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Komputer jako narzędzie nauczyciela języka polsk iego

I

iepodobna dziś pomyśleć o edukacji bez komputerów i udogodnień przez nie
stwarzanych. Korzyści z zastosowania komputera w nauczaniu są tak różno-
rodne i oczywiste, że nie trzeba nawet przedstawiać dowodów. Mimo to

w dalszej części tego artykułu takie się pojawią, bo oprócz rachunku edukacyjnych
zysków z multimediów, trzeba też przeprowadzić rachunek strat, a w konsekwencji
wyważyć różne racje.

W tym artykule piszę przede wszystkim o multimediach komputerowych, choć
wiele moich uwag może prawdopodobnie mieć zastosowanie do multimediów audio
i wideo; nie chcę jednak swoimi uwagami obejmować zbyt wielkiej sfery zjawisk.
Inna sprawa, że analogowe dotąd urządzenia, jak magnetofony, magnetowidy, ka-
mery, telefony, stają się urządzeniami cyfrowymi. Postępuje więc proces digitaliza-
cji mediów, a za nim ich konwergencji1. Oznacza to, że wszelkie treści pisane wyra-
ża się za pośrednictwem mediów komputerowych.

To jednak inne problemy, które trzeba będzie kiedyś przemyśleć w kontekście na-
uczania języków, na razie przejdźmy do problemu glottodydaktyki komputerowej. Za
wskazaną należałoby uznać klasyfikację, nieskomplikowaną wprawdzie, lecz ułatwiają-
cą zrozumienie istoty rzeczy. Istotne byłoby rozróżnienie pośredniego i bezpośredniego
zastosowania komputerów, które wynika głównie z procesu przygotowania materiałów
dydaktycznych i sposobu uczestnictwa studentów w procesie dydaktycznym. W wypad-
ku pierwszym chodzi o wykorzystanie komputera do przygotowania materiałów dydak-
tycznych, w drugim o jego zastosowanie jako narzędzia nauczania. A skoro widać pew-
ną zależność procesu przygotowania materiałów i środków z efektami dydaktycznymi,
możemy też mówić o korzyściach (stratach) pośrednich i bezpośrednich.

Z pośrednim użyciem mamy zatem do czynienia w przypadku, gdy opracowujemy
edukacyjny program komputerowy, poszukujemy odpowiednich materiałów w Interne-
cie albo też przygotowujemy materiały (teksty, ćwiczenia, prezentacje), korzystając
                                                          

1 Por. H. Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.
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z edytora i ewentualnie z innych programów. Użycie bezpośrednie oznacza korzystanie
z programów edukacyjnych oraz aktywne korzystanie z materiałów internetowych.

Inaczej mówiąc, pośrednie i bezpośrednie efekty wynikają z procesu przygotowa-
nia materiałów, a więc m.in. z chronologii procesów dydaktycznych. Podział ten
wiąże się też ze stopniem aktywności studentów, ponieważ środki i materiały wcze-
śniej wytworzone otrzymują w postaci ustalonej i wybranej przez nauczyciela,
w procesie bezpośrednim tworzą je w pewnym stopniu sami. Teksty elektroniczne
są dynamiczne2, mogą być zmieniane, a także wiązane w przeróżne konfiguracje
(np. za pomocą hiperłączy), co musi wpływać na charakter procesu nauczania.

I I

Pośrednie użycie komputerów w procesie nauczania dotyczy następujących wy-
padków:

1) opracowywania edukacyjnych programów komputerowych,
2) poszukiwania odpowiednich materiałów w Internecie,
3) przygotowywania materiałów z użyciem odpowiednich programów.
Z przypadkiem pierwszym glottodydaktycy mają raczej rzadki kontakt, a nawet

jeśli taka możliwość pojawi się przed nimi, będą zwykle tylko występować jako
część zespołu pracującego nad odpowiednim oprogramowaniem. Nie znaczy to
jednak, że należałoby ignorować ważność zadań z tym związanych. Liczba progra-
mów komputerowych, z których mogą korzystać nauczyciele języka polskiego jako
obcego, jest bardzo krótka, co oznacza, że jest w tym zakresie wiele do zrobienia.
Wiadomo, że takie programy mogą być szczególnie przydatne samoukom, i właści-
wie wszystkim (włącznie z rodzimymi użytkownikami języka) do nauki uzupełnia-
jącej, a także tam, gdzie brak wykwalifikowanych nauczycieli3. W ostatnim wypad-
ku nauczyciel, nie mający szczególnej biegłości językowej i dydaktycznej, mógłby
w dobrym programie znaleźć znaczące wsparcie.

