
Efektywność lekcji języka niemieckiego 

/ Wnioski z ankiety „Co skłania Cię do nauki języka niemieckiego” przeprowadzonej wśród uczniów liceum / 

 

Nauka języków obcych w Polsce stała się zwłaszcza w ostatnich latach bardzo ważna  

i pożądana, gdyż coraz bardziej rozwijają się nasze kontakty z zagranicą, zarówno w sferze 

politycznej, gospodarczej, kulturalnej jak i turystycznej. Zwłaszcza te ostatnie, obok chęci zdobycia 

lepszej pracy, rozbudzają zainteresowanie Polaków językami obcymi. Umiejętność mówienia i 

rozumienia w języku obcym można nabyć różnymi sposobami. Najlepszą formą uczenia się jest 

przyswojenie języka w warunkach naturalnych, tzn., gdy dziecko wzrasta w rodzinie, w której dwa 

języki używane są na równych prawach. Inną możliwość oferuje pobyt, względnie zamieszkanie w 

obcojęzycznym środowisku. Jednak najczęściej spotykaną, a zarazem niestety najmniej korzystną 

formą opanowania języka jest lekcja. W interesie samego ucznia jest więc jej wysoka efektywność. 

Składa się na nią wiele czynników. Niewątpliwie najważniejszy jest sam uczeń (jego inteligencja 

ogólna, uzdolnienia językowe, opanowanie języka ojczystego, motywacja, wiek itp.), ale także dom 

rodzinny ( np. wykształcenie rodziców, ich znajomość języków obcych, zainteresowanie dzieckiem, 

warunki do nauki ) i szkoła ( m.in. lokalizacja, wyposażenie, kadra nauczycielska, metody pracy). 

Trudno stwierdzić, które czynniki mają największy wpływ na efektywność lekcji. Związek ten jest 

prawdopodobnie określony indywidualnie, gdyż każdy uczeń jest przecież inny, żyje w 

specyficznym środowisku, w określonych warunkach. Zagadnienie efektywności lekcji języka 

niemieckiego  zgłębiłam kilkanaście lat temu w mojej pracy magisterskiej. Wówczas rozważania 

teoretyczne poparłam informacjami zaczerpniętymi z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów  i 

wywiadów z nauczycielami języka niemieckiego. Zebrane wnioski pomogły mi później w pracy 

zawodowej.  Ale czy nadal są aktualne? Zmieniły się warunki życia, możliwości podróżowania, 

pracy za granicą, korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych. Dlatego ponownie 

przeprowadziłam wspomnianą ankietę /wśród 90 uczniów liceum/. Jej wyniki nie są zaskoczeniem. 

Wprawdzie wszechobecny język angielski ogólnie zmniejszył zainteresowanie nauką języka 

niemieckiego, ale na jej efektywność mają wpływ w podobnym stopniu te same czynniki.  

Uczniowie są  świadomi tego wpływu. Twierdzą, że ich wyniki w nauce zależą w 50% od nich 

samych, na drugim miejscu stawiają szkołę, a tylko niewielkie zasługi przypisują domowi 

rodzinnemu i otoczeniu, gdzie w większości wskazują na małe zainteresowanie językami obcymi. 

Wybór języka obcego przez dziecko ma zazwyczaj niewiele  wspólnego z umiejętnościami 

rodziców, jest samodzielną decyzją uczącego się lub zostaje narzucony przez szkołę, ale prawie 

zawsze jest przez nich akceptowany. Połowa z nich nie ma jednak wpływu na osiągane wyniki. Co 

piąta rodzina  wspiera wysiłki dziecka zapewniając mu kontakt z językiem poza szkołą. Bywa też, 

że dziecko chce spełnić oczekiwania rodziców lub czuje się przez nich przymuszane do nauki. W 



prawie wszystkich domach uczniowie mają wystarczające lub dobre warunki do nauki, tak pod 

względem ekonomicznym jak i psychologicznym.  Trzy czwarte rodziców przekazuje swoim 

dzieciom neutralne lub pozytywne nastawienie do Niemców, niemieckiej kultury i języka, chociaż 

nie mają krewnych ani znajomych w krajach niemieckojęzycznych, z którymi utrzymują kontakt. 

