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Poradnik dla nauczycie la do cz. 1 A i 1 B Podręczn ik z ćwiczeniami 1B - 2. semestr 

Testy z j ęzyka niemieckiego dla dzieci i młodzieży na poziomie A 1 
• pozwolą uczniowi sprawdzić swoje umiejętności 
• pomogą nauczycielowi obiektywnie ocenić umiejętności językowe 

ucznia, niezależnie od programu i podręcznika 
• zachęcą uczniów do zdawania pierwszego w życiu certyfikatu 

(Fit in Deutsch, KID1, TELCA1). 

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych z ilustracjami i zadaniami 

na rozumienie ze słuchu w formie takiej, jaką mają egzaminy zewnętrzne 

w Goethe -Institut i w Instytucie Austriackim. , 
~, 

Tytuł dostępny w sprzedaży od maja 2006 r. 

Langenscheidt 
... warto znać języki 

www. langenscheidt.P1 
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Geehrte Leserinnen und Lese1; liebe Kolleginnen und Kollegen. 

das Thema der Friihlingsamgabe 2006 unserer Zeitsc/1r!fi widmet sich dem /-'rohlem der 

l ei~nmgsmes.mng und ihrer Beurteil1111g. Ohwol,/ beides 1111zertre11 11har mit dem Unterrich

tcn und dcm Lernen ,•fflnmdl'n ist. hfeiht dil'ses Thema_fiir li/ IS /,ehrkriijie imma noch e/11 

weites Fcld. Ar{{ der ei11e11 Seitc ist <'S manchmal prohlematisch, solche Ver/ahren :u/inden, 

die al/c wichtigen Kriterien des Teste11s erfa lle11 , auf der anderen sind die Fachverfahren 

der Leist1mgsmessu,1g immcr noch w we11ig beka11nt 1111d beachtet. Erst die Ein.fiihrung 

,·on standan"sierren Tes1ve1falire11 zur Vhe1priifu11g von Schulerleistungen an verschiede

nen Schulen (einschlie/3/ich dem Abitu1) und in a/len Schu((iichern /,at uns Lelirern den 

AnstojJ ::ur Reflexion gegebe11: Wie unterrichte ich? Werde11111eine Schiiler in ihren Tesrs 

gut abschneiden .7 

Ais Lehrer wissen wir sehr gut, we/che Bedeutu11g die richtige Leis/ungsmessung und ihre 

Bew-teilung haben kann. Eine ungerechre, sinnfose oder zujallige Beurtei fung kann nicht 

nur d.as Desinteresse der Schiilerfiir das Fach (z.B. Deutsch) verursachen, sie kann sogar 

Aggression hervor11Jfe11. Desto wichriger scheinen 111_1s die neuesten Trends, die die Selbst

kontrolle und die Selbstbeurteifungfordem . Die Einbe::iehung der Schiiler und ihrer Eltern 

in die Sefbstbeurteilung schajft eine offene undfreundliche Atmosphiire in der Schule. 

In dieser Ausgabe von „Halfo Deutschlehrer!" gehen unsere Autoren auf einige Aspe/...'te 

der Leistungsmessung und - beurteilung ein. Das beigefiigte Literal1,irverzeichni.s zu diesem 

Thema (und weiterfiilrrend zur Motivation) wird - so hoffen wir - ihnen ermoglichen, ein 

personliches Lektiireverzeichnis zusammenzustellen. Denn nur der individuelle, offene 

Lernansatz j edes Einzelnen gibt wis Lehrern die Chance, eigene Schwierigkeiten mit die

sem Problem ::u iiben vinden. 

Mitjedem E,folg des Schiilers (und somit des Lehrers) ist die Motivation zum weiterem 

Lernen (und Unrerrichten) verbunden. Und eben die Motivatio11 wird zum Hauptprobfern 

der Tagung des Pofn ischen Deutschlehrerverbands in Kraków, aber auch zum Leitthema 

f ur die Herbstausgabe von „HD·• erhoben. Uns interessieren jedoch nicht nur die piidago

gischen Aspe/...1e der Motivation, sondern vor a/Iem ihre praktische Seite und ihre Umset

zung im Deutschunlerricht: Wie gestalre ich meinen Deutschunrerricht, damit die Schiiler 

gem zum Unterrichl kommen und den Unterricht vol/er Lust und Zuf riedenheit verlassen? 

Berichten Sie uns bitte iiber lhre Erfahrungen. schicken Sie Fragen, die unsere Fachbera

ter bea,mvorten werden. 

in der Zeitschrift.finden Sie diesmaf auch einige Rezensionen von den uns eingesandten 

Mate.rialien, die von unseren Kolleginnen beurteilt worden sind. Wir warten weiter auf die Neuerscheinungen und 

lhre Anmeldungen zum Reze11sieren. Es gibt auch Artikel, die nicht mit dem Leitthema verbunden sind, sie geben uns 

einen Einblick in die Kreuzungspunkte der gemeinsamen deutsch-polnischen Geschichte. Wir hojfen. siefinden ln

teresse bei i/men. Sascha Miller scl,/iigt uns w m ersten Mal seine Autorensprachecke 1·or und und hojjt, dass seine 

Tipps unseren Unterricht lebendiger machen he/fen; er warte! auch aą( fhre Meinung dazu. 

Wie immer warten wir ungeduldig auflhre Riickmeldungen, Berichte, Kommentare, Rezensionen. Artikel und 

Stundenentwiirfe. Wir bedanken uns sehr.filr a/le bisherigęn, meislens sehr positiven Beurteilungen der Arbeit bei 

unserer ersten Ausgabe undfiir die Anregungen der kommenden Ausgaben. Nun ist die nachste Nummer von ,. HD " 

in fh ren Hi.inden: gute l ektiJre! 

Und: A uf Wiedersehen in Kraków! 

Ihre Redaktio11 
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Kontaktadresse zu dem Hauptvorstand des PDV: 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 

ul. Przyb~1lsk1ego 2/9 
PL-02-7i7 Warszawa 
tel./fax.: +48 22 855 41 11 

e-mail: psnjn@deutsch. info.pl 

l1ttp://www.deutsch.info.pl 

I,,· •· i, \f::t'/,rr: 

Poln,scher DeutschlehreNerband 

R<'' 11 1,;11111: 

E. Danuta Machowiak - Chefredakteurin 

Dozentin am Fremdsprachenlehrerkolleg der Adam-Mickie

wicz- Universitat in Poznań . Unterrichtet Didaktik / Methodik 

und Sprachpraxis. Teacher Trainer tor DaF im Primarbe

reich. 
machowiak@deutsch.info.pl 

Marta Wawrzyniak 
Studium der Padagogik und Deutsch (Fremdsprachenleh

rerkolleg) an der Adam-Mickiewicz- Universitat in Poznań. 

Seit 6 Jahren tatig ais Deutschlehrerin am Gymnasium in 

Poznań 

l 

n,rbo11d„arheit 
► Vorl reterversammlung des IDV 111 Graz 2005 

Alirw Oor oW Jar1ąbal< . .. 

Erklarung Begegnungssprache Deutsch" io·r 
► Grazer " " Grat 

ósterreich am 6. August 200 :i . 20os , 

JJ,,richte . . 
► Graz _ światową stolicą nauczam a Języka niemieckiego 

Alina Dziurgot · . . . 

IV Deutschwettbewerb filr Gymnasrasten in Polen . • , 
► Der . ist zu E ' 

Marla Wawrzyniak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llde1 

► 108 junge Meister in Deutsch 

Danuta Koper • · · · · · · · · · · · · · · 

Ha/Jen rms einxeladen: . 
► Die Redaktion bei den Verlagen Langenscheidt und Klett _ 

► Redakcyjnym okiem .. . o . . • · · · · •. IJ 
· I 2 

·. ](1 

Die A/Jteilungen stel/en sich .v~r 
p 1 , che Deutschlehrerverband: Sektron in Chełm L' 

► Der o nis . ICht. und 

Schattenserten 

. IJ Monika Janicka . . · · · · · · · 

Didaktik I Methodik 
„ n·,e umieJ·ętności samooceny w procesie uczenia 8.1 1 

► RozwrJa ę na. 
uczanie języków obcych 

Mariola Jaworska . • · .. . • .. . . .. _ 

► Die Evaluation und ihre Bedeutung fur den Unterrrchtsprozess . . 14 

E Danuta Machowiak . . . . . . . ...... .. ..... . ........... . ... . . 18 

► D~s Abitur „ europatauglich" machen 

► ~~;,~:a ::~kó~ ·~~;a·~ ;~~ ~~t~~~i'n~~·~ ~ j~~ka. ~;e·~;e~ki~~o · · · · 20 

w roku 2005 

Dorota Beszterda 

wawr,,yniak@deulschJafo.pl I 

Studium der Germanistik an der Adam-Mickiewicz- Univer

sItat in Poznań . Lehrerin mit langjahriger Erfahrung 

Danuta Kin ... • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .. . 

► Otwartość czy skuteczność? O kompetencji międzykulturowe · 
.. J 

w humanistyce i ekonom11 

. 21 

Elżbieta Chromiec . . • • · · · · · 25 

l . rrt-i :-1.1 

Hans-Martin Wickert 

Redaf.-iM1e.i 11TwrheiT: 

beszterda@deutsch. info .pl 

Sascha Miller miller@deutsch.info.pl 

Gi \({11tu,,J! der T11el.,du·: 
Katarzyna Loga loggi@tlen.pl 

\.Jr;. und Gt ,111/11111::: 

TINTA usług i wydawnicze 

600 607 229, tinta@icpnet.pl 

DrucJ: 
MJP drukarnia-wydawnictwo 

tel. : (061 ) 867 52 32, tel./fax: (061) 867 52 56 

www.mjp.poznan.pl 

Pro Jahr erscheinen zwei Hefte: die Fr0hlings- und die 

Herbstausgabe. Die Zeitschrift wird gratis an a/le Abteilun

gen to r die Mitglieder des Polnischen Deutschlehrerverban

des verschickt. 

© Unverlangt eingesandte Manuskripte werden nich! zu

r0ckgeschickt. Die ais Arbeitsblatt oder Materia/ bezeichne

ten Unterrichtsmittel d0rfen bis zur Klassen- bzw. Kursstar

ke vervielfaltigl werden. 

Einsendeschluss fur die Fr0hlingsausgabe jeweils bis Ende 

Februar und fu r die Herbstausgabe bis Ende September 

Auflage: 1600 ISSN: 1641 - 4918 

Fiir die Praxis 
► Fremdsprachen - Stundenentwuń 

Bożena Grzeszczyk, Marta Wawrzyniak 

Workshops 
► ,,Trening maturalny" - Vorbereitung auf das neue Abitur 

Magdalena Ptak . • • • . . .... . 

► lnterkulturelfe Landeskunde in der Grundschule 

Joanna Roehr .. 

Rezensionen 

.3! 

. .JJ 

► ,,Repetytorium gramatyczne" 

Monika Kowalanek ... . .. .. .... ..... Jb 

► ,,Zadania maturalne. Testy dla poziomu podstawowego" 

Ewa Kalamucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 

► ,,Trening maturalny. Repetytorium dla poziomu podstawowego 

i rozszerzonego" 

Agnieszka Żólkowska . . .. . . . ... . . . . ... . .. JS 

► 11 Listy i teksty użytkowe z tłumaczeniam i" 

Jolanta Janoszczyk . 

► Gelesen, gehort, geschrieben - 11 Deutsch Peńekt" 

Alina Dorota Jarząbek . . . . 

Kultur und Geschichte 
► Jeder vierte gebOrtige Posener ist Bamberger 

Dorota Beszterda . . .. .. . . . . .. . . . . . 

► Die Posener Bamberger - ihre Wege nach Poznań 

Dorota Beszterda . . ...... . . 

Sprachecke 
► SPRACH - ECKE 

Sascha Miller. 

JQ 

41 

. . . . .. . 

.f 

Aktuelles JN 

► k. z· zd PSN ~ 
Zaproszenie na X Jubileuszowy Ogólnopols I Ja . .. ~. 

w Krakowie . . · · 



\'orteile der Mitgliedschaft 
im Połnisrhen 
Deutsch łeb rerverband: 

• Teilnahme an regelma~igen Treffen der regionalen Sektionen 
• Teilnahme an Konferenzen . Tagungen und Syrnposien fOr Deutschlehrer 

auf reg,onaler, nationaler und intemationaler Ebene 
• Ertahrungsaustausch unter den Deutschlehrem 
• Aktuelle und mteressante lnfom,ationen. die den Deutschunterricht be-

treffen 
• Kontakte mit Lehrern aus verschiedenen Schultypen 
• Teilnahme am Austausch mit Deutschlehrern aus anderen Landem 
• Jahrlich drei hefte unserer Verbandszeitung .,Hallo Deutschlehrer" 
• Moglichkeit der Vorstellung eigener Projekte in unserer Verbandszei

tung 

Wenn Sie Mitglied unseres Verbandes werden wollen, melden Sie sich bei 
lhrer Regionalsektion oder beim Hauptvorstand, wo Sie ausfuhrliche und 
die neuesten lnformationen Liber die entstehenden Sektionen bekommen . 
Unsere Homepage steht lhnen mit genaueren lnformationen zur Vertu
gung: 

www.deutsch.info.pl 

BRZEG 
li LO im. Zb. Herberta 
ul. 1-Maja 7. 49-300 Brzeg 
Przew: Lucyna Krajewska-Bednarz 
lucyna.bednarz@interia.pl 

BIAŁYSTOK 
ul. Upalna 9/20, 15-668 Białystok 
Przew: Violetta Karolska 
violetta. karolska@neostrada .pl 
www.bialystok.deutsch .info.pl 

BYDGOSZCZ 
Zespól Szkół Budowlanych 
ul. Pestalozziego 18, 85-095 Bydgoszcz 
Przew: Małgorzata Zofia Chludzińska 
mzchludzinska@wp.pl 
www.bydgoszcz.deutsch. info.pl 

CHEŁM 
NKJO 
ul. Mickiewicza 37, 22-100 Chełm 
Przew: Monika Janicka 
m-a-janicka@poczta .wprost.pl 

CZĘSTOCHOWA 
ul. Jasnogórska 84/90, 
42-200 Częstochowa 
Przew: Joanna Alina Haladyn 
irenaterka@o2 .pl 
www.czest.deutsch.info.pl 

GDAŃSK 
ul. Legionów 27, 81 -405 Gdynia 
Przew: Maria Bala 
majka b@o2.pl 
www.gdansk.deutsch .info.pl 

GLIWICE 
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice 
Przew: Bernadeta Kruczek 
bkruczek@poczta.onet.pl 
www.gliwice.deutsch.info.pl 

KIELCE 
ul. Warszawska 159/13, 25-54 7 Kielce 
Przew.: Jacek Ochocki 
ochoccy@wp.pl 
www.kielce .deutsch .info.pl 

KRAKÓW 
V LO im. A. Witkowskiego 
ul. Studencka 12, 31-116 Kraków 
Przew.: Al ina Czech 
alczech@poczta .fm 

LUBLIN 
I L.O. im . St. Staszica 
Aleje Racławickie 26, 20-043 Lublin 
Przew.: Jolanta Janoszczyk 
lubl in@deutsch .info.pl 
www.lublin.deutsch.info.pl 

ŁÓDŹ 
VIII LO 
ul. Pomorska 105, 90-225 Łódż 
Przew.: Monika Kowalska 
lodz@deutsch.info. pl 
www.lodz.deutsch.info.pl 

OLSZTYN 
Centrum Młodzieży Polsko-Nie
mieckiej 
ul. Okopowa 25, 10-075 Olsztyn 
Przew.: Alicja Dabkus 
dabkus@deutsch.info. pl 
www.deutsch.info.pl 

POZNAN 
Al. Niepodległości 34, !31 714 Po7t1ar1 
Przew Bożena Bochenek 
bboch@wp pl 
www.po711andeulscll .1nfo .pl 

PRZEMYŚL 
ul. Kośc iuszk i 2. 37-700 Przemyśl 
Przew: Zofia Czyżyk 
piozos@interia.pl 
www.przemysl.deutsch.lnfo.pl 

RADOM 
NKJO 
Plac Stare Miasto 10, 26-600 Radom 
Przew: Edyta Szczepańska- Pałka 
edytapalka@interia .pl 
www. radom .deutsch .info . pl 

RADZYŃ PODLASKI 
ul. Sworska 11 . 21 -500 Biała Podlaska 
Przew: Irena Mikiciuk 
irena. mikiciuk@wp.pl 
www.radzyn.deutsch .info .pl 

RZESZÓW 
ul. Ogrodowa 3, 35-320 Rzeszów 
Przew: Halina Motyka 
anhanus@o2 .pl 
www.rzeszow.deutsch.info.pl 

SANDOMIERZ 
NKJO 
ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz 
Przew: Bogumiła Fl is 
boflis@poczta .onet.pl 

STARACHOWICE 
ul. Szkolna 12, 27-200 Starachowice 
Przew: Ewa Góżdż 
gozdzewa@interia.pl 
www.starachowice.deutsch .info.pl 

SIEDLCE 
I Lo im B. Prusa 
ul. Floriańska 1 O, 08-11 O Siedlce 
Przew: Danuta Koper 
dilldan@poczta.onet.pl 
www.siedlce.deutsch.info.pl 

SZCZECIN 
ul. Podgórna 15, 70-952 Szczecin 
Grażyna Dąbrowska 
gra.dab@interia.pl 
www.szczecin .deutsch.info.pl 

TORUŃ 
ul. Czarlińskiego 20, 87-100 Toruń 
Przew: Nadzieja Hajduczenia 
nadahaj@o2.pl 

WARSZAWA 
ul. Domaniewska 13/15 m 67 
02-672 Warszawa 
Przew: Elżbieta Piotrowska 
elzbieta-piotrowska@o2 .pl 
www. warszawa.deutsch . info .pl 

WROCŁAW 
Zespół Szkól Nr 9 
ul. Mł. Techników 58, 53- 645 Wrocław 
Iwona Żaglewska-Wandze l 
jwandzel@wr.onel.pl 
www.wroclaw.deutsch.info.pl 
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Vertretcrversammlung des l()y 
in Graz 200s 

A 11 
vier Jahre findet die Vertreterversarnrne iung des lnternationalen Oeutschlehrer

verbands statt Oieses Treffen wird seit vielen Jahren 
gemeinsam mit der lnternationalen Oeutschlehrerta
gung abgehalten. Diesmal trafen sich die Vertreter 
der Oeutschlehrerverbande aus 92 Landem der Welt 
in Graz, um den neuen Vorstand des IDV zu wahlen 
sowie iJber die Zukunft des IDV zu diskutieren. 
Der Polnische Oeutschlehrerverband zahlt zu den 
groll,ten Mitgliedsverbanden: deshalb durfte er von 
zwei Personen vertreten werden, narnlich von Al ina 
Dorota Jarzabek und Danuta Koper. Sie wurden ge
beten. einen Kurzbericht iJber den Verlauf der lnter
nationalen Deutscholympiade 2005 in Warscl1au dem 
Plenum zu erstatten Die Idee der Oeutscholympia
den etablierte sich gul unter denjenigen IDV-Projek
ten, deren Ziei es ist, fiJ r die deutsche Sprache welt
weit zu werben. Der Eńolg der 5. IDO in Warschau 
bestatigte zum einen den Sinn dieses Projekts und 
stellte zum anderen den Polnischen Oeutschlehrer-
verband in den Vordergrund . 

Die Vertreter der Mitgliedsverbande diskutierten in
tensiv die Idee der regionalen Zusammenarbeit. Un
ter dem IDV-Schirm sollen beispielsweise Regional
tagungen fur mehrere Lander organisiert werden. Fur 
den europaischen Raum offnet sich durch gemeinsa
me multinationale Projekte ein guter Zugang zu den 
EU-Fćirdermitteln . 

Der eigentliche Zweck der zweitagigen Vertreterver
sammlung bestand darin, neben der Vorstellung des 
Tatigkeitsberichts fur die Periode 2001-2005 einen 
neuen Vorstand zu wahlen. Zur Wahl standen einige 
Kandidaten aus Kroatien , der Slowakei , Slowenien, 

Schreibweise fur Autoren 

• Zum Oruck werden nur Beitrage angenommen, die noch an kei
ner anderen Stelle veroffentlicht wurden. 

• Das Manuskript soli in reformierter Rechtschreibung mil PC ais 
E-Ma1I - Anlage eingereicht werden. 

• Bitte g_eben S1e immer lhre E-Mail-Adresse und Telefonnummer 
an: Wir bitten Sie kurz liber sich selbst zu schreiben und wenn 
m_oghch e1n Foto in elektronischer Form hinzufligen. Beslimmen 

• S1e auch. welcher Themalik 1hr Artikel zuzuordnen isl. 
W1cht1g au_ch, dass S1e be1 lhren Artikeln prufen, ob die Anmer
kungen. Bibhograph1e u. a. nichl fehlen 

• Wir ~ehallen uns auch das Rechl vor, lhre Beilrage noligenfalls 
zu kurzen. 

• Alle Autoren von Artikeln sind fur die inhallliche Seile der B ·1 .. 
ge personhch verantwortlich. ei ra-

lhre Redaktion 
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Lettland , Kanada , Island, Uruguay 
Auffall ig wa r dabei , dass es keinen Ku

nd
. Bras111en 

ne Kandidalin aus Afrika gab. Diese T at
n

ci idaten/keI. . h ·n o· k . a sache eIne eI1,e Is uss1on vonseiten de 1. ergab 
L 

·· d O 1· I ·· r a nkanis h an er. p ima ware es, wenn jeder K . c en 
Vertretung im IDV-Vorstand hatte Au ontment seine 

I G 
„ d . s vertahren . ma en run en war es aber diesmal · h STor-rnc t der Fall. 

Beton! werden sollte an dieser Stell d e, ass d. T 
gungs- und Wahlveńahren musterhaft ie a
waren. Das festgelegte Programm konntganisiert 
problemlos und ohne Verzćigerunge d e dadurch 

d 
n urchgef'h 

wer en. Die Ergebnisse der Wahl u rt .. en waren · 
uberraschend, weil die meisten Vorst d . nicht tw d . an sm1tglied en e er ihre bisherigen Funktionen bei er 
haben oder neue iJbernehmen werd N behalten 
t d 

. d en. eu im Vo s an sin Joanne Van Donzel Schatz • . rK d .. · me1sterm aus ana a, und VahJa Vahere , Generalsekre1·· . Lettland F „ d' T .. · • ann aus ·. ur ,e at1gke1tsperiode 2005-2009 wun-
schen wir dem IDV-Vorstand viel Eńo19 1 

Den neuen IDV-Vorstand bilden: 

He~ena Hanuljakova, Prasidentin des IDV (Slowakei) 
Lu~ka Pnstavec, Vizeprasidentin des IDV (Slowenien) 
VahJa Vahere , Generalsekretarin (Lettland) 
Marco Schaumloeffel , Schriftleiter (Brasilien) 
Joanne Van Donzel , Schatzmeisterin (Kanada) 

Experten: 

Jutta Gehrig, Expertin beim Vorstand (Deutschland) 
Bng1tte Ortner, Expertin beim Vorstand (Ósterreich) 
Peter Sauter, Experte beim Vorstand (Schweiz) 



Grnzcr Erkliłrung „Bcgegnungssprnchc Deutsch" IDT Graz 2005. ó~terreich, am 6. August 2005 

Bogegnungsspracho Deutsch: Mot/vslion, Herausfordenmg, Perspokllve1J - unter dlesem Thema veranstaltete der lntemationale Oeut&chlchrerverband 
(IDV) vom 1. bis 6. August 2005 In Graz/Osterrelch die 13. lnternatlonale Tagung der Dtut.schlchrerlnnen und Deutschlehrer. Mehr ais 20C() Lehrkratte 
und Wi!&Bnschaftlor eus 99 Lllndem nahmen an diesem Koogress teil und d1skuberten grundsetzf!Che Fragen der Sprachenpolinll , neue Erkenntnisse der 
Sprachl&hrf0/$Chung und Sprachdldok1Jk SOWJe dlo sich daraus ergebenden Konsequenzen lur den Oeulschuntemcht weftwert 
Im Rahmon der Tagung wurden die folgonden GrundsAtze und Empfehlungen erarbertel, die darauf ZJelen. die deutsche Sprache ais M!ltel der Verstandigung 
und Begegnung zu ~rdom und lhro Verm,ttlung zu unterstułlen . 

I Deutsch 1st oln8 d8f Wlchtigen Sprachen, mil deoon Menschen In a\ler Well Kontakt m1teinander, mit Europa und mrt den deulschsprach,gen 1.Andem 
• aufnehmen ~ eine Begegnung,spracho in Kullur, Wissenschaft und Wirtschalt, elne Begegnungssprache anges1cl1ts der Vlełfa ltigen Migrationsbewe

gungen und elno Begegnungssprache 1m Tounsmua. 
0/eso Rolle kann Deutsch nur erfOl~n, wenn die Reglerungen der deutschsprachigen Uinder und die fnsblutionen in d1esen Landem zur eigenen Sprache und 
domll rur elgonon Kullur und lden11tet slehen und sle aut angemessene Weise sowohl national wie intematlooal zur Gellung bnngen. 
Die Tellnohmerlnnen und Teilnehmer der XIII. lnternatlonalen Tagung der Deutschlehrerlnnen und Deutschlehrer erwarten von den deutschspra
chlgen Uindem elne erh<lhto Sprachloyallm. 

1 Etne nachhelt1ge und zuglelch maBvolle Sprachenpolitlk starki die Mollvatlon fur das Sprachenlemen und festigl die Letstungsfahlgkert einer Sprache . 
..., • Programme fur Lektorlnnen und Sprachassistentlnnen, Auslauschprogramme und Stipencflen fur fremds~e Lemende, die Unterstutzung der Mtllerorga
nisatlonen sind unvorzlchlb~rer Bestandlen einer solchen Polilik und wlcht!ge lnstrumenle e,nes landeriibelgrefferden Austausches, der inlernalmllef) Vetstandigung 
SOWie der Eiwellerung und Festlgung lnlerl<ultureller Kontakte. Nur einc sok:he Sprachenpol'ilik enlspricht dem Geist der lntematlonalitat und Oflenheit und tragi 'lJJ( 

Enlwicklung der mensohlichen, politischen und Okortomischen Beziehungen ool. 
Die Tellnehmer1nnen und Teilnehmer der Xlll. lntematlonalen T agung der Deutsch lłłlrerlnnen und Deutschlehrer erwarten von den deutschsprithlgen 
Lindem elne Sprachenpolltlk dea Wohlwollens und der Unterttlltzung gegen0ber blldung,. und lcrnwllligen Menschen aus anderen Landem. 

3 Sprachllcho Monokultur 1st auf die Dauer kelne lragfahlge Basis fur die Gosta\lung elner Grenzen iibefschreitenden und ubelwindenden Kommunikation. 
- • Die Tellnehmerlnnen und Tellnahmer der XIII. lnternationalen Deutschlehrortagung sind sic/1 dann ełmg. dass Mehrsprachlgkelt kem notwendlges Obeł, 
sondem eine Ghance lsl und dass die Beherrschung mehrerer Sprachen eln vlichllges Ziei darstelN. In d1esem Sione sprechen sie slch fur den Erhalt der Spra• 
chenvialfall aus: Jeder Elnzelne wunschl sich Optlonen und jade Gesellschalt breuchl Vlelf~ltige sprachliche Ressourcen zur Erwerterung der Kontaktchancen 
mit Menschen linlerschiedlicher sprachllcher und kullureller Herl<unft 
Die Tellnehmerlnnen und Teilnehmer der XII I. lntematlonalen Tagung der Ooutschlehrennnen und Oeut5Chlehrer eiwarten auch voo der Europaischen Union 
und dem Europarat nich! nur elne Programmatik der Mehrsprachlgkell, sondem deren konkrete Umse!Zung in europa!schen Projekten und lnslilutionen. 

4 Sprachliche Begegnung selZt die Fiihlgkeit voraus, andere ln \hrer Elgenart wahrzooehrnen lmd zu verst.chen. Ste isl richl auł lnformatlonsaustausch re
• duzierbar. Sollen Sprachen Begegnungen mit und Erfahrungen in anderen Kuftureo ermógfichen, so mw des auch einen leitenden Gesichtspunkt fur die 

Entwicklung von Lehrplanen und Lehnnateriallen darstellen - dlese mussen die Lemenden sct,on 'l'00 Anfang an emui:em. efie luAl!JreCen Kontexte zu er1<ennen 
und zu erl<unden, die mit der deutschen Sprache verbunden sind, und lhnen Mittel zur Verffigurg steOen, sełb6t 11'1 <iesen Kon'.exteo aktiv zu werden. 
Die Teilnehmeńnnen und Tellnehmer der XIII. lntematlonalen Tagung der Oeulschlehrońnnen und Oeutschlehrer erwarten die Berucksichtigung interkulturel\er 
Lemziele in al\en Lehrpliinen und Lehnnaterialien. 

5 Ein differenziertes Sprachangebot kann die lntegration von Minderheiten und ZIManderem fordem lnsofem ISt es zu begrii6en, wenn in den deutsch
• sprachigen Landem Oeutschkurse fiir Zuwanderer angebolen und gefćirdert werden. Oas PnnZJp der Begegl1111!J 9111 abef auch hier: Sprachunterrlchl 

leistet nur dano einen Beitrag zur lntegration, wenn er nlchl mit Strafen und aufenthaltstechllichen Sankllonen. sondem viemellr mit positiven Anreizen 
verbunden und zugleich vom Respekt vor den mitgebrachten sprachlichen und kulturellen ErfahMgen der ZllWiOOerer getragen isl. 
Die Tellnehmeńnnen und Teilnehmer der XIII. lntemationalen Tagung der Oeutschlehrerinnen und Oeutschlehrer erwallefl. dass Sprachkurse fur Zuwanderer 
unter Nutzung der vorhandenen Erkenntnisse von Sprachdldaktik und SprachlehrfO!SChung 1111 Sime einer Spracn- und Kli!IJbegegnurg ausgestaltet werden 
und aut aufenthaltsrechttiche ZwangsmaBnahmen verzichtel wird. 

