
Streszczenie

Niniejsza rozprawa zatytułowana  Integration of Translation-Based Activities into

the ESP University  Classroom.  The Perspective  of  Translation  Didactics  [Zastosowanie

ć�wićzen�  translaćyjnyćh w dydaktyće języka angielskiego  spećjalistyćznego na poziomie

uniwersytećkim.  Perspektywa  przekładoznawćza] pos�więćona  jest  roli  tłumaćzenia

dydaktyćznego w proćesie naućzania języka angielskiego spećjalistyćznego na poziomie

zajęć�  lektoratowyćh  (poziom  B2)  na  ućzelni  wyz$szej.  Z  analizy  dostępnej  literatury

przedmiotu wynika, z$e  znaćzenie oraz status tłumaćzenia w naućzaniu języko� w obćyćh

juz$  od  dawna  stanowi  przedmiot  oz$ywionej  polemiki,  a  wykorzystanie  ć�wićzen�

translaćyjnyćh traktowane jest z duz$ą dozą sćeptyćyzmu.  Stąd tez$  powstaniu dysertaćji

przys�wiećały dwa nadrzędne ćele: zbadanie opinii ućzestniko� w proćesu dydaktyćznego

(naućzyćieli  akademićkićh  oraz  studento� w),  dotyćząćej roli przekładu  w  naućzaniu

języka angielskiego spećjalistyćznego oraz zaproponowanie metodologii wprowadzenia

ć�wićzen�  tłumaćzeniowyćh do repertuaru zadan�  lekćyjnyćh.

Dysertaćję,  składająćą  się  z  siedmiu  rozdziało� w,  rozpoćzynają  rozwaz$ania

teoretyćzne. Rozdział pierwszy zatytułowany  From the pact of silence to the revival of

translation in Foreign Language Teaching (FLT), nakres�la tło historyćzne, ukazująć rolę

przekładu  w  naućzaniu  języko� w  obćyćh  w  s�wietle  gło� wnyćh  nurto� w  metodologii

naućzania języko� w obćyćh. Zdefiniowano w nim klućzowe pojęćia, takie jak tłumaćzenie

profesjonalne oraz tłumaćzenie pedagogićzne. W dalszej ćzęs�ći, analizie zostały poddane

powody dla kto� ryćh tłumaćzenie wykorzystywane w naućzaniu języko� w obćyćh zostało

w znaćznym stopniu odrzućone oraz stało się przedmiotem krytyki. Rozdział ten zamyka

omo� wienie  najaktualniejszyćh  inićjatyw,  wydarzen�  (np.  konferenćji),  kto� re  sugerują

swoiste odrodzenie debaty na temat istotnos�ći  wykorzystania przekładu w naućzaniu

języko� w obćyćh.

Rozdział  drugi  (Translation  at  the  intersection of  disciplines  in  the  European

educational  context)  pos�więćony  jest  obszarom,  w  kto� ryćh  tłumaćzenie  i  naućzanie

języko� w  obćyćh  przenikają  się  wzajemnie.  Omo� wione  zostały  pojęćia  kompetenćji

tłumaćzeniowej i kompetenćji komunikaćyjnej oraz wzajemne powiązania między nimi.

Ponadto w rozdziale tym przeanalizowano rolę tłumaćzenia w kształćeniu językowym w

s�wietle  dwo� ćh  waz$nyćh  dokumento� w  dotyćząćyćh  polityki  edukaćyjnej  w  zakresie



języko� w  obćyćh  na  poziomie  europejskim:  The  Common  European  Framework  of

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (2001) oraz jego uzupełnionej

wersji The CEFR Companion Volume with New Descriptors (2018).

Rozdział trzeći  (Translation in the English for Specific Purposes (ESP) university

classroom) omawia  znaćzenie  umiejętnos�ći  tłumaćzenia  dla  ućząćyćh  się  języka

angielskiego spećjalistyćznego, a takz$e oferuje praktyćzne wskazo� wki dla naućzyćieli i

studento� w,  kto� rzy  ćhćieliby  wykorzystać�  przekład  jako  narzędzie  dydaktyćzne.  W

rozdziale  tym  omo� wiono  sposoby  w  jaki  ć�wićzenia  oparte  na  komponenćie

translaćyjnym  mogą  zostać�  wprowadzone  do  zajęć�  z  języka  angielskiego

spećjalistyćznego. W oparćiu o załoz$enia dydaktyki przekładu, rozdział ten  przedstawia

metodologię wprowadzania ć�wićzen�  translaćyjnyćh do repertuaru zadan�  językowyćh na

zajęćiaćh  lektoratowyćh  na  ućzelni  wyz$szej. 

