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Kompetencja interkulturowa

w dydaktyce nauczania języka polsk iego jako obcego

Wprowadzen ie

ostrzeganie interkulturowości w nauczaniu języka polskiego jako obcego wynika
ze ścisłej relacji między językiem a kulturą.

Kompetencja interkulturowa to umiejętność porozumiewania się w obrębie różnych kultur oraz
nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z przedstawicielami innych kultur. Jest ona niezbędna
do niezakłóconego przebiegu komunikacji, w tym również do prawidłowej interpretacji odebra-
nej informacji (Myczko 2005, 29).

Celem artykułu jest wskazanie na sposoby budowania kompetencji interkulturo-
wej (różnojęzycznej i różnokulturowej) poprzez odejście od tradycyjnej dychotomii
język 1. i język 2. (L1/L2). Bazę stanowią właściwie dobrane teksty oraz zestawy
ćwiczeń uwzględniające różnice kulturowe między nauczanymi. W procesie eduka-
cji realizuje się zasady kształcenia sprawności językowej w zakresie rozumienia ze
słuchu, poprawności gramatycznej, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia,
jak też oswajania z kulturą kraju języka docelowego. Tematem centralnym jest
kompetencja komunikacyjna, na którą składa się zarówno kompetencja językowa,
jak i kulturowa, tekst kulturowy, wiedza i umiejętności w zakresie dostosowania się
do sytuacji i właściwe użycie języka.

Na początku postawmy tezy:
1. Języka obcego możemy uczyć poprzez kulturę, a kultury przez język;
2. Kompetencja komunikacyjna stanowi podstawę do skutecznego porozumie-

wania się w języku L2, jednocześnie buduje ona pomost pomiędzy kulturą
obecną w L1 (w języku ojczystym) a L2 (kulturą w języku docelowym);

3. Przestrzeń kulturowa obecna w glottodydaktyce dotyczy norm społecznych,
stylów życia, przekonań, wartości i znaczeń między społeczeństwem, do któ-
rego należy uczący się, a społeczeństwem, którego język opanowuje (Komo-
rowska 1992, 121);

P
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4. Podstawowym narzędziem nauczania i uczenia się jest tekst językowo-
-kulturowy i podejście komunikacyjno-międzykulturowe;

5. Granica między my – oni, swój – obcy może być zredukowana poprzez naby-
wanie kompetencji różnokulturowej i różnojęzycznej (ESOKJ 2003).

Przedstawione tezy zostały częściowo opisane w Europejskim Systemie Opisu
Kształcenia Językowego (ESOKJ 2003) (Common European Framework of Refe-
rence for Languages: CEFR). Istota tego dokumentu tkwi w poprawie jakości
kształcenia językowego i dążeniu do osiągnięcia lepszego porozumienia Europej-
czyków w różnych językach i kulturach. W tej nowoczesnej edukacji na pierwszym
miejscu stawia się kompetencję komunikacyjną i międzykulturową oraz tekst języ-
kowy i kulturowy służący do budowania kompetencji.

Obecność kontekstu kulturowego w nauczaniu i uczeniu języka obcego nie jest
rzeczą nową. Wraz z rozwojem glottodydaktyki rosło zainteresowanie kulturą – od
podejścia faktograficznego (przekazywanie wiedzy o kraju języka nauczanego,
prezentacja historii i kultury wysokiej) poprzez komunikacyjne (wykształcenie
umiejętności posługiwania się językiem obcym w taki sposób, jak czynią to jego
rodzimi użytkownicy) i międzykulturowe (czyli wykształcenie zdolności do poro-
zumiewania się z członkami różnych kręgów kulturowych i narodów oraz umiejęt-
ności budowania tzw. mostów porozumienia (Gębal 2006; Garncarek 2006; Zarzyc-
ka 2005; Biechele, Padròs 2003; Zawadzka 2000). To ostatnie podejście pojmowane
jest jako ścisłe połączenie języka i kultury. Wykształcona w procesie dydaktycznym
kompetencja komunikacyjna i kulturowa obejmuje świadomość istnienia różnych
działań i zachowań komunikacyjnych w różnych kręgach kulturowych, nabywanie
i wykorzystanie strategii rozróżniania znaczeń z kontekstów kulturowych, zdolności
identyfikowania różnych stylów komunikacyjnych, nabycia strategii analizy ewen-
tualnych nieporozumień w komunikacji oraz gotowości wczuwania się w obce kul-
turowo perspektywy (Gębal 2006, 211; Biechele, Padròs 2003, 91).