6. Die Entwicklung von Bildungsstandards und die intemationale Vergle1Chbar1<eit von Priifungeo lragen daru bei, Sprachkenntnisse auch grenziiber• 
• schreitend anzuerkennen und zu nutzen. 

Bedacht werden muss, dass Sprachunterricht sich aber nich! ausschlieBfich auł standanlisielbare und abprulbare Aspe',de beschranken dań. Wichliger 
Bestandteil von Sprach- und Kulturbegegnung sind individuelle, kreative und asthetische Focmen der Sprachve!wendun, ebenso direkte Eńahrurgen, efie 
sich einer Gbergreifenden Standardisierung entziehen. Es ist daher erforderlich, Sprachlemprozesse grundsatzich offen fiir neue Eńahrungen und inólViduelle 
Lemwege zu gestalten. 
Die Tei\nehmerinnen und Teilnehmer der XIII. lntemationalen Deutschlehrertagung fordem alle Expertinnen und Experten auf. neben der notwendigen Ońen
tierung an Bildungsstandards und Prufungen den spezifischen individuellen, kulturellen und kreativen Schwerpunktbildungen 1m Deutschunterńdlt genilgend 
Raum und Gewichl zu lassen. 

7 Die elektronischen Median, insbesondere das Internet, bieten faszinierende Mćiglichkeiten einer Sprach- und Kulturbegegnung audi iiber weite 
• Distanzen hinweg. Damit werden Unterrichl und Lehr1mifte nich! uberflussig -im Gegenteil: Damd der Prozess der Begegnung audi tuer ~lllQL bedaJf 

es einer sorgfiilligen Planung und Begleitung von entsprechenden Projekten. Qualitatssicherung und l emberatung spleien getade in KonL"Xlen, in OOllell die 
Lemenden selbstiindig arbeiten, eine besondere Rolle. 
Die Teilnehmeńnnen und Teilnehmer der XIII. lntemationalen Deutschlehrertagung weisen aut die besonderen Anforderungen an Ouail2lsslcheru und 
Lemberatung im Zusammenhang mit Projekten des E-Leaming und der Nutzung des Internet hin. 

8 Lehrkrafte, die den Anforderungen an einen modemen. auf Verstancftgung zieleslden Unteoichl gaiJgen. benótigoo esie e~ ~ 
• eine Sprachbeherrschung aur hohem Niveau, die Fah~ eit, neue Erkenntnisse der Forsdlu:19 ~ llllZUSel:zen_ '"18 .uil óe ~ Im 

Praxisfeld autonom weiterzulemen. Einen wichtigen Bestandtea der Aus· und FCM'lbildung wo leMaa'len bilden femer die Kemlrm der daAscllspracligen 
Landar und Kulturen und die Fiihigkeil Sprache ais Medium der Begegnoo;i und der leberdgen Etrc,.hnnj eiier aideren K1A1 zu vemvlte',, Eine hochwer· 
tige Erstausbildung sowie eine berufsbegleitende Fortbidung sind die Gnrdage & einefl emgrexhen Spradll~ L... . 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. lntemationalen Oeutschlehrerta erNarten 011e Retom, der .A.usbti.r1g 101 fo,:nósplachelilet,ef'often, die 
den Anforderungen der Wissenschatllichkeit, des Praxisbezuges und der ~ geredll wid Sie setmn sd1 f11l N2Chdru:i u enm Aus.bau der 
Angebote berutsbegleitenden Lemens fur Deutsdllehrerinnen und Deutschlehrer en 

Verantwortliche Kontaktpersonen: Die Tagungsprasldenten der Xlll lDT. Pro!. Or. Płd R. Porlmam-Tse"AS, Qaz (pautpoomann@ln-graz.al) 
Prof. Dr. Haos.Jll'980 l<runvn, W!ef'I (hals-juergen.kn.lr./r@JrM ac.aQ 
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Graz - światową stolic 
. . k . . ą 

nauczan1a Języ a n1em1eckiego 

XIII Międzynarodowy Zjazd Nauczycieli_ Ję

zyka Niemieckiego odbył się w dnrach 

1-6 sierpnia 2005 w Graz, Austria . Organizowany jest 

przez IDV ( lnternationaler Deutschlehrer Verband -

Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języ

ka Niemieckiego) co 4 lata w innym mieście kraju n ie

m ieckojęzycznego . Daje on miejsce i możliwość na-

uczycielom języka niemieckiego z ca/ego świata spo

tkania się na gruncie prywatnym i zawodowym. oraz 

spotkania z Austrią, krajem niemieckojęzycznym le

żącym w centrum Europy. Uczestnicy mogli doświad

czyć , że są członkami dużej , ponadkrajowej wspól 

noty zawodowej , która korzysta z wielostronnych in 

spiracji i wspólnego podnoszenia jakości pracy. 

W centrum obrad znajdowało się pytanie, w jaki 

sposób języki , a język niemiecki w szczególności, 

wpływa na jakość i formę spotykania się ludzi. Jak 

bardzo problemy rzeczywiste i w irtualne na lekcjach , 

integracja literatury i krajoznawstwa , oraz różne kon

cepcje języka i nauczania mogą być motywacją i wy

zwaniem. 

W ubiegłym roku do Graz przybyło aż 2160 na

uczycieli z 99 krajów świata! Jest to rekordowa licz

ba osób biorących udział w spotkaniach tego typu na 

najwyższym szczycie. bez udziału tłumaczy. Na ty

dzień miasto stało się stolicą języka n iemieckiego 

dla nauczycieli szkól. uniwersytetów. prywatnych in

stytucj i językowych . ale i metodykó w, pracowników 

ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

organiza torów wyjazdów językowych . autorów pod

ręcz~ i ków i_ innych materiałów dydaktycznych, decy

dentow polltyki oświatowej i wielu innych . Miejscem 

obrad był Uniwersytet Karola Franciszka , a n iektóre 

punkty programu odbywały się w uroczych. wartych 

zw1edzen1a m1e1scach miasta . Otrzymane przy re-

F 1<t) llf.1 1' l i~ ,\l ~GAB I 2006 (22) 

jestracji . śli=ne bi~łe plecaki na materiały 

z logo ZJazdu umozhw1ały uczestnikom naukowe 

nie się nawzajem na ulicy i nawiązvu,rozpoznawa. 

· ś · G el · · J ••anie no 
zna1omo c1. raz zap nIł się nauczyciel . W,,ch 

tysięcznym mieście zajęte zostały Przez arni . W 2so. 

kie hotele . motele. akademiki. schroniska nas Ws,:Yst. 

t . . . rnlod,:ie . 

w e. sana ona , pens1onaty, internaty szkolne 20-

bursy przyklasztorne . · a nawet 

Zjazd : 
Oferuje uczes tnikom wielostronne m .. 

dokształca nia się 
ozliwoścI 

Oddaje do dyspozycji platformę dyskusji i 

tacji aktualnych przekonań i stanu bad:~e<:en. 

kowych 
nau. 

PrzygotowuJe miejsce spotkania dla rn . . 

dużeJ liczby osób O<:liw1e 

Przyczynia się do pogłębienia i z różnico 

A 
. . k . , . . wania 

obrazu uslm I raiow nremIecko1ęzycznych 

Tematem zjazdu było . Begegnungssprache Deutsch

Mollva!Jon. Herausfo rderung , Perspektive" _ .Nie

m1eck1 Językiem spotkania - motywacja . wy,:wania 

perspektywy-. Temat ten nie tylko był poruszany n~ 

wykładach rozpoczynających i kończących ZJa<:d . al 

równ ież by/ leitmotywem prac w sekcjach tematycz~ 

nych . Równ ież niektóre punkty programu kulturalne

go były blisko związane z tema tem . 

Przebieg zjazdu : 

1 . Rozpoczęcie 

2 . Wykłady 

3 . Sekcje 

4 . Fora 

5. Podia 

6 . S trefy spotkania 

7 . Okna 

8 . Wystawy 

9 . Program kulturalny 

1 O. Wycieczki 

11 . Program ramowy 

12. Zakończen ie 

1 O ficj a lne rozpoczęcie zj azdu zorganizował 

w Sali KongresoweJ m ias ta gubernator an• 

du Styria I bumustrz m iasta Graz. W wielkieJ 

dwupiętrowej sa li zmieściliśmy się wszyscy- ponad 

2000 osób z każdego kraju świata . gdzie nauczany 

jest ięzył< niem1eck1 Po wystąpieniach organiza

torów. zaproszonych gości . okazjonalnych referatac!l 

odbył się wykład p rogramowy znanej autorki Barb:; 
· - Zyskcr 

ry Fnschmuth . L itera tura - to wymaganie 

duży aplauz publiczności . Barwna_ muzyczną oprawę 



ZApewnil zespól młodzieżowy .Beefolk". g rający na 
żyv,.-o muzykę z elementami klasyki . nowoczesnego 
iazzu, tanga i róż11ych prądów ludowych ort Irlandi i do 
\lamy. Okazją do bl iższego spotkania było wieczome 
przyjęcie w teJ samej sali. ale j uż w lu żn ieJSZeJ atmos
ferze. co umożf iv.1ilo nawiązanie osobistych " ontaktów 
1 znajomości wśród kolegów i koleżanek z innych kra
Jów. W rytm ludowej muzyki wielu krajów świata grai 
zespół Sandy Lop1c1c Orkestar - co niektórym dało 

możliwość sprawdzenia swoich umiejętności tanecz
nych I prób nauczenia s ię ta11ców innycl1 narodów. 

Gt.OwN't m1t,n"n, U Nt\, i::Rs, H ru ,, G RAZ 

2 Wykłady. Przez 3 dni obywały się równolegle 
bloki 11 wykładów prowadzonych przez do

branych wybitnych znawców przedmiotu oddające 
główne problemy teorii i praktyki nauczania języka 
niemieckiego. Naświetliły aktualne tematy z różnych 
perspektyw oraz pokazały różnorodne możliwości 

spotkania z językiem niemieckim. Zaproszono zna
czących przedstawicieli świata nauki . którzy wygłosili 
je bardzo i nteresująco zarówno pod względem me
rytorycznym, jak i motywującym słuchaczy do aktyw
nego udziału . Wśród prelegentów znane osobistości 
świata nauki i autorów podręczników. 

3 Punktem kulminacyjnym zjazdu by/a praca 
w 40 równoległych sekcjach tematycznych. Zaj

mowano się przedstawieniem praktycznych i teo
retycznych zagadnień przedmiotu nauczania języka 
niemieckiego jako języka obcego. Praca składa/a się 
z sześci u spotkań w dwóch zamkniętych jednostkach. 
Sekcje umieszczono w ośmiu dużych blokach tema
tycznych wsp ierających interdyscyplinare sposoby 
stawiania pytań . Bloki nastawione były na wspólne 
pytania przewoc. nie, razem szukały odpowiedzi i pre
zentowały rezultc'ty w bilansach. Należało się zgłosić 
do konkretnej jednostki, a ponieważ nie było możli
wości zmiany S'3kcji w trakcie jednej jednostki , można 
było maksymalnie wziąć udział w pracach dwóch sek
cji. Każda sekcja spe/niala inne wymagania i dlatego 
była inaczej zorganizowana. Po zakończeniu pra
cy wszyscy uczestnicy sekcji mieli możliwość wzię
cia udz i ału w bilansie prac bloku tematycznie zbli
żonych sekcji . Praca w sekcjach polegała też na pre
zentacjach osiągnięć instytutów w formie plakatów, 
prezentacji komputerowych , dyskusji , podium . wy
kładów. Odpowiedzialni za przebieg pracy byli za
wsze dwaj starannie dobrani liderzy sekcj i. Liderzy 
odpowiadali za odpowiednią moderację i ogólny po
ziom merytoryczny i formalny. Odpowiedzialność za 
jakość referatów spoczywała na samych prelegen
tach . Każdy nauczyciel języka niemieckiego na świe
cie mia/ możliwość wysiania swojego 15 minutowego 
referatu do wybranej sekcji . Liderzy, wybrani według 
fachowej kompetencji , doświadczenia interkulturo-

wego. kompetencji modorncji, przewoclz.enia gru
pie, pracy w grupie, decydowali o wyborze re feratów 
i zaproszeniu uczestników. jak również o przeprowa
dzeniu warsztatów lub poproszeniu pewnyct1 uczest
ników o ich przeprowadzenie. Liderzy decydowali 
o wprowadzeniu warsztatów na szczególnie ciekawe 
tematy, gdzie przekazywano szczególnie produktyw
ne doświadczenia . 

4 Forum to dobra możliwość z bliże nia s ię do te
matu pod pewnym specyficznym kątem widze

nia . Umożliwiono nam udział w forach: 
Prezentacji własnych ma te ri a łów dydaktycznych 
Krajów pochodzenia uczestników 

• Prezentacji konkursów dla uczniów 
Swoje osiągnięcia przedstawiały tu zarówno instytu
cje, jak i indywidualni nauczyciele, prezentując swoje 
nie opublikowane jeszcze pomoce naukowe. Szcze
gólnym zainteresowaniem cieszy/a si ę prezentacja 
krajów o innych kulturach , jak Japonia, Mali czy Peru. 
Fora działały na zasadzie galerii , gdzie przechodząc 
zbieraliśmy informacje. wrażenia , rozmawialiśmy 

z wystawcami , dyskutowaliśmy według własnego ży
czenia. Chodziło tu o indywidualną, intensywną i wie
lostronną komunikację w szerokim znaczeniu tego 
słowa . 

5 Podium to dyskusja ekspertów na kontrower
syjne tematy z aktywnym udziałem uczestników. 

Odbyło się jednocześnie 6 podiów. Udało mi się wziąć 
udział w podium poświęconemu motywacji uczniów 
do nauki języka niemieckiego i roli nauczyciela w jej 
zwiększaniu . Przedstawiono przykłady udanych ak
cji informacyjnych i reklamowych zwiększających 

motywację uczniów do wyboru i aktywnego uczenia 
się języka niemieckiego. Liczni uczestnicy spotkania 
dzielili się swoimi praktycznymi doświadczeniami 

w tej dziedzinie. Przedstawiono kryteria motywują
cych i demotywujących materiałów i metod naucza
nia. Uzyskaliśmy pogląd na ten temat z perspektywy 
przedstawicieli nauki krajów z każdego zakątka świa
ta. Inne podia to: 

Niemiecki jako język obcy - zwycięzca czy prze
grany globalnej polityki oświatowej i językowej . 

Lekcja niemieckiego i polityka integracyjna kra
jów niemieckojęzycznych 

• Eksport metod w dobie globalizacji „interkulturo
we wyzwanie"? 

• Wielojęzykowość w Europie - wymagania i rze-
czywistość . 

• Języki mniejszości narodowych w Europie 

6 Strefy spotkań . Umożliwiono uczestnikom usta
lenie własnej grupy zajmującej się tematem nie 

ujętym w sekcjach ani innych formach pracy zjazdu. 
Poprzez Internet należało zgłosić temat, osobę odpo
wiedzialną za przebieg spotkań i zaproponować tok 
spotkania . Takich spotkań odbyto się kilka , a dotyczy
ły m.in. letnich szkół języka niemieckiego lub przy
gotowania obcokrajowców do studiów w Niemczech. 

7 „Okna" podczas całego tygodnia kongresu 
umożliwiały spotkania i wymianę informacji. 

Swoje stoiska miały znane instytucje promujące ję
zyk niemiecki, jak np. Goethe Institut, oraz kraje nie
mieckojęzyczne (Niemcy, Austria , Szwajcaria, Lich
tenstein) Odbywały się tu wystawy, przedstawienia, 
komentarze, udzielano informacji na tematy zwią
zane z tymi instytucjami. Organizowano również kon
kursy dla nauczycieli dotyczące wiedzy o krajach 
tego obszaru językowego . Nagrodami byty materiały 
dydaktyczne przybliżające krajoznawstwo. 
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8 Wystawy nm~ły mI0Isce w 10 11 t, •1 . 

( dAwnlclWO, 111· 
dynku uniwarsyte ł u . Znano wy · k 

. •wsopisnu1, gz O· 
słył11q0 Ięzykowe md10, gozeł y, <, • r 

. ' ', ł d litern lUIY 0 -
ły Językowe ptozontowoty mAłe n,1 Y O 

1
. 

I ż rlo ln formac 1 
chowaj I nwterialów dydakłyc1 nyc 1 a .

6 
o ofertach kulturn tnych wszystk lcl i regionów kHIJ łw 

b I otrzymAć gro I· 
niemieckojęzycznych . Moi.no YO • lkó · wie-

sowo przykładowe egzemplarze podręczn w., 
1 

k ł w ~r.Jecja nyc 1 
le ulotek reklamowych a wszyst o o -

. ' t t bach z rna-
firmowych kolorowych ekologlcznyc 1 or b 

I 
to 

zwrot lu 1as 
teriału zawierających nadrukow1111y -

dydaktyczne. 

· ta Graz s ło-

9 Program kulturalny pięknego rrnas ' 

ticy kultury Europy z 2003 roku, obfitował w wy
. ·azzu i archltek-

darzenia festiwalu sztuki , literatury. J · K 
t. 1 Muzyki a-

tu1y. a więc Festiwal Jazzowy, Fes iwa . 
0 

e-

meralnej, Festiwal Muzyki Klasycznej Festiwal , p 

retkowy. We współpracy z lokalnymi artYstami , in~ 

stytucjami i organizatorami wydarzeń kultura lnyc. 

z,1oferowano nam wielostronne możliwości uczeStnl

czenia w życiu miasta . Od porannego treningu Zenki

do (wschodnia sztuka medytacj i) lub ćwiczeń n~ ro~

budzenie się (indywidualnego ta ńca - porusz~ma ~ię 
w rytmie) poprzez autorów czytających swoje dzie

ła , spektakle teatralne w różnych scenach w mieście , 

N c1woc: r ~NA $;Tl.,t..1NA WYSPĄ NA RZ{ -.;ł: Mun W G~l\1' - W ~ fh.>1)1\U k,AWlARNIA I AA,lnl(.Aff' 

\ --r-- · -:-=-.. ~ 

I I , - ,-

• -l!'- ·. t . ' 
~ t :__lf \- ,< 

t.... _ _ .1_-·~7 . 

pokazy, wieczory filmowe, wieczory poetyckie po wie

czorne koncerty. Program był bardzo atrakcyjną mie

szanką znanych i nieznanych autorów, tradycjonal

nych, klasycznych i współczesnych sztuk teatralnych . 

Uzupełniały ten program wykłady z Niemiec i Szwaj

carii - w oryginalnych wersjach językowych . Każdy 

uczestnik miał możliwość w pierwszym dniu przy re

jestracji wyboru dwu form bezpłatnie , lub dowolną 

ilość z oferowanych 40 przedstawień odpłatnie . Ja 

byłam pod wrażeniem występu teatru lalkowego „Ka

binettteater" w Centrum Kultury u Minorytów przed

stawiającym prowadzony przez jedną osobę dialog 

postaci znanych sztuk teatralnych autorów E. Jandl , 

H.C. Artmann. G. ROhm, K.Schwitters. Również wie

czorne koncerty, np. żydowskiej grupy „Goim" czy 

muzyki soul grupy „Regy Clasen" były dla mnie du

żym przeżyciem artystycznym. A po koncertach na 

ulicach miasta nadal spotykaliśmy śpiewające , tań

czące grupy w ramach międzynarodowego festiwalu 

teatrów ulicznych „La Strada". Zycie kulturalne nie 

kończyło się nigdy przed godziną 1.00 w nocy. 

1 Q Wycieczki. Jeszcze przed oficjalnym rozpo-

częciem zjazdu przybyli wcześniej uczestnicy 

mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce po mie

ście wynajętym specjalnie dla nas autobusem cabrio 

z przewodnikiem. W ciągu 1,5 godziny zobaczyliśmy 
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t:nle mlAS ln . usl yszoli ś n1y o Jogo hlslonl 
1 

szosd , dorobku k t J lł umlnyrn . środA byiA d . 1 0 18 żri1 c, I . nI13rn 
c,:ynku orl wykłndów I rlyskw,jl . lnc7. nact~i QrJ1 ,,,_ 

. v urno2r 
lfl uczestnikom społk 1rn1a - między sob" 1 

- IW1;;_ 

A ł , k . . I d . .,, a e rów 
L Austrlq, 11s rr fl arni I u ż 1 n1 różnych lok 

I 
r11 ll> 

a nyr-1, 
tur Wspólne podróże, pomawanie, rozpoz ~ ku1 

dania, pos iłk i , ś piewanie, ta ńce. wędrowantnan , f'l, 1,,. 
cła otworzyły drogę do spotkania t wspólne e, Prie~Y

spędzenia czasu . Wybór wycieczek byt ogr 90 'llilegr, 

kllkugodzlnnyct1 po mieście do całodniow o~ny - OrJ 

sokle Alpy i lodowce, do Wiednia, Karynt/~~ w_ Wy. 

nr1wet za gra nicę do pobliskiej Słowenii M, • Yru lub 
· d d · · 1rno n· 

udanej pogo y, eszczu, zimna I wiatru była ie. 

zadowolona z wycieczki do sąsiedniego la ~ bardzo 

ryntii . Zwiedziliśmy muzeum archeologiczn~ ~ - ~a

lensberg czasów cesarstwa rzymskiego M' . agda. 
. 1· ś . t . , in11nund 

w Klagenfurcie, czy I wIa w miniaturze _ k Us 
- o Ole 1 

budowli całego ~wiata w pomniejszeniu . Nie So 

rejs statkiem po jeziorze Wl>rtersee nie byt rno st_ety 

ze względu na warunki meteorologiczne. Atrno Zliwy 

międzynarodowa w autobusie była jednak n· Sfera 
. . . d . iepou. 

rzalna , urnkatowa I Je yna w swoim rodzaju. ·•,a-

12 Program ramowy. Każdego dnia Odb 

się tzw . .,S111adar11a u przyja ciół" . In YWaty 
· SIYtuc 

austriackie zaprasz_ały zainteresowane osob Je 

swoich siedzib ._ gdzie w przyJaznej atmosferzey do 

zentowaly swóJ dorobek, mozhwości, zakres ;re

lania . Jako była stypendystka Instytutu Austria k.2Ia-
ś . d . c iego 

zostałam zaproszona na 111a anie do lnstyt 
Utu Ą 

striackiego. Spotkałam tam osoby aranżui·ą U-

„ dl . 1· ce se 
minaria w Austru a nauczycie I całego świat · 

t kł d • a, Pra 
cowników lnstytu u. wy a owcow, a przede w · 

6 
. . . szyst 

kim uczestnik w moJego seminarium sprzed k'tk · 

-prowadzących i uczes tników tego seminariu~ ~ lai 

to naprawdę bardzo mile spotkanie. Znane w ·d Ylo 
· · k · ne za ł y aw. 

nictwa nIemIec oięzycz prasza y na prezent . 

d .k. age 
swoich nowych po ręczni ow oraz warsztaty 

. I . . d h t . meto. 
dyczne na wie e roznoro nyc ematow. 

13 Zakończenie zjazdu_ odbyło się w kazama. 

. tach na szczycie gary Schlossberg _ po. 

łożonej w centrum miasta. Organizatorzy byli d 
urn. 

ni z wykonanego ogromu prac~. Takie zdanie mieli 

zresztą wszyscy uc~est111cy. K~zdy szczegół był do

pracowany, przemyslany I dopięty do końca , co P 

ilości uczestników było zadaniem nie lada trudnyrzy 

Organizatorka Brigitte Sorger podczas calorot: 

nych przygotowań odpowiedziała na 26 OOO e-mai~I 

Wspólne pr~ce 8 bloków sekcji zaowocowały opra: 

cowanym os"'."Ia_dczeniem z Graz, w którym nauczy

ciele całego swIata ustosunkowują się do głównych 

problemów w nauczaniu języka niemieckiego i propo

nują określone rozwiązania . Cały tekst można prze

czytać na stronie zjazdu: www.idt-2005.at. Wszyst

kie (850!) wygłoszone referaty i 32 wykłady zostały 

wydane w „Thesenband" - zbiorze tez, który otrzy

mał każdy uczestnik jeszcze przed rozpoczęciem ob

rad, dla lepszego zorientowania się w planowanej te

matyce prac sekcji . 

Owocami pobytu w Graz są nie tylko wspaniałe 

wspomnienia , bogate doświadczen ia zawodowe. 

wielorakie informacje , ale i liczne prywatne znajomo

ści wśród nauczycieli wielu krajów świata . Z niecier

pliwością czekamy następnego zjazdu - tym razem 

w 2009 w Jenie i Weimarze ! 
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108 junge Meister in Deutsch 

D 
• Creme der Creme - so kann man die 108 le Gymnasiasten bezeichnen, die aus ganz 

Polen am 5. Marz in dem Gebaude des Goethe-ln
stituts Warschau eintrafen. Sie sind alle Polens beste 
SchOler im Fach Deutsch. Trotzdem waren sie bereit, 
weiter untereinander zu ringen. zum gror..en Finale 
des 4 . allgemeinpolnischen Deutschwettbewerbs 

L 1..usE KLE•SER (Go cnit:.•IN!; fHUT W • RSCHAU} lHiD DA.NUTA K oPER (KOOA 
OO•IAT~IN) 

lud diesmal das Goethe-Institut Warschau polnische 
Gymnasiasten sami ihren Begleitpersonen ein. In den 
schonen Raumlichkeiten an der Chmielna-Str. 13a 
wurden zunachst der schriftliche und einige Stunden 
danach der mundliche Prufungsteil absolviert. In en
ger Kooperation prilften Deutschlehrer vom Deutsch
lehrerverband sowie Prufer vom Goethe-lnstllut. Zum t 
ersten Mal dabei waren einige Lehrerinnen, die ihre ~ 
SchOler begleitet haben. Ein so kombiniertes PrO- " .., 
fer-Team halle in jeder Prufungspause Zeit fur in- ~L.-~-=--...,;;;::;:::::;;:::li:;';J 
tensive Diskussionen Ober den Deutschwettbewerb, 
seine Chancen fur die Zukunft, aber auch seine Ein
schrankungen gewidmet. Die Organisatoren profi
tierten besonders von den konstruktiven ldeen von 
Luise Kleiser, die fur das breitere Miteinbeziehen der 
Deutschlehrer in die Organisation der finalen Etappe 

des Wettbewerbs pladierte. 

Die Gewinner des 4 . allgemeinpolnischen Deutschwett
bewerbs fur Gymnasiasten wurden bereits bekannt ge
geben. lhre Namen lassen wir unten Revue passieren. 

Gewinner/innen in der 1. Gruppe (kein Schulbesuch 
in einem deutschsprachigen Land): 
1. Platz fur Aniela Trojanowska 
2. Platz fur Sonia Nowak 
3. Platz fur Roman Osieka 

und Jakub Tęcza 

P RUFERINNEN VOR O!:R P FIUfUNG 
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Gewinner/innen in der 2. Gruppe (Schulbes . 
nem deutschsprachigen Land): uch in ei-

1. Platz fur Patryk Lipa 
2. Platz fur Daria Gościńska 
3. Platz mr Natalia Kozioł 

Wir gratulieren den Gewinnerlnnen und ihren 
lehrerlnnen! Deutsch-

Fur die Unterstotzung der Organisation d . . 
gen Deutschwettbewerbs gilt unser Da ts dies1ahri
nie dem Goethe-Institut Warschau und nh. in erster li
den Frauen Ulrike Drir..ner, Luise Kl . ier vor allern 
Kleinschmidt. Oann danken wir de eis5er und Anke n tudie 
aus dem Fremdsprachenlehrerkolle . . renden . 9 in S1edlc • 
uns sow_ohl beIm Kontroll ieren der Prufun „ e, die 
auch beI der Organisation des Paus . gssatze ais enimb1sses wirk 

sam geholfen ha ben. Last bu
not least bedanken . t b . wir uns 

eI den Deutschlehrende 
unseren Verbandsa ~· . ngeho-
ngen , d ie entweder ais • re-
g1onale Koordinatoren/inn 
?der einfach ais Kolleg:n~ 
innen uns bzw. mich direk! 
be1_ ?er DurchfOhrung dieser 
Ed1t1on des Deutschwettbe
werbs unterstOtzt haben. Die 
Preisverleihung findel arn 
9· April 2006 wieder in den 
Raumlichkeiten des Goethe
lnstituts Warschau statt. 

Danuta Koper 
Koordinatonn 



Cornelsen 
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lhre Deutschassistenten 
C0rnelsen unterstutzt Deutschlehr~rafte rnIt neu entw1ckelten 

:i Lehrwerken studio d und eurolingua Deutsch - Neue Aus
gabe e1gnen sich hervorraqend fur erwachsene Lerner der 
Grundstułe f"\1e Rc1he ,, ommun,kation ,m Beru( wendet sich 

an Deutschlernende mit soliden Grundkenntn1ssen In Gram
matik und Wortschatz . S1e umfasst derze1t dre1 r1tel und wird 
weIter ausgeb;iut. Kata loge und nahere Inf os erhaltpn S1e bc1 . 
anne.luchs@cornelsen de 

w 

s: 1 wwvv.cornelsen-daf de 

Cornelsen Verlag 
14328 Berlin 

www.cornelsen .de 

Haben uns eingeladen: 

Der Verlag Langenscheidt 
Polska zu seiner Feier Nach dem offiziellen Teil unterhielten 

anlasslich des 5-ten Jubilaums sich die Gaste bei gutem Essen bis 
der Firma in Polen. 

