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JĘZYK OJCZYSTY I CECHY INDYWIDUALNE UCZNIA – ICH WPŁYW NA
PRZYSWAJANIE JĘZYKA OBCEGO

1.  ROLA I MIEJSCE JĘZYKA OJCZYSTEGO W PROCESIE NAUCZANIA
JĘZYKA OBCEGO

Wpływ języka ojczystego na przyswojenie gramatyki języka obcego jest często

określany jako szkodliwy oraz prowadzący do powstawania błędów. Wiele

podręczników metodycznych i książek dla nauczyciela zaleca techniki wprowadzające

nowy materiał gramatyczny bez uwzględnienia języka ojczystego uczniów. W

rezultacie przypominają te techniki swym zarysem metodę naturalną.
Przeświadczenie o jednoznacznie negatywnym wpływie języka ojczystego na

przyswajanie języka nauczanego nie znajdują poparcia w publikacjach na temat

transferu językowego, natomiast podkreślają fakt, że język ojczysty, jako układ

odniesienia dla każdego ucznia uczącego się języka obcego, może być zarówno

źródłem dodatkowych trudności wywoływanych przenoszeniem zdobytych już
umiejętności na właśnie opanowywany materiał, jak i czynnikiem ułatwiającym proces

uczenia się, co następuje wówczas, gdy przenoszenie nawyków językowych staje się
ułatwieniem w zapamiętywaniu poszczególnych elementów języka obcego.

Język ojczysty można wykorzystać dla wprowadzenia kontrastu

międzyjęzykowego, mogącemu służyć wprowadzeniu nowego materiału, który ze

względu na odmienność konstrukcyjną powoduje powstawanie błędów

interferencyjnych. Tego typu prezentacja miałaby na celu zapobieżenie przenoszeniu

na język obcy nawyków nabytych przy posługiwaniu się językiem ojczystym. Hanna

Komorowska dodatkowo zaleca krótkie, kilkuzdaniowe ćwiczenia translacyjne po

wprowadzeniu nowych struktur. Morton sugeruje, aby w grupach bardziej

zaawansowanych najpierw podać odpowiednie sformułowanie w języku ojczystym, a

potem przetłumaczyć je na język obcy, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych

terminów oraz podaniem ich ekwiwalentów w języku polskim, co umożliwi uczniom

stopniowe przyswojenie najważniejszych terminów językoznawczych.

W miarę stopnia zaawansowania język ojczysty będzie ustępował miejsca

językowi obcemu. Jeżeli chodzi o aspekt komunikacyjny w klasie, to nauczyciel może

w fazie organizacyjnej używać języka obcego, na przykład aby zapowiedzieć klasówkę
lub też sprawdzić obecność, będzie to dodatkowa motywacja dla uczniów. Oczywiście

istnieje niebezpieczeństwo, że mniej zaawansowani uczniowie nie zrozumieją
przekazanych im informacji. Wtedy nauczyciel może sam powtórzyć dany komentarz

w języku ojczystym, albo poprosić o zrobienie tego jednego z lepszych uczniów. Poza

tym warto zaznajomić uczniów na początku nauki z podstawowymi zwrotami, które

mogą być zastosowane w klasie. Czasami bywa i tak, że z różnych względów nie

można zrozumieć, o co chodzi uczniowi wypowiadającemu się w języku obcym. W

takiej sytuacji Jolanta Latkowska radzi, aby poprosić go o powiedzenie tego w języku
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polskim, a potem pomóc mu wyrazić te same treści w sposób poprawny lub

przynajmniej zrozumiały w języku nauczanym. Jednak z drugiej strony nie można

uczniom zbyt ułatwiać sposobu komunikowania się w języku obcym. Dopuszczalne

jest również posługiwanie się językiem ojczystym w dyskusji na tematy

realioznawcze, kulturalne czy polityczne mające miejsce w kraju, gdzie język

nauczany jest językiem ojczystym, w przypadku gdy poziom zaawansowania uczących

się jest zbyt niski na przeprowadzenie tejże pogadanki. Pomoże to rozbudzić
zainteresowanie uczniów danym krajem oraz zdopinguje do dalszej wytężonej pracy