W przedstawionej propozycji dydaktycznej stosujemy zasady interdyscyplinarno-
ści metodologicznej. Wynikają one z przyjęcia definicji kultury i pojęcia kompeten-
cji komunikacyjnej, w skład której wchodzą zasady i umiejętności interkulturowe.
Łączy się również podejście faktograficzne z komunikacyjnym i międzykulturowym
(por. Pauldrach 1992, 6). Istotne elementy kompetencji interkulturowej to:

– określony zasób wiedzy i umiejętności dotyczący rzeczywistości polskiej, jak
i obcej,

– werbalna i niewerbalna zdolność działania w obcojęzycznych kontekstach zo-
rientowanych na kulturę codzienności, łącznie ze zdolnością używania strate-
gii językowych,

– świadome działanie w odniesieniu do kultury własnej,
– znajomość działania, wartości i norm kultury docelowej – polskiej,
– tolerancja, empatia, i zdolność do rozwiązywania problemów w odniesieniu

do konkretnych interkulturowych sytuacji działania (Müller, red. 1993, 852).
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Zagadnienie kompetencji interkulturowej jest bardzo złożone, a jej metodyczne
opracowanie – trudne.

Po jęcie  ku l tu ra  w g lot todydaktyce

Nasze rozważania rozpoczynamy od definicji kultury, użytecznej dla glottody-
daktyki. Pod pojęciem kultury rozumiemy wartościowanie, przekonania i normy
przyjęte przez społeczeństwo, a także wzory zachowań i modele postępowania
w praktyce, które odpowiadają potrzebom określonej społeczności (Annen 2004, 29;
Szczęsna, red. 2002, 154–155).

W kulturze zawarte są ludzkie zachowania: gesty, etykieta językowa, zwyczaje i oby-
czaje, formy organizacji, a także artefakty, takie jak książki, obrazy, budynki, które two-
rzą materialny i społeczny dorobek ludzkości (Panther, Nutzinger 2004, 298).

Ujmując kulturę z punktu widzenia działalności człowieka, bierzemy pod uwagę
znajomość obowiązujących norm w danym społeczeństwie. W zakres kultury wcho-
dzą więc standardy działań i zachowań ludzi (Nau 2004, 255).

Z definicji tych wynika, że dla glottodydaktyki możemy roboczo przyjąć zastoso-
wanie pojęcia kultura, na którą składa się natura, cywilizacja oraz kultura – z takimi
elementami jak: przestrzeń, schematy i wzory działań, interpretacja wartości, system
wartości (Hubig, Poser 2007, 15).

Komunikacja kulturowa jest sposobem postępowania, tworzącym życie społeczne przez wypo-
sażenie jednostki w możliwości uczestniczenia, utożsamiania i negocjowania tego życia (Miku-
łowski, Pomorski 2007, 20).

Jest czynnikiem społecznie aktywnym. Rządzi się dwiema zasadami:
a) każda wspólnota konwersacyjna nosi w sobie ślady kulturowo określonych środ-

ków i znaczeń postępowania komunikacyjnego, a komunikuje się skutecznie i sto-
sownie do kontekstu;

b) komunikacja jest heurystycznym zachowaniowym zasobem służącym do pełnienia
funkcji kulturowych w życiu jednostek i społeczności (Philipsen 2003, 35–72).

Kompetenc ja  komun ikacy jna i  in te rku l tu rowa

Rozumienie pojęć: kompetencja, sprawność językowa zatacza różne kręgi.
W Słowniku języka polskiego w miejscu sprawności językowej pojawiają się umie-
jętności określane jako ‘praktyczna znajomość, biegłość i zdolność wykonania cze-
goś’ (SJP 1981, 598). W próbach zestawienia terminów kompetencja, sprawność –
umiejętność na plan pierwszy wysuwają się te sprawności, które nazywają dobrze
opanowaną i wyćwiczoną umiejętność lub też takie, które jako sprawność określają
nie tylko umiejętność, ale potrzebną również do jej wykonania wiedzę. W edukacji
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glottodydaktycznej kompetencja // sprawność to szczególny rodzaj umiejętności
wymagający określonej wiedzy, która bywa uświadomiona, jak i intuicyjna. W No-
wym słowniku poprawnej polszczyzny (NSPP 2000) sprawność językowa definiowa-
na jest jako ‘cecha osoby mówiącej lub piszącej, polegająca na umiejętności przeka-
zywania w swoich tekstach tego, co się chce przekazać (informacji, przeżyć, emocji)
w sposób najodpowiedniejszy w danej sytuacji komunikatywnej’.