Die Party fand in 
Warschau am 09. 
Dezember 2005 im 
Restaurant PAPU 
statt. Zum Jubila
um gratulierten die 
Gaste, die aus War
schau und ganz 
Polen eingetroffen 
sind. Die Generaldi
rektorin von Langen
scheidt Polska - Frau 
Dr. Grażyna Szar-
szewska begrusste 
alle Gaste sehr herz-
lich und bedankte sich bei allen fur 
die bisherige Mitarbeit. Einige von 
Gasten hatten die Mćiglichke it ihre 
Wunsche direkt an die Mitarbeiter 
der Firma auszusprechen, andere 
legten die Wunsche in das Kćirb
chen, das am Eingang auf die Gaste 
wartete . Der Polnische Deutschleh
rerverband wurde von der Kollegin 
Dr. Alina Dorota Jarząbek vertreten. 

spat in den Abend. Da die 
Feierlichkeiten kurz vor Weihnach
ten stattfanden, bot der Kuchenchef 
die Weihnachtsspezialitaten von 
denen einige besonders begehrt 
waren. Die Pilzteigtaschen und die 
traditionelle „Kutia" werden die Ga
ste lange an die vorweihnachtliche 
Jubilaumsparty bei Langenscheidt 
Polska erinnern. 

(dmach) 

Der Verlag LektorKlett zu seiner 
Jahrestagung in Dymaczewo 

bei Poznań . 

Am 1 O. und 11 . F ebruar wurden wir nach 
Dymaczewo vom LektorKlettVerlag, zu ei
ner Schulbuchvorstellung eingeladen. Da 
es rur uns in Poznan erst der Winterferien
anfang war, bereitete uns diese Einladung 
noch grćil1ere Freude. 
In der gemutlichen Atmosphare des Ho
tels stellte LektorKlett seine drei neuen 
Lehrwerke vor, die dem polnischen Lehr
buchermarkt angepasst sind und den stei
genden Erwartungen der Deutschlehre
rlnnen gerecht werden wollen. 
Die Erćiffnung der Konferenz begann mit 
einem Quiz, den Dr.Thomas Holzmann von 
dem ósterreichischen Spracheninstitut in 
Warschau vorschlug. Da wir in Gruppen ei
nen Test Ibsen sollten, mussten wir je nach 
Geburtsmonat unsere Schuhgri.il1e teilen!!! 
Das machte uns einen Riesenspal1. 
Vor dem festlichen Abendmahl fuhrte dies
mal eine Schulergruppe irische Tanze vor. 
Es war ein netter, amusanter Abend, ge
nau wie die ganze Zeit mit LektorKlett in 
Dymaczewo. Nach einmal vielen Dank rur 
die Einladung. 

M. Wawrzyniak (red) 
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spotkaniu Zarządu Głównego PSNJN 

i p rzedstawicieli Oddziałów Regionalnych PS NJN J 7 _ 18 lute 2 
· 

go 006 

7 dniach 17- 18 lutego 2006 o!xadowali prze-

\\ wodniczący wszystkich Oddziałów Polskiego 

Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckieg?. 

w raz z pracownikami Instytutu Goethego z panią 

Ulrike DriBner dyrektor Instytutu i współpracownika

mi Anke Kleinschmidt, Ewą Ostaszewską i Piotrem 

Garczyńskim) omówiono najbardziej lstotn~ proble

my, z jakimi zmagają się Regionalne Oddziały Sto

warzyszenia. 

Pan Andrzej Bownik. web-master naszej stowarzy

szeniowej strony opowiedział o nowym kształcie stro

ny PSNJN. Będzie w niej moduł _dla ln~~ut~ Go

ethego. a każdy Oddział będzie miał mozl1wośc nie

zależnego kreowania własnej strony. Duża swo

boda wymaga dużego zaangażow
ania - czy spro

stamy temu wyzwaniu bycia gospodarzem we wła

snym domu? 

Czy i czym zachęcimy wszystkich młodych nauczy

cieli, r1by wstępowali do Stowarzyszenia i brali czyn

ny udział w jego pracach? 

w czasie spotkania nie unikano podejmowania trud

nych tematów. czyli spraw finansowych Stowarzy

szenia. Ustawicznym problemem są składki człon

kowskie - jak zmobilizować członków PSNJN do re

gularnego ich opłacania. 

Dyskutowano również o bolączkach zawodu nauczy

cielskiego. 
To prawda, że pensja nauczycielska nie zachęca do 

podejmowania pracy w tym zawodzie, ale tylko jako 

ne działania mające na celu uświado · . 
. . rnIen1e za 6 

organom decyzyJnym 1ak i rodzicom • k r Wno 

• 
· Ja Ważne · 

stworzenie warunków, w których dec . Jest 

. k k . 
YZJe o Wyb 

Języ a w sz ole me będą podejmowane orze 
centralnie. 

Wykształcenie multiplikatorów nauczan· . 

, . . . 
Ia Interk 1 

turowego to Jedna z 111Ic1atyw Zarząd Gł . u -

PSNJN. Instytut Goethego zachęca gorą ;wnego 

stępowania do międzynarodowych egzam:ó: :,rzy

Deulsch 112 przeznaczonych dla mfodziez· y k T •n 
sz olne· 

www.goethe de/warszawa W pracy przygotowu· J 

cej do uzyskarna certyfikatu biorą udział cale kl Ją. 

O trzymanie certyfikatu silnie mo tywuje do dals _asy. 

k . . k .. k' . ze1na-

u , Języ a niem,ec ,ego, potwierdza umiejętna• . . 

k 
.ó d . se, Ję-

zy owe u_czni w oraz po ~os,_ prestiż szkoły. Prz _ 

stępowanie do tego egzaminu , angażowanie c ł Y 

kl 
. . d ś . 

a Ych 

as zapewnia Je nocze nie utrzymanie ciąg/ośc• 

uczania języka niemieckiego w ~zkołach. Certyfi~:t 

Fff są ~znawanym, dypl'.'mam, znajomości język~ 

n1em1eck1ego na całym św1ec1e . Egzamin przeprawa. 

dzany jest w szkołach. Jest to duże wyzwanie dla 

uczycie/i, ale dzięki temu zmniejszamy ryzyko utna. 

. 
ra. 

ty pracy - ~rzm1 t_o ri:oże_ dramatycznie, ale język an-

g1e/sk1 wypiera niem,eck, ze szkół. A to przecież · _ 

zykiem niemieckim włada największa liczba mie~ę

kańców Europy. 
z 

Pamiętajmy też o liście mailingowej Instytutu Go

ethego - (aktualnie 18 tys. członków) - to najprost

sza droga do uzyskiwania najnowszych informacji. 

http://www.goethe.de/ms/war/pol-daf-l1s.htm 

Stowarzyszenie, mówiąc jednym wspólnym głosem 

Jesteśmy w stanie dokonać istotnych dla nas zmian. 

Kolejnym tematem był Ogólnopolski Konkurs Języka 

Niemieckiego dla gimnazjalistów. Gospodarzem fina

łu był zaprzyjaźni
ony z nami Instytut Goe thego. Ufun

dowano 3 stypendia dla laureatów - warto więc za

chęcać uczniów (i siebie zarazem) do podjęcia tego 

wyzwania. A ponieważ finał się już odbył i ogłoszono 

nazwiska zwycięzców, wiemy, kto będzie oklaskiwa

ny podczas Zjazdu w Krakowie, na który gorąco za

prasza nas Komitet Organizacyjny Zjazdu kierowany 

przez młodziutką, pełną energii i zaangażowania A
li

nę Czech. Tym razem spotykamy się , aby uczestni

czyć w warsztatach pod hasłem: ,.Lernen, Motivieren, 

Bewerten"; niektórym warsztatom patronować będzie 

Instytut Goethego. 

22 sierpnia 2006 czeka nas ważne wydarzenie _ wy

bieramy Zarząd Główny PSNJN - kapitana naszego 

okrętu poznamy w przeddzień zjazdu w Krakowie. 

A w Krakowie czekamy na zgłoszenie się Odd
ziału 

gotowego poprowadzić gimnazja/istów do kolejneg~ 

fina/u konkursu, który za każdym razem odbywać się 

będzie w stolicy w Instytucie Goethego . 

Nas_zym. głównym zadaniem jako nauczycieli jest 

zwrocerne uwagi na istotną rolę, jaką odgrywają ję

zyk, obce w dzisiejszych czasach. Położenie nacisku 

na tylko _Jed~n. Język przy jednoczesnym ogranicza

mu mozhwosc, wprowadzania drugiego to poważny 

~ąd. Nie chcemy walczyć o palmę pierwszeństwa 

n Język,e_m angielskim. Naszym celem jest możliwość 

/ucbcezan,a Języka mem,eckiego jako drugiego języ-

a o go w szkole na jednak h . 

zykiem angielskim. Dlatego też Po:dy~ prawach z !ę
eJmowane są roż-

Podczas Zjazdu wydawnic twa , członkowie wspie

rający PSNJN : Hueber, Langenscheidt, LektorKJett, 

REA, WSiP, WszPWN, PWN i Wydaw nictwo Po

znańskie zapoznały 
nas ze swoją najnowszą of

ertą 

wydawniczą, którą zo
staliśmy też szczodrze obdaro

wani,. To bardzo bogata oferta i szkoda tylko, że nie 

można sięgać co roku po nowy podręcznik, aby móc 

go wykorzystać w pracy z uczniami. 

A jeśli już mowa o rozpieszczaniu, to nie można nie 

~spomnieć o uroczystej kolacji , którą zakończył si
ę 

pierwszy dzień zjazdu . Obecn i byli zarówno przedsta

wici_ele wydawnictw (członkowie wspierający PSNJN) 

Jak r p rzedstawiciele Instytutu Goethego. Była to do

bm pora na spotkanie się wieloletnich przyjaciół, wy

mianę doświadczeń i r
ozmowę o codziennych spra

wach. 

Dorota Beszterda 
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C elm ist eine 70.000 Ewohner zahlende. ma-
1 l lensche. auf einem HOgel gelegene. aber 

etwas verschlafene Stadt im Osten Polens: 65 Kilo
meter von der nachsten grMeren Stadt Lublin und 
ca 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze ent
fernt Chełm hat eine hohe Arbeitslosenquote. die 
sich be1 22 Prezent einpendelte und Ober dem Lan
desdurchschnilt liegt. 30 Prezent der Arbeitslosen 
sind iunge Akademiker. 

Die Chelmer Sektion des Polnischen Deutschlehrer
verbandes existiert seit 2002. Der Sitz ist das Fremd
sprachenlehrerkolleg (NKJO), was sicher1ich dazu 
beitragt, dass mindestens die Halfte aller Mitglieder 
der Sektion Kollegabsolventen sind. Bereits wi!hrend 
der Studienzeit wird ihnen angeboten, an Fortbil
dungsseminaren, die fOr die Sektion veranstaltet wer
den, teilzunehmen. Die Sektionstreffen finden etwa 
7- bis 8-mal im Schuljahr stal!. Wir bieten eine reiche 
Palette an Fortbildungsma!1nahmen mit der Hoffnung 
an, Jeden Lehrer aus jedem Schultyp anzusprechen: 
begonnen bei Seminaren, die von Ver1agen organi
s,ert werden und Ober Neuigkeiten aut dem Lehrmit
telmarkt informieren, Ober methodische Workshops 
bis zu kulturellen Ereignissen wie Filmabenden oder 
Dia-Abenden mit landeskundlichen Themen. Jedes 
Jahr wird in unserer Sektion auch der Deutschwett
bewerb fur GymnasialschOler durchgefOhrt. 

Ais ein grol1er Erfolg und zugleich eine attraktive 
Form der Fortbildung kann das Projekt ,Jeder in sei
nem Element" bezeichnet werden; es handel! sich 
dabei urn eine lnitiative der Sektion, die voriges Jahr 
von der Robert Bosch Stiftung gefórdert wurde. Im 
Rahmen des Projektes wurden nach Chełm ein pol
nischer und einige deutsche Boschlektoren eingela
den, die Workshops zu verschiedenen methodischen 
Schwerpunkten veranstaltet haben. 

.Ich nehme sehr gerne an den Sektionstreffen teil", 
sagt Ewa Krzywicka , die seit Anfang unseres Beste
hens Sektionsmitglied ist . • Die Treffen bieten die Mćig

hchkeit zum lnforrnationsaustausch, die Workshops 
geben wertvolle Anregungen fur den Unterricht, die 
Materialien, die wir von den Referenten bekommen, 
lassen sich im eigenen Unterricht einsetzen und ihn 
spannender gestalten". Die Vorteile der Mitgliedschaft 
sieht auch Barbara Adamczuk, Vorstandsmitglied und 
ehemalige Kollegstudentin : .Es is! schon, netten Leu
ten zu begegnen, sich nochmal ais Studentin zu fuhlen 
und die hervorragende deutsche Aussprache wieder 
einmal zu hóren!", lob! sie den Umstand, dass deut
sche Muttersprachler relaliv regelma~ig nach Chełm 
eingeladen werden. Ansonsten bestehen im berufli
chen Alltag der meisten Deutschlehrer nich! viele Mog
lichkeiten, mit Muttersprachlern in Kontakt zu treten. 

Vorteile des Bestehens der Sektion am Fremdspra
chenkolleg sieht auch Beata Lipczyńska , Direktorin 
des Kollegs: ,Unsere Absolventen kommen ais Leh
rer geme wiader zurOck. da sie Vertrauen zu uns 
haben, keine Barrieren empfinden. Die Tatigkeit des 
Polnischen Deutschlehrerverbandes schlagt fur sie 
eine BrOcke zwischen der Ausbildungszeit und dem 
Beruflichen". 

Das Kolleg kommt den Deutschlehrern auch insofern 
entgegen. ais dass es ihnen die BOcher aus der Kol 
legbibliothek zur VerfOgung stellt. 

Trotzdem wird die Chelmer Sektion des Polnischen 
Deutschlehrerverbandes von ahnlichen Problemen 
wie der ganze Verband heimgesucht: schrumpfen
de Mitgliederzahlen und sinkendes lnteresse; es ist 
schwierig , die Deutschlehrer zum gr6!1eren Einsatz 
tor die Sektionsarbeit zu bringen. Denn Fakt isl, dass 
sich etwas wie „Disengagement" in unserer Sektion 
ausbreitet. Das mag Oberraschen, denn die Chelmer 
Sektion des Polnischen Deutschlehrerverbandes ist 
im Moment die einzige Anlaufstelle fur Deutschlehrer 
in Chełm , wo sie Ober die Fortbildung hinaus auch Be
ratung und Kontaklvermittlung finden konnen, ohne 
nach Lublin fahren zu mOssen. Die Beratungsstelle 
tor Deutschlehrer, die es frOher am Ośrodek Metody
czny gab, wurde vor drei Jahren wegrationalisiert. 

Es is! schwer der Versuchung zu widerstehen und 
die passiva Haltung der Lehrer zu kritisieren. Be
mOht man sich aber urn eine tiefer greifende Analy
se, kommt man zu SchlOssen, die einen nich! sehr 
behaglich anmuten. ,,Ich habe das Gluck an einem 
Gymnasium zu unterrichten, wo Deutsch die leitende 
Sprache ist. ", tohrt Ewa Krzywicka fort . Nich! allen 
Deutschlehrern aus Chełm und Umgebung wurde 
dieses Gluck zuteil. Viele mussten sich gezwunge
nermal1en umschulen, neue Qualifikationen erwer
ben, urn ein zweites Fach unterrichten zu konnen, urn 
aut ihr Slundendeputat zu kommen. 

Der Fremdsprachenunterricht ist unterfinanziert. An 
den meisten Schulen is! Englisch die erste Sprache 
und viele Schuldirektoren begnOgen sich darni!, dass 
an ihren Schulen elne Fremdsprache - namlich Eng
lisch - unterrichtet wird . Da fast alle Schulen unter 
knappen finanziellen Ressourcen leiden, sparen sie 
die Ausgaben tor Deutsch ais zweiler Fremdsprache 
lieber ein und entscheiden sich oft, die Deutschstun
den aus ihren Stundentafeln zu streichen. ,.Die deut
sche Sprache wird aus den Schulen verdrangt! ", sagi 
Maria Stachnik, Gymnasiallehrerin aus Rejowiec, 
einem kleinen Stadtchen in der Nahe von Chełm . 

,,Das Problem kann man aber nur auf der ministeria
len Ebene losen. Die Beamten aus dem Ministerium 
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solllen sich im l<laren daruber sein, dass die Spra· 
che unseres m~ch\Igen Nact1barn sehr wichtig fur die 
Zukunft polnischer Sct1uler im gemelnsamen Europa 
is\" . Dieser Wunsch scheinl jedoch im Dissens zu der 
allgemeinen Tendenz, die sich an den Schulen aus· 
breitet, zu stehen. 

Die E1nstettung der Behórden zum Fremdspra.chen· 
unterrichl scheint von Kurzsichtigkeit gekennzeichn~I 
zu sein. Denn wie konnen die Schulabsolvenle~ :n 
Zukunft einmal auf dem Arbeitsmarkl konkurrenzfah_g 
sein. ohne Ober Fremdsprachenkennlnisse zu ve~O-
gen die von der Europ~ischen Union zu den SchlOs· · kz en geselqualifikationen und basaten Kulturwer eug . . 
rechnet werden? Wie fugen sich die Bildungsnchtli~1en 

. . i:I' chen Ma~stabe an ponischen Schuten In die europ 1s . 
ein? Was nutzen die feierlichsten Deklarationen, die 

11 entfernl In Brussel ahgegeben wercJen 801 we . Alit , a11ge sle kelne Oberlragung 1n unseren ag finden? 

In Anbetrachl diese~ :al~a~hen s~heint die Defl1o 
tiviertheil und_ Verw1r~ e1 er po nischen Deutsch~ 
I h r doch nichl zu uberraschen. Die Zustand ere . e ~ polnischen Schuten, bes~nder~ im Breich der Frefl1d. 
sprachen, sind attes an ere as mo Merend: deshaih 
scht1:lgl die Haltung der Lehrer in Pass1v1lat urn 

Auch Lehrer brauche_n Motivation und_Anerkennung 
was vielleicht allzu le1cht verge~sen w1rd _. Angesicht~ 
der Gefahr, die Unternchlsst~n en und 1rn Zuge der 
Kurzungen ihre Arbeit zu vedrlieren , kommen sie logi. 

herweise zum Schluss, ass es sich nicht loh se · Akt· ·t"t ne Zeit und Engagement in iv1 a en zu investieren' 
die vielleicht bald keiner mehr brauchen wird . ' 

M ARIOi.A .IAwoRSt.;A •. ' Nll·MIH 'K ll:GO w Z ESPOLE K OLEG IÓW N AUCZYC'IELSKICH · lYKI NAUCZAN IA JF,ZHA ' . • •• , S • Oo l'IFrll I AT Jl·.STFM NAUCZYL' ll: l l ·M M\J r) I ' ' c·Ir. I Jl·ZYKA NIEMI ECKIEGO W SZKOL~. roo. TAWOWEJ I W GIM~l\'l.J~M 
· . • M JAKO NAUCZY " · • • , . . · 
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. , . Rozwijanie wnieJętnos,1 samn°"e P~ 
w procesie uczenia się/nauczania języków o~{'ych 

K sztalcenie ukierunkowane _na rnzwijanie _ auto
nomii ucznia zakłada rozwijanie aktywnej I od

powiedzialnej postawy uczących się wobec własnego 
procesu uczenia się . Wyraża się to w samodzielnym 
określaniu celów dalszej nauki, podejmowaniu de
cyzji dotyczących doboru metod, treści i materiałów. 
Kluczową rolę w procesie autonomizacji pełni tak
że umiejętność monitorowania własnej pracy i oce
ny postępów uczenia się, czyli samooceniania, okre
ślanego też często mianem autoewaluacji lub sa
moewaluacji. 

Pojęcie samooceny 

W psychologii samoocena określana jest często jako 
zespól sądów i opinii, które jednostka odnosi do wła
snej osoby (Vasta, R. 1995; Skorny 1978; Niebrzydow
ski 1989). Według innej definicji (Kofta, Doliński 2000; 
Pervin, 2002) ocena siebie dokonywana jest przez po
równywanie „ja realnego", które stanowi zbiór atrybutów 
(umiejętności, cech, aspiracji, itp.), o których jednostka 
sądzi, że jest nimi obdarzona, lub sądzi, że ktoś inny 
uważa je za ją charakteryzujące z „ja idealnym" - ze
społem atrybutów, które jednostka chciałaby mieć lub 
sądzi , że ktoś inny chciałby, aby je miała. Jest to tak 
zwana samoocena ogólna, nazywana też globalną. 
W tym sensie samoocena stosowana jest zamiennie 
z pojęciem „poczucie własnej wartości" (Kofta Doliński 
2000: 575). ~rugi typ samooceny dotyczy po~zczegól
nych aspek_tow własnej osoby, takich jak np. inteligen
qa, poczucie humoru, czy posiadane umiejętności. 
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Samoocena w kontekście procesu uczenia się/nauczania 
języków obcych definiowana jest jako umiejętność oce
ny postępu w rozwijaniu własnej kompetencji komunika
cyjnej, a także efektywności stosowanych technik, stra• 
tegii i materiałów oraz interpretowania tej oceny w celu 
planowania procesu uczenia się (Aleksandrzak 2002: 
257-259). 

Na proces samooceny składają się najczęściej trzy 
etapy: samoobserwacja, ocena (osąd) , konsekwen
cje (wnioski) (Wilczyńska 1999: 258; Aleksandrzak 
2005: 264 ). W przeprowadzonych badaniach do· 
tyczących samooceny wypowiedzi ustnych, samoob· 
serwacja obejmowała analizę nagranych interakcji, 
osąd polegał na określeniu typu błędów, przyczyn 
i okoliczności ich występowania , trzeci etap obejmo· 
wal konsekwencje, czyli kontrolowanie konkretnych 
aspektów wypowiedzi, otwarcie na nowe struktury, 
planowanie uczenia się w odniesieniu do osobistych 
potrzeb (Aleksandrzak 2002: 269-270). 
Niektórzy badacze (Towler, Broadfoot, 1992 za: Paris, 
Ayres, 1997: 49) wyróżn iają cztery fazy samooceny 
1. fazę porządkowania wiadomości - uczniowie 

przypominają sobie minione doświadczenia . po· 
wtarzają pracę , robią notatki: . 

2. fazę analizy/rozumienia - uczniowie próbują zro· 
zumieć przyczyny zdarzeń i określić swoje osią
gnięcia ; 

' . ' ' swo-3. fazę oceniania - uczniowie osądzająJakosc . . . . f I . . d wytłumaczen ia jej pracy I ormu uią wIarygo ne 
swojego osądu ; 



4 fazę syntezy - uczniowie porządkują nowe wia
domości na podstawie doświadczeń . dopasowu
ją swoie oceny do szerszego kontekstu I ust alć1ją 

cele na przyszłość . 

w zależności od typu ewaluacji. z którym samooce
na koresponduje (diagnostyczna, nieformalna) może 
ona pełnić różne funkcje. W dydak~yce jest to zazwy
czaj: funkcja fonnatywna (wsp1era1ąca ) . ~ro~adzona 
w toku trwania procesu dydaktycznego, 1 ukierunko
wana na jego usprawnianie oraz funkcja sumatyw
na (całościowa . konlduzyjna), podsumowująca dany 
proces w celu zebrania wyników, ich analizy i wycią

gnięcia odpowiednich wniosków. Wyróżnia się rów
nie.z funkcję psychologiczną. służącą kształtowaniu 

świadomości i motywacji uczących się (Nevo, 1997: 
54; Robson. 1997: 156). 

We wspólczesnej dydaktyce postuluje się przedkładanie 
funkcji formatywnej nad konkluzyjną i ukierunkowanie sa
mooceny na przebieg a nie wynik procesu uczenia się/ na
uczania. Mówimy wówczas o umiejętności samoocenia, 
czy autoewaluacji, a nie o samoocenie, rozumianej jako 
podsumowanie, czy wykazanie pewnego poziomu wiedzy 
i umiejętności . Najważniejszym celem formatywnych tech
nik ewaluacyjnych jest usprawnienie procesu uczenia się , 
a nie tylko wykazywanie stanu osiągnięć (Herbst 2001 : 65). 

Uz.asadnienie dla stosowania 
samooceny w procesie 
uczenia się/nauczania 

w literaturze psychologicznej i pedagogicznej można 
odnaleźć argumenty przemawiające za celowością 
stosowania samooceny, zarówno z punktu widzenia 
ucznia, jak i nauczyciela. 

Szerokie jest przekonanie o tym, że umiejętność sa
mooceniania pozytywnie wpływa na proces uczenia 
się i sukces w nauce. Wyniki badań nad wpływem 
rozwijania umiejętności samooceny na kształtowa

nie wrażliwości językowej i budowanie indywidual
nej kompetencji komunikacyjnej potwierdzają uży

teczność samooceny jako techniki rozwijania świa
domości komunikacyjnej i uczeniowej (Aleksandrzak 
2002: 271 ). Jako główna zaleta wymieniany jest po
zytywny wpływ autoewaluacji na konkretyzowanie 
celów dalszej pracy oraz umożliwienie uczącym się 
wprowadzania świadomych zmian we własnej kon
cepcji uczenia się języka . Odbywa się to poprze~ 
diagnozowanie mocnych i słabych stron ~l~sneJ 
kompetencji komunikacyjnej , porównywanie JeJ po_~ 
ziomu z osobistym modelem (idea/em) kompetenqI 
oraz ustalaniu własnych kryteriów oceny. 

Autoewaluacja umożliwia uczącym się wyznaczanie i mo
dyfikowanie celów, czyli planowanie i organizowanie wla_~ 
snego procesu uczenia się , dobór odpowiednich strategu 
i technik, ale także refleksję nad tym, jakie są mocne 
i słabe strony uczącego się , jakie są przyczyny braków, nad 
czym trzeba jeszcze pracować , aby osiągnąć wyznaczone 
cele. 

Samoocena kształtuje u uczącego się postawę re
fleksyjną, krytyczną wobec wytworów swojej pracy, 
a więc zwiększa świadomość procesu własnego 
uczenia się . Ostatni etap samooceny, czyli konkre
tyzowanie dalszych etapów pracy wiąże się z indy
widualizacją treści uczenia się , gdyż realizacja wt 
tyczonych celów wymaga doboru treści nauczania 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami ucznia. 

Przez rna 11gatowanle ucznia do oceniania, s,1moocr1-
na może st ać się uzupełn i eniem oceny zewnętrznej . 

a więc może Ją zobiektywizować . Uczeń, który w sa
moocenie slwierdza jakles problemy i braki , dostarcza 
t akże Istotnych informacji nauczycielowi. Mogą to być 
problemy, na które nauczyciel nie zwróciłby uwagi. 
Wydaje się także , że uczeń , któremu czynności auto
ewaluacyjne nie są obce, będzie potra fił bardziej efek
tywnie wykorzystać wyniki ewaluacji zewnętrznej . 

Samoocena może być wstępem do rozmowy na te
mat proponowanej przez nauczyciela oceny. Pozwa
la to na budowanie partnerskich relacji nauczyciel 
- uczeń i zmniejsza negatywny wydżwięk jaki ma 
wystawianie stopni. Dzięk i autoewaluacji uczniowie 
mogą z większym zrozumieniem dzielić się swoimi 
szkolnymi dokonaniami z rodzicami. 

Ocena i samoocena zajmują także bardzo ważne 
miejsce w europejskich standardach dotyczących 
kształcenia językowego . W przygotowanym przez 
Radę Europy dokumencie - Europejskim Systemie 
Opisu Kształcenia Językowego ujednolicenie narzę
dzi oceny i samooceny jest jednym z najważniejszych 
celów. Służą temu sześciostopniowa skala poziomów 
i dokładniejsze ich rozpisanie poprzez uszczegóło
wione listy umiejętności oraz tabele samooceny. 

Warunki samooceny 

Podstawowym warunkiem zastosowania samooceny jest 
systematyczne do niej wdrażanie. Jest to przemyślany i za
planowany proces, obejmujący takie aspekty jak oele ucze
nia się , techniki, strategie, kryteria oceniania, narzędzia sa
mooceny. Uczący się poznają sposoby określania swych sła
bych i mocnych stron, rozwijają umiejętność refleksji nad wła
snym procesem uczenia się, wyznaczają cele dalszej nauki. 

Do autoewaluacji można i należy wdrażać w zależ
ności od możliwości ucznia nawet kilkuletnie dzieci . 
Istotny jest wówczas bardzo przemyślany dobór od
powiednich narzędzi . 

Aby przeprowadzona samoocena kompetencji komuni
kacyjnej była rzetelna, musi odnosić się do konkretnych 
sytuacji i zadań, które znajdują się w obszarze zainte
resowań ewaluowanych. Istotne jest, aby opisy umie
jętności były sformułowane zrozumiałym językiem , 

a uczący się dobrze znali i rozumieli cele i kryteria oceny . 

Malo rzetelną jest samoocena powiązana z jakimi
kolwiek ocenami, świadectwami , czy certyfikatami, 
czyli zawsze wtedy, gdy bycie nieszczerym może 
przynieść jakieś korzyści. Dlatego też należy unikać, 
szczególnie na początku procesu wdrażania do sa
mooceny, jakiegokolwiek łączenia jej z egzaminami 
czy ocenami (Schneider, 1996: 17). 