nad językiem tego kraju. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez J.Latkowską
uczniowie nie preferują lekcji przeprowadzanych wyłącznie w języku obcym, gdyż nie

mają wtedy możliwości pełnego zrozumienia, a przez to nauczenia się treści

przekazywanych w języku obcym przez nauczyciela. Tylko 19% uczniów stwierdziło,

że język polski powinien zostać całkowicie wyeliminowany z zajęć języka obcego.

Uzyskane wyniki świadczą na korzyść języka ojczystego, chociaż jego użycie powinno

być ograniczone tylko i wyłącznie do sytuacji, w których uczący się chcą mieć
całkowitą pewność, że dobrze zrozumieli naturę wyjaśnianego problemu. Należy

ponadto pamiętać, iż ilość języka ojczystego na lekcji języka obcego powinna być
zależna od stopnia zaawansowania grupy uczących się.

2. WPŁYW JĘZYKA OJCZYSTEGO NA WYMOWĘ PRZYSWAJANYCH

JĘZYKÓW OBCYCH

Opanowanie jakiegokolwiek języka, nie wyłączając języka ojczystego, polega

na nawykowym przyswojeniu zespołu określonych struktur morfosyntaktycznych,

leksykalnych i fonologicznych, co umożliwia bezwysiłkowe operowanie nimi w

procesie porozumiewania się.
Przyswajanie struktur językowych może odbywać się drogą bezpośrednią (tzn.

przez bezpośredni kontakt ze środowiskiem obcojęzycznym bez jakiejkolwiek pomocy

z zewnątrz w postaci nauczyciela czy podręcznika) lub też pośrednio (poprzez

metajęzyk, czyli gramatykę podawaną przez nauczyciela i podręcznik). Typowym

przykładem opanowania języka w sposób bezpośredni jest mowa dziecka.

Na ogół nauka języka obcego odbywa się poza środowiskiem obcojęzycznym, a więc
sytuacja człowieka dorosłego opanowującego język obcy, różni się od sytuacji dziecka

głównie tym, że dziecko rozpoczynające naukę języka nie posiada żadnych nawyków

językowych, jako że w momencie przyjścia na świat nie przynosi ze sobą żadnych

predyspozycji do takiego, czy innego systemu językowego. Stad też nie występują u

dziecka, poza nielicznymi wyjątkami, podczas uczenia się dwóch języków naraz,

objawy tzw. interferencji , czyli nakładania się na siebie elementów dwu lub więcej

systemów językowych.
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Zjawisko określane jako interferencja językowa polega na poniekąd
automatycznym, a więc nie uświadomionym, przyporządkowaniu pewnych elementów

języka obcego do struktur języka ojczystego, co daje w efekcie odchylenia od przyjętej

dla języka obcego normy. Odchylenia te mogą przyczynić się do nieprawidłowego

funkcjonowania procesu komunikacji językowej. Popularnie określa się interferencję
jako „mówienie z obcym akcentem” (interferencja foniczna) lub „mówienie łamanym

językiem” (interferencja morfosyntaktycznoleksykalna). W pierwszym przypadku

mamy do czynienia z podstawieniem w miejsce obcojęzycznych realizacji fonicznych

allofonów języka ojczystego. Silniejsze tzn. bardziej zmechanizowane ruchy

artykulacyjne nie dopuszczają do realizacji ruchów nie dość jeszcze opanowanych

nawykowo. Stąd też przeciwstawienie się interferencji fonicznej przez wytwarzanie

nowych nawyków artykulacyjnych należy do jednego z najważniejszych zadań
zwłaszcza początkowego etapu nauczania języka obcego.