Rozdział  ćzwarty  (Research  on  translation  application  in  the  ESP  university

classroom  –  methodological  issues) otwiera  empiryćzną  ćzęs�ć�  dysertaćji.  Zawiera  on

ogo� lny  opis  metodologii  dwo� ćh  projekto� w  badawćzyćh:  Study  Projećt  1  (Projekt

Badawćzy nr 1) i Study Projećt 2 (Projekt Badawćzy nr 2). 

Rozdział ten szćzego� łowo przedstawia badanie, jego kontekst, pytania badawćze,

a  takz$e  instrument  badawćzy  –  kwestionariusz  zaadresowany  do  dwo� ćh  grup

respondento� w: studento� w Akademii Go� rnićzo-Hutnićzej oraz Politećhniki Krakowskiej, a

takz$e  naućzyćieli  akademićkićh,  praćująćyćh na 17 ućzelniaćh tećhnićznyćh w Polsće.

Ponadto, w ćelu uzyskania szerszego kontekstu i większego oglądu na badane kwestie,

badanie  ankietowe  skierowano  ro� wniez$  do  naućzyćieli  języka  spećjalistyćznego

zrzeszonyćh w dwo� ćh zagranićznyćh stowarzyszeniaćh:  the Slovene Assoćiation of  LSP

Teaćhers oraz IESPTA International ESP Teaćhers’ Assoćiation.

Rozdział  piąty  (Study  Project  1:  The  role  of  translation  in  ESP  teaching  and

learning – the classroom practices) zawiera  szćzego� łową analizę danyćh ilos�ćiowyćh i

jakos�ćiowyćh Projektu Badawćzego nr 1, w kto� rym wzięło udział 131 studento� w, 118

naućzyćieli akademićkićh z polskićh ućzelni tećhnićznyćh oraz 20 naućzyćieli  z dwo� ćh

organizaćji  zagranićznyćh  –  the  Slovene  Assoćiation  of  LSP Teaćhers  oraz  IESPTA

International  ESP  Teaćhers’  Assoćiation.  Niniejszy projekt  badawćzy  miał  na  ćelu

okres�lenie  roli  i  statusu  tłumaćzenia  w  proćesie  ućzenia  się  i  naućzania  języka

angielskiego  spećjalistyćznego  na  poziomie  szkolnićtwa  wyz$szego.  Ponadto,

przedmiotem  badania  była  analiza,  ćzy  i  w  jaki  sposo� b  s�rodowisko  naućzyćieli



akademićkićh w Polsće i zagranićą wykorzystuje ć�wićzenia tłumaćzeniowe w kształćeniu

języko� w  obćyćh  oraz  jakie  tendenćje  moz$na  zaobserwować�.  Badanie  to  wyodrębniło

ro� wniez$  ćzynniki, kto� re wpływają na zgłaszane praktyki i postawy. 

Analizowane dane podzielone  zostały na trzy gło� wne ćzęs�ći: 1) opinie na temat

roli tłumaćzenia w naućzaniu i ućzeniu się języka angielskiego spećjalistyćznego 2) rola i

przydatnos�ć�  ć�wićzen�  translaćyjnyćh  na  lektoraćie  3)  kompetenćja  tłumaćzeniowa  w

praćy naućzyćiela języka spećjalistyćznego. Uzyskane wyniki na postawie analizy trzećh

wskaz�niko� w (positive,  negative,  total) wskazują na silne  poparćie istotnos�ći przekładu

oraz jego roli w naućzaniu i ućzeniu się języka angielskiego spećjalistyćznego.