Nastawienie do samooceniania związane jest w dużej 
mierze z osobowością uczącego się . Osoby, które są 
otwarte, nie boją się krytycznego spojrzenia na_ s'.eb!e, 
szybciej przyjmują nowe propozycje. Osoby_ n1e~mIa
le, bojące się ryzyka znacznie dłużej otwIera1ą się n_a 
nowe propozycje. Najszybciej przekonują się do technik 
samooceniających uczący się, którzy mieli już wcze
śniej styczność z zadaniami o podobnym charakterze. 

Ostatecznie stwierdzono jednak, że trening i sys
tematyczne wdrażanie do samooceniania: _powo
dują rozwinięcie tej umiejętności u większoscI osób 

FROHL INGSAUSGABE 2006 (22) 

-· (,/) 

D=: 
Q) 

--0 

li.I 
C 
o 

D=: ....o 
L 
Q) ::c: 2: 
Q) 

li.I L 
__c .... Q) 

::c: __c 
u 
(,/) 

u +-
::) 
Q) 

Cl) o .... C 

::::, Q) 
__c 
u 

li.I (,/) 

C 

Q o 
CL 

o (,/) 

Q) 

--0 .... 4= .... ·c 
__c 

c:t u 
(,/) 
+-

:c Q) 

N 



\', ood,mej gn1l}le (Aleksat1drn1k. 200:> 266) Bier 
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~ taJ lormy SAmoksttalcerna może s iać się 1s l ot11ą 
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Pr.:eprowadren,e samooceny me 1esr mot1iwe bez 

określen18 precY2YJnych krytenów oceny W naucza

niu I ur.zeruu się pó1.-.utonom1onym stosuje się za

sadę negoqowania kiyteriów Pozwala to na zwię~

szenie pocwcia odpowredz1alnośo uczącego się 

1 kontroli nad "4aS11ym procesem uczenia się oraz zin

dywidualizowanie kryteriów - dla niektórych uczących 

SJę ważna iest np w danym momencie praca nad po

prawnośc,ą wypowiedzi, dla innych jej płynnością. 

Ze względu na przedmiot ewaluacji wyróżnia się dwa 

podstawowe typy kryteriów· 

- ewaluowana Jest osoba jako uczestnik procesu 

dydaktycznego (dostosowanie stosowanych stra

tegii uczenia się do uwarunkowań osobistych, 

możlrwości i oczekiwań osoby uczącej się) - albo 

osoba ucząca się jako użytkownik języka obcego 

(stosowane wówczas kryteria to np.: poprawność 

gramatyczna wypowiedzi, poprawność fonetycz

na wypowiedzi. bogactwo leksykalne, płynność, 

itp /Aleksandrzak. 2001 35) 
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nyc/1 . czy obejmuią tak.że inne ~ :orn,m11, ... , "' 
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na przykład strategie uczenia się r - ah,.. /;,1-

s1awlenla; notvv,ac,~ r,;, 

czy odnoszą się do konkretnych p0; . 

naści czy zadań. czy też są narz=t .. ,-~ sp,~ 
•r uJdmldorrw 

zastosowania: "'lł'~llegr, 

- czy wskazu1ą one tylko na poziom 

cy się znajduje, czy też dai·ą bo·d~ Jakim ur.z,, 
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. . zce , P 

w panowaniu dalszeJ nauki; omo,_ 

- jak długi Jest okres czasu, do którego . 

(lata nauki, miesiące , jednostki lekcyjne się Odrios<.ij 

ku , r::z.y fazy lekcji) (Schneider, 1996: 19~P0dr~ 1-

Techniką, która jest dość często slosowa 

wijaniu umiejętności samooceny jest na w roz. 

• wzajemne poprawianie koleżeńskie ( 

k I . , k . . ewa1ua9 
o ezens a, ocenianie wzajemne) (Wilcz _ a 

1999: 259; Aleksandrzak 2002: 262· Tre Y~ska 

2005: 314). ' PClynska 

Głównym celem oceniania koleżeńskiego jest 

refleksyjności w podchodzeniu do wypowiedWZros1 

. h I kż . . , l i Ob-
CO)ęzycznyc , a a e um,eJętnosć idenlyfika .. 

blemów uczenia się . q, Pro. 

Ważnym warunkiem skutecznego wdrażania do samo

oceny 1est postawa nauczyciela I jego stosunek do oce

niama 

Nauczyciele, dla których przejmowanie przez uczniów 

odpowiedzialności za własny proces uczenia się jest 

ważnym celem procesu dydaktyczno-wychowawcze

go, mogą go real izować np.: przez prace projekto

we. proponowanie zadań zawierających elementy 

samooceny i oceny, motywowanie uczniów do doku

mentowania przebiegu swojej nauki języków obcych, 

a w ten sposób skłanianie ich do refleksji nad własnym 

uczeniem się Ważne jest też wprowadzanie tematy

ki zaJęć, związanej z zagadnieniami dotyczącymi sa

mooceny, np. Europejskie Portfolio Językowe . 

Ocena koleżeńska umożliwia konfrontac
ję różnych pu k

łów widzenia ora~ dysku~ję , która_ wymaga od autora l:k. 

stu sprecyzowania swoich op1n11 1 sądów. Jest bardZJe 

dostosowana do poziomu 1nleleklualnego i emocjonaln ! 
go odbiorcy, jest bardziej naturalna i może spowOdow e_ 

bardziej autentyczną reakcję u ocenianego niż w konfroa~ 

lacji z nauczycielem - ekspertem. n 

Sposoby wdrażania do samooceny 

Wyróżrua się kilka typów samooceny: 

samoocenę formalną - przeprowadzaną zazwy

czaj w formie tabelek lub skal, 

samoocenę nieformalną - może to być np. ustna 

ocena własnej wypowiedzi bezpośrednio po niej 

lub niezobowiązująca rozmowa na lemat prze

prowadzonej wcześniej konwersacji - bez po

danych kryteriów, 

- samoocenę sterowaną - przebiega ona według 

ustalonych wcześniej kryteriów Qako wynik nego

cjacji w konstruowaniu narzędzi do autoewaluacji 

między uczącym się a nauczającym) , 

samoocenę dotyczącą realizacji projektów ucze

ma się , 

samoocenę okresową - jest to ocena własnych 

postępów w zakresie określonej sprawności 

w stosunku do wytyczonych celów (Aleksandrzak 

2002: 264 ; Zawadzka 2004:243). 

AfJy, samoocena stała się rzetelnym sposobem ewaluacji 

konieczna Jest znajomość odpowiednich technik i zapew

nienie_ n~~ZJ. Ich wybór zależny jest od potrzeb, celów 

1 rnozJrwoSCJ adresatów. 

NaśrzędZJa do samooceny można podzielić w zależ
no Cl od tego: 
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Ocena koleżeńska polegająca na __ ocenianiu np. CUdzycfi 

prac pisemnych, powoduje rozw11arne umiejętności k _ 

tycznego czytania i może powodować refleksję pode: 
pisania własnej pracy (Trepczyńska , 2005: 314). s 

Ocenianie koleżeńskie jest techniką, która uważana jest 

za bardzo efektywną, szczególnie na początku wdra

żania uczących się do samooceny. Badania potwier

dzają, że wzajemne poprawianie się w parach wpływa 

pozytywnie na rozwój wrażliwości językowej oraz ma 

wartość autonomizującą (Wojciechowska, 2002: 300). 

Dzięki ewaluacji koleżeńskiej uczący się nabiera pew

nej wprawy w ocenianiu, przyzwyczaja siebie i innych 

do wzajemnego poprawiania, bardziej angażuje się 

w problemy językowe, poszukuje uzasadnień, gdyż 

czuje się odpowiedzialny za swe decyzje. 

I nną techniką samooceny jest 

• dziennik uczenia się 

Głównym celem prowadzenia dziennika jest reflek

sja nad własnym procesem uczenia się . Dziennik 

ma dużo bardziej intymny charakter niż inne tech

niki samooceny; pozwala na zapisywanie swoich 

postępów, osiągnięć, problemów i refleksji . (Wil

czyńska 1999: 259; Herbst 2001 ;67; Zawadzka 

2004: 246). Forma prowadzenia dziennika jest do

wolna i zależy tylko i wyłącznie od uczącego się . 

• nagrania video albo audio ( Video - Feedback) 

(Schneider 1996: 22; Herbst 2001 : 69) 

Bardzo użyteczne w procesie samoewaluacji 

mogą stać się nagrania video lub audio. Pozwala

ją one na analizę różnych aspektów kompetencji 

językowej , szczególnie jeżeli chodzi o sprawność 

mówienia. Podczas omawiania nagrania może 

mieć miejsce zarówno samoocena uczącego się , 

ocena koleżeńska jak i ocena nauczyciela. 
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Wymiana opinii wśród uczniów I przez uczniów na 
temat sposobu wykonania zadarna może mieć dożo 
bardziej motywujący i 111formacyjny charakter niż 
sama tylko Informacja zwrotna od nauczyciela. 

Klasycznymi narzędziam i służącymi samoocenie są 
• ankiety, listy pytań kontrolnych, czy listy 

umiejętności (Checklisten). 
Typowe dla nich są sfonnulowania rozpoczynające 
się od .,Potrafię . . :·, .. Mam trudności z ... ". Ele
mentami uzupełniającymi są skale, kryteria oceny, 
przykłady konkretnych sytuacj i, pozostawienie miej
sca na uwagi nauczyciela, czy innego ucznia. Listy 
pytar~ kontrolnych można stosować także w trakcie 
pracy. jako pomoc, np. w redagowaniu tekslu . 

Inne sposoby rozwijania umiejętności samooceniania to: 
• krótkie podsumowanie na koniec zajęć (tzw. 

rundka , Blitzl icht) 
Na koniec lekcji każdy uczeń dokonuje krótkiego 
podsumowania, w którym odpowiada na pytania 
dotyczące najważniejszych dla niego elemen
tów lekcji, wskazuje na punkty, które nie zostały 
przez niego do końca zrozumiane oraz zastana
wia się nad sposobami dalszej pracy nad wpro
wadzonym materiałem . Odpowiedzi mają służyć 
indywidualnemu podejściu do tre ści nauczania 
i zwróceniu szczególnej uwagi na potrzeby kon
kretnego ucznia . Trzecie pytanie ma zachęcać do 
dalszej samodzielnej pracy nad wprowadzonym 
materiałem, zgodnej z zainteresowaniami ucznia. 
W tej technice istotna jest regularność i szybkość 
zastosowania (Herbst: 2001 : 66). 

• wypełnianie arkusza obserwacyjnego 
Celem zastosowania takiego arkusza jest co
tygodniowe dokumentowanie przez uczącego 
się , czasu , który poświęcił na naukę języka poza 
szkolą i rodzaju aktywności , jakie podjął , by roz
wijać swe umiejętności językowe . 
Jeśl i nauczyciel ma wgląd do takiego arkusza, 
może wówczas służyć uczniowi pomocą w dia
gnozowaniu jego trudności i braków oraz poszu
kiwaniu rozwiązań (Herbst, 2001: 67). 

• samodzielna korektura prac klasowych 
Uczniowie otrzymują kopie swoich własnych prac 
klasowych , które nie zostały jeszcze poprawione 
przez nauczyciela oraz wzór rozwiązań . Ich za
daniem jest poprawienie prac klasowych, usta
lenie kryteriów oceny i przeprowadzenie krótkiej 
samooceny odnoszącej się do braków i ich ewen
tualnych przyczyn . Dokonując porównania ko
rektury ucznia i nauczyciela można uzyskać wiele 
informacji , istotnych zarówno dla ucznia jak i dla 
nauczyciela (Herbst, 2001 : 68). 

• ewaluacja podręcznika 
Elementem wdrażania do samooceny może być 
zaproponowanie uczącym się przeprowadzenia 
ewaluacji podręcznika , przy pomocy którego się 
uczą. Zanalizowane mogą być np. takie elementy 
jak dobór tematów, materiał ćwiczeniowy, czy też 
propozycje mające na celu pomoc w samodziel
nym uczeniu się . Praca , na przykład ze spisem 
treści podręcznika , może wesprzeć uczącego się 
w określeniu i uświadomieniu sobie celów, które 
należy osiągnąć (Herbst, 2001 : 69). 

Popularną w dydaktyce techniką autoewaluacji jest 
• prowadzenie portfolio - czyli teczki prac ucznia 

Portfolio zawiera różne zgromadzone przez uczą
cego się wytwory jego pracy - mogą to być listy, 
oryginalne materiały do lekcji , prace pisemne, ma
teriały zebrane przez ucznia na dany temat, kart-

ki z dziennika uczenia się, autorskie materiały do 
lekcji . pisemne opracowania dotyczące przerabia
nych obszarów tematycznych . Taki zestaw pozwa
la na porównywanie zadań wykonanych w różnym 
czasie i zaobserwowanie postępów w rozwijaniu 
kompetencji komunikacyjnej lub ich braku. 
Prowadzenie portfolio zwiększa samoświado
mość uczącego się . a przez to może zachęcić go 
do wyznaczania celów i lepszego organizowania 
dalszego procesu uczenia się . 

• Europejskie Portfolio Językowe 
Nowym sposobem łączącym ocenę z samooceną, 
ukierunkowanym na przebieg , a nie tylko na efek
ty procesu uczenia się jest idea Europejskiego 
Portfolio Językowego . Jest to projekt Rady Eu
ropy. opierający się na ESOKJ, a którego najważ
niejszymi celami są skłonienie uczących się do re
fleksj i nad własnym uczeniem się . do planowania 
i organizowania własnego procesu uczenia się 
oraz wdrażanie do samooceny i autodiagnozy. 
W latach 1998 - 2000 przeprowadzono pilotaż 
wersji eksperymentalnej EPJ , którego celem była 
ocena przydatności tego dokumentu dla uczniów 
i nauczycieli. Wyniki eksperymentu okazały się bar
dzo korzystne i potwierdziły walory dydaktyczno
-wychowawcze tego dokumentu , a w szczególno
śc i jego rolę w zdobywaniu przez ucznia zdolności 
samodzielnego określania potrzeb i celów nauki 
oraz umiejętności samooceny własnych osiągnięć 
w nauce języków obcych (Schneider, 2001 ). 

Narzędzia służące samokontroli i samoocenie poja
wiają się także w wielu nowoczesnych podręcznikach 
do nauki języków. Są to np. tabele samooceny, w któ
rych uczeń zakreśla umiejętności, które już zdobył , czy 
też określa stopień trudności zadań , które wykonał. 

Wszystkie wyżej wymienione techniki zakładają 
umożliwien ie większej identyfikacji uczącego się 
z własnym procesem uczenia się , poprzez dostarcza
nie mu informacji zwrotnych na jego temat. Są waż
nym elementem procesu autonomizacj i, wspierają 
budowanie samodzielności ucznia i rozwój jego in
dywidualnej kompetencji komunikacyjnej . 

Podsumowanie 

W procesie kształtowania u uczniów umiejętności 
samooceniania pojawiają się problemy, które zwią
zane są głównie ze zmianą roli osoby uczącej się . 
Konieczność stosowania samokrytyki , poprawiania 
i przyznawania się do błędów, podważanie własnych 
opinii i sądów to główne trudności związane z prze
prowadzaniem samooceny. 

Dlatego też wdrażanie do autoewaluacji powinno obej
mować systematyczne ćwiczenia w zakresie samoob
serwacji , umiejętności dokonywania analizy sytuacji 
i wyciągania wniosków. Należy także uwzględniać 
osobowość uczącego się , jego indywidualne możliwo
ści i potrzeby. Aby zminimalizować wpływ czynników 
osobowościowych na samoocenę, wdrażan ie do niej 
należy rozpocząć od zbadania zdolności uczących się 
do samoewaluacji (Aleksandrzak, 2001 : 37). 

U części uczących się istnieje tendencja do zafał
szowywania wyników (Schneider, 1996: 16) i oce
niania się zbyt wysoko lub zbyt nisko. Wydaje się , 
że zjawisko to można ograniczyć przez stworzenie 
odpowiednich warunków na zajęciach - takich, któ
re umożliwiają otwartą komunikację i wspierają sa
moocenę bez konsekwencji w postaci stopni. 
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łit Evaluation lll!dl ił.r.e BedeutuPo 
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•• Ti ntenichts@rozes~ 

Der Begriff„Evaluation"1 ist im Fremdsprachen-

. untemcht e,n verhaltnismaBig neuer Begriff, 

der bis_ vor kurzem grundsatzlich zur Auswertung von 

Lehrplanen (Curricula) und Unterrichtsprogrammen 

~,ngesetzt. wurde. Heute wird dieser Begriff auf vie

e verschredene Lebensbereiche ubert 

wohl mit d 
ragen, was 

. er strengen Forderung nach L . t 

srcheru · d' 
ers ungs-

allgemei~~ ~:ist~sen Bereichen. verbunden ist. Der 

und Lembereiche ~gsd~ang w,rkt srch auch aut die Lehr-

es remdsprachenunterrichts aus. 

So wie sich das Testen und das Pri.ifen vor altem aut die 

~urricularen Lehr- und Lemziele bezieh~ ist die Evalua

t_,on aut den gesamten Unterrichtsprozess ausge

nchtet'. der von gesetzten Zielen gepragt wird. Nur sinvoll 

formut,erte Zielsetzungen eines Unterrichts erlauben es 

nachhaltig zu priifen, ob und wie sie realisiert wurden.
0 

In de I · · 
r po nrschen Fachltteratur unterscheidet man u.a . 

' EvaluatJOn 1 Jsach.u 
B1bhog 

nd fachgerechte Bewertun 2) B 

• ocenianie dydaktyczne" und .ocenianie społecznerwy

cho~awcze"2, wobei der erste Begriff ausschlieBlich die 

cumcularen Anforderungen betriffl, dagegen umfasst 

, raph1SChes Institut Mannheim 1 g eurte,lung bes von Lehrplanen od 

Sołtys D /Szm191el,M K (2002) 989) 
Untemchtsprogrammen (.Duden. Deutsches Unrversalwórterbuch 

f'R O 
lil.l Nt; S ł\ U SGA IJ E 2006 (22) 



der andere mehrore Knlcnen. wie z.B Unterrichti;bed1n
gungen oder die Bedeutung der erbrachten Lelstungen 
IOr dell Schlller selbsl. 

o,e meisten LehrkrMte konzentrieren sich gewclhn
lich nur auł die zuerst genannte Form der Le1~tungs
messung und -beurteilung, indem sIe versch1edene 
TestmOglichkeiten einsetzen w1~ : l<ontrollarbe'.ten, 
Klausurarbeiten, schriftliche ArbeIten oder mOndliche 
Prutungen. Somit werden nur die punktuellen (die zu 
inem bestimmten Thema vorhanden sind) Leistun

;en der Lerner - lediglich einseitig - geprOft. 
Diese Beurteilungsform von Scl10lerle1stungen beach
tet eine ganze Menge von Faktoren nicht, die einen 
Einblick in den Lehr-und Lemprozess geben konnten 
und einen wesentl ichen Einfluss aut seine Qualiti!t 
haben. Zu diesen Faktoren gehóren unter anderen: 
das Engagement der SchLiler und des Lehrers, die 
Qualitilt sowie der ricl1tige Einsatz von didaktischen 
Materialien oder/und die ri!umlichen Bedingungen, 
das Gruppenbewusstsein und das Unterrichtsklima. 
Die Beobachtung und Auswertung von diesen Unter
richtsmerkmalen sind unentbehrlich, wenn der Unter
richt zu einem modernen, effizienten Edukationsver
fahren werden soli. 

Warum ist es so wichtig den Lehr-und 
Lernprozess zu reflektieren? 

Die Unterrichtsbeobachtung erlaubt lnformationen 
zum Unterricht zu sammeln, die wiederum ermogli
chen, den eigenen Unterricht in jeder Zeit zu verbes
sern und schnell auf die Lernprobleme der SchOler 
zu reagieren . Diese ROckmeldung ist nicht nur die 
Voraussetzung fur die Qualitat der Beziehungen zwi
schen dem Lehrer und den SchOlern, sondern auch 
fur die gesamte Unterrichtsleistung. 
So k6nnen auch die Ziele der Unterrichtsevaluation 
formuliert werden: die Evaluation liefert den Teilneh
mern des Unterrichtsprozesses die ROckinformation 
Ober den Unterricht, urn den Unterricht zu verbessern 
und bessere Unterrichtsleistungen zu erbringen. 
Es gib! inzwischen viele Lehrer, die die Bedeutung 
der Evaluation fur den eigenen Unterricht erkannt ha
ben. Sie benutzen verschiedene M6glichkeiten, den 
Lehr-und Lernprozess zu beobachten und auszuwer
ten . Die Formen mOssen situationsadaquat sein, an 
das Alter der SchOler und die lnformationsart ange
passt sein . Das kann z.B. ein Stimmungsbarometer 
sein oder eine Umfrage, vielleicht auch in Briefform; 
es is! auch móglich, die Unterrichtsevaluation in Ge
sprachsform durchzufOhren; diese Form setzt jedoch 
einen hohen Vertrauensgrad zwischen den Evaluati
onsteilnehmern voraus. 

Wie muss ein Evaluationsveńahren 
verlaufen, damit es seinen Zweck 
erreicht? 

- Sowohl den SchOlern ais auch den Lehrern muss 
bewusst sein, was das Ziei der Evaluation ist und 
es muss eine Offenheit fur die Kritik vorhanden 
sein. 

- Die Evaluation muss wahrend des Semesters 
durchgefuhrt werden, urn noch eventuelle Verbes
serungen (oder Reparaturen) vomehmen zu k6n
nen. Die Evaluation am Semesterende kann nur 

' IA-individuelle Arbeit, PA-Partnerarbeil , GA-Gruppenarbeil, P- Plenum 

Verbesserungen des Unterrichls IOr das n/lchsle 
Schuljaltr oder fOr eIne andere Klasse anstreben. 

- Die Renexion muss ein !ester Bestandteil der 
Evalualion sein; die Schlussfolgerungen mussen 
fur be1de Sellen des Untemchtsprozesses offen 
sein (Die Ergebnisse sind mit den Schulern zu 
besprechen .). 

Der Elnsatz von Evaluation fur den eigenen Unterricht 
kann !Or man che Lehrer zu einer Herausforderung wer
den: viele Lehrer vertragen die Kritik Oberhaupt nich! 
und konnen sich nich! vorstellen, die SchOler darum 
zu bitten, den Unterrichl zu beurteilen. FOr SchOler, die 
diese Verfahren nich! kennen, kann das auch proble
matisch sein. Aber wenn man von Anfang an beginnt, 
die SchOler nach ihren EindrOcken und Empfindungen 
zu lragen, wenn die SchOler sehen, dass die Lehrer 
auł ihre Probleme und WOnsche eingehen, dann wird 
die Evalualion zu einem wichtigen Thema in der Klas
se. Es wi!re ratsam, mil den SchOlern frOher die Form 
der Kriliki!ul1erung zu er6rtern. Und von da aus wird es 
immer nur aufwarts gehen. 
Zum Schluss muss jedoch deutlich gesagt werden, 
dass der Zweck der Unterrichtsevaluation nich! der ist, 
den Lehrer, seinen Unterricht oder die SchOler zu kri
tisieren. Die Evaluation geht weiter; aus der Kritik und 
aus der Unzufriedenheit der SchOler und/oder des Leh
rers werden SchlOsse gezogen, die den Unterrichtspro
zess zu einem gemeinsamen Anliegen machen. 

Beispiele fur die Evaluation im 
Deutschunterricht: 

Die SchOler k6nnen in verschiedenen Formen befragt 
werden; das hangt natOrlich mit der Zeit, aber auch da
mit zusammen, welche lnformationen die Befragung 
liefern soli. Meistens werden die Umfragen anonym 
durchgefOhrt, urn Stresssituationen zu vermeiden. Die 
Befragung kann auf Zetteln (Ja/Nein -Antworten oder 
Mehrfachantworten) durchgefOhrt werden und wird 
von dem Lehrer zu Hause ausgewertet. 

1. Die Lehrkraft will erfahren, 
- welche der Arbeitsformen den SchOlern am be

sten gefallen hat und 
- bei welcher Arbeitsform die SchOler am besten 

gelernt haben (nach ihrer Meinung). 

An der Tafel (weit voneinander) werden die Fragen 
festgehalten , darunter z.B. im Kreis die vier Arbeits
formen (IA,PA,GA,P3

) . Bevor die SchOler die Klasse 
verlassen, setzen sieje ein Kreuz in den Kreis. Jeder 
hat nur zwei M6glichkeiten (oder eine). Die Lehrkraft 
wertet die Ergebnisse aus, notiert und bespricht sie 
in der nachsten Stunde mit den Schulern. Sie infor
miert die Schuler Ober ihre Antworten, erklart kurz die 
Vor- und Nachteile der Arbeitsformen und warum sie 
sie eingesetzt hat. Sie informiert die SchOler, dass sie 
ihre WOnsche, wenn m6glich, beri.icksichtigen wird. 

Diese Form der Evaluation fOhrt man durch, urn lau
fende Korrekturen oder Verbesserungen vorzuneh
men . Sie konnen sowohl die Unterrichtsmethoden 
ais auch die Unterrichtsinhalte oder auch die sozialen 
Verhaltnisse betreffen. 

2. Die Lehrkraft will erfahren, 
- welche Lernstrategien die Schuler anwenden 

k6nnen und 
- wie sie ihren eigenen Lerneinsatz beurteilen. 

fR OHLIN GSAUSGABE 2006 (22) 
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W enn ge,1119 Zei t zur VerfOgung steht, ka nn ein Ge

sprach durc hgefuhrt w erden , wober die Scl10le r s ich 

nacheinander a03ern und dre Lehrkrart die lnrorma

tionen notle rt . Sons l bietet sich eine schrirtliche Um

frage an : die SchOler kreisen nur fe rtige Bezeichnun

gen tor die lernstrategien und ihr Lernverha lten a n . 

Nach der Auswertung informiert die Lehrkraft Ober 

die Ergebnisse und leg ł z usammen mit den SchOlern 

neue Regeln fest, die z .B . z ur Steigerung des E igen

einsatzes fOhren . Darilber hinaus klart sie Ober den 

E insa tz von l e rnstrategien aur. 

Diese Fom, der Evaluation erml)glicht dem SchOler 

einzusehen. wie sehr sein lemen von seinem eigenen 

Einsatz abhangt, wie wichtig es ist, geeignete Lemstra

tegien einzusetzen. Sie ka nn ein guter Ausgangspunkt 

fur die Selbstbeobachtung und Selbstbeurteilung sein . 

3 . Die Lehrkraft will erfahren, 

Literatur 

wie die SchOler den Unterricht und ihr Lernen 

nach zwei Semestern einschatzen, 

ob und wie sich das Klima in der Klasse geandert 

hat und 
ob und wie die Schiiler vom Unterricht profitiert 

haben . 

( . . ' ) 

Diese Form der Evaluation hat . 
Schule r frOher informiert ernen Sinn 
U . . w urden · Wenr 

nle rnchls srnd. Eine 9 1 ( · Was dre z· 1 die 

E ' u e Und SChć) re/e d 

se valualron bietet die Brieffo ~e) Forn1 fu· es 

elnen Brie r an (z B ) e ·,ne F rm. Dre Lehrer·, ' die. 
- · · reundi n /;i 

dre SchOler zu einigen Fragen ( _n Schreiben , in 8 st 

fel festhalten .) in Briefforrn St Oli re Fragen and den, 

lb . . e ung h er c 
se stversWndlrch , dass diese Form . ne men. Es _a. 

che (bei Ko llegstudenten natort · h . in der Muue, is1 
,c ,n Deutsch) spra. 

, ertolgt 
Aur diese Art und Weise kann d . · 

·r d · ie Lehrk f 
grei en es Bild von ihrem Unterricht b ra t ein ub 

kl' · ekom e,. 
perspe 1v1sch und individue ll kann der U men. Meh,. 

urte,11 werden . Bei der Form bra h nterricht b 

Z ·1 f " · uc I man I · e
e, ur die Auswertung ais bei and erder f11eh 

e ren Vertahren . , 

Zusammenfassend kann man sage d _ 

f „ h n , ass di D 
u rung der Evaluation in der Klass e urch. 

b . . e nur po -1. 
ge msse brmgen kann wenn s,·e ver „ s, 1ve Er 

· nunttig -
voll durchgefiihrt wird . Der anfangr h und sinn. 

d K · · ie e Stre 
er nt1k verschwindet wenn man s · h ss vor 

• 
1c aur d 

der Evaluation orientiert und personliche En, as Ziei 

etwas dampft. Man wird sicher dariiber 1 °110nen 

f hl . h d . s aunen . 
ac 1c un gerecht die Schiiler (und St d · Wte 

U . . . u enten)d 
nterncht und 1hren Emsatz einschatzen k „ en 

onnen_ 
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J OHANN W O LFGANG Gorr1-1E - UNtVERSrrAT. INsTITUT FOR E NGLAND- lJND AMERI KASTUD IEN. 

ABT. SrRACIILE lł RFORSCHUNG - UND DtDAKTIK. GR ONEBERGPLATZ I . D-60629 FRANKFURT A. M . 

D • war das Motto einer Konferenz im Fe

le s bruar in Prag, bei der Abiturskommis

sionen aus sieben der neuen EU-Betrittslander (Est

land, lettland, litauen, Polen, Tschechien, Slowakei 

und Ungarn) den Stand ihrer Arbeiten an den neuen 

zentralen Abiturspriifungen vergleichen wolllen . Die 

Tagungsleitung hatte Prof. Dr. Jiirgen Quetz von der 

Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am 

Main, der auch in den letzten Jahren die Arbeit eini

ger dieser Gruppen im Auftrag des Goethe-lnstituts 

begleitet hat und auch weiterhin unterstiitzt. 