           Sprawność  komunikacyjna

Sprawność społeczna
Sprawność kulturowa
Sprawność interkulturowa

Sprawność
sytuacyjna

Sprawność
pragmatyczna

Ryc. 1. Model kompetencji // sprawności komunikacyjnej (Żydek-Bednarczuk 2002, 126)

W polu naszych zainteresowań jest przede wszystkim kompetencja komunikacyj-
na z jej elementami interkulturowymi. Kompetencja komunikacyjna dotyczy stop-
nia, w jakim pożądane cele są osiągane przez komunikację w sposób stosowny do
sytuacji. Podstawowymi składnikami modelu kompetencji komunikacyjnej są: wie-
dza, motywacja i umiejętności. Kontekst komunikacji tworzy ramy, w których za-
chodzi interakcja. Dla nas tym kontekstem jest kultura, własna i docelowa (obca),
która składa się z trwałych wzorów myślenia, wartości i zachowań, określających
grupę ludzi. Obejmuje przekonania i poglądy ludzi na temat świata, ich duchowość,
rozumienie statusu i hierarchii, wykorzystywanie czasu i przestrzeni fizycznej oraz
wzajemne związki (Morreale, Spitzberg, Barge 2007, 80).

Kompetencja komunikacyjna jest podstawą w nauczaniu języka docelowego, jed-
nak w przyjętych przez nas założeniach musimy uzupełnić ją o kompetencję kultu-
rową. Świadomość językowa jest bowiem niezbędna do przekształcenia kompetencji
monokulturowej w interkulturową. Hanna Komorowska wyróżnia w tej kompetencji
następujące kategorie:

Savoir – wiedza językowa i kulturowa obejmująca: historię, geografię, gospodarkę i sztukę;
Savoir-être – postawa wobec społeczeństwa i kultury;
Savoir-faire – umiejętności językowe i umiejętności zachowania się w danej sytuacji;
Savoir-apprendre – postawa wobec języka, motywacje i techniki uczenia się (Komorowska

1996, 112–114).

Połączmy zdefiniowane znaczenia kompetencji komunikacyjnej i kulturowej oraz
zbudujmy model użyteczny w glottodydaktyce.
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Wiedza

Umiejętności

Motywacja

        JA Język L1
Kultura K1

Wiedza

Umiejętności

Motywacja

      INNY    L2
Kultura K2

Spostrzeganie

Ryc. 2. Model kompetencji komunikacyjnej i kulturowej w L1 i L2 oraz K1 i K2

Ogólny model kultury K1 i K2 oraz kompetencji komunikacyjnej wraz z elemen-
tem kompetencji interkulturowej dotyczy wszystkich fragmentów procesu, przez
jaki przechodzi osoba różnojęzyczna, by komunikować się kompetentnie. Niemniej
podstawową rolę w naszej koncepcji odgrywa kontekst kulturowy.

Kompetencja w komunikacji wymaga złożonej współpracy komunikujących się osób,
wykorzystujących swoją motywację, wiedzę i umiejętności w danym kontekście kultu-
rowym. Motywacja może być pozytywna, jeżeli nastawienie uczących się i nauczających
do odmienności kulturowych jest pozytywne i jej celem jest poznanie inności oraz obcości
w innej kulturze. Wiedza może być deklaratywna (na temat: co powiedzieć i zrobić) albo
proceduralna (wiedza na temat tego, jak coś zrobić i powiedzieć). Im bardziej osoba jest
zmotywowana do tego, by poznać język i kulturę, tym bardziej jest prawdopodobne, że
będzie potrafiła zastosować specyficzne i istotne zachowania werbalne i niewerbalne
w L2. Motywacja, wiedza, umiejętności zawsze zachodzą w określonych kontekstach.
To, co jest uznane za kompetentne w jednym kontekście, wcale nie musi być uznawane
w innym. Typy kontekstu określa kultura, czas, związki, miejsca i funkcje. Kompetencja
komunikacyjna zależy nie tylko od wiedzy i umiejętności, od procesów spostrzegania
odbiorcy, ale też od tego, czy osoba komunikująca i nabywająca znajomość języka obce-
go spełnia oczekiwania innych ludzi w danej sytuacji, przyjmuje zachowania obowiązu-
jące w innej kulturze, bądź znajduje trzecie wyjście, łączy kulturę z zakresu L1 z kulturą
z zakresu L2. (Możemy chyba mówić o trzecim wymiarze kultury?)