Generalnie nie mają uprzedzeń wobec Niemców, ale niechlubna historia skłania ku ostrożności.  

W większości przypadków znajomi i przyjaciele nie mają wpływu na motywację ucznia do nauki 

języka, nawet, jeśli sami się go uczą. Czasami motywacja wynika z chęci rywalizacji o lepszą 

ocenę, wspólnego przygotowywania się do odpowiedzi lub sprawdzianu, ambicji, aby władać 

językiem tak dobrze jak najlepsi  w klasie. Najskuteczniej do nauki motywują znajomi z Niemiec, 

zwłaszcza, gdy język niemiecki jest jedyną możliwością komunikowania się. Dwie trzecie 

zapytanych uczniów ma kontakt z językiem poza szkołą, np. dzięki rodzinie w Niemczech,  

Internetowi, niemieckiej telewizji oraz na dodatkowych zajęciach. Prawie wszyscy przypisują tym 

kontaktom ogromny wpływ na efektywność lekcji w szkole. 

Czy szkoła może wzbudzić zainteresowanie językiem niemieckim? – tu prawie połowa 

ankietowanych nie ma własnego zdania.  Pozostali wskazują następujące sposoby: organizacja dni 

języków obcych ( poznanie kultury, obyczajów), wymiany międzyszkolne, kółko języka 

niemieckiego, konkursy, wykłady zaproszonych niemieckich gości, ciekawe lekcje języka 

niemieckiego, wykorzystanie Internetu, także do nawiązania nowych znajomości, opowiadanie o 

życiu codziennym Niemców, motywujący nauczyciel. Za szczególnie pomocne uznane zostały 

wymiany międzyszkolne i działalność kółka języka niemieckiego. Wśród korzyści płynących z tych 

form działalności wymieniano najczęściej: uatrakcyjnienie nauki, przełamanie barier językowych, 

ciągły/częstszy kontakt z żywym językiem, praktyczne zastosowanie języka w jego naturalnym 

środowisku, bliższe poznanie kultury i ludzi, poznanie wymowy rodzimych użytkowników języka. 

Dla ankietowanych uczniów język niemiecki jest w programie nauczania obowiązkowy, dlatego jest 

to pierwszy wymieniany powód uczestnictwa w tradycyjnej lekcji w szkole -   

niestety część uczniów uczy się głównie dla stopni. Ponadto największą rolę odgrywa świadomość, 

że język niemiecki może przydać się w przyszłości. Motywacją do nauki są także interesujące 

lekcje oraz sympatia do nauczyciela. Jaki więc powinien być nauczyciel, aby jego uczniowie 

osiągali sukcesy w nauce? – Przede wszystkim kompetentny, sprawiedliwy, motywujący i otwarty. 

Inne pożądane cechy to: chętny do pomocy, cierpliwy, tolerancyjny. Najmniejsze znaczenie ma 

wygląd nauczyciela i jego nowoczesność. 

A uczeń? Jakie cechy pomogą mu w opanowaniu języka? – Niezbędne są: dobra pamięć, 

systematyczność, pilność i wytrwałość. Nauce języka obcego sprzyjają też: inteligencja, dobry 

słuch, logiczne myślenie. Nieistotny okazał się temperament.  



Zdaniem uczniów, znajomość języka obcego jest środkiem do porozumiewania się z innymi ludźmi 

i stanowi element ogólnego wykształcenia człowieka. Język niemiecki  przynosi  praktyczne 

korzyści, głównie w pracy zawodowej. Poznanie innego kraju, ludzi i kultury jest na przyszłość 

celem drugorzędnym.   

Zadaniem współczesnego nauczyciela języka niemieckiego jest sprostanie nie tylko wymaganiom 

programowym, ale też oczekiwaniom uczniów. Mam nadzieję, że przedstawione wnioski z 

przeprowadzonej ankiety pomogą w jego realizacji.  
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