In allen diesen landem ist man bestrebt die zentra

len Abiturspriifungen nicht nur so profe~sionell wie 

moglich zu gestalten, sondern sie auch aut die Refe

renzmveaus des Gemeinsamen europaischen Refe-
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renzrahmens zu "eichen", damit die Priifungen klare 

Auskiinfte Ober die von den Abiturienten erreichten 

Kompetenzen geben, an denen s ich Universitaten 

und Arbeitgeber in Europa ońentieren kćinnen . Vor al

Iem aber die jungen Menschen aus d iesen Landem , 

die oft Arbeitsplatze im Ausland anstreben, mussen 

sich darauf vertassen kćinnen , dass ihnen im Abitur 

klare Auskunfte Ober den Stand ihrer Fremdspra

chenkenntnisse gegeben werden . 

Die bange Frage einer Teilnehmeńn an diesem Semi

nar, wie weit man denn in diesen Landem hinter der 

Entwicklung in Deutschland zuruck sei, konnte leichl 

beantwortet werden: Diese Lander sind der Bildungs

politik in Deutschland urn ungefahr tonf Jahre voraus 

(und werden dies vermutlich auch noch lange Jahre 



hlolbM) Wf\hron<1 n,r1r1 1n Ooutr,rhlnr1<1 l)Orado !M l 
rJtP stflfk unistrillenM NatlC>MIM BlldungM lf\tldnróH 
Pingofuhrl Mt oncl o, v1olen Bundo !łlllndorn noc..h wnll 
<favon entfenil 1!-t. 1111 Ab,tur wen,gstens holbwogn 
profos~iorwtle l el!ts zu bonullon. slncl diosc Frngcn 
in Mi1teloste11rop~ bero,ts we,1gohonó goll.\st Ole 
Sprachprufungen. d10 dort 1m Entstehen Rind, wor
rlen melit nur von gut tra1n1erten Teslkonslrukteuran 
fur alla i:.chulischeń Ftemdsprachen entworfan, son
dem .:iuch von zentralen _ Steuerungsgruppen sta
ttstit1ch ausgewertel. Dies 1st eln Zustand, von dom 
dre uberall ,n OeutschlMd entstehenden lnstllule fOr 
oua1ttms:.1cherung noch weit entfernt s1nd. Auch In 
SAchen Prufertrainmg sind einlge L~nder schon vor
b1tdl1c11 organislert 

lnteressanl 1s1 auch, dass es in emigen L~ndern fOr 
den .Fachunterrichl in e1ner Fremdsprache" bereits 
Konzepte tor eme Beurteilung der sprachlichen Kom
ponente gibt , w~hrend sich in deutschen Abltur
szeugnissen me,st nur der Hinweis findet: .Hat am 
Fachunterrichl in einer Fremdsprache teilgenom
men·. Bemerl<enswert auch, dass einige Liinder Va
rianten des Ab1turs in einer Fremdsprache fOr Schu
lerlnnen mit versch,edenen Formen der Behinderung 
entwońen haben. 

D ANIJTA K IN 

l)rJ01nrJr11rJonrJ 1,,, :ibm vcJr ;:illern óio ,han.cJwP-rklt1Ji<J 

Ou::ili!OI cl(lr I gst-; 111 dlP.non U.lnoorn D1~ /lufyahen I.Ur 
Uburprl1hJr1(l von Hl.lr- unr1 Losovor11tehor1 arhoitrm mil 
oulhentir,chon Toxton, die llerrn, ;.1111,,m ;:iuf vcrsct1io
d'3ne Vl;lrslchenr;stralogl!Jn. /\ur.gefetltA Beurtullungi-.
rastor fur schriflltche und mundllche Sprar.J,µroduklt<)n 
'llchon obenfalls zur VerfOgung Eino Relhe von Pro
hlemen solion abur nicht verschwlegen werden. Vor al
Iem Testa der produktiven Fertigkeiten sind 1mmcr nur 
so gut, wie sle In der Praxis umgesetzt werden kOnnen 
Hler glbt es lmmer noch Schwierigke1ten, die hohen 
AnsprOche der Tests an die Lehrenden .var Ort", vor 
allern lernab der Grof1s1::ldte, zu kommunizreren. Tesls 
slnd ja immer auch ein Instrument der Bildungsreform, 
und wenn In der Region die materiellen Voraussetzun
gen nicht gegeben sind, einen modernen, medienun
ters\Gtzten Fremdsprachenunterricht abzuhalten, stof1t 
der Test auf geringe Akzeptanz. Hier warten auf die 
Bildungspoli lik dieser Liinder noch grof1e Aufgaben. 

Die Tagung in Prag war so etwas wie ein Meilenslein 
in der Entwicklung dieser PrGfungssysteme: Von jetzt 
an werden sie ohne die intensive Betreuung und Be
ralung durch das Goethe-Institut auskommen konnen. 
In ein paar Jahren soli eine erneute Bestandsaufnah
me zeigen, wie gut sich die bisherigen Entwicklungen 
bewiihrt haben. 

AflSOLVtNTIN Dl I\ 1' 1111 O<llSCIIEN FAKUllii 'I AN DER A DAM M ICKIEWILZ U NIVbl\Slli\1 l"I l'07"1AN, 

0 EIJT5CIILl:ll l\hRIN AM L YZEUM NR. 8 IN i'OZNAŃ . IN 0tN JAll l\1,N ZWISLIIEN 2000-2005 I\ IJ l·R RH,10'1ALPR0FUNGSKOMMISSION I'\ 
POZ.NAN ALS PRO! UNGSEXPERTIN FOR AlllTURl'R0 l·UNGEN IN D EUTSCII Ti\TI( ,. A UTl ll( IN vo~ Uiit,NGSSAMM I.UNGl:.N FOR OBERSCIJULER; 

Al 'TO RI N UNO M llAUlORIN VON D EUTSCIILEIIRl'ROGRAMMl:N FOR O BbRSCII ULEN; M tTAUTOIUN VON Wl~Sl:.NSCII AFTLICIIEN STIJDIEN 
UNU Alltn/Rl'W~UNGSllEI\ICHTEN IN RAII Ml,N DER T i\TIGKEIT IN DER PllOFU NGSKOMMl ~SION. Sm 2005 SCII ULI. EITERIN DES 
NI UGEGR0NOl'Tl·N KOLLEGS f 0 1\ FREMIJS l'RACII ENLEHRER IN STA RY TOMYŚL. 

~wy~ · i~ 
z.~ .. ~wiml6tltZW 

NA PODSTAWIE RAPORTU C ENTR ALNEJ K OM ISJI E GZAMINACYJNEJ 

Informacje ogólne 

W maju 2005 po raz pierwszy przeprowadzono egza
min maturalny z języków obcych nowożytnych , obo
wiązkowo dla wszystkich maturzystów w części ust
nej i pisemnej. 

Język obcy nowożytny wybrany jako przedmiot obo
wiązkowy mógł być zdawany na poziomie podstawo
wym lub rozszerzonym. W części pisemnej zdający 
po rozwiązaniu zadań na poziomie podstawowym, 
mogli kontynuować egzamin na poziomie rozszerzo
nym. W części ustnej zdający do końca września de
klarowali poziom egzaminu - podstawowy albo roz
szerzony. Zdający nie był zobowiązany do zdawania 
egzaminu w obu częściach na tym samym poziomie. 

Wyniki egzaminu wyrażane są w procentach. Wa
runkiem zdania egzaminu maturalnego z języka ob
cego nowożytnego było uzyskanie w części ustnej 
minimum 30 % sumy wyników na wybranym przez 
siebie poziomie; w części pisemnej minimum 30% na 
poziomie podstawowym. Na poziomie rozszerzonym 
w części pisemnej nie był ustalony próg zaliczeniowy . 

Język obcy jako przedmiot dodatkowy zdawany był 
w części ustnej i pisemnej na poziomie ro_zszerz~
nym Zdający w części pisemnej rozwiązywali zadanta 
w arkuszu I, li i Ili. Arkusze egzaminacyjne były ta
kie same jak dla zdających język jako przedmiot obo
wiązkowy. 
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h zdawali egzamin 

Absolwenci klas dwujęz_ycz~y~nym poziomie, okre

w części ustnej i pisemneJ na Je ń egzaminacyjnych. 

ślonym w standardach wymaga 

o z języków obcych n_o-

Do egzaminu maturalneg . zkowy przystąpiło 
. dmiot obow1ą . h 

wożytnych Jako prze kładną populację zdaJącyc 

308726 maturzystów .. Do szkól przedstaw1aJą ta-

z podziałem na języki i typy 

bela 1. i 2. 

TABELA 1. CZEGÓLNE JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE 

POPULACJA ZDAJĄCYCH POSZ k 
. przedmiot dodał owy 

p,udmlot obowiązkowy 

pmdffllol ogółem LO LP 

ogółem 
LO LP 

48102 3 736 3 662 74 

j englelsld 234 567 186 465 

1 718 1668 50 

j. niemied<i 51 763 36 326 15 437 

6 180 444 415 29 

j rosyjski 16 330 10150 

566 529 525 4 

;. francuski 4 488 3 922 

20 103 101 2 

/. Wioski 356 336 

258 5 88 87 

j. h1s~ński 256 

10 2 3 

j. słowacki 12 

3 o 2 2 o 
J. portugalski 

5 o 

często podchodzili uczniowie słabiej znający j 

którzy chcieli się sprawdzić. Osiągnięty wynik nęzyk , 
.. d . ~Ją 

czyi się z ryzykiem me z an1a egzaminu. Natorn i• · 

na egzaminie ustnym egzamin na poziomie raz ast 

rzonym zdawali uczniowie najlepsi i pewni sw sze. 

Ś . . k h oIch 
umiejętna c1 Języ owyc . 

Język niemiecki na maturze 2005 

17 maja 2005 roku odbył się w całym kraju pise 

egzamin maturalny z języka niemieckiego, zdal':~Y 

jako przedmiot obowiązkowy i dodatkowy oraz d Y 

d . h ~ 
absolwentów klas wuJęzycznyc . 

Do egzaminu przystąpi_ło 53 787 osób_, co stanowi 

17,31% wszystk_,ch zdających . Język niemiecki jako 

przedmiot obowiązkowy zdawało 52 069 osób, jako 

przedmiot dodatk_owy wybr~lo 1718 maturzystów Ze 

zdawania egzaminu zwolnionych by/o 27 laureató 

i finalistów Olimpiady Języka Niemieckiego. w 

Egzamin maturalny zda/o 51 190 osób, (odpowiednio· 

w części pisemnej 98,86%; w części ustnej na pozio~ 

mie podstawowym 96,_7%, na poziomie rozszerzonyrr, 

95,3% wszystkich zdających Język n1em1ecki) 

Dane dotyczące wyników egzaminu z języka niemiec

kiego w zestawieniu z wynikami z języka angielskie

go, dla ich porównania, znajdują się w tabelach 3 i 4_ 

j. szwedzki 
5 o 5 TABELA 3. WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO 

j. ang. dwuj. 467 

j. niem. dwuj. 306 

j. franc. dwuj. 166 

LO - liceum ogólnokształcące 
LP _ liceum profilowane 

TABELA 2. 
PROCENT ZDAJĄCYCH POSZCZEGÓLNE JĘZYKI OBCE JAKO PRZEDMIOT 

OBOWIĄZKOWY 

Do oceny zadań otwartych i ustalenia wyniku egza

minu pisemnego w całym kraju powołany~h zostało 

5 974 egzaminatorów i 687 weryfikato~ow w 3~1 

zespołach egzaminacyjnych; w tym z Języka nie

mieckiego: 1414 egzaminatorów i 162 weryfikatorów 

w 74 zespołach egzaminacyjnych. Egzamin ustny 

oceniany by/ w szkołach przez przedmiotowy zespól 

egzaminacyjny, składający się z przewodniczącego 

i minimum dwóch członków zespołu (nauczycieli ję

zyka niemieckiego). W zespole egzaminacyjnym jed

na osoba musiała być nauczycielem z zewnątrz . 

Ogólna analiza wyników egzaminu maturalnego z ję

zyków obcych nowożytnych wskazuje, iż zdający na 

poziomie podstawowym osiągnęli wyższe wyniki na 

egzaminie pisemnym niż ustnym. Wyższa też by/a 

zdawalność egzaminu pisemnego w porównaniu 

z ustnym. W przypadku poziomu rozszerzonego róż

nica ta jest zdecydowanie mniejsza, a średnie wyniki 

z egzami_nu ustnego są znacznie wyższe niż z eg

zaminu pisemnego. 

Nale_ży podkreślić , że na te wyniki istotny wpływ m iał 

wybor poziomu dokonany przez zdającego Do eg

zaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym 

Język Poziom % zdających Zdawalność Średn i wynik 

podstawowy 100 98,86% 72,04% 

J. niemiecl<i 
rozszerzony 34 nie dotyczy 60,30'/o 

podstawowy 100 99,27% 76,38% 

J. angielsl<i 
43,2 nie dotyczy 65,54% 

rozszerzony 

TABELA 4. WYNIKI EGZAMINU USTNEGO 

Język Poziom % zdających Zdawalność Średn i wynik 

podstawowy 86 96,7% 62,1% 

lJ. niem1ecl<i 
rozszerzony 14 95,3% 80,5% 

68,9% 

78.6% 

Wyniki egzaminu pisemnego1 

W skali kraju język niemiecki w części pisemnej zda

Io 98,86% Średni wynik na egzaminie wyn iósł na po

ziomie podstawowym 72,04%, na poziomie rozsze

rzonym 60,3%. 

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności i średnie

go wyniku w poszczególnych województwach przed

stawia pon iższa tabela nr 5. 

Wyniki w poszczególnych województwach były po

równywalne. Natomiast istotne różnice są w osią

gn iętych wynikach między zdającym i w liceach ogól

nokształcących i liceach profi lowanych . 

Dla absolwentów liceów profilowanych egzamin ma

turalny okazał się umiarkowanie trudny, zdający 

' Analizy wyników · 
. egzaminu dokonuje się m.in. na podstawi . . . . . 

wskaznika łatwości , wyników pu kl . e obliczenia sredmego wyniku wyrażonego w punktach i procentach, 

n owych przedstawionych w formie k . . . 
wy resu, wyn1kow wyrazonych w skali staninowej. 
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1;rv1, J,,e t,rr dr wvn•~ "9 l)<!. 0,, A,b;,.,-,1wo'"I:; ,cec-,.. 

r,o ,1„n1<g:,11'::acv,.;.t os1agner c-,re1"l wy'l k 76 54•.o 

., ,zemn d , te grupy zdarar.yc„ olrazal 1, e la:W, 

~il'W>'h.7y ~-n• 50 punlrtów - ..izyst,,aJo 1 38•4 

l' 'SZ\'S'"lC' ;rj::i•acv h "lajn ZSZ} W)'1llk - o pun~tów 

'r?VT!1;i • 1t1a1aryl• 

;: oc,o„i-, ~n.:,17 wvn1ł-:6w rri<Jżna wnioskować że eg 

z~m,... rria, J'il'"Y na P'JZ10m1e podstawowym Qi,;az.ał 

!il( dl, zóa•a<,y, • 1:itwy 'l czym sw1adczy wsł.ażrlli. ta • 

ty~ "'? W• ~.,l/ni~ latwo<,c, dla całego testu Wfl'ka 

„ OOl<O:"!fl a w,k:V:n,K.a ł,ilwo<,Q J)OSZCZP,gólnydl zadań 

$toi')I(): trudrJo• <;i 1,prlłwdz:inyrh um1P. ~tno1,0 w ra-

1 re5# po&lC7Pq61nych i,prawnol.cl był zbhżooy -

w,i.;:itrnl< lrllwo~ 1adar, srr,,WdllłJących ro1um1en,e 

,, S1,1<;h1., wyntt'.li;ł O 6'-l wvpow18d z1 pH,emnej O. 72 

/\;ij1.iltww.:••,1e nka, ało i,1ę ro1urn1An1<• tek~tu czytane

!) (w<k.;7•111· 1a1wo~c O 741 Na pod$la'łl1e ana'lZ}' 

1'-•&katm1t; ietwo:.c; motna slW1erdz1c, :>e ~ aliluszu I 

n,<- było 7,iQań trudnych I bardzo 11\Jdnrch 

N,1~a!w,a;!>tyrr. m dan1Pm " ari.us1u I okaz.a 

1 !>tt lom,u/owan1e krOUveQO te/..stu uzyt/..O'łlrego 

p, zy rnoaoowari1u W)lpow1ed11 p,semnej zdaJąC) n,e 

mu:ll probl(•mu J przekary'v\an,em 1nfomlaqi. Jed

r,0~.ż< na;więce, trudnoso sprawiło 1m zachowanie 

popr a...,..,o!.D Jf .rykoweJ 

la•ówrlo na podstaw,e roz/..ładu wynikov. Jak 

wskezn1t-.a latwosa (0.60) egzamin pisemny na po-

71001,f roZS.lerzonym ola leJ grupy zdaJących okazał 

się um,arkowan,e IJ udny 

l\aiwyzszy wynik - 50 punklOw - uzyskało 8 osób 

e, 0A ~, ~stk!Ch zdaJącyoh) naJniższy wyrnk -

G punl<tov. - otrz'ymaJo 7 ~dających Sredn, wynik wy

'110s! 60 3% l,czby punktów 

t1oa poz,c)f'lie roz;sz:erzooym fla/lalwłefsza okaZa!a się 

czę.se~ rozunl1et'lle ze słuchu (wska.trok ła 

twośo 0,83) Dla W'/pc)Vłiedzl pisemnej wskaznik la~NO-

SO \\\"lfóS/ l'.6 ' ro om,~c.;;:i t,, i,1\if.lfllP t,,1" ,jl;:i /Pi µo 

oulacr umarl<owanie trudne - podobnit> Jrlk u1111e1ętnnśa 

w zalu'este ro..-umIen1'1 tekstu c,-ytanego (wsk.un1k lr1-

!\\0SO 0.51 I Najtrudniejsze okazały się .:adarna spraw 

ctzaiące umtejętnosc rozpo.:nawarna I stosowania c:trvk• 

tur leksykalno-gramatycznych - wskamk latwosc1 wv· 
nosr 0.30. co OlTlaCTa. ze zadania te dlo ub1egłorocznvch 

maturzystów były trudne. rneklOre nawet bardzo trudne 

Maturzyści zdający eqzamm jako pr.redrmot dod<ll 

kowy uzyskah wyniki .mncm1f' wyisLe (srPdrn wyn,k 

72 2a0 -.J 
SzczegO/owa analiza wyników pokruała . J.n f'Q1,1mm 

z Języka mem,ecklego no poLlomle rozszerzonym le

p1eJ różnicował osiągrnęcm nbsolwontów nit egzamin 

na poz1om1e podstawowym 

Wyniki egzaminu ustnogo 

W skali kraiu jęZyk mem1eck1 w clęśc1 ustnej zdało 

na paz1om1e podstawowym fl6.7%. na poz1om1e roz

szerzonym 95,3%. Sredm wynik na egzaminie na po

ZJom1e podstawowym wyniósł 62,1%, na pez1om1e 

rozszerzonym 80,5% 

Szczegółowe dane dotyczące zdawalnośc1 1 ~redn,e

go wyniku w poszczególnych wojewódltwach przed

stawia tabela 6 

Egzamin maturalny 
z języka nremaeckiego 
dla absolwentów klas dwujęzycznych 

Do egzarrnnu maturalnego z Języka rnem1ecklego na 

paz1om1e dwujęzycznym w kraju przystąpiło ogółem 

· lntE!'f)'elóCJB ws.i'.azn1l<.a latwośa 0.90-1 .00 bard:w łatwe . 0,70-0,89 łalWe O 50-0 69 umIarl<owan1e lrudne, 0,20-0.49 lrudne, 0,00-0, 19 bardzo !rudne 
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~ 
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IVl!k\\w 
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90,0 
/'IXil~skl\l 700 110 

l\lll\!a 04 ,6 
- ~11s~o-mt1m~lt 1807 J55 

!14.6 
lód, ~19 j120 5tl3 

lód: 98 ,3 
~W!\'ll>k!l~!lklO 13'42 157 

04 ,9 
lubuski$ 2449 398 

885 95.7 
~Mil WMll~opol~~le 6563 

SG9 95,1 2804 
621 96.2 

WllrWwa n'lłl,~wioQkle 3872 

dOlnośll\S~le 5283 1203 95.2 

~ 
opolskie 1255 473 97,3 

PP - poziom podstawowy PR - poziom rozszerzony 

306 zdających. co stanowi O, 1 % wszystkich przystę
pujących do matury, w tym 0,57% zdających . którzy 
wybrali język niemiecki , (dla porównania język angiel
ski wybrało 467 absolwentów, język francuski 166). 
W części pisemnej nie zdała jedna osoba. Natomiast 
w części ustnej egzaminu zdali wszyscy maturzyści . 
Poniższa tabela przedstawia średni wynik na terenie 
poszczególnych OKE. 

T ABEi.A 7. W YNIKI KLAS DWUJĘZYCZNYCH 

OKE Gdańsk Jaworzno tódt Poznań Wrocław 

Liczba 51 37 51 28 139 
z:dlJ~ 

średni 

wynik% 
7-4 ,12 80.08 75,65 79,96 75,08 

rorl'>'" 1ou,., 

tt1,w•111.,-6 W 'li, 
l'ollotn ,,od•t11WC1wy rony 

I.Cl 

PH 

118,ll 

uu.~ 
\)g,i) 

OM 
119,8 

09,7 

100 

09,} 

98 9 

09,3 

98,4 

99,I 

99,3 

99,A 

87,3 

79,2 

10 lf• IQ l fl 

Ar•dnl wynik ·r•d11I W~olk 

l'P l'H w•!. w•!, 

!Il! 02,3 (l8t! ll~,A 111 ,0 ,o.a 

111 .0 9J,0 60,g 00,6 110,4 101. 

00 ,1 n ~(O 114 ,7 ij2,0 
87,? 

07 ,IS 41 ,0 67,Q 
86,8 HlO n.o 
80,3 ,o0 7Ui 51.J 85.1 72,2 

63.~ 100 /1.6 46,0 07,9 an 

81,3 100 71 ,2 40,7 66,0 86,0 

76,9 100 88.1 44 ,4 82,4 72,2 

63,7 90,9 GS,S 49,Ci 80,0 50,0 

~ .3 88,9 70,6 49,6 66,0 59,5 

77,5 88.5 86,7 42,8 76,0 60,8 

84.8 85,7 67,0 50,<I 77,5 67,7 

81 ,3 78,2 es.a 45.5 78,4 51 ,7 

82,9 77.8 69,3 ,47,2 80,9 55,6 

76,8 69,9 66,3 46,1 77,7 56,8 

84.3 90,1 77,4 65,7 85,5 83,5 

Analiza staninowa wyników 

w celu porównania osiągnięć zdających egzamin 
maturalny w danym roku i w kolejnych latach doko
nuje się analizy wyników na podstawie tzw. skali sla
ninowej. Jest to dziewięciostopniowa skala. w której 
każdemu stopniowi przypisany jest określony zakres 
procentowy punktów (oznacza. jaki procent populacji 
osiągnął ten wynik). Każdy stopień skali posiada sta
ły opis: od najniższego do najwyższego . Na podsta
wie tej skali zainteresowany umieszcza na skali swój 
wynik i otrzymuje opis tego wyniku . 
Korzystając z poniższej tabeli , każdy zdający może 
odczytać informację dotyczącą swojego wyniku _ 
odczytać go na tle wyników wszystkich zdających ję
zyk niemiecki. 
Przykład: z tabeli 8 wynika, że wynik 78%, który zda
ją~~ osią~nął ~a poziomie podstawowym jest wy
nikiem sredmm (stanm 5), natomiast dokładnie 
ten sam wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym 
oznacza wynik wysoki (stanin 7). 

TABELA 8. W YNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYRAŻONE W SKAll $TANINOWEJ 

t- C 

::,

Q) ,-U P I 
__._ oz om rozszerzony 

IIJ ~ 60,30% 

Q 
~ Zakres wyników w% 

JĘZYK NIEMIECKI Poziom podstawowy 

Średni wynik 72,04% 

Zakres wyników w % 
Stopień skali Procent wyników populacji Opis stopnia staniny 

Q.. 0 - 26 

O 
i 27- 35 

V 36 - 46 

... 4= 47 - 56 

..I ;: -'- 57 - 66 

et M 67 - 75 :c ~ 76-83 
84-90 

1. 4% najniższy 0 - 40 

2. 7% bardzo niski 41 - 50 

3. 12% niski 51- 59 

4. 17% niżej średniego 60 - 68 

5. 20% średni 69- 78 

6. 17% wyżej średniego 79 - 86 

7. 12% wysoki 87 -92 

8. 7% bardzo wysoki 93 - 96 

łlll r ~~~~-------91 - 1-00 -
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9. 4% najwyższy 97 - 100 



~ WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN 

~ 
ich und du to: 

• jedyny no rynku sześcioletni kur, przeznoczony~dii c1z.ieci 
rozpoczynających naukę języka niemieckiego~ l~sij..,..pierwszej 
szkoły podstawowej w wymiarze 2 godz.in 'tygodn.io~o 

• różnorodne techniki i formy pracy odpowiednie cło .~iol<u 
?dbior~6w, o w,ród nich propozycje przedst~;ł}tń ite;irolnycti 
1 slown,cz.ok obrazkowy <~~ 

• bogaty i różnorodny zestow ćwiczeń - w klo10~h l .,;.3_uczniowio 
zbierają proce do portfolio, o w klasach 4-6 wykonujq p;oco 
projektowe · · ·· ' ;. 

• bardzo przydatne pomoce dla nauaycielo „ pacynko mi1io :_ 
Theo, plakaty, propozycje ćwiczeń na lekcje powtórzoniowo . 

W skład kompletu wchodiq: 
• podręcznik z płytą CO 
• zeszył ćwiczeń 
• poradnik dla nauczyciela 

to: 

• kurs przeznaczony dla uczniów rozpoczynojqcych noukt jqiyko 
niemieckiego w szkole ponadgimnozjalnoj w wymiorzo 
2 lub 3 godzin tygodniowo 

• zeszyt maturalny zawierający różnorodne ćwiaenio, 
przygotowujące do pisemnego i ustnego egiaminu 
maturalnego no poziomie podstawowym 

• możliwość tworzenia własnego portfolio językowego, kf6re 
rozwija autonomię ucznia 

• etwos fur Computerfreoks - zadania zwiqzone z Internetem 
oraz opisy realizacji projektów 

• podręcznik z ćwiczeniami z plytq CO 
• zeszyt maturalny 
• poradnik dla nauczyciela 
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Wartość punktowa każdego stanina Jest uza leżnio
na od osiągnięć populacji I dlatego może być różn 
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. a 

PoosuMOWI\NIE 

Co ńłe tp,-wllo 

u~ m1~tom problemu? 

~nor'."allzowana skala stanlnowa może posłużyć 
Jako istotna informacja w procesie rekrutacji na wyż
sze uczelnie. 

Co n1leiy J11zcze do1konallć z maturzy1taml? 

► pne~ infonnac;jl W krótldej I dlutuej 
fom,le Ulylllowej; ), poprawnoić J,zykow11 pod Wl!ll,dem gramatyczno-leksykalnym· 

► tec~nlkl zadań , w tym szczególnie technikę wielokrotnego wyboru· ' 
► 1'QZul'IIMlnje tekstu ezytanego na poziomie Podsla

w<YN'(mi 

, rozumMlflłe l'8 Wchu na potlomle rozszerzonym; 

► reekzaql 19!1'18tu wypowiedzi pisemnej 

► um1ejętnoścł określone w standardach egzaminacyjnych w zakresi~ poszczególny

ch sprawności językowych , szczególnie te rzadziej kształcone , jak np. określanie 
kontekstu komunikacyjneg ( d 

► o na awca, odbiorca, forma wypowiedzi - standard 11/29)· 
rozumienie tekstu czytanego na poziomie rozszerzonym (odpowiedni na ten pozi- ' 

na poziomie rozszerzonym z zachowaniem odpo

wiedniej kompozycji; 

► stwierd:tenie, C'l.'f tekst zawiera określone lnfor-
mar.je, 

om st0P1eń trudności W zakresie słownictwa i struktur gramatycznych) 

► umiejętność uzupełniania brakujących fragmentów tekstu. zgodnie z jego kontek
stem leksykalnym (na PR); 

► określenle gl6wnej myśli tekstu (w ~iadl na PR); 
► rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych w podanym kontekście · 
► stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych: tłumaczenie na język nie~ieckl 

oraz transformacje; ► wyselekqonowanie informacji (w zadaniach na PR); 
► roz.poznawanle ZWiązk6w między poszczegółnymi 

częściami tekstu (w zadaniach na PR) ► ~actwo językowe (struktury gramatyczne oraz słownictwo) w wypowiedzi pisem
nei na PR 

ELtBIHA C HROMIEC 

ADruNKT w DoLNOŚLASKI EJ W YZSZE.J SZKOLE Swzu PunuczNvc 11 • .ASESOR"we WRocLAw1u, wsPÓI.PRAcowN1K UAM w POZNANIU I IN., 

ZAJMUJE SI Ę BAD~~IAMI MIĘDZVKULTIJROWYMI , POLITYKĄ KULTURALNĄ ORAZ EDUKACJĄ N I EFORMALNĄ ; PUBLIKUJE M.IN. W „ ROCZNIKU 

PEDAGOGICZNYM , ,,SCIENTIA PAEDAGOGICA EXPERIMENTALIS", ,.Z ESZYTACII K ULTUROZNAWCZYCH" ; JEST AUTORKĄ K.SIĄŻKJ „ D ZIECKO 

WOBEC OBCOSCI KULTUROWEJ" (GWP 2004), ZA KONCEPT KTÓREJ OTRZYMALA BMW A WARD 2002 FOR FORSCIIUNG IM B EREICH 

\NTERKULTURELLEN LERNENS; OD LAT KIERUJE DZIAŁALNOŚC IĄ PROJEKTOWĄ W KULTURZE, JEST AUTORKĄ STUDIÓW z PRZEDSI ĘB IORCZOŚC I 
w KULTURZE w D WSSP „ A SE SOR" WE WROCŁAWIU . 