Rozdział szo� sty (Study Project 2: Translation-based activities in selected academic

ESP coursebooks) zawiera opis wyniko� w Projektu Badawćzego nr 2, kto� rego ćelem była

analiza  22 podręćzniko� w akademićkićh  do  naućzania  ESP,  napisanyćh przez  polskićh

naućzyćieli akademićkićh z dwo� ćh gło� wnyćh ućzelni tećhnićznyćh w Krakowie: Akademii

Go� rnićzo-Hutnićzej oraz Politećhniki Krakowskiej. Podręćzniki zostały przeanalizowane

pod  kątem  obećnos�ći  ć�wićzen�  tłumaćzeniowyćh,  ićh  zakresu  oraz  roli.  Załoz$ono

mianowićie, z$e zastosowanie ć�wićzen�  tłumaćzeniowyćh na lektoraćie moz$e wynikać�  z

rodzaju podręćznika uz$ywanego podćzas zajęć�  oraz z podejs�ćia do tłumaćzenia,  kto� re

ten podręćznik postuluje. W związku z wynikami badania ankietowego, w rozdziale tym

omo� wiono  ro� wniez$  oćzekiwania  naućzyćieli  i  studento� w  dotyćząće  wykorzystania

przekładu w podręćznikaćh do naućzania ESP.

Rozdział sio� dmy (Key research findings, pedagogical implications and avenues for

future  research) zawiera  podsumowanie  uzyskanyćh  wyniko� w  obu  Projekto� w

Badawćzyćh oraz odpowiedzi na 10 postawionyćh pytan�  badawćzyćh. Analiza

statystyćzna  danyćh uzyskanyćh w Projekćie  Badawćzym nr  1  pokazała,  z$e  studenći,

naućzyćiele  polsćy  i  naućzyćiele  spoza  Polski  mają  w  przewaz$ająćej  większos�ći

pozytywny stosunek do  uz$ywania tłumaćzenia na zajęćiaćh ESP oraz ićh opinie są w

większos�ći  zbiez$ne.  Ponadto  szćzego� łowa  analiza  danyćh  dotyćząćyćh  opinii

pozytywnyćh  i  negatywnyćh  na  temat  uz$ytećznos�ći  przekładu  w  naućzaniu  języka

spećjalistyćznego pozwoliła zebrać�  interesująće wyniki.  Wykazano, z$e prawie wszysćy

badani studenći (92%) w większos�ći zgodzili się ze stwierdzeniem, z$e tłumaćzenie jest

umiejętnos�ćią  przydatną  w  zglobalizowanym  s�wiećie,  ćo  więćej,  to  włas�nie  ta  grupa

respondento� w  uznała  je  za  piątą  sprawnos�ć�  językową  (79%).  Wyniki  te  w  sposo� b

oćzywisty jeszćze bardziej podkres�lają potrzebę zapoznawania ućznio� w z tłumaćzeniem



podćzas zajęć�  ESP. W przypadku obu grup naućzyćieli istotną statystyćznie rozbiez$nos�ć�

w poro� wnaniu ze studentami uzyskano w odniesieniu do stwierdzenia, z$e tłumaćzenie

uwypukla ro� z$niće i podobien� stwa między językiem obćym a ojćzystym, gdyz$  z tą opinią

zgodziło się 90% naućzyćieli polskićh i 95% naućzyćieli zagranićznyćh. Podsumowująć,

uzyskane wyniki  wyraz�nie wskazują, z$e przewaz$ająća większos�ć�  respondento� w popiera

wykorzystanie  tłumaćzen�  podćzas  zajęć�  ze  spećjalistyćznego  języka  angielskiego  na

ućzelni wyz$szej.

W  tej  ćzęs�ći  badawćzej  przeanalizowano  ro�wniez$  ćzęstotliwos�ć�  stosowania

ć�wićzen�  tłumaćzeniowyćh  na  zajęćiaćh  ESP.  Około  jedna  trzećia  (30%)  polskićh

naućzyćieli  deklarowała ćzęste wykorzystanie ć�wićzen�  z  komponentem translaćyjnym

podćzas  zajęć�.  W  tym  zakresie  zauwaz$ono  statystyćznie  istotną  rozbiez$nos�ć�  między

naućzyćielami będąćymi jednoćzes�nie tłumaćzami a tymi, kto� rzy  zawodowo  wykonują

tylko  praćę  naućzyćiela.  Znaćzna  ćzęs�ć�  pierwszej  grupy  (40%)  deklarowała

wprowadzanie ć�wićzen�  translaćyjnyćh do swoićh zajęć�  często lub zawsze w poro� wnaniu

z 25% drugiej grupy naućzyćieli. W pewnym stopniu taka rozbiez$nos�ć�  moz$e wynikać�  z

tego, z$e naućzyćiele-tłumaćze są bardziej przyćhylni wprowadzaniu tłumaćzen�  do zajęć�

lub są bardziej zaznajomieni z ć�wićzeniami zawierająćymi element translaćji. 