Do dobrego opanowania wymowy języka nie wystarczy znajomość reguł

ortofonicznych. Dużą korzyść odniesie ten, kto potrafi posługiwać się nimi w sposób

zautomatyzowany, tzn. Bez konieczności ciągłego ich sobie uświadamiania.

Interferencja foniczna języka ojczystego działa automatycznie tak długo, dopóki nie

zostanie wytworzony nawyk dostatecznie silny, aby móc się przeciwstawić nawykom

artykulacyjnym wytworzonym podczas nauki języka ojczystego. Tak więc uczeń
słuchający nawet całkowitej poprawnej wymowy obcego języka będzie ją na początku

realizował z pewnymi odchyleniami stanowiącymi ustępstwo na korzyść artykulacji

zgodnej z artykulacją głosek języka ojczystego.

Obok interferencji fonicznej działa również interferencja graficzna. Stąd też
każdy Polak, który niemiecki wyraz leben przeczytał, nie usłyszawszy go uprzednio,

zrealizuje go z wielkim prawdopodobieństwem jako [leben], automatycznie

podstawiając odpowiednik dźwiękowy polskiemu „e” w miejsce przewidzianej normą
foniczną głoski niemieckiej. Jak widać z powyższego interferencja foniczna prowadzi

do odchyleń od zgodnej z normą wymowy obcojęzycznej. Odchylenia te jednakże nie

we wszystkich wypadkach prowadzą do bezpośrednich zaburzeń w komunikacji

językowej.

Przede wszystkim należy sobie zdać sprawę z ruchów artykulacyjnych, jakie

trzeba wykonać, aby wydobyć efekt akustyczny zgodny z oczekiwaną normą foniczną.
Potem należy uświadomić sobie, a następnie uczniowi, na czym polega w konkretnym

wypadku różnica pomiędzy artykulacją głoski obcej, a pokrewną głoską polską. Nie

wolno przy tym zapominać o tym, że wymowa języka ojczystego przez długi czas

stanowi dla uczącego się języka obcego pewnego rodzaju wzorzec poprawności. Każdy

dźwięk odbiegający od znanych nam od dzieciństwa dźwięków mowy ojczystej wydaje

się fałszywie brzmiący, a nawet śmieszny.

Wytworzenie nowych nawyków językowych, polegających na zautomatyzowaniu

nowego zespołu ruchów artykulacyjnych jest tym trudniejsze, im człowiek starszy. W
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bardzo młodym wieku można sobie jeszcze przyswoić właściwe nawyki artykulacyjne

języka obcego bez odwoływania się do świadomości. Jednakże wraz z wiekiem

wzrasta również krzywa koniecznego uświadamiania sobie różnicy pomiędzy wymową
głosek języka ojczystego i głosek języka obcego. Znane są przykłady emigrantów,

którzy opuściwszy kraj rodzinny nie opanowali w sposób nie zwracający uwagi

fonicznej strony języka nowej ojczyzny.

Dzięki znajomości podstawowych zasad fonologii zdolni jesteśmy przewidywać błędy

wymowy i we właściwy sposób przeciwdziałać. Jednakże praca nasza zostanie

uwieńczona skutkiem dopiero wówczas, kiedy uczeń opanuje nową artykulację
nawykowo, tzn. bez odnoszenia się do reguł fonetycznych.

W procesie automatyzowania nawyków artykulacyjnych wielkie znaczenie ma

odpowiednio stosowana transkrypcja fonetyczna. Tylko ona jest w stanie unaocznić
uczącemu się rozbieżności, jakie zachodzą pomiędzy pisownią i wymową języka

obcego, a tym samym ułatwić mu automatyzację nawyków artykulacyjnych. Przy

pomocy transkrypcji fonetycznej uczeń może utrwalić na piśmie usłyszaną wymowę
nauczyciela i w sposób poprawny przygotować się do następnej lekcji.