~ or~ ,] J....nfuo...u..n..n ' ' ~ .. ,..,...,,..,.w, s~a .• 
C\l'~ J•~--~~w~1 

• ••01i•M nw.,.;, 
REFERAT WYGŁOSZONY PODCZAS IX ZJAZDU PSNJN w PRZEMYŚLU w 2005 R. 

Kompetencja międzykulturowa - rozumiana jako ro
dzaj umiejętności pozwalających na kształtowan ie 

konstruktywnych relacj i społecznych pomiędzy grupami 
i osobami reprezentującymi różne etniczne, religijne, 
ekonomiczne i kulturowe pochodzenie, stanie się nie
bawem niezbędnym warunkiem uczestnictwa w życiu 
nowoczesnych społeczeństw. Już nie tylko mniejszości 
narodowe czy etniczne przesądzają o zjawisku postę

pującej różnorodności kulturowej, lecz tworzą się nie
ustannie tzw. postetniczne grupy budujące swą odręb

ność kulturową z uwagi na takie wyznaczniki , jak religia, 
język lub dialekt, region, pleć , profesja, wiek bądź nie
pełnosprawność. Tradycyjnym źródłem różnorodności 
są migracje i tu warto wiedzieć , że od lat siedemdzie
siątych XX wieku liczba emigrantów uległa podwojeniu: 
prawie 175 mln ludzi w skali globu opuściło kraj swego 
pochodzenia 1• Wojny, klęski żywiołowe , ucisk polityczny 

lub bieda w macierzystym kraju - to najczęstsze przy
czyny ruchów migracyjnych. W ostatnich dziesięciole
ciach czynnikiem dynamizującym stała się także glo
balizacja, kreująca nowe centra gospodarcze i nowe 
zasady organizacji wielkich korporacji. 

Proces globalizacji - to także powszechnie do
strzegana uniwersal izacja symboli, stylów i form ż.y

cia kulturalnego. Wspierany przez bujnie rozwijające 

się technologie informatyczne oraz możl iwości ko
munikacyjne, ale też demokratyzację przepływów 

kulturowych stanowi dla prezentowanej tu różnorod
ności kulturowej swoiste n iebezpieczeństwo . Z naj
nowszych Raportów UNESCO wynika, że ponad 
60% języków świata jest zagrożonych wyginięciem , 

zaś ponad 96% ludności świata posługuje się języ

kami, stanowiącym i zaledwie 4% z całego bogactwa 

' T. Orlowski (2004): Promoting cultural diversity in the Age of Globalisation. Maszynopis wystąpienia przew. Polskiej Sekcji UNESCO, the Annual 

Conference of ENCATC. Kraków 
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w tym :?Akroi.10 ' Co nAlmnl11j •Jfl Doklnrw jl M11kny· 
kAńr.kll'l l f) I t yjQIC1 w 1fl82 roku u ynl fl ll,! l\fukl, nliy zo 
hnmowlll'.. f) n)('-tlS 1'tnzc1011111 kullurnwoj rófooro<l11,1 
ser ~w1,11n ros:,rnowMlo, o,~lirM{,) orii, wllplornnlo 
rMntwodnollr.i Rlonowi imporalyw prnktyc1ny ninru, 
dzle1r,1e Ju t 1w,~2Any I prnwnmi c1.lowlok1c11 t<ontokt 
, orlmio11nosc,11 kull11rowq iosl dlit\ w nnul\nch hu· 
mMlstycmych ro1.U 111ia11y jnko swnan ro1.woj11 , dro
ga do SRmopowonlo, 10ko wyzwanie k11 otwa rtości , 
bez ktoroj n,e ~posób 111ówlć o hudów1:rniu kApllolu 
kulturowego czy spo łecznego . 

Kompaloncja n1i ęd2:ykull urowA. rozumlonn jako 
przedmiot nauczania lub treningowego szkolenia wo
hec perspektywy kontaktu z ku lturową odn1lennollc l ą, 
ma swoje pojęciowe żródłA zarówno w naukach hu• 
rnanistycznycl1 , j,1k I w naukach o zarządzaniu . Od 
początku lat 60-tycli XX wieku . kiedy w USA zaczę 
ty s i ę ukazywać słynne k s iąż ki E.T.Holla dotyczące 
uwarunkowAr\ relAcji międiyku l\urowych , potem pra
ce D Hymesa - autora pojęci a kompetericjl komu
nikacyjnej, aż po lata 80-te, kiedy to w grupie tzw. 
kompetencji kluczowych ( zdolność kooperacji, kre
atyw,1ość , myś lenie systemowe, zarządzanie projek
tami, zdolność do ryzyka itp.) zaczęto wymien iać tak
że tę nową umiejętność, wtedy też działalnośc i na
ukowej sukcesywnie towarzyszył rozwój koncepcji 
treningowych. Od la\ 90-tych poszukiwania tego typu 
wspierają spółki i korporacje , otwierające linie produk
cyjne lub nowe rynki zbytu w od l egłych i odmiennych 
kulturowo regionach, bądż rozwijające współpracę 

i stałą kooperację z filiami , międzynarodowymi gru
pami ekspertów lub zespołam i projektowymi. Obec
nie ludzie biznesu nie są jedyną grupą, do której kie
ruje się treningi kompetencji międzykulturowej ; przed 
wyzwaniami pracy w warunkach kulturowej odmien
ności stoją dziś wolontariusze, urzędnicy integrującej 
się Europy, ludzie nauki i kultury, żeby wymienić tych 
najbardziej zaangażowanych' . 

W refleksji i praktyce kształcenia obcojęzycznego już 
na początku lat osiemdziesiątych nastąpił renesans 
zainteresowania krajem i kulturą nauczanych języ

ków. Jednak wątki edukacyjne skupione wokół kom
petencji międzykulturowej - \o już trend póżniejszej 
dekady. Najogólniej rzecz ujmując, kompetencja tego 
typu jako cel działań edukacyjnych rozumiana być 
może jako zdolność do działania zgodnego i wraż
liwego na oczekiwania partnera z innej kultury, do 
uświadamiania sobie różnic kulturowych oraz pro
cesów wzajemnego przenikania pomiędzy własną 
i obcą kulturą, pozostając przy tym w zgodzie ze 
sobą. swoim pochodzeniem i dziedzictwem kulturo
wym. Wyzwanie kształcenia według modelu kom
petencyjnego podejmuje także metodologia nowych 
podręczników (szczególnie dla uczniów starszych), 
żeby wymienić choćby wydane wspólnie przez bry
tyjskiego konsultanta i rumuńskich nauczycieli „Cros
sing cultures" (1998) czy wspólną inicjatywę niemiec
ko-amerykańską pt. ,.Typisch deutsch? Arbeitsbuch zu 
Aspekten deutscher Mentalitilt" (1993) i wiele innych5. 

W tym kierunku idą także propozycje dydaktyczne 
tak zwanego podejścia etnograficznego w nauczaniu 

' Tamże , s.2 

' 
I 1<11llill'JWIJfJI} /\n~j lOIW, / lwir•1t11,1 , ., krntlprJrlOil I 

1 
f'lyrmn i r 111 vnrn11<,fl pr11prm11111 prt ,qrrir lJ / 

tJ11dnlon n J : (r l)r,rJ7 o111 rJ ,;nl /mit m1,hr11 :,11 y I w 
w kl til'ydr 111„ .11 , . ' 

,,,, oA rr lfJd ;1 n ln y1 , ł1 pnrl1'11rr:1/1 , ,rirn,r,,~,1,1 wokrJw1111y u 
c I tjawlGk k1111urnwyL1 1 na buJlu oryqrn.il11yr;r, t11h ;!lr11 
j 1 1 jny<ti krytyr,; now, 0dblorlJ mu !J,,ri:)11, 

1 01w symu n .y · · u 
rnodlalnyclt (odrói'nlnnill fak.t/,w fJ lJ '1r ln111, <lti;hi ,111 

, wczycli n.i pocfstnwro wludty 1J vlłn ii r 1 ( : J hJI 
port,wrl;J , J d f k 

I j ku en prowodll m.rn. ( c1 mo V' :11,11 luw, 
1um.1 ęą · fj • • 

domoścl monokulturriwoj 

. lolo Innych przykładów dowodzi, ŹP. rrmirr,iri I Io, I W • 
nlo kornpetoncji mlQdzykulturowej w nauk.ach tu i. 

I t .,,nych Joe\ szerok1e: to kornpl11kaowa I w,,; man s yc,._ . 
lowymlarowa urnlaj?tno~ć , będąca wynrkler~ długi fJW, 
procesu zdobywania wredzy r u_rnleJętnośc1 , refl~Jkr,11 
nad różnicą kul turową, naby~anra d~li~1adcz1:;ń r,r;n 
rozwoju osobowości. Stanowi ona wcrąz zmienny rn1:; . 
chanlzrn przecllodzenia od kodu wlasnEJJ kultury rJo 
pr~b dialogu z kulturą „obcych" jednostek i wup, a wy. 

aga to otwartości struktur poznawczych I emocjonal-
rrr , . 7 D 
nych oraz treningu kornunrkacyJnego . osyć _kontra-
stowo wobec tej opcji prezentuJą się koncepqe kom
petencji kulturowej w naukach o zar~ dzaniu, zwykle 
zorientowane praktycznie, a nawet instrumentalnie. 
w uj ęciach tego typu kompetencja rozu:niana jest jako 
umiejętność swobodnego poruszania srę w rnnych ob
szarach kulturowych, bądź w kontaktach z odmienny
mi kulturowo partnerami. Posiadający tę kompetencję 
powinien być w stanie pojąć ich wyobrażenia , _motywy 
i problemy (w najlepszym przypadku nawet ie przy
swoić) i stosownie do tego reagować . Przy czym 
_ zdaniem przedstawicieli tego nurtu - kompetencje 
zawodowe mogą zminimalizować skutki braku kompe
tencji międzykulturowej , one też stanowią w głównej 
mierze o sukcesie ekonomicznym np. zagranicznych 
filii koncernów, bo przyczyniają się do akceptacj i ze 
strony lokalnych wsp6łpracowników3. 

Już ujęcie zjawiska globalizacji w naukach ekono
micznych znacznie odbiega od obrazu zarysowanego 
w pierwszych akapitach tego tekstu; najczęściej pod
kreślane tu aspekty - to powstawanie bloków gospo
darczych w rodzaju EU czy NAFTA, liberalizacja ryn
ków kapitałowych , wprowadzanie międzynarodowych 
norm typu DIN bądź ISO, tworzenie nowoczesnych 
sieci komunikacyjnych, obok takich zjawisk, jak uni
wersalizacja potrzeb w skali globu czy powstawanie 
nowych grup popytu np. w dynamicznych gospodar
czo państwach Azji. Badania w zakresie komunikacji 
i kompetencji międzykulturowej mają tu nieco odmien
ny charakter i inne nazwiska wiążą się z historią ich 
rozwoju . Znaczenie E. Halla jest również tu podkreśla
ne, ale linię rozwoju wiedzy na temat kompetencji mię
dzykulturowej w biznesie tworzą m.in. F.Kluckhohn, 
F.Strodbeck (1961), G.Hofstede (1980) oraz F.Trom
penaars (1992). Szczególną karierę , daleko poza gra
nicami nauk o zarządzaniu , ma na swoim koncie mo
del wymiarów kulturowych G.Hofstede·a - koncepcja 
klasyfikowania różnic kulturowych (także - kultur!) 
w oparciu o takie cechy, jak dystans do władzy, indy
widualizm/kolektywizm, męskość/kobiecość, unikanie 
niepewności oraz orientacja czasowa. 

' E. Chromiec (2005): Ochrona praw kulturowych. W: A.Florczak, B.Bolechów (red.).Prawa człowieka. Wymiar normatywny i instytucjonalny. Toruń [w druku) 
• A. Gillert i in. (2000): Uczenie się mlędzyklilturowe. Pakiet szkoleniowy. Rada Europy i Komisja Europejska 

' Tolkiehn (1997): lnterkulturelle Kommunikation im Fremdsprachenunterricht. Eine kritische Betrachtung. W: J.Breuer, A.A.Soelter (red .) Der fremde 
Blick. Bozen-Wien, s. 297-298 

' A Pulvemess. (2000): English as a Foreign Culture? ELT and British Cultural Studies. W: A. Mountford , N. Wadham-Smith (red .). British Studies: 
lntercultural Perspectlves. Harlow 

' L.Volkmann, K.Stlerstorfer, W.Gehrig (red.)(2002): lnlerkulturel/e Kompetenz. T0bingen 

' M.Kiesel , R.Ulsamer (2000): lnterkulturelle Kompetenz fur Wirlschaftstudierende. Fakten, Chaakteristika, Wege zum ErwerfJ. Berlin 
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• L,0n,netenqI 1111ędzykll lturowej (IC r - ln-
r ren1ng1 " ' · , . 

rai Tm1nlng) oferowane lud21om biznesu zwy-
tNr,ulhJ I b d . . 

„18.ią swoje cee Ar zo precyzyJnie: zdolność 
kle okfe:. u - . 

vyclętania stresu psychicznego, zdolność efek-
pr7eZ\_ komllnit-.aq1 oraz zdolność do tworzenia relacji 
tywneJ . . k .. 

,personalnych . H1stona oncepq1 treningów tego 
inte ęg-

8 
konca lat 70-tych a tak znane podręC2n ikl 

~u~ - . • , 
• 

1 
tercultu~I Sourcebook: Cross-Cultural Tralning 

jak , n . 
hods" pod redakqą S.M.Fowler, M .G.Mumford wy-

~ t e precyzuje pięć podstawowych metod treningów 
raLni . 

typu· _ drama/odgrywanie ról (Role Plays) 
tego ,dtoda przełomowych wydarze1i (Critical 
- 11= 

Events) 
tudium przypadku (Case Studies) _ :ry symulacyjne (Simulation Games) np. Derdia

nie. samga. Ecotonos 
_ asymilatory kulturowe (The Culture Assimilator) 

model kontrastu kulturowego (The Contrast-Cul

ture Method)". 

z kolei bujnie rozwijająca się od co najmniej dwudzie-
tu lal dyscyplina zwana w Polsce edukacją między

!u1turowa. raczej nie ewoluuje w stronę precyzyjnych 
modeli kształcenia , co więcej -: wydaje się bardziej 
analityczna. poszukująca , dociekająca przedmiotu 
woich edukacyjnych zabiegów. Tu dyskutuje się 

~ postawy edukatorów, ich wiedzę oraz umiejętności, 
w równym stopniu, jak programy nauczania oraz me
todykę działań edukacyjnych'°. W obszarze nauk hu
manistycznych obiektem badań są różne grupy od
biorców programów kompetencyjnych", jak i moż

liwości interdyscyplinarnego podejścia do problemu 12
. 

Nie brakuje tu zarówno tradycyjnych ujęć zagadnie
nia różnicy kulturowej czy odmienności , które „należy 
zrozumieć" , ale coraz więcej pojawia się też nowych 
koncepcji edukacji międzykulturowej , gdzie punktem 
ciężkości jest kształtowanie międzykulturowej tożsa
mości , budowanie dialogu i otwartych postaw'3

• 

Te ostatnie zagadnienia. tak charakterystyczne dla 
koncepcji kompetencji międzykulturowej w naukach 
humanistycznych, bynajmniej nie stanowią znaczą
cych wyróżników tej kompetencji w obszarze nauk 
ekonomicznych. Programy i projekty kompetencyjne, 
które rozwijają nauki o edukacji czy o kulturze, mają 
na ogól dość indywidualny charakter, podczas gdy 
w ak:tyWności treningowej rozwijanej dla potrzeb eko
nomii i biznesu mamy do czynienia z zaawansowaną 
standaryzacją treningów międzykulturowej kompe
tencji. Popularna definicja przytaczana przez M. Kie
sela i R. Ulsamera określa ją jako umiejętność swo
bodnego poruszania się w odmiennych kulturowo 
warunkach14 . Zdolność tę współtworzyć ma kompe
tencja komunikacyjna (zdolność budowania kontak
tów społecznych) , czynniki osobowościowe, czynniki 

kulturowe (wartości I normy). elernenly kształtowa 
ne przez system prawno-politycz.ny I gospotłarc1y . 
a ta kże znajomość warunków naturalnych kraju od 
niesienia (bogactwa naturalne . topografia, klimat itp ) 
W przeciwie1istwle do kształtowania otwa rtości struk
tur emocjonalnych I poznawczych - celu edukacji 
m1ędzy~ulturowcj ' 8 • w treningach kompetencyjnych 
zasadniczą oś stanowi skuteczność działania (pod
miotów treningu) w sytuacjach nacechowanych róż
nicą kulturową, 

Nawet pobieżna analiza modeli kompetencji między
kulturowej budowanych w naukach humanistycznych 
po~wala dostrzec ich odmienność w stosunku do wy
żej scharakteryzowanych. Popularny w niemieckiej dy
daktyce model A.Knapp-Potthoff'6 wspóltworzą czte
ry elementy: komponenty afektywne, ogólna wiedza 
o kulturze i komunikacji , specyficzna wiedza o konkret
nej kulturze oraz strategie interakcji i uczenia się . Każ
dy z w/w elementów jest ujmowany dynamicznie: sta
nowi przedmiot refleksji, ma udział w konkretnym dzia
łaniu , ale też podlega rozwojowi. Wyrażnie kładzie się 
tu nacisk na długofalowe przygotowanie do kontaktów 
z kulturowo odmiennym otoczeniem, a samą kompe
tencję międzykulturową określa się jako kompleksową 
umiejętność o charakterze interakcyjnym. Tego typu 
koncepcje rozwijane w naukach humanistycznych na 
ogól dalekie są już od definiowania kompetencji mię
dzykulturowej w oparciu o kategorię rozumienia obcej 
kultury. Obcość, jak sugerował to już G. Simmel (1908) 
- to nie właściwość ludzi lub rzeczy, lecz cecha kształ
towana w ramach dynamiki więzi społecznych . Nie 
sposób przecenić tu bezpośredniego doświadczenia 
komunikacyjnego w odmiennym kulturowo otoczeniu, 
bo różnic kulturowych zlikwidować nie można , tak jak 
nie można zrozumieć obcości. 

Umiejętności działania w sytuacjach kulturowo nie
jednorodnych nie sposób ani wysterować technicz
nie, ani opanować pamięciowo. Jedyną skuteczną 
drogą edukacyjną wydaje się być stwarzanie wa
runków sprzyjających procesom doświadczania zło
żoności, wieloznaczności oraz nieprzejrzystości 

w relacjach międzykulturowych oraz dostarczanie 
stosownej pomocy, kiedy jest niezbędna. Procesy te 
wymagają jednak naukowego oglądu i analizy sytu
acji kontaktu z kulturową odmiennością, ponieważ ich 
skala i charakter uległy w ostatnich dziesięcioleciach 
znacznym zmianom. Tak jak zagrożeniem dla eduka
cji międzykulturowej wydaje się pewna utopijność jej 
programów, tak samo instrumentalizm treningu kom
petencji międzykulturowej niesie niebezpieczeństwo 
przemocy symbolicznej i ekonomicznej , przed czym 
przestrzega wielu współczesnych komentatorów zja
wisk międzykulturowych . Zainteresowanie między-

S.M.Fowler, M.G.Mumford (red .)(1995): lntroduction. W: Tychże : lntercultural Sourcebook: Cross-Cu/tura/ Training Methods.Vol.1 . Yarmouth 

,o Edukacja wielokulturowa i interkulturowa. Zestawienie bibliograficzne za lata 1997-2004. Oprac. A.Gomułka , E.Piotrowska, E .Tłuczek , R .Zając . 

www.ap.edu.pl; A. Rudaś (2001): Edukacja międzykulturowa : bibliografia w wyborze za lata 1990-2001 . Ruch Pedagogiczny nr 3-4, s.147-149 

Np. E.Chromiec (2004 ): Dziecko wobec obcości kulturowej. Gdańsk ; H . Grzymała-Moszczyńska (2004 ): Jak można się uczyć innej kultury - treningi 

akulturacyjne dla studentów.W: A.Borowiak, P.Szarota (red): Tolerancja i wielokulturowość- wyzwania XXI wieku. Warszawa, s.177-189; K . Kamińska 

(2002): Zjawisko wielokulturowości w wychowaniu przedszkolnym . • Wychowanie w Przedszkolu" nr 5, s.259-266 

" Np, P.Grzybowski (2003): Pedagogika międzykulturowa - wspólny „kawałek pod/ogi" pedagogów i filozofów. Colloquia Communia nr 2, s.62-70; T.Lewowicki 

(2002): w poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej. .Pedagogika Pracy" nr 40, s.31-45; L.Aleksandrowicz-Pędzich (2001 ): Międzykuffurowość 

w nauczaniu języków obcych . .,Jezyki Obce w Szkole" nr 6, s.251-256 
" N.Wyszyńska (2003): Otwarcie się na odmienność .• Edukacja i Dialog" nr 8, s.17-21; J.Nikitorowicz (2001 ): Koncepcja tożsamości międzykulturowej jako 

wartości edukacyjnej społeczeństwa wielokulturowego. Rocznik Pedagogiczny T.24, s.83-100; J.Schmidt (2004): Dialog w edukacji międzykulturowe1-

_Edukacja i Dialog" nr 8, s.40-47 
" M.Kiesel, R.Ulsamer (2000): lnterkulturelle Kompetenz fi.ir Wirtschaftsstudierende ... , s.18 
" E.Chromiec (2004): Von der Offenheit des Kindes im interkulturel/en Kontakt . • Fruehes Deutsch. Fachzeitschrift fur Deutsch ais Fremdsprache und 

Zweitsprache im Primarbereich". M0nchen 
" Cyt za N.Bernhard (2002): lnterkulturelles Lernen und Auslandaustausch - .Spielend" zu interkultureller Kompetenz. W: L.Volkmann, K.Stierstorfer, 

W:Gehring (red.) lnterkulturelle Kompetenz. T0bingen 
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kulturowością nie musi wynikać ze społecznego ega
litaryzmu i demokratyzacj i. ma natomiast kluczowe 
znaczenie dla ekspansji kapi ta łu i dla dostosowania 
(społecze1\stw) do wyłan i ających s ię strukt~r oraz 
środków pracy I konsumpcji17_ Tymczasem 111.eetycz
ne wykorzystywanie kompetencji w zakresie mię-

dz ku lturowego komunikowania zag raża I osobiste-
y woi·ow·, 1 relacjom społecznym , postępom de-mu roz • . j - 1 „ z mokratyzacjl, a ta kże poko1owe egzys enc11 na lemi . 

I o tym należy mówić głośno I często 

Wrocław, październik 2005 

W
. M Apple(red)Rev/ew of Research in Education,t_21 C Ili I Olscourse Analysls. · · . . 1 • w h . A Luke (1995). Text and Discourse " ' Education An lntroducllon to r ca . ki Acta Universllalis Nicolai Copermc1. Socjo og10 yc owania Xltl . 

Washington (c)~- za T.Szkudlarek (1997) Poststn,kturalizm a metodologia 
118

" · 

z 317 s 168) 

- - -- ~ tische Losungen fur den Unterrichtsge-
An dieser Stelle mochten wir lhre Vorschlage und p~ak . en auf lhre Beitrage. j brauch verOffentlichen. Bille schreiben s,e. Wir wart 

1 
(Redaktion) 

Bożll.'- ·' G RZESZCZ\ "I( . . . T EILNEHMERIN VIELER FoRTBII..DUNGSKURSE 
D FlrrsO ILEI IRERIN AN EINEM GYMNASIUM IN PRZEŻ.M I F.ROll'O - GllOSSl'OLLN. 

UND -SEMINARE. M.ITG LI ED Dfo.S PSNJN . 

M A RTA \VAWRZYNIA'- · TEtLNEl·IMERIN AN 
SEIT 6 JM IREN AKTIVE 0 EUTSCIILEHRERI N AN E!NEM GYMNASIUM IN POZNA N, • • HD 
VIELEN f ORTB!LDUNGSKURSEN UND L EHRERSEMIN,\ REN. M rrGLI ED DES PSNJN . R EDAKTEURJN . 

,-~~Sal~~ •I 

Thema FREMDSPRACHENLEREN IN DEUTSCHLAND 

Zielgruppe: 

GruppengroBe: 

Stundenzahl: 

Ziele: 

GymnasialschOler (3. Klasse) 

15 Personen 

2 Unterrichtseinheiten (2x45 Min.) 

Der Schuler kann: 
einen gelesenen Text bzw. ein Interview zum Thema „Fremdsprachenlernen" verstehen, 

- wichtige lnformationen aus dem authentischen Dialog und aus Flugblattern entnehmen, 
ein Raster interpretieren, 
nach wichtigen lnformationen fragen , 
mit Anwendung der in Flugblattern enthaltenen lnformationen Fragen beantworten, 

- seine WOnsche und Erwartungen Ober den Fremdsprachenunterricht au~ern, 
- Ratschlage erteilen, wie man eine Fremdsprache beherrschen kann, 
- Anmeldeformulare und Fragebogen zum Thema „Fremdsprachenlernen" ausfOllen , 
- eine kurze Werbung eines Fremdsprachenkurses oder -instituts erstellen. 

Unterrichtsmaterialien: Interview mit dem Leiter eines Fremdspracheninstituts, 
Flugblatter, 

- Anmeldeformulare , 
Raster zum Thema „Englischkenntnisse in Europa" . 

Arbeitsformen: - Einzelarbeit 

Quellen: 

- Partnerarbeit 
Gruppenarbeit 
Plenum 

„Eine lnformationshilfe tor die Eltern , Stand: Januar 2004, Stadt Gottingen"; Sprachzentrum 
„Tandem", Gottingen 2004; VHS-BroschOren, Gottingen 2003/2004 
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-3 &"lrm,!\1~ &_~ T"lie"l-l\S .,~ds~ che"lemen łn [),łub.chland und In Pohm ·· 

t\. :-~.~•~te1'utlg \'.IQ..<; \Vcwt&;:h,~t.:t-~ dil' ~chuler hlMen 1>1n Assu,it,gromm wm Thonm 

F~"l'.1~~ ł <ft"( I t't11"t'" f\Jhrt \i'°'n ne~ien V\or t~t'łi.~t2 1dr<> Sdilu!<Rtil~\'Urtor) 1•in 

~ __ l_ _ 

-- FREMOSPRACHE NLERNEN 1---, 

L _ _ -- T -- -:... -----

c ~ełen\.tt>s C--espmch Ober Ertahn.,ng-en der SchOler m,t dem Fremdsprachenlem en (der 

Lelver fragi . \\-ełd'le Fremdspracłlen man \\."\) in Połen lemt): 

d cłer Lehrer stłl ildert kurz d ie Situation in Deutschland am Beisplel von G6ttingen. 

Die Ertauterung tst a-uch in Polnlsch mogllch : 

In Oeutschtand gibt es sehr viele Au., lander, aucłl ausltlndische Student-en Um hler stu

dteren .:u dOifen. mu,;s man vortlef eme Sprachpri.lfung bestanden haben. die mit einem 

Zertitil<at betegt werden muss Es wird auch em neues Ausltlndergese tz vorbereitet. dos 

irn Jahre 2005 verab&..--hiedet werden soli Laut d1eses Gesetz.es muss eine Person. die 

hier bleiben will . i.iber ausreichende Deutschkenntnrsse verfOgen. Fremdsprachen kann 

man h1er in piivaten Spracłlzentren . in der Volkshochschule und auch an der Góttinger 

Unwersitat lemen. Diese Einnchtungen bieten verschiedene Kurse an: sowohl Deutsch 

ais Fremd.spracłle ais auch Fremdsprachenkurse fur Deutsche. Die dortigen Kurse enden 

1mmer mit Zertifikaten. die dem Europaischen Referenzrahmen fOr Sprachen entspre

chen 
Deutsch ais Fremdsprache kann man auch ,n der evangelischen Jakobikirche Jemen. 

Dort gibt es sowohf t~gliche, zweisli.lndige Treffen fur Kinder. in denen sie Nachhilfe bei 

ihren Hausaufgaben erhaften kónnen. ais auch Kurse fur Erwachsene. In den von der 

Kirche organisierten Kursen gibt es keine Zertifikate und keine Einstufungstests: diese 

Kurse smd auch kostenlos . 

In den Schulen wird nom1alerweise ab der 5. Klasse Englisch unterrichtet. aur1erdem 

Jemen v:iele Kinder. vor allem an Gymnasien eine zweite Fremdsprache. meistens Fran

zosisch. 