Techn ik i  k s z ta łcen ia umie ję tno ści  in te rku l tu rowych

Wybór metody nauczania określonych kompetencji jest uzależniony od wielu
czynników. Dla wykształcenia kompetencji interkulturowej najlepsza byłaby metoda
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komunikacyjna, w której zwraca się uwagę na procesy zachodzące w rzeczywistej
komunikacji oraz kładzie się nacisk na właściwe użycie języka w prawdziwych
sytuacjach (Crystal 1994, 74). Podobnie jak w procesie komunikacji, tak i w na-
uczaniu komunikacyjnym sytuacje, role i używany język powinny być autentyczne.
Wśród technik preferuje się te, które stymulują interakcje: dialogi między osobami
o różnej roli i randze społecznej, odgrywanie ról turystów, emigrantów, studentów
z obcych krajów, gry i zabawy z elementem międzykulturowym, np. zwroty adresa-
tywne. Sytuacje mają określony scenariusz: zachowanie na pogrzebie, w hotelu,
w czasie ślubowania. Ważne również są akty mowy spełniające określone funkcje
językowe: przeproszenia, gratulacje, rozkazy, toasty. Bazujemy nie tylko na nagra-
nych i odgrywanych scenkach, ale pracujemy również z konkretnymi tekstami pisa-
nymi i mówionymi. Materiały muszą być autentyczne i uwzględniać realia danego
kraju, np. gazety, czasopisma, mapy, reklamy, audycje telewizyjne czy radiowe.
W programie ujmujemy również zachowania niewerbalne, np. typowe polskie gesty,
zachowania mimiczne, mowę ciała, znaczenie kolorów, przestrzeń i warunki komu-
nikacji, typ relacji interpersonalnej i dystans fizyczny.

Komponent kulturowy będący cząstką kompetencji komunikacyjnej charaktery-
zuje się zdolnością zauważania, rozumienia oraz respektowania wzorców kultury,
które różnią się od rodzimych (Holliday 1994; Wawrzyczek 1993, 58).

Propozycja programowa uczenia języka poprzez kulturę i kultury przez język
oparta jest na tekście, który składa się z 3 części. Każda z nich zawiera kategorie
tematyczne przeznaczone do wypełnienia tekstów na poziomie gramatycznym, se-
mantyczno-kulturowym i społeczno-pragmatycznym (Żydek-Bednarczuk 2005, 71).
Podstawą są założenia ESOKJ oraz szczególny opis umiejętności przewidziany dla
poziomów A1, A2, B1, B2 oraz C1, C2. Zawiera również zestawienia skali kompe-
tencji komunikacyjnej i kulturowej.

Poziom gramatyczny powinien spełnić założenie, że słuchacz posiada kompeten-
cję gramatyczną, ma wiedzę, znajomość zakresu systemu językowego i umiejętności
stosowania gramatycznych środków językowych, umiejętność rozumienia i wyraża-
nia znaczeń za pomocą odczytywania i tworzenia odpowiednio skonstruowanych
wyrażeń i zdań zgodnie z tymi zasadami. Gramatyka uczona jest więc w aspekcie
funkcjonalnym, w danym kontekście kulturowym, to znaczy, że słuchacz wie, jakich
struktur należy używać w określonych aktach komunikacji i przestrzeniach kulturo-
wych, czyli jak posługiwać się kodem (Allen, Widdowson 1983, 96).