Analizie statystyćznej poddano ro� wniez$  zro� z$nićowanie ć�wićzen�  tłumaćzeniowyćh

stosowanyćh na zajęćiaćh. Wyniki wykazały, z$e rodzaj działan�  opartyćh na tłumaćzeniu

był  raćzej  jednorodny.  Najpopularniejsze  były ć�wićzenia  konćentrująće  się  na małyćh

jednostkaćh  tłumaćzeniowyćh,  takićh  jak  słowa,  frazy  ćzy  kolokaćje.  Najrzadziej

wymieniane zadania (poniz$ej 15%) to: retranslaćja (7% – studenći; 5% – naućzyćiele),

praća z tekstami paralelnymi (8% – studenći; 3% – naućzyćiele), pisemne tłumaćzenie

streszćzająće  tekst  spećjalistyćzny (9%  –  studenći;  5%  –  naućzyćiele),  tłumaćzenie

teksto� w  z  podręćznika  (10%  –  studenći,  11%  –  naućzyćiele),  tłumaćzenie  kro� tkićh

teksto� w  spećjalistyćznyćh (10%  –  studenći,  7%  –  naućzyćiele)  oraz  parafraza  tekstu

spećjalistyćznego dla laika (12% – studenći, 15 – naućzyćiele). Wyniki te mogą s�wiadćzyć�

o  nieznajomos�ći  przez  naućzyćieli  i  studento� w ro� z$norodnos�ći  zadan�  z  komponentem

tłumaćzeniowym.  Moz$na  jedynie  spekulować�,  z$e  respondenći  kojarzą  tłumaćzenie

gło� wnie  z  prostym  przekazem  znaćzenia  na  poziomie  słowa,  nie  mająć  duz$ego

dos�wiadćzenia  w  innyćh,  bardziej  złoz$onyćh  typaćh  ć�wićzen�  lub  nie  wiedząć,  jak

wykorzystać�  ićh  potenćjał.   

Respondenći  wyrazili  ro� wniez$  opinię  na  temat  przydatnos�ći  ć�wićzen�



tłumaćzeniowyćh na zajęćiaćh ESP. Odnotowano  pozytywną tendenćję w stosunku do

zadan�  translaćyjnyćh i  ićh  uz$ytećznos�ći  ws�ro� d  wszystkićh  trzećh badanyćh grup.  Dla

70% polskićh naućzyćieli najbardziej korzystnym aspektem ć�wićzen�  tłumaćzeniowyćh

był  ićh  wymagająćy,  ale  jednoćzes�nie  satysfakćjonująćy  intelektualnie  ćharakter,

natomiast dla naućzyćieli zagranićznyćh (80%) i studento� w (76%) – rozwo� j autonomii

ućznia, kto� ry towarzyszy praktyće tłumaćzeniowej. 

Znaćzenie  kompetenćji  tłumaćzeniowej  w  praćy  dydaktyćznej  naućzyćieli

akademićkićh ESP zostało ro� wniez$  zbadane. W opinii zaro� wno polskićh i zagranićznyćh

naućzyćieli,  jak  i  studento� w kompetenćja  ta  jest  niezbędna  w praćy lektoro� w języka

spećjalistyćznego.  Wyniki  badan�  wykazały,  z$e  dla  obu grup naućzyćieli  (ponad 30%)

poszukiwanie  odpowiedniko� w  terminologićznyćh  było  dos�ć�  kłopotliwe.  Ta  trudnos�ć�

została ro� wniez$  przeanalizowana z uwzględnieniem zmiennej, jaką jest dodatkowa praća

naućzyćiela  jako  tłumaćza.  Badanie  wykazało,  z$e  naućzyćiele  bez  dos�wiadćzenia

tłumaćzeniowego uwaz$ali  wyszukiwanie  odpowiedniko� w terminologii  spećjalistyćznej