3. Art>eitsphase: 

a. Die Schiiler lesen bzw. hóren das Interview und lósen die vom Lehrer vorbereitete Aufga

be. gemeinsame Kontrolle der Ergebnisse (Anhang Nr. 1, Anhang Nr. 2): 

b. die Scłli.iler lesen den Text noch einmal , diesmal mit Rollenverteilung und beantworten 

die vom Lehrer gestellten zusatzlichen Fragen (z. B.: Wie viele Kursteilnehmer lemen 

Deutsch ais Fremdsprache? Wte gror1 sind die Gruppen? Wovon hangt der Preis des 

Kurses ab? Aus wetchen Materialien lernen die Kursteilnehmer? ... ): 

c. die Schiller bekommen eine Umfrage zum Thema „Fremdsprachenlernen", sie beantwor

ten sie und stelfen die Resultate in beliebiger Form, z.B. in Form einer selbst erstellten 

Tabelle, dar (Anhang Nr.3); 

d. die Schuler bekommen authentische Materiafien (Flugblatter, AuszOge aus dem Pro

grammheft der VHS), anafysieren die dort enthaltenen lnformationen und fragen ihre Part

ner nach dem gewahlten Kurs, dem Termin , dem Preis , der Stundenzahl und der Dauer 

des Kurses; 

e. die SchOler fi.illen Anmeldungen fur die selbst gewahlten Kurse aus; 

f. die SchOter stellen den Gegenpartnern ihre WOnsche und Erwartungen vor (z .B. ich 

móchte ... , ich will ... , ich brauche ... , es ist mir wichtig ... ) und unterbreiten Ratschllige des 

Fremdsprachenlehrers (z.B. ihr mOsst... , ihr sotlt ... . es ist wichtig .. . ). Die Schuler verfas

sen zusammen eine kurze mOndliche Werbung eines Fremdspracheninstituts. 

g. Pr/łsentation der Ergebnisse der Gruppenarbeit, eventuelle Korrektur. 

P lt•tll1(11, 

3 M1m1h1n 

~o Mlnuton 

Bffilnst()f011no. Plonu111. 

!'i Mln11to11 

8 Minuten 

12 Minuten, Plenum 

10 Minuten. 

Einzelarbeit 

10 Minuten, 

Partnerarbeit 

5 Minuten, Elnzelarbeit 

1 O Minuten, Gruppenarbeit 

5 Minuten, Plenum 
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4 Endl)l)atil. 

a. O!t Sehuief ~ivie,cnen df!n Fr~mdsr,,achllfluntemcht lf1 Oeutsct:land und 
1
" Polen 

Sif euBem 1,cil ggf aur Poll\ltdl, 2 Mlf\Ulen 
b HIUNufgabo 

S.rtlle dH Progt11mm elflłł elnWOdliotn F remdsprachenl(uraea ,m Autiand "°' · btnlcl\llohli9e dabłł n!Cht nur den Untemchl. ł()nóem auch Frei%8118kUv
1
t11ten 

8"1chtJgur'tgtn UiW, 

e. vereb&Chleduno 

f 
L hrerfortblldungssern1nar in Bovenden Stundenontwuń ernrbeilet von Bozena Grzesl czyk und Marta Wawrzyniak au einern e 

boi Gótłlngen . 

A NHANG NR. 2 FRLMDSPRACHLNLrRNtN 1N Gort1NC\I N, hm 1Mrw MIT HrRl'11 Fu11,r K R(U/.[ AN, 00 Dlf IN! Ol1MA1IO!ł Mil [li M 1/(~ł>II Jl r,,lll •.r •,u , P,T,'/ OHr'J!lEN l• rr~PVC•'I sr,.W (ROfflO) 00ER 1,IQil STM.n 
~ 1)~ 

I ~'· lnform1t1on 
ric:htlg faltcł, 

MM untorrichtol FremdapMchort nur ,n kle,nen Gruppcn 

2 Oas Institut verschonkt on solno Kursta,lnohmer otte LehM•~ 

3 lrn Abschlusszerttfik8t &tehl dlo Stundeń.ulhl dOI BbtoMef181 l(uriQS ===·==-=!~~~~== 
4 Man kann Fremdsprochon sowohl In GotUngon et, aocl1 im Auslanó lltnen 

5 Alle Kurstellnohmer lernen Oeulteh efł F~ICflt 

6 Ole Oeulschen tcmen Fremdsprachen nur fur lhrllll Be,vl 

ANHANG NR. 1 

FRE MDSPRACHENKURSE IN GÓTTINGEN 
lnrr,vlcw " ' '' ł-łcm, Fun • c dem lo1,., elnc!• P"''•'"'' Sp,~ h,n, 1111, h 

1. Walchc Framd1pr1chtnkura11 błt1an Sie 1n? V, rr 'utlren lowohl Uf'"II~ •·t ,, na:.r-<1 J'(' O'.... U•'\f' t :I A''O"!ll}III, Ił,.,_, Frrmd "f)l'tl :hc11~11•c-,(1l/rr'k',1t rnł' 7rt l nq <nr 'l"f'łl'l<'I' ,..,, . 
f..ul~$d Uf'kllfOelfl 

2 Włe gro6 sin(! dit Oruppt:n7 
t'\ 10loił/ 1e1,rnar11 1 CIOrScwnnt.ktJ1t.t rir>.1r '-' ''lt\1'-'A."' • r~ n.-
t>lł"lr'I' nud\ 1'1•Vl'luf\!~chl ar 
l Stuntlł!lltaht pm Woclle 
SK' ,!,l',,('/~ht->ONl 11'1.Jef'tlrteru 't'kurNf10liln.'(1>1.~ 
\'1,1, '11· hH I ,1 "t- 11\lf"'lw;hl 11 ,łfVI ~ ,'ln O (\111-n' Ck: r,• .Jf'\. \ l.l' 

4 Wie 1,mgr dautrn Cllc Kuru? 
l~,f. l ~,;:.l\ v., ~: ➔ IM)t,!t-l VUl\flili lt: \1, .x,ht-l\o)U'-'"'1+.,~• • lf'I' 
C, Wie Y lłll k r1 ~ l ł'n dłł' Kuru ? 
I. lil' ('lr,\Ql'0•\)fl'\>Ol"<10 ltl1'1} oet 'l'llf)ł;;tli! d\.1 ., lO)Cif'l\j ·,~ V~., ł'. 
•ll1 \,(',(fi r ~ ,itri~ at> 
6. Wł'lch11 Lehrwert-.c btl11ul.l1tt Sit., wcr btlahlt tłot? 
l,llJll \ ~8(' $orM~ l. lf"Pflhfio. (YIYT'lf.'lf'!cirt" lł"hf(rW Q'ł'WQf't\l'\.'°"'''°l'!t-"1 1.\;Jll''\J~l'!I $,Mi 1,11'\1 'i1t1 lll -1 Pn $1 lOIN~ffor \',li bl\•W_, ,,}'I. ~ot•\lr ;ru'(ll)rll M a/\,tA1)(.'Óo.łl'lnit1.lłY'W\.~\"I l)rt'I l~'l\lllMf'ł ._ O, ~S..,cłY" 
~. t,,. t' ~Pll t'I ,I' twllblQi~n Bu,-:"lf\,,)~ llO("łl \ ,ł,1....-, 

Ud,on,n'M'n dił K unHtllnehmłf k'Q~lcM 8ctcht.łn1ount;ffl , 
,\ll!lC'hlUl'-len1n~111,. "''' ? 

\to,••• ct.l )>, '-(1'1llf,1'1111':1,_-..~P'\.'J-.;t.:•~r(\~ -."1ff~l'Y)€' I ,,-..,,tlf'l('rl'\-1 ' 'll \,ł-·,"i('~'I :.Ą•,;!f'W' ~ "'M'.t~,,r•,.,.IW'..,.,.,.~ 
f.\ '• t,l li "s''- "'1,;.(1- 11 1.- '""' Ot .t flłJ'lCc~:,~ !'.J' 
("''' ~•'l , w' I( .~ 

8 Wtk.hc Qv,1lif ,~a li.lflC 1l h•bcn dK"" ltł\lłl.lll'tt , 
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W ahrend der Lehrertagung in Przemyśl , die 
vom 24.08 bis 26.08. 2005 stattfand , orga

nisierte der Langenscheidt Verlag Polska u.a. einen 
workshop zum Thema „ Trening maturalny", Vorberei
rung auf das neue Abitur. 
Geleitet wurde die Veranstaltung von Frau Magdale
na Ptak. der Hauptautorin des neuen Lehrwerks fur 
die Oberschule Trening maturalny. 

Seit Mai 2005 ist es notwendig, bei der Reifeprufung 
auch Kenntnisse mindestens einer lebenden Fremd
sprache nachzuweisen. Die Veranderungen betreffen 
sowohl das Abitur ais Abschlussprufung ais auch die 
Prufungsform selbst. Die Reform ermoglicht z.B. den 
Abiturienten je nach erworbenen Sprachkenntnissen, 
selbst das Prufungsniveau zu bestimmen, was fruher 
nicht der Fall war. Eine weitgehende Veranderung 
vollzog sich in dem Konzept der Priifung. Nach den 
letzten Erkenntnissen der Sprachwissenschaft wurde 
es an das neueste Modeli des Spracherwerbs ange
passt und pruft sowohl die produktiven ais auch die 
rezeptiven Sprachfertigkeiten (Lesen, Hóren, Schrei
ben. Sprechen), die der Schiiler im Rahmen des 
Schulunterrichts erwerben soli. 

Generell kann man feststellen , dass das neue Prii
tungskonzept ein vollstandiges Bild der schiilerischen 
Sprachfahigkeiten darstellt und folgende Bereiche 
berucksichtigt: sprachliches Wissen, Rezeption, Pro
duktion und lnteraktion. 

Dem neuen Konzept wurde auch die neue Prufungs
form angepasst. Sie besteht aus einem miindlichen 
und einem schriftlichen Teil und enthalt verschiedene 
Aufgaben, die der Schuler bewaltigen muss. 

Im mundlichen Teil des Grundniveaus ist erforderlich, 
dass der Abiturient drei kurze Gesprache fuhrt und 
ein Bild beschreibt. Bei dem erweiterten Niveau wird 
erwartet, dass er eine Collage beschreibt, interpretiert 
und seine eigene Meinung dazu au~ert. Ais zweite 
Aufgabe sollte der Kandidat eine langere, vielfallige 
Aussage zu einem ausgewahlten Thema prasentie
ren und sich an einer Diskussion mit dem Prufenden 
beteiligen . 

Der schriftliche Teil besteht aus drei Prufungsbógen, 
wobei nur der erste das Grundniveau betrifft, da 
der zweite und dritte Bogen fur die erweiterte Stufe 
vorgesehen sind . Die Prufungsbógen enthalten ver
schiedene Aufgaben zum Hórverstehen, Leseverste
hen und zum kreativen Schreiben. 

Aus der kurzen Schilderung des neuen Prufungskon
zeptes ist erkennbar, dass die weitgehenden Veran
derungen eine besondere Herausforderung sowohl 
fur die Lehrer ais auch fur die Schuler bedeuten. Eine 
gule Vorbereitung auf das Abitur erfordert einerseits 
neue Strategien, andererseits neue Lehrwerke, die 
diese Herausforderung annehmen und entsprechen
des Lehrmaterial anbieten. Diese Erkenntnis stellte 
die Verlage vor eine schwierige Aufgabe. Es wurde 
notwendig , die in dem Abitur-Ratgeber fur das Jahr 
2005 aufgelisteten Ziele, Themenbereiche, Gramma
tikkenntnisse und Aufgabentypen den interessierten 
Schulern und Lehrern naher zu bringen. 

Aus dieser Einsicht heraus entstand das von dem 
Verlag Langenscheidt herausgebrachte Lehrwerk 
.,Trening maturalny". 

Seine Hauptziele betreffen 
- die Wiederholung des bereits erworbenen 

Sprachwissens, 
- das Kennenlernen der fur das Abitur vorgesehe

nen Aufgabentypen und 
- den Erwerb von praktischen Fahigkeiten fur das 

Ablegen der Abiturpriifung. 

Die Autorinnen gingen von der Annahme aus, dass 
die erforderlichen Sprachkenntnisse bereits erwor
ben wurden und nur einer Wiederholung bedurfen . 
Viel wichtiger schien die Festigung des in 14 The
menbereiche gegliederten Wortschatzes und die Vor
bereitung auf den mundlichen Teil der Abiturprufung. 
Diese Konzeption wirkte sich wiederum auf den Auf
bau des Lehrwerkes aus. 

Der lnhalt des Lehrwerkes umfasst 
- 14 Kapitel (Der Mensch, Wohnen, Schule, Arbeit, 

Gesundheit, Familien- und Gesellschaftsleben, 
Ernahrung, Einkaufe und Dienstleistungen, Rei
sen und Touristik, Kultur, Sport, Natur, Wissen
schaft, Staat und Gesellschaft); 
zusatzliche Schreibaufgaben (einen kurzeren 
und einen langeren informativen Text); 
eine Transkription der aufgenommenen Texle; 
einen Schlussel zu den geschlossenen Aufga
ben ; 
ein Stichwortverzeichnis und 
eine CD. 

Jedes Kapitel hat einen anderen thematischen 
Schwerpunkt, auf den sich alle dart enthaltenen 
Aufgaben beziehen. Dadurch wird die Sicherheit 
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Alle '<aplte' eróff• 
ne1 e•ne EJT1st-egs 
seite. die auf c!as 
betreffenoe Thema 
hmweist und tabel
lansch dte lnharte 
auffistet D;e ab
gebildete Collage 
beziehl sich auf 
die zwe·te Aufga
be des mundlichen 
Teils und gilt ais 
Sprechanlass. Zum 
Beispteł im ersten 
Kapitel werden die 
Sohuler aufgefor
dert. s,ch das dar
gesteflte Bildmate-
nal anzuschauen 
und sich auf das 

Gespriłch zum lolgenden Thema vorzubereiten · 
Vertinderungen ,n der Modewelt 

- Beruhmte Modehauser 
Versoh1edene Funkt,onen der Bek1e1dung 

D,e Obl1chen Fragen befinden sich 1n dem Teil Sprach
train,ng 1m welteren Verlauf des Kap1te1s. 
lri der Tabelle sind Obers1chti1ch die wichtigsten ln
halte genannt . was e,ne schnefle Onentierung des 
Benutz.ers ermOgl1cht 

I.LI ...I c:.. Der E,nst,ogsse,te folg! der lexikalisch-grammatische 
Trein1ngste1I m,t durchschnrtthch :Z: 10 - 12 Obungen. 

Es ,st zu betonen, \..1 a; , ___ ,,__ dass sie aul3er 

V, ,.... . - . -- - "::=.·."::"'-- der primaren Rolle 
1-- C: ·--- -- · - • · --· - ---- der Wiederholung 

:::, 

;: :.;-:::_· . auch noch eine 
:.::::.:.·.-;; ·:--· :.:: :_-_·-•• zweite Aufgabe 

LI.I VI : =. •·_:.,:::-_-_ erfOllen Der dort 
C ___ ·- _ --- --·-- verwendete Wort -

Q re .. .=: . .:.:: ·_-:- -_:::_- schatz bereitet den 
• - ___ SchOler auł das 

O 
~ --., · -· -· -::':.:""' ___ leseverstehen und 

_ . :.: - -~.:::: --=- ~=..:-:;:..-:... _ HOrverstehen der 
--' :-==:-:~=::..:::: · ,-_-:;:_--::::..--:_- weiteren Texte des 

...I ,... ::.: ·-=::::..--:. = :-:=:-::..:--- Kapitels vor und gil! 

c:( ~ ·:-:-:~::--_::~ == ::_: ~~~!1st~~/
1;:e~~ 

:c C... . - .; ·• --= ~: := ::,--_-_ - kommen jeweils 
1-..J Obungen, die tur 

t.-t"~' -.ri,-, "~ •~1 ,ł ;łł"'' ' f~,'9'" <1 1P (Pi< t;> h-, ,,,n Sten,, hPr• 

vM~l•P \ f"" [Jl), ll'<l i' I ( , ,r ,l,p pr\>,,'(' I\Pr1,. <:t11lf' 

----~--.--·-__ .. ___ ... _ ~--==---:--

. - -· - ... ------. ;;;;-... -;;:._ 

-~= --:::;;.."' 
. "':.~.:~ : ~-":.... -

=,.,:;--..;.:::.--..;.==-: 
·.i::--

-:-:=;::.·,,..-.. 

l)f,f'ł" ~ t,:,,1 łi1,,, 

<1Pfłlol1 J1,g-. I p1I rn,10 , 

00'! Spradw-;:ilnl,,.1 
Cs IJE>stet11 ,11 ,~ /I-uf 
geben <Jw> w y allf'ł ,, 

komm,1nIi-Atrv-e Ko,-., 
pelenmn dP.SAbotun
enleti pnjfpn luers1 
kommt die &>sr-.tire, 
bung e1np-; B1kJes 
danach folgen drP, 
gelenkte Gesprad1e 
bei denen der Sci1(, 

ler jeweils eIne ,hm 
vertraute Rolle !Jber 
nimmt und nach den 
Vorgaben ein kurzes 
Gespi-ach fuhren soli 

urn die Bewaltigung der Aufgaben zu erleichtern 
wurden Hilfskastchen angebracht . in denen der 
Schuler sowohl den notlgen Wortschatz ais auch 
konkrete ldeen vorfindel Sie erwelsen sich ais grol3e 
Htlfe filr die Kandidatinnen und Kandidaten. weil sie 
ihnen zeigen , mit welchen sprachlichen Mitteln man 
die erforderlichen lnhalte realisieren kann . Eine we,
tere Erleichterung sind die Musterdialoge. in Jedem 
Kapitel findet man ein Beispiel . sei es fu r den Erwerb 
der lnformationen. sei es fur das Berichten oder sei 
es fur die Verhandlung. 

Ein weiterer Bestandteil des Sprachtrainings sind die 
zwei Aufgaben fur die erweiterte Stule . Hier findet der 
Schuler Fragen zu der Collage der Einstiegsseite und 
Themen flir eine li'!ngere Aussage . Auch hier wird die 
Wahl der sprachlichen Mittel mit einem Hilfski:lstchen 

unterstutzt. 

·_______ ... _ 
:-':"'.:::.-:..·· ·--
H :-w7• ~== - .. ••-·---_ .. _____ _ 

------·---·----_ .... ... .. --------· ·------·- ----·--· ----e,_.,.; 

, =":=Z,:.-.:-:. ,.......,,. .. -...__, .,. __ _ ·---.. , 

--- .. __ .., _ ., .,_,_ ·- _.,.. __ ,__,. ., -·------ _ .. -·---~ ....... ----- ... ·-·-·--:: ::::-::..::.. "':-"'"::--

.. _ _, _ .. ___ .. _ .. __ .__..,_ .. _ ____ ., ____ ... __ ,._~_ ... 

...,_,, ___ ,.._....,.,. .. .., ___ _ 
·-o------·---------""'____ ..,._,,,__ 

----... ---

Die nachste Abbil
dung veranschau
licht, dass dem 
Schreibtra ining 
gro(3e Bedeutung 
beigemessen wird . 
Dies erfolgt aus der 
Tatsache, dass der 
Schuler mindestens 
zwei (bei der erwei
terten Stufe drei) 
schriftliche Texte 
verfassen muss. 
lnsgesamt sieht 
das Curriculum vie
le unterschiedliche 
Textformen vor. von 
der Einladung, Ober 
den privaten Brief 
bis hin zur Erorte

rung . Daher fand auch jede Textform eine ausfOhrli 
che Behandlung in dem Lehrwerk, so dass in jedem 
Kapitel eine andere Textform dargestellt wurde . 

Der arsie Tell der Behandlung erfolgt in der polni
schen Sprache und betrifft eine kurze Erlliuterung 
der prasentlerten Form. Dann folgen zahlrelche Bei
splele, die dem SchOler Schritt fOr Schritt erklaren. 
was das Wesen der Textform ausmacht und was 
die typlschen Texteigenschaften sind . Abschliel3end 

łl 
das Grundniveau 
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itel wurden zwei Hortexte vorgeschlagen, einer fur 

~ Grundniveau, ei~er fiir die erweiterte Stute. Die 

Texte behandeln merstens _aktu~lle Themen, mit de-

en sich die Schuler auch 1denttfi21eren kónnen, und 

;nd so bescł'laffen , dass sie tatsachlich ais Hórtexte 

wahrgenommen werden: Dialoge, lnteiviews, Radio

odeI Fernsehsen--

dungen. 

Die hier vor

g es c h I age n en 

Aufgabenlypen 

(Mufliple-Choice. 

Richtig - Falsch, 

Zuordnung) wur
den der T ypolo

gie' der Testaufga

ben entnommen 

und sind mit den 

Aufgabentypen 

aus den Prufungs

bógen identisch. 

Sie prufen jeweils 

mindestens zwei 

der verbindlichen 

Standards, z.B. die 
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severstehen und Erkennen der grammatisch - lexl

kalischen Strukturen sowie den Gebrauch derselben. 

Die Texle beziehen sich aur das in dem Kapitel be

handelte Thema, stellen es aber aus verschiedenen 

Blickpunkten dar, wodurch sie ais brauchbare Hilfe 

fur die Vorberei tung der liingeren Aussage in An

spruch genommen werden kónnen. Da die Texle 

ais Obungsmaterial besllmmt wurden, vermitteln sie 

auch noch andere Wórter und Wendungen, die bis 

jetzt noch nicht eingefuhrt wurden . Somil k6nnen sie 

ais wichtige Erganzung der Lexik betrachtet werden. 

Aus dieser kurzen Obersicht ergibt sich eine wichtige 

Schlussfolgerung: das Lehrwerk "Trening maturalny" 

biele! den Lehrenden, aber vor allem den Lernenden 

eine wesenlliche Hilfestellung an. Die dort enthalte

nen Obungen fesligen die erworbenen Kenntnisse, 

die Aufgabenlypen ermóglichen eine gezielle Vor

bereitung, die einfache Strukturierung, die zusatz

lich durch ein aufwendiges Layout unterstutzl wird , 

sichert eine benutzerfreundliche Handhabung und 

erleichtert die optimale Wiederholungsplanung. 

, Typologie der Testaufgaben fur den Unterricht Deutsch ais Frerndsprache, Langenscheidt 1992 

JOA'l'~A RóHR 
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Wahrend der Lehrertagung veranslallete . der 

Langenscheidt Verlag Polska auch e,nen 

Workshop zum Thema lnterkulturelle Landeskunde 

in der Grundschule. 

• ._.R 
Geleitet wurde die Veranstallung von Frau Dr. Elżbieta Kru

lak-Kempisty, der Hauptautorin des neuen Lehrwerks fur die 

Grundschule Regenwurm. 
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D1<' Roiło dN L,imłcskU11de 
11n O~F Untcn icht 

D10 Zeiton slnd lt1ngst vorbel , in don01 1 Fromdsprachen 
nur Ais .sprnchilchos System" untorriclltet w11rd011 . 
Hautzutage 1st klar. dass Framdsprnchenkenntnisso 
111cht nur Kenntnisse dor SpracM umfassen, sondom 
Aucll W1ssen llber bestimmte Bereiche des Ziolsprn
cl1enl0n11es . Zu diesen Bereichen gehM die K11llur. 

Dlese Entwicklung htlngt wesentllch mil dem Be
wusstseln wsammen, dAss <iie Sprache nlchl nur ge
lernt werden soll . sondern mit dem Ziei gelernl wlrd , 
sie pra l-.1isch nutzen zu konnen. Der Lerner brnuchl 
zus~tzliche lnformationen zum Beispiel Ober: 
- d ie Menscllen. deren Sprache er lernt , 
- ihr ttlgliches Leben. 
- Dingo, die fOr dlese Menschen wichlig sind oder 

eine besondere Rolle fur sie spielen , 
- dAs Land. wie z.B.: Hauplstadt, wlchtige SUldte , 

Flacha , Einwohnerzahl usw., 
- die Geschichte des Landes und den Einfiuss, die 

sie aur es hatte . 

Erst diese lnformationen erm6glichen es dem Lerner, 
sich ein Bild von dem Land und der in lhm funklionie
renden Sprache zu machen. 
In Kontakten mit Native Speakern, bei Reisen und Im 
Verstehen dieser fremden „Welt" isl ein solches Wis
sen nich\ wegzudenken. 
l udem hilfl es. das „Fremde" zu akzeptieren und To
leranz zu entwickeln. Das sind erzieherische Ziele, 
die eine groll,e Rolle im Unterricht in der Grundschule 
spielen sollten . 

Landeskundeunterricht 
in der Grundschule 

Die Auswahl der landeskundlichen Themen, die un
terrichtet werden sollen, ist eine schwierige Aufgabe . 
Zu Bedenken sind folgende Aspekte : 
- Welche Themen k6nnen fur den Lerner jetzl und 

in Zukunfl wichtig sein? 
- Welche Themen k6nnten sein tnteresse an der 

Sprache wecken und so seine Motivation steigem? 

Und nicht zu vergessen : 
Welche Themen kann ich ais DaF-Lehrer vermit-
teln und wie? 

- Welche Themen sind altersgemall,? 

Auf diese Fragen suchten die Teilnehmer des 
Langenscheidt-Workshops wahrend der Tagung 
in Przemyśl Antworten . Na!Orlich mithllfe der Leiterin, 
Frau Dr. Elżbieta Krulak-Kempisty, die jedoch den 
Schwerpunkt der Veranstaltung auf die aktive Milar
beil der Teilnehmer legte. 
Die Teilnehmer nannten Themenkreise, die ih
ren Erfahrungen nach im Unterricht in der Grund
schule vorkommen sollten , wie z.B. deutsche 
Lieder, einfache Kinderliteratur, die Benotung 
in deutschprachigen Landem , Abzahlreime, ein biss
chen Erdkunde und vieles mehr. 

Methoden zur Vermittlung 
landeskundlicher lnhalte 
in der Grundschule 

Das wichligste Kriterium in der Vermittlung landes
kundlicher lnhalte ist die Auswahl von altersgemall,en 
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_ LlodAr (auch mil kOrpodlclier Bl'iwogun\J), 

Godlchle, 
- Blldor, 
_ NachsprochObungen 
_ Abztl hlrelme, 

gssr.) lolo alter Art und vieles mehr _ Bewegun • 

Oas klingt alias sehr schOn. nur muss der Lehrer ge-
1 I Malerlalien zur VerfOgung haben. Und hler 8 gne 0 

b ·1r d b · 1 blelel das neue Lehrwerk A h1 o , enn es . e1n 1altet 
eine Mango ideen, wie Landeskunde verm11telt wer-
den kann . 
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Wie bereits erwahnt, helfen landeskundliche The

men, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi

schen der eigenen Muttersprache/ Heimat und der 

Fremdsprache/ dem Zielsprachenland zu erkennen 

und was viel wichtiger ist, zu verstehen . Auch hier 

sollten Lehrwerke dem Lehrer helfen. 

Das Lehrwerk Regenwurm enthalt in jedem Kapitel 

die Seite .Naseweis". Auf diesen Seiten kann der 

Lehrer die l erner auf interessante Unterschiede zwi

schen den Landem hinweisen. 

Das sind Beispiele fur Themen, die altersgemal?, 

und interessant sind. So kann der Schuler sich mit 

tł 

lnterkulturelle Landeskunde lass! die Fremdsprache nich! mehr 

.fremd" erscheinen 

1,.1. C· ,;, ,( 1(· ~."r,t-:n litn mich h~rum erk11nnen 

anderen SchOlern vergle1r;hen und verstehen. dass 

os auch ancJers sein kann 

Aber auch all tllgliche D,nge, wie Lebensm,ttel und 

deulsche Firmennamen, die in Polen bekannl sind . 

kónnen im DaF-Unlemchl genutzl werden . 

Im Lehrbuch Regenwunn gib! es eine Collage. aut 

der deutsche Produkte dargestellt sind. die auch 

in Polen zu kauten sind . 

Aut dieser Collage kónnen die Lerner vieles wieder 

erkennen, was die neu zu lernende Fremdsprache 

nicht mehr so Jremd" erscheinen lasst. Anhand die

ser Collage kann auch die Phonetik geGbt werden. 

denn aut der dazugeh ćir igen CD fi nden die lehrer 

Autnahmen der deutschen Produkte und Firmen. 

Zusammenfassung 

Wie aus den Beispielen zu entnehmen ist, sollten lan

deskundliche lnhalte wesentliche Bestandteile des 

modernen Unterrichts sein. Landeskunde sollte aber 

nich! trocken weitergegeben werden, sondern alters

gemal?, und interessant prasentiert werden . 

Wahrend des ganzen Workshops tauschten die Leh

rer Erfahrungen aus und bekamen zahlreiche Anre

gungen von der Autorin , Frau Dr. Elżb ieta Krulak

Kempisty. 

Ais Dankeschćin erhielten die Lehrer vom Langen

scheidt Verlag das Lehrwerk Regenwurm 1, das viele 

ldeen enthalt, die den DaF-Unterricht im Bereich der 

Landeskunde in der Grundschule fur den Lehrer ein

fach und fur den Lerner interessant machen. 
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1,oam' 111 2(1().d roku nekledem wydawn:ctwa 
LelrtorKletl , RepeMorium gramalyczne Be· 

at, Cwtk0111-s~1El, 1 Beat) Jaroszewicz iest ciekawą po
.::vqą ks,ąti..ową lctóra za1nteresu1e każdego nauczy~ 
ciela przygotowującego uczniow do matury lub 1nnyc 
eozam1nóv. z ,e.:vka niemieckiego Może być z po
~~niem wykorzystywana podczas pracy na lekcjL 
ale orzeznaczona iest również do samodzielne) nauki 
"" dornu Ze względu na zamieszczony klucz z roz
w1az.aruam. stwarza także samoukom możliwość po
Vl1orzenia I utrwalenia wiedzy gramatycznej. Książka 
ta tac;:v "' sobie funkCJe podręcznika . poradnika j ę
M~~go oraz zeszytu twiczeń . dz1ęk1 czemu umoż
liwia zasięgnięcie zarówno teoretycznej, jak i prak

tvczne1 mformacji 

Już na pierwszy rzut oka szczególną uwagę zwraca 
przeirzysta struktura książki . n ajważn iejsze problemy 
gramatyczne ujęte zostały w 11 rozdziałach (czasow
ni ~. składnia . rzeczownik I rodzajnik. zaimek, przy
mrotntk. przysłówel\ przeczenie, przyimki. liczebniki, 
słOwotworstwo. partykuły ) . 