Podstawą wypełnienia tekstu jest kanon kultury codziennej i narodowej. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że kanon istnieje w dwóch formach: może być oficjalnie uzna-
wany i postulowany oraz rzeczywiście funkcjonujący w świadomości różnych grup
Polaków i cudzoziemców (Gajda 1998, 16). Jesteśmy dalecy od wprowadzenia ka-
nonu z hasłami typu Bóg, honor, ojczyzna. Raczej dążymy do wprowadzenia w treści
kanonu działań skierowanych „do siebie”. Przekształceniu „obcego” w „swoje”
towarzyszy proces przekształcenia kultury „obcej” w kulturę „dla siebie”. Interesuje
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nas kultura codzienności, zjawiska współczesne ważne dla obu grup respondentów,
gdyż tylko tutaj możliwy jest dialog kulturowy. Część pierwsza obejmowałaby więc
teksty wprowadzające zjawiska typowe dla życia codziennego, warunki życia, pa-
nujące stosunki międzyludzkie oraz postawy i wartości. Część drugą wypełniłyby
teksty obejmujące rytuały społeczne, językowe i niejęzykowe (por. Burzyńska, Do-
besz 2004). W takim programie ujęcie komunikacyjne łączy się z międzykulturo-
wym. Ważna jest bowiem wymiana, dialog uczących się, a więc wymiana kulturo-
wych doświadczeń i nawyków. Chcemy bowiem w tak przygotowanych tekstach
zmienić relacje my – oni czy swój – obcy na my w różnorodności kultur. Równowagę
zyskamy wówczas, jeżeli będziemy minimalizować prezentacje „od siebie” w kie-
runku prezentacji „do innych”.

Propozyc je  programowe z  zak resu  ks z ta łcen ia  ku l tu rowego

Inwentarz zagadnień wypełniający tekst gramatyczny, semantyczno-kulturowy
i pragmatyczny dotyczy następujących zakresów tematycznych:
• Poziom A1, A2

– Kultura codzienności;
– Grzeczność: formy adresatywne, powitania i pożegnania, przeproszenia,

życzenia;
– Zachowania w rodzinie, pracy, na ulicy, w instytucji;
– Rytuały społeczne;
– Realia polskie;
– Święta i tradycje;
– Zachowania niewerbalne – język ciała, „polskie gesty”, dystans między

rozmawiającymi;
– Topografia miast polskich i ich widoki;
– Sylwetki znanych osób.

• Poziom B1, B2
Na poziomie znajomości języka B1 i B2 przewiduje się tematy obejmujące za-

gadnienia ogólne i specjalistyczne. Wprowadza się sytuację oficjalną i nieoficjal-
ną. Prezentacja wiedzy o Polsce powinna być uzupełniona o elementy porównaw-
cze z kulturą wyjściową uczących się (por. Gębal 2006, 227–229).

Zagadnienia tematyczne:
– Językowe sposoby wyrażenia dystansu społecznego (ty, pan/pani, tytuło-

wanie);
– Zasady grzeczności w języku polskim, komplementy, toasty;
– Kontakt niewerbalny – język ciała – analiza porównawcza gestów w róż-

nych krajach;
– Rytuały społeczne: odwiedziny, składanie wizyt, punktualność;



186 O METODYCE

– Rytuały jedzenia i picia, polska gościnność, częstowanie gości;
– Tematy rozmów:
– Postawy i wartości Polaków;
– Polska tożsamość narodowa i regionalna;
– Stereotypy narodowe Polaków;
– Polska scena polityczna;
– Polska w świecie;
– Polskie święta;
– Polska w Unii Europejskiej;
– Polskie tabu językowe i kulturowe;
– Media w Polsce;
– Film. Teatr. Muzyka.

• Poziom C1, C2
Poziom biegłości językowej wyznacza kompetencje komunikacyjno-kulturowe

w zakresie płynnego i spontanicznego posługiwania się językiem polskim, a także
stosowania konwencji kulturowych. Jednocześnie na tym poziomie słuchacz może
występować w roli pośrednika między kulturą K1 a kulturą K2.

Kategorie tematyczne:
– Kontakt słowny;
– Językowe sposoby wyrażania dystansu społecznego;
– Kurtuazja jako wartość kulturowa;
– Kontakt niewerbalny (język ciała i gestów);
– Dystans między rozmówcami;
– Rytuały społeczne;
– Postawy i wartości Polaków;
– Świadomość narodowa i państwowa;
– Pojęcie „małej ojczyzny”;
– Stereotypy narodowe Polaków;
– Cudzoziemcy w Polsce;
– Rodzina w Polsce (różne modele rodziny, tradycyjne pojmowanie ról spo-

łecznych, konflikt między pokoleniami, problemy emancypacji);
– Historia państwa polskiego;
– Wybrane fragmenty literackie;
– Film i teatr, malarstwo, muzyka;
– Zabytki.