Wydaje się przede wszystkim, że mała liczba programów komputerowych do na-
uczania (również takich, które działają za pośrednictwem Internetu) jest w znacz-
nym stopniu wynikiem niedostatku inicjatywy polonistów, zwłaszcza że programy
takie przydałyby się również w nauczaniu polszczyzny jako języka rodzimego. Inna
sprawa, że – jak wynika z praktyki – użyteczność programów do nauki języków jest
ograniczona, przede wszystkim problemy sprawia ich nadmierny schematyzm prze-
jawiający się np. w preferowanej w nich formie testu wyboru albo też w żądaniu
                                                          

2 Por. J. Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa 2006, s. 74–80, 114–115.
3 Na początku 2007 r. otrzymałem list pana z bardzo odległego kraju, którego z braku nauczycieli ję-

zyka polskiego w jego mieście „wybrano na to stanowisko”. I choć jako tłumacz ma pewne kompetencje
do zajmowania się nauczaniem języka, mając świadomość swoich ograniczeń, wolał skorzystać z jakie-
goś oprogramowania. Są powody sądzić, że nie jest to odosobniony przypadek.
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udzielenia odpowiedzi w dokładnie określonej formie graficznej (w rezultacie np.
niepotrzebna spacja w odpowiedzi prowadzi do jej odrzucenia jako niepoprawnej).
Potrzebne są bez wątpienia programy korzystające ze sztucznej inteligencji, co jest
jeszcze sprawą przyszłości; na razie wystarczyłoby pisać programy zdolne do ak-
ceptowania kilku odpowiedzi. Nie raziłoby mnie nawet, gdyby program akceptował
zapis „zolty” zamiast „żółty”, skoro wiadomo, że polszczyzny jako języka obcego
uczą się obcokrajowcy; oczywiście pod warunkiem, że pojawiłby się komentarz
wyjaśniający istotę takiego odstępstwa od zasad pisowni. Programy komputerowe
jako narzędzie edukacji pomagają rozwiązać wiele problemów, ale same też spra-
wiają wiele nowych. Zanim zostaną omówione szczegółowo, trzeba kierować się
ogólną wskazówką: wymagają wyjątkowo przemyślanego użycia.

Drugie z „zastosowań pośrednich” związane jest z poszukiwaniem materiałów
w Internecie. W ten ogólny sposób nazywam wiele różnych czynności, bo chodzić
tu może o: 1) poszukiwanie materiałów dydaktycznych (głównie tekstów pisanych)
opublikowanych w Internecie, 2) poszukiwanie materiałów o innym charakterze
z zamiarem wykorzystania ich w nauczaniu, zwykle po dokonaniu odpowiedniej
adaptacji, 3) korzystanie z dostępnych w Internecie materiałów na temat języka (np.
ze słowników), 4) uczestnictwo, czynne i/lub bierne, w grupach i forach dyskusyj-
nych, które za przedmiot mają język polski, a wobec tego stwarzają możliwość wy-
miany doświadczeń zawodowych. W przypadku nauczycieli mieszkających poza
Polską może też wchodzić w grę: 5) czytanie tekstów internetowych dla podtrzyma-
nia kontaktu z językiem i uzyskania wiedzy o kraju4.

Przeszukiwanie internetowe uznaje się za czynność prostą i intuicyjną, lecz nie jest to
słuszne. W rzeczywistości ogrom informacji dostępnych w sieci sprawia, że umiejętność
znalezienia właściwych i wyselekcjonowania wartościowych nie jest łatwa, a samo
posługiwanie się narzędziami do wyszukiwania informacji należy do ważnych składni-
ków kompetencji komunikacyjnej. W związku z tym nauczyciel języka polskiego powi-
nien taką umiejętnością dysponować, a odpowiednie studia powinny mu ją zapewnić.

Innym istotnym składnikiem kompetencji komunikacyjnej profesjonalisty powin-
na być umiejętność posłużenia się forami i grupami dyskusyjnymi, są to bowiem od
dawna w pewnych środowiskach zawodowych, np. informatyków, uznane i cenione
źródła wymiany doświadczeń. Nauczyciele języka polskiego potrzebują ich tym
bardziej, że zwykle działają w rozproszeniu. Ich uczniowie mogliby również nie-
mało zyskać, o czym dalej.