za bardziej problematyćzne niz$  naućzyćiele praćująćy  ro� wniez$  jako tłumaćze. Ponadto,

naućzyćiele-tłumaćze  ćzęs�ćiej  niz$  naućzyćiele  nie  będąćy  tłumaćzami deklarowali,  z$e

wiedzą, jak i gdzie szukać� odpowiedniko� w leksyki spećjalistyćznej (odpowiednio 4 i 3 na

pięćiopunktowej  skali  Likerta).  Choć�  obie  grupy  naućzyćieli  najćzęs�ćiej  sięgają  po

słowniki internetowe jako z�ro� dło ekwiwalento� w terminologićznyćh (papierowe słowniki

dwujęzyćzne są mniej powszećhne), to naućzyćiele-tłumaćze ćzęs�ćiej korzystają z foro� w

translatorskićh. Uzyskane wyniki badania sugerują, z$e naućzyćiele praćująćy takz$e jako

tłumaćze  wykazują  odmienne  zaćhowania  w  zakresie  poszukiwania  informaćji  i

posiadają lepsze umiejętnos�ći wyszukiwania terminologii. 

Projekt  Badawćzy  nr  2  uzyskał  wyniki  dotyćząće  uz$yćia  translaćji  w

podręćznikaćh  do  naućzania  angielskiego  języka  spećjalistyćznego.  Obejmował   on

analizę 22 podręćzniko� w akademićkićh ESP napisanyćh przez naućzyćieli akademićkićh

z  Akademii  Go� rnićzo-Hutnićzej  i  Politećhniki  Krakowskiej.  Analiza  parametryćzna

wybranyćh  podręćzniko� w  według  ustalonego  kryterium  jednostki  tłumaćzeniowej

doprowadziła do kilku interesująćyćh spostrzez$en� . Przede wszystkim zauwaz$ono, z$e w

omawianyćh  podręćznikaćh  nie  brakuje  ć�wićzen�  z  komponentem  tłumaćzeniowym.

Najwyz$szy proćentowy udział ć�wićzen�  translaćyjnyćh ws�ro� d wszystkićh zadan�  wynio� sł

ponad 30% (dokładnie 31% i 57%) w dwo� ćh analizowanyćh podręćznikaćh, najniz$szy

zas� , wynosząćy około 5% dotyćzył pięćiu podręćzniko� w. Taka sytuaćja s�wiadćzy o tym,



z$e autorzy podręćzniko� w nie mają jednolitego podejs�ćia do pisania podręćzniko� w, nawet

ći, kto� rzy praćują na tej samej ućzelni. Wydaje się, z$e jest ono bardziej arbitralne i zalez$y

przede wszystkim od dećyzji autora i konćepćji tego ćo stanowi dobry podręćznik do

nauki języka spećjalistyćznego. 

W analizowanyćh podręćznikaćh zidentyfikowano ro� wniez$  ćzęstotliwos�ć�  i rodzaj

zadan�  tłumaćzeniowyćh.  Wyniki badania pokazały, z$e przewaz$ająća większos�ć�  ć�wićzen�

polega na tłumaćzeniu pojedynćzyćh sło� w w konteks�ćie (frazy, zdania lub tekstu) lub bez

kontekstu.  Kolejnym  ćzęsto  napotkanym  ć�wićzeniem   były  zadania  polegająće  na

tłumaćzeniu zwroto� w,  natomiast  ć�wićzenia polegająće na tłumaćzeniu ćałyćh teksto� w

były  najrzadsze,  gdyz$  zidentyfikowano  jedynie  16  takićh  ć�wićzen� .  Dominująćym

kierunkiem ć�wićzen�  tłumaćzeniowyćh był  język  angielski.  Jes�li  ćhodzi  o  rolę

analizowanyćh  zadan� ,  to  ićh  gło� wnym ćelem  jest  rozwijanie  kompetenćji  leksykalnej

studento� w  oraz  wprowadzanie  i  utrwalanie  terminologii.  Niewiele  było  zadan� ,  kto� re

konćentrowały  się  na  zagadnieniaćh  gramatyćznyćh  lub  rozwijaniu  umiejętnos�ći

wyszukiwania  terminologii,  a  takz$e  na  korzystaniu  ze  słowniko� w.  Niemniej  jednak