Te wyrywkowe tematy tworzą jedynie obrazki kulturowe. Nie są spójnym syste-
mem, gdyż nie można glottodydaktyki zamienić w studia kulturoznawcze. Tematy
są wyborem i to one powinny stać się jądrem tekstów wykorzystywanych na zaję-
ciach. Najpierw musimy się zetknąć z wielką liczbą tekstów, by zdobyć z czasem
umiejętność samodzielnego ich generowania. Poprzez teksty posługujemy się języ-
kiem, przez teksty uczymy języka. Ważne są tutaj teksty autentyczne. Teksty stają
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się z czasem „wielowarstwowe, wieloznaczne, jasno określone sytuacyjnie – odno-
szą się do konkretnych zjawisk rzeczywistości z indywidualnej perspektywy autora;
jednocześnie pozwalają na różnorodne odczytania oraz pełną kontekstualizację kul-
turową” (Martyniuk 1998, 96). Teksty powinny być zarówno pisane, jak i mówione
(teksty nagrane w autentycznych sytuacjach). Uczymy wtedy sprawności nie tylko
pisania i czytania, ale też słuchania ze zrozumieniem i mówienia. Ważny jest bo-
wiem dobór i wybór tekstów.

Wybrane propozyc je  dydaktyczne

Propozycje zajęć wybranych projektów kształcenia kompetencji interkulturowej
(Strzałka 2005, 320–321; Tomalin, Stęplewski 1993):

1) Aspekt kulturowy. Zachowanie w czasie wizyty w polskim domu;
Techniki: czytanie tekstów polskiego savoir-vivre dotyczących odwiedzania

znajomych, mówienie na temat wizyty w domu angielskim, czeskim, nie-
mieckim – w zależności od kraju pochodzenia słuchaczy, wykazanie podo-
bieństw i różnic;

Cele: uwrażliwienie na praktyczne aspekty kultury, nakłonienie słuchaczy
do analizy zachowań kulturowych w Polsce i w kulturze rodzimej słuchacza,
przedstawienie wzorca zachowania podczas pobytu za granicą, porzucenie po-
stawy etnocentrycznej.

2) Aspekt kulturowy. Komunikacja niewerbalna – gesty, ich znaczenie w róż-
nych kulturach;

Techniki: analiza obrazków, dyskusja, gry symulacyjne;
Cele: zapoznanie się ze znaczeniem niektórych gestów, porównanie ich z ge-

stami używanymi w kulturze polskiej, pokazanie różnych znaczeń gestów w za-
leżności od kultury.

3) Aspekt kulturowy. Grzeczność (na przykładzie zastosowania zwrotów adre-
satywnych i komplementowania);

Techniki: czytanie tekstów i dyskusja, oglądanie fragmentów filmów;
Cele: uwrażliwienie na różnice kulturowe, zwroty ty i pan/pani, rozpatrywanie

i interpretacja incydentów krytycznych (nieporozumień międzykulturowych).
4) Aspekt kulturowy. Stereotypy i generalizowanie;

Podejście różnych społeczności do elementów życia codziennego, takich
jak: praca obowiązki domowe, odżywianie się, religia;

Techniki: ocena prawdziwości uogólnień, dyskusja, projekty grupowe –
plakaty, obrazki obrazujące brak prawdziwości uogólnień;

Cele: pokazanie różnicy między stereotypami a standardami kulturowymi.
5) Aspekt kulturowy. Tabu językowe i kulturowe;

Techniki: reklamy naruszające tabu kulturowe i językowe – dyskusja;



188 O METODYCE

Cele: pokazanie obszarów należących do tabu – seksualnego, religijnego,
obyczajowego. Podniesienie świadomości podobieństw i różnic w kulturze
polskiej i obcej.

Tematyka interkulturowa wprowadzana na zajęcia wpływa na zachowania słucha-
czy. Kształci sprawności we wszystkich obszarach. Ważne dydaktycznie są stoso-
wane techniki, w których wykorzystuje się teksty kultury, gry symulacyjne, projekty
etnograficzne, materiał ikoniczny.