Wreszcie istnieje możliwość przygotowania materiałów oryginalnych za pomocą
odpowiednich programów. Na ogół w pracy nauczyciela języka polskiego wystarcza
edytor, ponieważ oprócz przygotowania tekstu pozwala on na łączenie go z grafiką,
a to w praktyce zaspokaja większość potrzeb w tym zakresie. Nie ulega też wątpli-
wości, że kompetencja komunikacyjna filologa musi obejmować umiejętność
                                                          

4 Może chodzić o bardzo różne teksty, np. spontaniczne (pogawędki), prasowe, literackie.
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sprawnego posługiwania się takim narzędziem tekstowym. Oprócz tego może się
przydać zdolność do posługiwania się innymi programami, np. edytorem HTML-u
lub programem do tworzenia prezentacji, ale to już tylko fakultatywnie.

Z mojej praktyki dydaktycznej wynika, że umiejętność posłużenia się edytorem
u ogromnej większości jego użytkowników ogranicza się zwykle do elementarnych
czynności. Tymczasem znajomość pewnych mniej lub bardziej zaawansowanych
możliwości nowoczesnych edytorów (np. Worda lub OpenOffice’a) ogromnie
usprawnia pracę z tekstem i poprawia jego jakość. W związku z tym doskonalenie
zawodowe nauczycieli powinno obejmować również opanowanie tych umiejętności,
które filologowi mogą się przydać ze względów zawodowych, np. automatyzacji
wpisywania tekstu, jego korekty, co pozwala znacząco zmniejszyć liczbę błędów
(głównie ortograficznych). W epoce grafizacji tekstu pisanego5 ważne są też pewne
podstawy typografii, np. umiejętność odpowiedniego formatowania tekstu (chodzi
m.in. o odpowiednie z pragmatycznego punktu widzenia wykorzystanie czcionek
i właściwe formatowanie akapitów), łączenie tekstu i grafiki (w tym tabel), ponieważ
materiały opracowane przez nauczyciela mogą następnie zostać powielone i wykorzy-
stane jako materiały dydaktyczne. Jeśli więc od publikacji drukowanych wymagamy
odpowiedniego rygoru językowego, redakcyjnego i typograficznego, należałoby
stawiać też pewne wymagania (choć niekoniecznie równie wygórowane) w stosunku
do tekstów powielanych. Za sprawą Internetu zyskaliśmy możliwość publikowania
bez potrzeby korzystania z pośrednictwa wydawców. Z naszego punktu widzenia
oznacza to, że pewne umiejętności związane z redagowaniem i publikowaniem
tekstów muszą opanować autorzy tekstów zamieszczanych w sieci.

I I I

Uwagi w poprzedniej części artykułu odnosiły się do pracy nauczycieli, której
efekty następnie przenoszą się na studentów. W kolejnej części będzie mowa o bez-
pośrednim użyciu komputerów w procesie nauczania, a więc o sytuacjach, gdy na
zajęciach językowych:

1) korzystamy z edukacyjnych programów komputerowych,
2) wykorzystujemy internetowe narzędzia komunikacyjne,
3) przygotowujemy materiały przy użyciu odpowiednich programów.
O korzystaniu z edukacyjnych programów komputerowych już wcześniej była

mowa, tu trzeba jeszcze dodać, że ich schematyzm może bardziej utrudniać niż
ułatwiać pracę z nimi, toteż – wyjąwszy studentów o szczególnym samozaparciu lub
szczególnych predyspozycjach – przydają się zwykle tylko jako uzupełnienie kształ-
cenia, nie mówiąc o tym, że są prawie całkowicie bezużyteczne w nauczaniu za-
chowań komunikacyjnych.
                                                          

5 Por. J. Grzenia: O grafizacji pisma. W: Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra
Wilkonia. Red. M. Kita, B. Witosz. Katowice 2005.
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Te braki można łatwo nadrobić, korzystając z narzędzi komunikacyjnych dostęp-
nych w Internecie. W szczególności może się przydać wymiana korespondencji na
zasadzie nauczania tandemowego6 (lub łatwy do obmyślenia jakiś wariant tej meto-
dy). Zaletą tej formy jest zapewne to, że po obu stronach znajdują się osoby zaanga-
żowane w poznawanie języka, zdolne do językowej refleksji i językowego krytycy-
zmu. Charakterystyczną jej właściwością jest zaś to, że odbywa się zwykle pomię-
dzy dwiema osobami, co oznacza prywatność, a tym samym niedostępność dla na-
uczyciela, co jednak nie musi być niczyim zmartwieniem – jego obecność w proce-
sie kształcenia musi polegać również na inspirowaniu.