analizowane  zadania  podkres�lają  znaćzenie  rozwijania  umiejętnos�ći  wspo� łpraćy  i

sprawnos�ći mo� wienia, poniewaz$  wiele z nićh polegało na tłumaćzeniu ustnym w grupie

lub  w  parze.  Po  przeanalizowaniu  ć�wićzen�  z  komponentem  tłumaćzeniowym  w  22

akademićkićh  podręćznikaćh  do  ESP  moz$na  stwierdzić�,  z$e  większos�ć�  autoro� w

podręćzniko� w  dostrzega  i  doćenia  znaćzenie  tłumaćzenia  w  naućzaniu  i  ućzeniu  się

spećjalistyćznego języka angielskiego. 

Projekt Badawćzy nr 2 dotyćzył ro� wniez$  oćzekiwan�  studento� w i  naućzyćieli  w

zakresie włąćzenia tres�ći tłumaćzeniowyćh do podręćzniko� w ESP. W s�wietle zebranyćh

danyćh i komentarzy, dla wszystkićh trzećh grup respondento� w: studento� w, naućzyćieli

polskićh  i  naućzyćieli  spoza  Polski,  najwaz$niejszym  elementem  podręćznika  do  ESP

związanym z tłumaćzeniem był glosariusz terminologii dziedzinowej z tłumaćzeniem na

język ojćzysty studento� w. Kolejnym elementem, kto� ry zgodnie wybrali wszysćy badani,

był  rozszerzony  glosariusz  terminologićzny  (tłumaćzenie  na  L1,  definićja

enćyklopedyćzna w L1 oraz przykłady uz$yćia w L2). 

Ponadto,   zaro� wno studenći,  jak i  naućzyćiele polsćy uznali,  z$e  waz$niejsze jest

włąćzenie ro� z$nyćh ć�wićzen�  tłumaćzeniowyćh na język angielski (74% – studenći, 67% –

naućzyćiele polsćy) niz$  na język ojćzysty ućznio� w. Wyniki te są zgodne z dominująćym

kierunkiem  tłumaćzenia  ć�wićzen�  w  analizowanyćh  podręćznikaćh  akademićkićh.



Natomiast naućzyćiele zagranićzni w większym stopniu zgadzali  się  z włąćzeniem do

programu naućzania  ro� z$nyćh ć�wićzen�  tłumaćzeniowyćh,  kto� re  rozwijają  kompetenćję

tłumaćzeniową z języka obćego na język ojćzysty studento� w.

Zebrane  dane  wskazują  na  to,  z$e  studenći  uwaz$ają  za  istotną  kwestię,  aby  w

podręćzniku znajdowały się odniesienia do ićh języka ojćzystego. Us�ćis� lająć, ćhćieliby oni

znalez�ć�  w  podręćznikaćh  do  ESP  komentarz  w  języku  polskim  do  zagadnien�

gramatyćznyćh oraz sekćje kontrastywne (tj. teksty paralelne). Te ostatnie polegałyby na

tym,  z$e  dany  temat  byłby  prezentowany  w  języku  angielskim,  a  jednoćzes�nie

towarzyszyłby mu tekst o podobnej tematyće, ale napisany w języku ojćzystym ućząćyćh

się.  Te  dwa  elementy  były  znaćznie  mniej  istotne  dla  naućzyćieli  polskićh  i

zagranićznyćh. W analizowanyćh podręćznikaćh z$aden z tyćh elemento� w nie wystąpił.

Jednym z klućzowyćh obszaro� w Projektu Badawćzego nr 2 było ro� wniez$  zbadanie

polskiego  rynku  podręćzniko� w  do  naućzania  ESP  oraz  zidentyfikowanie  przyćzyn

wpływająćyćh na dećyzję naućzyćieli o praćy z podręćznikiem globalnym lub lokalnym

podćzas lekćji języka obćego. Wyniki badania pokazały, z$e większos�ć�  badanyćh polskićh

naućzyćieli (36%) korzysta z obu typo� w podręćzniko� w. Ogo� lnie rzećz biorąć, podręćzniki

lokalne są znaćznie mniej popularne niz$  podręćzniki globalne. Z tyćh ostatnićh korzysta

36%  respondento� w,  podćzas  gdy  z  tyćh  pierwszyćh  tylko  niewielka  ćzęs�ć�  (6%).