Najczęściej praktykowane w dydaktyce są następujące typy treningów (Helmolt,
Müller 1993):

1. Informacje o kraju języka nauczanego (języka polskiego) – tematyka obej-
muje zagadnienia geograficzne, historyczne, gospodarcze, pomija jednak
aspekty zachowań w różnych sytuacjach i emocjonalność.

2. Culture Awareness-Training – celem jest wykształcenie wrażliwości na wpływ
kultury drugiej (obcej), na myślenie, postrzeganie, interpretowanie i działanie.
Przeważają aktywne ćwiczenia, na których słuchacze mają możliwość spraw-
dzenia swojego działania i afektywności.

3. Culture Assimilator – forma ta uwzględnia nieporozumienia na gruncie inter-
kulturowym, wywołane nie tyle różnymi zachowaniami, ile różną interpreta-
cją zachowań. Celem jest poznanie charakterystycznych dla kultury docelo-
wej zachowań i systemów wartości oraz przeciwstawienie ich stereotypom.

4. Trening interaktywny – zasadą jest wzajemne uczenie się zachowań słuchaczy
pochodzących z różnych kultur poprzez interakcję między nimi. Trening
obejmuje dwa etapy – pierwszy to analiza nagranych na wideo interakcji, pre-
zentacje ich na forum dwu- lub wielokulturowym oraz ich analiza pod wzglę-
dem specyficznych dla danej kultury wzorów interakcyjnych. Drugi etap to
poszukiwanie odpowiedzi, na ile słuchacze akceptują inne wzorce i czy są
gotowi do ich przyjęcia.

Wniosk i

Język i kultura nauczana dla cudzoziemca jest ziemią nieodkrytą, jest obszarem,
w którym zarówno nauczyciel, jak i cudzoziemiec mogą zamieszkać, czyniąc go
miejscem własnym i oswojonym.

Przestawiona koncepcja nauczania języka obcego przez kulturę i kultury przez ję-
zyk bazuje na wprowadzeniu do procesu kształcenia przestrzeni kulturowej poprzez
wybór tekstów. To one stają się narzędziem do nabywania kompetencji komunikacyjnej
i interkulturowej. Ta ostatnia pozwala bowiem dokonać porównań między kulturą ojczy-
stą i obcą, przyczynić się do zmodyfikowania, a nawet zmiany stereotypów i uprzedzeń;
pozwala zrozumieć konotacje, konteksty i skojarzenia występujące w języku docelo-
wym. Jej rolę podkreślił Dell Hymes: „(a speaker) capable of any and all grammati-
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cal utterances, but not knowing which to use not knowing when to talk and when to
stop, would be a cultural monstrosity” (Hymes 1967, 16).
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U R S Z U L A  Ż Y D E K - B E D N A R C Z U K

I n t e r c u l t u r a l  c o m p e t e n c e  i n  t h e  d i d a c t i c s  o f  t e a c h i n g  P o l i s h  a s  a  f o r e i g n  l a n g u a g e

The article describes the definitions and methods of building intercultural competence. Key elements
include a defined knowledge repertory and competence involving Polish and foreign realities, a verbal
and non-verbal ability to operate in foreign-language contexts as well as an ability to use language strate-
gically, the ability to consciously operate in one’s own culture, familiarity with the target (Polish) culture,
tolerance and empathy, and the ability to problem-solve with regards to intercultural situations. The
article includes didactic suggestions in utilizing techniques and excercises to gain intercultural compe-
tency.

I n t e r k u l t u r e l l e  K o m p e t e n z  i n  d e r  D i d a k t i k  d e s  P o l n i s c h e n  a l s  F r e m d s p r a c h e

Der Beitrag befasst sich mit Definitionen und Möglichkeiten der Erlangung interkultureller Kompetenz.
Ihre wesentlichen Elemente werden aufgezeigt: ein definierter Wissensvorrat sowie Kenntnisse der
polnischen und fremdkulturellen Realien, verbale und nonverbale Handlungsfähigkeit in einem
fremdsprachigen Kontext sowie die Fähigkeit, Sprachstrategien anzuwenden; bewusstes Handeln in
Bezug auf die eigene Kultur; Kenntnisse der polnischen Zielkultur; Toleranz, Empathie sowie die
Fähigkeit, in interkulturellen Situationen Probleme zu lösen. In dem Beitrag werden didaktische
Vorschläge zu Technik und Training bei der Entwicklung interkultureller Kompetenz aufgeführt.