3. CECHY INDYWIDUALNE UCZNIA I ICH WPŁYW NA PRZYSWAJANIE

JEZYKA

Osobowość ucznia i zespół cech indywidualnych mają olbrzymi wpływ na

sukces w przyswajaniu języka drugiego czy obcego. Przez język drugi rozumiemy

uczenie się języka w jego naturalnym otoczeniu, to jest w kraju lub społeczności,

gdzie jest on naturalnie używamy, w odróżnieniu od języka obcego, przyswajanego w

sztucznych warunkach szkolnych, poza społecznością, która go używa. Najważniejsza

różnica między językiem drugim i obcym polega na intensywności kontaktów z nim i

na różnym stopniu motywacji, aby go przyswoić. W przypadku języka obcego

motywacja jest zazwyczaj słabsza. Ludzie są mniej lub bardziej uzdolnieni do

języków. Jedni swobodnie opanowują język obcy, inni będąc w tych samych

warunkach, napotykają na duże trudności. Wiadomo, że przyswajanie języka należy do

procesów złożonych. Niektóre cechy osobowości mają wpływ na przyswajanie

niektórych sprawności języka. Osoby pewne siebie uważa się za potencjalnie lepszych

uczniów niż osoby o dużym stopniu inhibicji (inhibicja- zespół cech chroniących

własne ego, nie sprzyja przyswajaniu mowy obcojęzycznej), ponieważ mniej obawiają
się popełnić błędy, swobodniej mówią w języku obcym, a praktyka w mówieniu

przyspiesza z kolei przyswojenie tego aspektu języka. Osoby takie chętniej podejmują
ryzyko wypowiedzi, co do poprawności której nie mają całkowitej pewności. Dwie

cechy są tu najważniejsze – mniejsza obawa przed wypowiadaniem się i gotowość do

nawiązywania kontaktów.
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W sytuacjach stresowych często działamy niezwykle efektywnie i szybko. Stres,

który zmusza nas do działania, zwykle wyzwala najlepszą możliw ą performancję.
Warunkiem porozumienia językowego jest psychiczny kontakt z rozmówcą. Bez

potrzeby takiego kontaktu nie tylko nie ma porozumienia i interakcji językowej, ale

także nie ma przyswajania języka. Im większa potrzeba kontaktu, tym większa

motywacja poznania języka. Potrzeba kontaktu to gotowość zrozumienia partnera i

wczucie się w jego sytuację. Taki stan nazywamy empatią. Intensywność empatii jako

cecha indywidualna ucznia proporcjonalnie pozytywnie wpływa na proces

przyswajania.

Agresja jako cecha indywidualna przyspiesza mówienie w języku poznawanym

i tym samym sprzyja szybszemu przyswojeniu mówienia. La Forge (1971) stwierdza w

swych badaniach, że gdy uczniowie zdenerwują się na siebie, mówią znacznie szybciej

i lepiej się porozumiewają.
Cechy indywidualne ucznia to nie tylko wspomniane wyżej ogólne cechy

psychiczne. Jeszcze chyba ważniejsze są indywidualne strategie uczenia się i style

uczenia się.
Style uczenia się są wynikiem wewnętrznej organizacji poznawczej danej osoby.

Organizacja ta zależy od indywidualnych tendencji osobnika do reagowania

intelektualnego i emocjonalnego na warunki zewnętrzne.

Podobnie jest w przypadku uczenia się: dany problem możemy analizować lub

postrzegać globalnie. Możemy widzieć go na tle większej całości lub tylko w jego

własnych kategoriach. Zależność lub niezależność od pola jest stylem poznawczym,

który ma ważny wpływ na uczenie się i poznawanie języka. Najlepszym testem na

posiadanie tej indywidualnej cechy są zabawy z odnalezieniem na rysunku np. ogrodu,

wrysowanych gdzieś kształtów zwierząt czy przedmiotów. Osoby zależne od pola,

postrzegające globalnie ogród, nie dostrzegają wrysowanych elementów, niezależni

zaś od pola potrafią je szybko dostrzec. Właściwość ta wzmacnia się w miarę rozwoju

intelektualnego i jest dowodem analitycznego myślenia i stylu poznawczego osoby

posiadającej tę cechę. Osoby niezależne od pola są zazwyczaj pewne siebie,

samodzielne i lubią rywalizację. Natomiast osoby zależne od pola maja bardziej

rozwinięte uczucia, empatię i są mniej samodzielne. Wg badań Naimana, Frohlicha i

Sterna osoby niezależne od pola  osiągają lepsze wyniki w klasie (mimo, że osoby

zależne od pola powinny dzięki empatii i zrozumieniu innych osiągać lepsze wyniki).