Dodatkowo, ćzęs�ć�  polskićh naućzyćieli akademićkićh deklaruje korzystanie z własnyćh

materiało� w,  kto� re  przygotowują  dla  studento� w.  Za  takim  stanem  rzećzy  stoi  kilka

waz$nyćh przyćzyn. Po pierwsze, duz$e międzynarodowe wydawnićtwa działają globalnie,

przynosząć  znaćzne  zyski,  stąd  moz$ liwe  jest  dla  nićh  przygotowanie  atrakćyjnego

wizualnie podręćznika, z duz$ą lićzbą zdjęć�  i grafik. Po drugie, podręćznikom globalnym

towarzyszą zwykle nagrania przygotowane przez native speakero� w, a więć są bardziej

atrakćyjne zaro� wno dla ućznio� w, jak i naućzyćieli. Po trzećie, ićh szeroka dostępnos�ć� jest

kolejnym  ćzynnikiem  wpływająćym  na  to,  z$e  naućzyćiele  dećydują  się  na  ićh

wykorzystanie. 

Jes�li ćhodzi o stosunkowo rzadki wybo� r podręćznika lokalnego do prowadzenia

zajęć�  ESP, to naućzyćiele sięgają po niego, gdy na rynku nie ma dostępnego podręćznika

globalnego dla danej dziedziny. Wydaje się, z$e podręćzniki lokalne są najćzęs�ćiej pisane

przez naućzyćieli akademićkićh ućząćyćh ESP we wspo� łpraćy z ekspertami (najćzęs�ćiej

profesorami uniwersytećkimi) z danej dziedziny. Stanowią one pro� bę wypełnienia luki

na  rynku  wydawnićzym  i  zaoferowania  studentom  podręćznika  przygotowanego



spećjalnie  dla  ićh  kierunku  studio� w.  Badanie  wykazało,  z$e  prawie  40%  badanyćh

studento� w  faktyćznie  korzysta  z  lokalnyćh  podręćzniko� w.  Istotną  zaletą,  wymienianą

przez  większos�ć�  respondento� w,  jest  dostosowanie  takićh  podręćzniko� w  do  realio� w

ućząćyćh  się,  np.  poprzez  zamieszćzenie  słownićzka  terminologićznego,  ćo  ułatwia

proćes  naućzania  i  ućzenia  się.  Jako  ćzynnik  dećydująćy  wymieniano  ro� wniez$

stosunkowo  niską  ćenę  w  poro� wnaniu  z  podręćznikami  globalnymi.  Zebrane  dane  z

badania wskazują ponadto, z$e w przypadku braku podręćzniko� w globalnyćh i lokalnyćh,

naućzyćiele  i  studenći  praćują  z  materiałami "szytymi na miarę",  przygotowywanymi

przez  poszćzego� lnyćh  naućzyćieli  lub  we  wspo� łpraćy  z  ćałym  wydziałem.  Są  one

zazwyćzaj  oparte  na  ro� z$norodnyćh  z�ro� dłaćh,  zaro� wno  internetowyćh  (serwisy

internetowe,  artykuły  naukowe),  jak  i  pozainternetowyćh,  takićh  jak  autentyćzne

dokumenty,  spećjalistyćzne  ksiąz$ki  z  danej  dziedziny,  itp.  Sytuaćja  taka  wskazuje  na

potrzebę  stworzenia  podręćzniko� w  ESP  dla  danej  dziedziny,  kto� re  mogłyby  być�

wykorzystywane na ućzelniaćh w ćałej Polsće, bez koniećznos�ći sięgania po podręćzniki

globalne, kto� re nie zawsze są dostępne. 

W ostatnim rozdziale nakres� lono ro� wniez$  potenćjalne obszary przyszłyćh badan�

oraz  wskazano  praktyćzne  implikaćje  uzyskanyćh  wyniko� w  w  konteks�ćie  naućzania

spećjalistyćznego  języka  angielskiego  na  poziomie  uniwersytećkim. 

Dysertaćję zamykają wnioski kon� ćowe, sekćja zawierająća przykładowe ć�wićzenia

oparte na komponenćie translaćyjnym, spis załąćzniko� w oraz bibliografia.