Trudniejsza w praktyce dydaktycznej jest forma pogawędki (czatu), zwłaszcza,
gdyby konwersacja miała odbywać się w ogólnie dostępnym pokoju rozmów.
W tych ujawniają się niekiedy wszelkie negatywne stereotypy o języku Internetu,
m.in. agresja i niestaranność językowa. Z tego powodu czaty nie mogą stać się uży-
tecznym narzędziem kształcenia językowego. Wyjątkiem, sprawdzonym przez auto-
ra tego artykułu, jest praca ze studentami na poziomie znacznego zaawansowania,
dla których czatowanie stanowi ciekawy sposób poznawania polszczyzny kolo-
kwialnej i niektórych internetowych obyczajów komunikacyjnych. Jeśli jednak
kształcenie odbywa się na niższym poziomie sprawności językowej, należałoby
unikać czatów publicznych, które łatwo można zastąpić pogawędkami dla wybranej
grupy. Nietrudno sobie wyobrazić, że w portalach edukacyjnych mogłyby powsta-
wać takie pokoje do prowadzenia pogawędek z uczącymi się języka. Ponadto ist-
nieją komunikatory internetowe (np. ICQ, Gadu-Gadu), które umożliwiają prowa-
dzenie rozmów w wybranym gronie. Praktyka potwierdza, że wśród osób podejmu-
jących dyskusję w wybranym i akceptowanym przez siebie towarzystwie zwykle nie
ma takich, które by zamierzały naruszać zasady komunikacji7.

Te trudności można łatwo przezwyciężyć innym sposobem, bo jeszcze prostsze
byłoby zorganizowanie forów dyskusyjnych dla uczących się polskiego. Nie jest to
projekt nazbyt śmiały, skoro istnieje takie dla Polaków uczących się angielskiego8.
Zaletą tej formy komunikacji jest trwałość tekstów wytworzonych w jej obrębie,
która zachęca do odpowiedzialnego użycia języka. Powinno to przynosić dobre
efekty dydaktyczne.

Innym sposobem wykorzystania Internetu do nauczania języka polskiego mogłoby
być udostępnianie polskich tekstów. Istnieją już dziś witryny z tekstami, lecz są to
niemal wyłącznie teksty literackie i naukowe, w dodatku raczej historyczne9, mało
przydatne dla adeptów polszczyzny. Należałoby postulować tworzenie tekstów na
                                                          

6 O szczegółach pod adresem http://www.cisi.unito.it/tandem/email/idxpol00.html.
7 Por. P. Wallach: Psychologia Internetu. Poznań 2001.
8 http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=517.
9 Większość tych tekstów pochodzi sprzed co najmniej kilkudziesięciu lat, co w świetle prawa autor-

skiego jest zrozumiałe. Por Biblioteka literatury polskiej w Internecie (http://univ.gda.pl/~literat), Polska
Biblioteka Internetowa (http://pbi.edu.pl), Literatura.net.pl (http://www.literatura.net.pl/).
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użytek uczących się10. Możliwości, urzeczywistnianych najczęściej na gruncie angielsz-
czyzny, jest mnóstwo. Są też idee już realizowane, choć tylko w druku. Mam na myśli
serię broszurek dla uczących się języka z uproszczonymi językowo wersjami naszej
klasyki literackiej, którą wydaje Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskie-
go11. Takie projekty, jako niekomercyjne, najlepiej byłoby jednak realizować za pośred-
nictwem Internetu, a więc z nieograniczonym dostępem i niższym kosztem.

IV

Przedstawione rozważania miały przede wszystkim wskazać na możliwości
tkwiące w komputerach, których w procesie nauczania języka polskiego (bez wzglę-
du na to, czy chodzi o język rodzimy, czy obcy) możemy używać pośrednio lub
bezpośrednio. Zawsze jednak powinniśmy to robić ze świadomością celu, a więc ze
świadomością zalet i wad tego narzędzia, dążąc do wyeksponowania pierwszych
i pomniejszenia drugich. Ten artykuł mógł dostarczyć tylko wiedzy, jej praktyczne
zastosowanie jest raczej dziedziną sztuki.

                                                          
10 Jest to postulat nienowy, autor tego artykułu zgłosił go już dość dawno temu. Por. J. Grzenia: O lite-

raturze polskiej w Internecie. Z dodaniem uwag o możliwości jej wykorzystania w nauczaniu języka
polskiego. „Postscriptum” 1998–1999, nr 28–29.

11 Wzorem w tym zakresie są publikacje Longmana, za tym wydawnictwem należy konsekwentnie po-
stępować, udostępniając załączniki do publikacji, por. http://www.penguinreaders.com/pr/resources/
index.html. Tam też można szukać innych inspiracji.
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