, pisaniu i mówieniu), nie faworyzując żadnej z nich.

Według Doktorantki ważnejest również stopniowe przechodzenie od sprawności poznawczo-

językowych do społeczno-komunikacyjnych (ako wzajemnie od siebie zależnych), od

sprawności receptywnych (łatwiejszych) do sprawności produktywnych (wymagających od

uczniów większego wysiłku), od ówiczeń rozwijających odbiór tekstu na poziomie globalnym

do zadań wymagających percepcji tekstu na poziomie lokalnym. Co ciekawe, Autorka

podkreśla, że rozwijartie sprawności słuchania nie powinno ograniczaó się wyłącznie do lekcji

języka polskiego. Celowa i systematyczna nauka w tym zakresie będzie skuteczniejsza, jeśli

będzie też przebiegała na innych przedmiotach. Zgodnie z najnowszynri za|ęceniarri

glottodydaktycznyrrri pani Marta Chyb ukazuje potrzebę strategicznych zachowań

wykorzystywanych podczas odbioru tekstu oraz podaje typy zadań towarzyszących

rozwij aniu sprawności słuchania.

W podsumowaniu Autorka recenzowanej pracy potwierdza postawioną hipotezę, że

sprawnoŚĆ słuchania powinna być kształtowana na etapie szkoły podstawowej w sposób

regularny i celowy, gdyż - jak wykazują badania - uczniowie nie opanowali jej w
wystarczającym stopniu. Nie ulega wątpliwości, że działania prolrlaktyczne winny skupiaó się

m.in. na zwiększeniu efektywności odbioru tekstów mówionych, poniewż umiejętność

słuchania nie tylko odgrywa dużą rolę w procesie ksźałcenia uczniów, a|e także w ich
całościowym rozwoju. Dzięki niej mogą stać się kompetentnymi słuchaczami i efektywnie

uczestniczyĆ w procesie komunikowania się z innymi w warunkach sztucznych (szkolnych) i
naturalnych.

Praca zawlera wiele bardzo dobrzę opracowanych tabel, schematów i wykresów,

stanowiących podsumowanie szczegółowych rozwazań oraz ukazujących wyniki badań w

przejrzysty i atrakcyjny sposób. Takie syntetyczne podejście opisu analizowanego zjawiska

bardzo ułatwia lekturę i śledzenie toku wypowiedzi. Autorka umiejętnie analizuje i

interpretuje dane jakościowe oraz ilościowe, co jest niezwykle cenne w pracy naukowej.

Dobór i sposób wykorzystania źródeł jest w zupełności zadowalający. Pani Marta Chyb ze

swobodą nawipuje w swoich tozważaniach do literatury z zahesu edukacji polonistycznej,

językoznawstwa, glottodydaktyki, socjologii, psychologii czy nauki o komunikowaniu.

Dzięki opanowaniu techniki pisania pracy naukowej stworzyła jasny i przekonujący wywód.

Natomiast przypisy, bibliografia, tabele, wykresy, schematy i aneks ułatwiają odbiór pracy

oraz selektywne czytanie całości. Moim zdaniem całość jest warta opublikowania (w wersji



skróconej) w celu upowszechnienia wyników przeprowadzonych badań empirycznych, jakże

cennych dla lingwodydaktyki.

Praca została napisana poprawną polszczyzną, choć zauwńono nieliczne uchybienia

językowe, takie jak np. Glottodydaktyka posiada wypracowanq metodvkq |zam. metodykę]

słuchania (s. 145); na przestrzeni lzarrr.w ciqguf całej edukacji (s. l50); Trudność sprawia im

wyknrzystanie usłyszanych formacji |zam. informacjil w praktyce (s. 197; ...obserwuje się

znaczny wzrost dwóch kompetencji: idenĘfikacji odbiorcy tel<stu i selekcja |zarrl. selekcjif

usłyszanych informacji (s. 273). Tego rodzaju niedociągnięcia są nieliczne i nie wpływają na

ogólną ocenę pracy.

Reasumując, za pozytywną oceną recenzowanej rozprawy doktorskiej przemawiają

następujące kwestie:

o podjęcie ważnej z punktu widzenia edukacji polonistycznej problematyki efektywnego

słuchania wjęzyku polskim jako ojczystym;

. przeprowadzenie badń empirycznych o charakterze diagnostycznym wśród uczniów

szkoły podstawowej odnośnie do umiejętności rozumienia tekstu słuchanego;

o wnikliwa analiza danych jakościowych i ilościowych, wsparta przelrzystą

wizualizacją;'

o umiejętne wykorzystanie dorobku dydaktyki języków obcych w zakresie rozwijania

sprawności rozumienia ze słuchu na gruncie lingwodydaktyki;

. opracowanie autorskich zasad dydaktyczno-metodycznych kształcących umiejętnośó

efektywnego słuchania w języku polskim jako ojczystym u uczniów szkoły

podstawowej.

Warto zaznaczyć, że przedłożona do recenzji dysertacja wypełnia w sposób znaczący lukę w

zakresie badań empirycznych nad rozwijaniem sprawności słuchania w ramach edukacji

polonistycznej. Stanowi nowe i ciekawe ujęcie podjętej problematyki, które w wyrńny

sposób nawiązuje do glottodydaktyki (w tym glottodydaktyki polonistycznej), co - moim

zdaniem - z pewnością zasługuje na pochwałę.

Recenzowana rozprawa doktorska pani Marty Urszuli Chyb spełnia wszystkie warunki

stawiane pracom doktorskim i zasługuje na wyróżnienie. Uznaję ją za bardzo dobrą i w
związku z tym wnoszę o dopuszczenie pani magister Marty Chyb do dalszych etapów

przewodu doktorskiego.


