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Jednym z kluczowych celów i jednocześnie wyzwań współczesnej szkoły jest 

kształtowanie postaw autonomicznych wśród uczniów. Podjęcie tego wyzwania 

przez nauczycieli języków obcych wymaga od nich tworzenia już od etapu 

nauczania wczesnoszkolnego warunków do wdrażania odpowiednich metod i 

strategii autonomizujących. Zadanie tym trudniejsze, że chodzi tu nie tylko o 

przekazanie młodym ludziom wiedzy o strategiach uczenia się języków, ale 

przede wszystkim o ich systematyczne stosowanie, monitorowanie ich 

efektywności oraz wykształcenie w uczniach przekonania o potrzebie ich 

stosowania w kolejnych etapach nauki. Zasadne wydaje się więc pytanie czy 

nauczyciel języka obcego dysponuje odpowiednim przygotowaniem 



teoretycznym i praktycznym w zakresie strategii uczenia się/nauczania, 

pozwalającym mu sprostać oczekiwaniom ze strony zatrudniającej go instytucji 

edukacyjnej a także potrzebom jego uczniów/studentów. Ważne jest też w tym 

kontekście pytanie o uwarunkowania społeczno-kulturowe sprzyjające lub 

utrudniające wprowadzanie strategii autonomizujących w szkole na kolejnych 

etapach edukacyjnych.  

Z tego punktu widzenia, interesujące będzie spojrzenie na problematykę 

kształcenia indywidualizującego w szkole wyższej w świetle badań nad 

strategiami uczenia się języka obcego stosowanymi przez studentów kierunków 

filologicznych. Chodzi tu o strategie przyswojone w czasie nauki szkolnej 

(szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe), i wdrażane w trakcie studiów. 

Szczególnie cenna w tym kontekście wydaje się refleksja dotycząca przeszkód 

w stosowaniu metod autonomizujących w szkole wyższej i sposobów ich 

pokonywania.  

 

Sesja adresowana jest do nauczycieli akademickich (filologia polska, filologie 

obce), pracowników naukowych i dydaktycznych oraz doktorantów, a także do 

nauczycieli języków obcych pragnących przedstawić swoje doświadczenia w tej 

dziedzinie.  

 

Wystąpienia uczestników mogą koncentrować się wokół następujących 

zagadnień :  

 

1.Czy możliwe jest kształtowanie strategii uczenia się bez udziału 

strategicznego nauczyciela?  

2.Jaka jest rola instytucji edukacyjnej (szkoły wyższej) w kształtowaniu 

strategicznych postaw przyszłych absolwentów w świetle potrzeb rynku pracy?  

3.Co szkoła może i powinna zaoferować uczniowi/studentowi, aby stał on 

się/stawał się aktywnym i autonomicznym uczestnikiem procesu uczenia 

się/kształcenia ?  



4.Nauczyciel w obliczu realiów instytucjonalnych. Realizacja programu 

nauczania/kształcenia a kształtowanie postaw autonomicznych w uczeniu się.  

5. Ewaluacja umiejętności strategicznych osoby uczącej się na początku procesu 

uczenia się i po jego zakończeniu. 

 
 