Cecha zależności / niezależności od pola, podobnie jak i wszystkie inne cechy, są
tylko pewnymi indywidualnymi tendencjami. Typy skrajne są raczej bardzo rzadkie.

Refleksyjność i impulsywność to następna opozycja cech ważna dla przyswajania

języka obcego. Uczniowie o typie refleksyjnym mówią wolniej, robią mniej błędów i

bardziej korzystają z indukcyjnych technik nauczania. Uczniowie o typie

impulsywnym dają szybkie i bardziej ryzykowne pod względem poprawności

odpowiedzi. Typ refleksyjny w tych samych warunkach uczy się więc języka wolniej,
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ale bardziej dokładnie niż typ impulsywny i przechodzi do następnego stadium języka

dopiero po opanowaniu poprzedniego. Typ impulsywny przechodzi szybko

niedokończone stadia, do których trzeba potem wracać, aby je w pełni przyswoić.
Tolerancja i nietolerancja  jest następna cechą ucznia. Każdy, kto chce poznać język

obcy, musi zaakceptować nielogiczności,  niejasności i wyjątki od reguł w języku

obcym oraz zaakceptować zupełnie inną kategoryzację niż w języku ojczystym. Musi

też pogodzić się z całym nowym, kulturowym systemem reprezentowanym przez język

obcy. Tolerancja jest więc elementem pozytywnie wpływającym na proces

przyswajania. Jednak zbyt wiele tolerancji prowadzi do bezkrytycznego,

indywidualnego przyswajania reguł, bez próby tworzenia całego systemu i widzenia

relacji między strukturami.

Szeroka i wąska kategoryzacja to cecha odnosząca się do sytuacji, w której uczący się
kategoryzuje materiał językowy zbyt szeroko lub zbyt wąsko. Obydwie skrajności nie

przyspieszają procesu przyswajania tego materiału. Zbyt szeroko kategoryzują ci,

którzy przyjmują daną regułę bez wyjątków, zbyt wąsko zaś ci, którzy każdy element,

np. czasownik, traktują indywidualnie, bez dostrzegania powtarzającej się reguły

tworzenia np. czasu przeszłego. Osoba wąsko kategoryzująca odpowiada typowi

impulsywnemu, a osoba szeroko kategoryzująca typowi refleksyjnemu.

Kolejna cechą ucznia, szczególnie ważną w sytuacji języka obcego, jest pamięć.
Jednak pamięć językowa odgrywa większą rolę w magazynowaniu struktur niż w

przyswajaniu ich. Najczęściej dotychczas badane indywidualne różnice dotyczą
motywacji ucznia do przyswajania języka obcego. Motywację definiuje się jako

wewnętrzne potrzeby i pragnienia ucznia, które powodują jego działaniem.

Indywidualne cechy ucznia w przyswajaniu języka obcego czy drugiego przejawiają
się chyba najbardziej w uzdolnieniach językowych. Do dzisiaj dokładnie nie wiadomo

w jakim stopniu sukces w nauce j. obcego spowodowany jest motywacją, a w jakim

uzdolnieniami.

Cechy indywidualne pozostające w związku z przyswajaniem języka mogą być
także rozpatrywane z punktu widzenia dominacji jednej z półkul mózgowych. Np.

Krashen, Selinger i Hartnett badali zależność między skutecznością metody nauczania

języka, a umiejscowieniem ośrodka analitycznego myślenia w mózgu.
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