Każdy z nich rozpoczyna s ię krótkim wprowadzeniem 
teoretycznym napisanym przystępnym język iem . Za
gadnienia przedstaw10ne są graficznie w formie sche
matów czy taoel a także zabawnych często ilustracji, 
ktore z pewnoscią motywują uczniów do nauki, poma
ga1ą w lepszym zrozumieniu I zapamiętan iu materia
łu Zam,eszczone obrazki są połączone tematycznie 
z cw,czernam1 (na przykład rozdział poświęcony cza
sowni),.,om rozdzielnie I nierozdzielnie złożonym koń
czy s,ę 1lustraqą na któreJ widać ojca i syna przed 
komputerem Zurn Gluck vollenden wir heute das Re
ferat Ober Repuhen' Strona 39). Grafiki te są zatem 
sensownym uzupełn ieniem materiału ćwiczeniowego . 

Zapoznawanie się z danym problemem gramatycz
nym ułatwia przyjęta przez Autorki forma: pytanie-od
powiedź Pytania sformułowane są bardzo trafnie 
, dość szczegółowo . choć jednocześnie z odniesie
niem do praktyk,. co zapewnia całościowe , dogłębne 

z.rozumienie. Dla przykładu podrozdział poświęcony 
czasownikom zwrotnym otwiera pytanie: Kiedy uży

wamy czasowników zwrotnych?. Po bardzo przystęp 

nej odpowiedzi. pojawiają s ię kolejne pytania: Jakie 
grupy czasowników zwrotnych możemy wyróżnić 
w Języku niemieckim?, Jak odmienia si ę zaimek zwrot
ny w bierniku, a jak w celowniku?. Gdzie w z.daniu stoi 
zaimek zwrollly?. Podrozdział kończy si ę pytaniem 

Wnlk, zwrotne pojawia jące s ię najczęśclei 
o czaso . 

dziennej· komunikaq1. Wybrane przez Autorki 
w co 'k' Repetytorium· czasowni I pogrupowande s

1 
ą tema-

; cznie. co bez wątpienia przyczynia s i ę o epszego 
i~h zapamiętania w podobny s~osób I w dalszej czę
ści ks iążk i teoria zobrazowana Jest p rzy~ładam1 w Ję 
zyku niemieckim wraz z ich tl~mac:tem ~a Język 
polski. Powtórkę gramatyki z_ .. eżpe . onuhm bardzo 
ułatwia także oznaczenie na1wa nieiszyc t reści do 
zapamiętan ia jako: UWAGA! oraz ZAPAMIĘTAJ 1 

Po części opisowej następuje część ćwiczeniowa , 
w której użytkownik „Repetytorium" ma możliwość 
zastosowania wiedzy w praktyce. Zadania charakte
ryzują się różnorodnością for_m, _przez co nie są nu
żące i jednolite a wręcz przeciwnie- bardzo motywuJą 
do nauki. Warte podkreślenia jest, i ż zadania mająja
sno określony cel a ich treść często odnosi si ę do do
świadczeń i kręgu zainteresowań adresatów (np. ćwi
czenie na poprawienie błędów w opowiadaniu o przy
gotowaniach do Sylwestra , ponumerowanie czyn
ności związanych z przygotowaniem kanapki, wy
rażenie opinii na temat polskich seriali czy książek 
Paula Coehlo) Ponadto ćwiczenia podzielone są na 
poziom podstawowy oraz rozszerzony (te ostatnie 
oznaczone są ikonką) . Aby pomóc uczniom w szyb
szym rozwiązywaniu zadań , na dole wybranych stron 
części praktycznej umieszczono objaśnienia trudn iej
szych słów pojawiających się w ćwiczeniach . Dzięk i 

temu mogą zaoszczędzić czas bez konieczności czę

stego zaglądania do słownika . 

W „Repetytorium" znajdziemy również ponad pięć

dziesiąt testów podzielonych na cztery części : zada
nia wielokrotnego wyboru , transformacje, krótkie for
my użytkowe oraz dłuższe formy użytkowe . Autorki 
proponują wiele interesujących ćwiczeń : pisanie wi
dokówki, rekonstruowanie pytań do ankiety, pisanie 
zaproszenia, maila, opracowanie pytań do wywiadu . 
Każde z tych ćwiczeń poprzedza WSKAZÓWKA, za
wierająca informacje o tym, na co należy zwrócić 
uwagę , by zadanie prawidłowo wykonać , umiesz
czony jest również odnośnik do rozdziału, do którego 
można ewentualnie wrócić celem przypomnienia za
gadnienia, którego dotyczy. Dodatkową zaletę sta
nowi podane słownictwo związane z danym ćwi 
czeniem. Autorki przypominają także schemat listu 
prywatnego oraz formalnego a następnie proponują 
kilka zadań : np. napisanie listu do wydziału ochro
ny środowiska w mieście partnerskim w Niemczech, 



nie tekstu do re~akcji ~~sopism.a krajo-

przygotoWS y list do kolegi z Austn1. Zadania te nie 
~ .. ego cz . A •• 

1 zna,..,.,.. od rzeczyw1stO:,C1 , a wręcz przec wnle 
oderwane „ 

~ . 1 ntycznych sytuacji . 
dOIYaąau e 

. kol'lcowym zatytułowanym Dodatki znajdu-
1h.l dziale ·enie tabelaryczne nieregularnych form 

•ę zestawi 1 . f k . 
je 51 ,ikowych. Na uwagę zas uguJe a t. 1 ż oprócz 
czasowi kolicznika. czasu przeszłego Pri!teritum 
tornW beZO Partizip li, uwzględniono również formę 
oraz to~: w czasie teraźniejszym Pri!sens (naj
czas0W'.1~adrugiej osobie liczby pojedynczej , a przy 
aęscieJ h czasownikach także pełen schemat od
n~któ!Y~yślę , że ułatwia to niezmi_ernie naukę cza
n,ianYl6· nieregularnych, Czytelnik ma ,wszystko 
sown1k w 

[WA K ALMUCKA 

w jednym miejscu" (I ście niemiecki Ordnungl) I nie 
musi wracać do poprzednich rozdziałów w poszuki
waniu form czasu terażniejszego . W tym dziale znaj
duje się również wspomniany wcześniej klucz do ćwi 
czeń oraz Indeks zagadnień w języku polskim I nie
mieckim, który ułatwia korzystanie z książki . 

.. Repetytorium gramatyczne" jest ważną pomocą dy
daktyczną, która stanowi kompendium wiedzy teo
retycznej (wyłożon ej przystępnie a jednocześnie nie
powierzchownie) i wiedzy praktycznej przydatne nie 
tylko w przygotowaniu do matury czy innych egzami
nów językowych , ale i w różnych sytuacjach komu
nikacyjnych, w jakich może znaleźć się każdy uczą
cy się języka 

NAUCZYCIEL MI ANOWANY J ĘZYKA Nll:.MIECK IEG0 W Z ESPOLE S 7. KÓL OG!'ll .NOKS7.TALC'ĄC'YCII W JAROCINIE. ABSOLW ENTKA FIL0L0<,11 

GERMAŃ~KI EJ NA UNIWERSYTECIE WROCI.AWSK IM (2000), UKONCZYI.A STUDIA PODYPLOMOWI· Mnoor tll,TERNA71'11'NE w NAUCI.A ,l'/U 

1/iZl'/;,4 ,l'/E~flECKJEGO NA UAM w POZNANIU (200 1). OD WRZEŚN IA 2005 R. POSIADA UPR AWNIENIA EGZA MINATORA Nowr:.1 M ATURY. 

UCZESTl' ICZKA ll'IELU KURSÓW DOSKONALĄCYCH I SEMI NA RIÓW, W TYM RÓWNII~ 7.AGRANIC'ZNYOI. O DPOWIEIJZIALNA ZA WSPÓLPRACĘ 
M IĘllZYNAR0 IXlll' .\ I REALIZACJĘ PROJEKTÓW SZKOLNYCH (SOK RATES (OMENIUS ). 

Język niemiecki • 

Zadania maturalne 

„Za.dania. iaaturahte 
- te~ dla pQZio~ )lQ(łi~wego.'' 

H ANNA PoocZASKA-TOMAL, L ANGENSCHEIDT, W ARSZAWA 2005 

N 
dzisiejszym rynku wydawniczym pojawia się a coraz więcej książek odpowiadających po

trzebom współczesnego ucznia, zdającego Nową Ma
turę . w zalewie proponowanych ksi~żek , ćwiczeń , re
petytoriów oraz różnorodnych zad_an, miody człowiek 
może mieć problemy ze znalez1en1em tego, co będzie 
mu najbardziej potrzebne i co w oczywisty sposób do
starczy mu poszukiwanych informacji. Wydawnictwo 
Langenscheidt wychodzi naprzeciw uczniom, na
uczycielom oraz tym, którzy chcieliby doskonalić swo
je umiejętności językowe . W ofercie wydawnictwa po
jawiły się książki z serii powtórek do matury. Oma
wiana tutaj publikacja zawiera zadania maturalne 
w części ustnej i pisemnej, przeznaczone tylko dla po
ziomu podstawowego. Testy mogą być doskonałym 
uzupełnieniem lekcji, gdyż zestawy przygotowane są 
tematyczn ie w każdej części . Zadania maturalne za
wierają 20 zestawów. Przykładowo zestaw 111 zatytuło

wany Was machst du heute? dotyczy w części ustnej 
udzielania i uzyskiwania informacji na temat wyjścia 
do kina, relacjonowanie wydarzeń ma za zadanie opo
wiedzenie o swoim przebiegu dnia, natomiast nego
cjowanie proponuje dialog na temat uroczystego stroju 
podczas wyjścia do teatru . Jedynym elementem, któ
ry w pewien sposób nie pasuje do zestawu jest ob
razek. Przedstawiona na fotografii osoba, znajduje się 

w recepcji hotelu lub biurze podróży. Zapewne pierw
sza reakcja ucznia dotyczyłaby wyjazdów na wakacje 
lub form spędzania wolnego czasu. Autorka książ

ki zaskakuje jednak pytaniem dotyczącym mody i za
dowolenia z wyglądu . I to chyba jest najsłabszy punkt 
Zadań Maturalnych, a więc niezbyt trafione rysunki 
w zestawach, które nie do końca spełniają właściwą 
rolę. Przykładem mogą być obrazki w zestawach I lub 
XI , a także niewyraźne fotografie w zestawach IV lub 
XIV. Nieco dziwny wydaje się futurystyczny rysunek 
w zestawie XVIII , który może przerazić ucznia niezna
jącego słówka „śmigło" . 

Atutem książki jest dołączona do niej płyta CD, któ
ra zawiera nagrania tekstów rozumienia ze słuchu . 

Wszystkie teksty na nią nagrane przedstawione są 
w transkrypcji, co bardzo ułatwia zrozumienie tek
stu słuchanego, szczególnie uczniom mającym pro
blemy z właściwą interpretacją zasłyszanego tekstu . 
Szkoda tylko , że nagrane słuchowiska nie do koń

ca odpowiadają wymogom maturalnym. Często sto
sowane są opisy czynności wykonywanych przez po
szczególne osoby, czytane przez jednego narratora. 
Same dżwięki również nie pomagają w nauce języka , 

jeśli nikt nie prowadzi rozmów w ich tle. Dialogi wy
dają się zbyt krótkie i nieco sztuczne. 
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Dużo lepiej przedstawiają się w częśet pisemnej ro
zumienie tekstu czytanego i zadania otwarte w wypo
wiedzi pisemnej. które bliższe są szkolnym realiom. 
Zestawy egz.aminacyjne są uporządkowane według 
tematów, dlatego każdy, kto jest zainteresowany 
np.: kulturą, łatwo znajdzie wskazówkę : temat znaj
duje się pod numerem XIX i XX. Wśród proponowa
nych zadań rozumienia tekstu czytanego pojawiają 
się polecenia dotyczące przyporządkowania zdań do 
opisów lub obrazków do tekstu , właściwe uporząd· 
kowanla ko lejności tekstu , polecenia typu R,ch,g I 
I Falsch. Każdy uczeń ma możliwość powtórzenia 
materiału , utrwalenia wiadomości I przygotowania się 
jak najlepiej do czekającego go egzaminu matural
nego. Na końcu publikacji znajduje się klucz do czę• 
ści pisemnej, dzięki któremu użytkownik może spraw· 
dzić . ile zadań wykonał poprawnie, a ile popełnił błę· 

dów Zadania dotyczące wypowiedzi pisemnej w czę-
. · rt · również mogłyby pos1adac przykładowe śc1 otwa eJ . acowań w kluczu rozwiązań . Ale z tego formy wypr . d · 

Stala oddzielna oferta wy awnictwa zakresu pow . wania maturalne wraz z polskim, tluma. pt . Wypraco k k . k. · . ó •eż dostępna na ryn u s1ęgars 1m. czemamt, r wni 

. d bnych braków ogólna ocena ks iążki wy. M,mo ro · 
ytywnie Autorka proponuie :rnstawy_ za-pada poz k' .. 

któ eh tv,1czone są wszyst ie um1e1ętnosc1 dari. w ry . kowe Testy przygotowane zostały według zasad języ M · t ry a takie w oparciu o kurs podręcznikoNowe/ a u , 
Berliner Platz 1 _ 3 Bardzo ważnym elementem. 

;którym na leży wspomnieć na koniec omawianej 
• · st cena Zadania maturalne kosztu1ą tylko pozycji Je · 

25 zl, a jest to Jednorazowy wydatek. który na pew. 
no się opłaci 
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M AGDALENA PTAK, A NN~ R1NK PRZY 11 sruu 'RA<, , DoRor , :-Vl u u i..o. L ,,1,l '-"'-mun . \\' Ak...V ,AWA 2005 

D Buch besteht aus 14 Einheiten und so11 as den Lehrern und den Abiturienten ais 
Unterstutzung bei der Vorbereitung auf das Abitur 
dienen. Man sieht das zwar nicht sofort, weil die mo
derne graphische Gestaltung des ntelbildes nur beim 
genauen Hinsehen feststellen lasst. dass es sich urn 
das Abitur in Deutsch handel!, aber beim langeren 
Betrachten fallt einem schon ein , dass man den ntel 
und sogar den Untertitel lesen soli. Die letzte Seite 
und die EinfOhrung der Autorinnen bringen einem in
teressierten Leserkreis den lnhalt des Buches naher. 

Was aut den ersten Blick fehlt, ist eine genaue Be
schreibung der Aufgaben und der Benotung im neu
en Abitur. Dies ware fur viele eine lnformatioos- und 
Orientierungshilfe, die man immer noch auf dem 
Lehrbuchmarkt vermissl. 

Die 14 Kapitel (Der Mensch, Wohnen. Schule, Arbeit 
Gesundheit. Familien- und Gesellschaftsleben, Er-

FR Oli I 1:-:(iSAl' ~G AB~ 2006 ( '.!~) 

nflhrung . Einkaufe und Dienstle1stungen, Re1sen und 
Tourislik, Kultur, Sport, Natur. W1ssenschaft. Staat 
und Gesellschaft) werden durch Obungen zu kurzen 
und lflngeren schriftlichen Aussagen, Texttranskrip
tionen und LosungsschlOsseln sowie Themernnde-' 
und Quellennachweis ergflnzt. 

Jedes Kapitel beginnt mit einer Trtetserte mit Fotos 
und einer Beschreibung der KommumkationSZlele. 
der Grammatik und der schńftlicheo Aussagen, die 
in dem Kapitel ZlJ bewattigen sind Ole l~kahsch 
- grammatischen Ooongen machen (dem Volumen 
nach) den grOOleo Teil des Kaptteł aus, Sle sil1d the
matisch und von den foonalen Anforderungen her 
ziemflCh bunt gemischt. wobei emerserts vlełe Koo
struktioneri geCrot ~den, was aber andererserts 
nicht sofort beoobgt.e ThemenberelChe !inden lasst. 

Die Aulgaben zum Sprechen werden rn 4 Teile ge· 
gliedert. Bildbeschreibung. gesteuerte Gesprache 



, n Dislwssionen 01eser Te1\ enthatt 
nd flniJbUrlQ,:~~ Vokabular (nich! ins Polnische 

1J ,, gf8K-'"' 

In umfan ·m Rał'lmen unter den Fmgestellun-
e rt ) das 1 • • 
werset<- · f ben aufge11sre1 wird 
t der Au gB 
aeno 
• , tralning werden verschiedene Textsorten 
{3t'ln, Sr..hre,b dem Brief Ober die Einladung, dre Re
von der u~,1r::hlung bis hin wr Erórterung beschrie

zens1on. d~kornmt d~n Aufbau der Texte und 01and1-

t,en. Man . ł'l~ufigsten Redewendungen vorgestent. 
l auct, dIe 

ma 

Hor· und Leseverstehen sind meistens 
r,,.ufgaben ~~:sch · oder .multiple chcice· - Aufgaben 

ais -~c_ht; Am Ende jedes Kapitels stehen noch Un,. 

1<onzipie · der lexikalisch - grammat,schen Formen 
I rrnungen 
o d eines Textes. 
anhan 

. esehen stellen die in diesem Band be-
1ntiaitltch 

9
Themenbereiche und Aufgabentypen ein 

handel!~ 1ctrum an Moglichkeiten zur Abiturvorbe

breites pe Die grammatisch-lex1kahschen Ubungen 
·1ung dar. 

rei .1 Sicherheit zur besseren Sprachkompetenz 
tragen mi rkenswert ist die vorwiegend korrekte und 

bei Be:;1:if!,e Sprache, die in jedem Teil des Buches 

a1ters
9 hten is!. Manchmal geht das vielleicht zu 

u beobaC d W"" rt . L 
z . . bei Schimpfwórtem un o em wie • um-
weit,_ wie el oder Stinkbeutel" (Kapitel Wohnen), die 
Penlumm b d" t . d 

bitumiveau nich! un e Ing angemessen sin , 
dem A I aber wahrscheinlich am Trend der moder-
das heg "d kt"k 

F mdsprachend1 a 1 . 
nen re 

-1 Palette der Texle zum Leseverstehen, die 
D"e brei e . 1 

T -1 seł'lr aktuell und me,stens auch gul ver-
zurn ,ei 

st:lndhcll slnd, Iasst hoffen, doss der angesprochene 

Leserkrels nicht enttlluscht wird und die Aufgaben 

11111 lnteresse bew!!ltig t, obwohl die \nlerpret0t1on der 

Fragen nich! lrnnier eindeullg 1s t. was aber In meisten 

.richllg/ falsch" - Ubungen vorkommt 

Was das Hllrverstehen betnfft. so 1st z.urnlchst die Tat

sache zu erwi.!hnen, dass die CD sehr gut beschriflet 

ist. Alle Texte, ihre Dauer und die Nummer aur der Piat

te sind ausftlhrtich aufgelistet, was bel der Benutzung 

wi rklich hilfreich ist. Die Texle werden auch deutllch 

und in einem angemessenen Tempo gesprochen 

Kommen wir nun zurGck auf die am Anfang erwi.!hnte 

Funktion des Buches ais gewunschte Orientlerung 

im Lernprozess. Hierzu dań angemerkt werden, dass 

man den Unterschied zwischen dem Grundniveau 

und dem erweiterten Programm nich! transparent 

aufbereitet bekommt. Der Lemende hal keine lnfor

mation, welche Aufgaben oder sogar welche Wórter 

und Redewendungen er nun bei der Vorbereitung auf 

die ,leichtere Fassung' zu lemen hat. Die Personen, 

die kein erweitertes Programm wahlen , konnen sich 

also bei dieser FOiie an Materiał Gbeńordert fGhlen . 

Ais Lehrer hat man natGrtich die Ghance das Nutzli

che, Brauchbare und Passende zu wahlen und datur 

hat man hier sehr viele gule Móglichkeiten. Aul1er

dem ist das Buch nicht nur !Ur das Abitur, sondern 

auch !Ur die sprachlichen Zertifikate eine wahre 

Fundgrube von fertigen Obungen und didaktisierten 

Texten , was man bei diesem Preisverhaltnis auch ais 
einen Pluspunkt sehen soli. 

J OI.A~TA J ANOSZCZ\", . . . , 

D FtJTSl"HLEHRERIN AM STASZIC·L YZEUM IN L UDLIN, ADJUNKT IM FACII A NGEWANDTE LINGUISTIK AM GERMANISTIS( Hl·N I NS Tl Il T 

DER M ARIA · (URIF- SKLOIJOll'SKA-U NIVERSITAT IN L UBI.IN, LUIJLIN@ DEUTSCII.INFO.PI. 

„Listy i.jteksty użytkowe 

'4 tłumaczeniami" 
r 

l an11ensc11tldt 

M!ROSLAWA p~;;--~ ~ KA-LISOWICZ, LANGENSCHEIDT, W ARSZAWA 2004 

D · is! ein Buch, das sich DaF-Lehrer und Ler-

1 e S nende schon lange gewGnscht ha ben. 

Wie im Vorwort ausgefuhrt, ist es das Resultat jahre

langer Tatigkeit der Autorin ais Oeutschlehrerin und 

ihrer Erfahrung, dass Sprechkompetenz nicht ~leich 

Schreibkompetenz bedeutet (S .5). Podkow1nska

•Lisowicz stellt mit Recht fest , das Schreiben 111 ei

ner Fremdsprache verlangt nich! nur die Kenntrns 

der Wortschatzelemente und der Regeln ihrer Ver-

F Ri"l llLI NGSAUS<.iA UE 2006 (12 ) 
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I d kundliche lnfor
bindung sondern selzl auch an es 
matione;, sowie das Beherrscti en entsprecti e

nd
er 

typischer Forn1eln voraus. 

Das Buch enlhi!!II zahlreiche Beispiele solcher Ge
brauchstexte wie Notizen, Annoncen, WOnsche, E_in
ladungen, Ansichlskarten, SMS-Nachrichten._ Mari~; 
private und óffentllche Briefe. Es rst so OberSichtlrc 
gegliedert. dass sich ein Benutzer muhelos zurechl
finden und die gewOnschten lnformationen rasch er-

halten kann. 

Nach kurzen Erlaulerungen, wie man das Buch be
nutzen soli , in denen auch Ratschliige f(lr Lehrer und 
Lernende zu finden sind, folg! eine Beschrerbung 
solcher Gebrauchsformen wie Notiz, Annonce, Ern-

ladung ... 

Der Leser findet hier sowohl die nolwendigen lnfor
mationen Ober den móglichen situativen Kontext der 
jeweiligen Textsorte ais auch Ober ihren Aufbau und 
die Oblichen grammatischen Formen. Daruber hrnaus 
erfiihrt der Benutzer, welche Wórter und Wendungen 
fur die genannten Texle typisch sind. Beachtenswert 
ist der den SMS-Nachrichten gewidmete Teil mit cha
rakteristischen Wendungen der von Jugendlichen so 
beliebten Form des Kommunizierens und der Aus
wahl der hier verwendeten Abkurzungen bzw. 
Kurzformen (S.12-13). 

Das niichste Kapitel enthalt die Beschreibung der pri
vaten und offiziellen Briefe mit wichtigen Hinweisen 
zur inhaltlichen und aur..eren Gestaltung eines Brie
fes. Die Autorin verweist hier auf weitere in den Brie
fen verwendbare Ausdrucke und Wendungen (S.14-
15), die sie im letzten Teil des Buches ausfuhrlicher 
darstellt (S.136). 

Das folgende Kapitel bringt Beispiele fur solche Kurz
texle wie Notizen, darunter auch Mails (S.16-27), An
zeigen (S.28-37), Wunsche (S.38-43), Einladungen 
(S.44-51 ), Postkarten (S.52-59) und SMS (S.60-69). 
Einzelne Textsorten sind durch 8 bis 20 Beispieltexte 
vertreten. Es werden verschiedene Alltagssituatio
nen berucksichtigt, zahlreiche Anliisse und Grunde 
genannt. 

Die Beispieltexte werden in deutscher und polnischer 
Sprache priisentiert. Der Benutzer findet am Rand zu 
jedem Text einen situativen Kontext, der ais Aufgabe 
formuliert wurde. Daruber hinaus gibt es zu jedem 
dieser Texle eine zusatzliche Erklarung der Lexik 
in Form eines polnisch-deutschen Miniwćirterbuchs. 

Dieser Teil Arbeit schlief1t mit einem Kapitel ab, das 
genauso wie das vorangegangene aufgebaut worden 
ist; in diesem werden in Ober 30 Beispieltexten inhalt
liche und formale Elemente privater (S.80-117) und 
offizieller Briefe (S.118- 135) prasentiert. 

Auch hier werden wichtige Besonderheiten und pas
sende Ausdrucke berucksichtigt. 

Die Autorin hat sich der gror..en MOhe unterzogen, 
das so umfangreiche, von hoher Aktualitat gekenn
zeichnete Textkorpus zusammenzustellen. 

FR O IH.INGSA US G ABE 2006 (22) 

. . Erlauterung von schwierigen Textstel-
Die zusiitzlrche . iterer Vorzug des Buches ange
len konnte ais e;

0
~: gibt es bei diesen Eintragungen 

sehen werden. beanstanden is!. Vrele Textstel-
ches was zu man · . al ubersetzt darunter auch sol-

rden zwetm · . len we d t ng sich leicht erschlref1en lasst 
d n Be eu u · 

che. ere . ppe (S 31) auf Video (S.33), viel 
d' Musrkgru · ' z.B re 

2 
I) Man durfte eher erwarten , dass 

GIOck (S 39- ma . · v ·d · solche substantive wre r eo, Gluck, 
stattdessen ) einmal mit dem Artikel erscheinen 
Vorteil (S 95 u.a. t . · z B. im Falle von man ha mrr gestohlen 
oder dass ·d wiederholten Ubersetzung alle drei 
(S 25) stall er · des Verbs stehlen genannt werden 
Grundformten er·nem tollen Sternenhimmel (S.55) fur 
und ber un er lf 

I
. Stern Artikel und Plura orm angege-

das Substan ,v . 
d damit der Lernende nrcht zum falschen 

ben wer ken. mt der Nominativ Plural von Stern sei 
Schluss om • 
Sternen. 

·bt es bei den Bedeutungserklarungen eini-
Ebenso gr . . .. 
ge Schwachstellen. Einzelne seren hrer angefuhrt: 

Das polnische różne pory dnia (S.29) entspricht nicht 

d d 
utschen Obersetzung versch1edene Uhrzerten, 

er e . I f " h sondern verschiedene Tageszerten. rre u rend_ kann 
es fur den Lernenden seIn, wenn man recepqa ais 
Empfang und w recepcji ais an der Rezept,on uber-

setzt bekommt (S. 77). 

Das polnische Verb gościć bedeutet das hier genann
te zu Gasi haben, gleichzeitig aber auch zu Gasi sein 

(S.111) 

Das Wohnheim muss nicht immer dom studencki 
bedeuten (S.127), was die Autorin an anderer Stel
le selbst bestatigt (S.133). Iść na koncert sollte ais 
ins Konzert gehen und nie wytrzymam ais ich halle 
es nichl aus Obersetzt werden (S.83). Auch ist die 
polnische Bezeichnung studia podyplomowe kei
ne Entsprechung fOr das deutsche Aufbaustudium 
(S.77).Das sei ais einziger Einwand vorgebracht. 
Ungeachtet dessen: Was hier geboten wird , ist ein 
leicht handhabbares und nOtzliches Buch. Es soli ? 
so die lntention der Autorin ? Lehrern und Lernenden 
bei der Vorbereitung auf die AbiturprOfung helfen. 
Podkowińska-Lisowicz nennt nach weitere Prufun
gen, fur deren Vorbereitung das Buch hilfreich sein 
kann (S.6). 

Es darf auch nicht Obersehen werden , dass das all
gemeine lnteresse an Kontakten mit dem Ausland 
standig wachst, so dass die Lernenden unter ande
rem die Fahigkeit entwickeln sollen, in der interkultu
rellen schriftlichen Kommunikation zu bestehen. Dem 
tragi das Buch Rechnung. 

Alles in Allem: Das Buch von Podkowińska-Lisowicz 
erweist sich ais verdienstvolles Unternehmen und ist 
tor viele Benutzer gedacht. Sehr informativ und gul 
lesbar bietet es eine vielfaltige lnformationsquelle 
und darni! eine empfehlenswerte LektOre. 
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Jugendmagazin JUMA, das seit Jahren Das die aktuellsten Texte fur den Deutschun-
"chl liefert, hat jetzt Konk~rren~ erhalten. Vor mir 

tem
1 

das buntfarbige 80 Se1ten d1cke Startheft des 
tieg Sprachmagazins Deutsch perfekt (11 /2005). 
neuend~" tzlich richtet es sich an alle Deutschlemer, 
Grun ~ . h h" L . tweder in einem deutsc sprac Igen and oder die en 

eh woanders leben und Lust auf das Lemen der 
au ts hen Sprache haben. Das Autorenteam be-deu c . . 

"hl sich urn eine opt1male lntegrat1on des .aktu-
mu Joumalismus· und des J ompetenten Service 
ellen • D" T d . hl d oeutschlernen . Iesen ren sIe man an en 
zu;lten des Heftes am deutlichsten. Junge Leser/in
In a finden hier interessante und aktuelle Zeitungsar
nkenl aus oeutschland, Osterreich und der Schweiz, 11 e d . E kl " viele Obungen mit Losungen azu sowie r ~rungen 
chwieriger Worter auf Deutsch und deren Uberset-

5 g ·In sieben weitere Sprachen (darunter Pol-wn . 
nisch), sammelkarten mit thernat1schem Wortschatz, 
Schreibanlasse und Ratschlage dazu und anderes 
mehr. Ein Beispiel: Man lemt dank dieses Heftes 
anhand zahlreicher Mustersatze die Bedeutungsdif
ferenzierung von wegen, von wegen!, meinetwegen, 
wegen mir nicht. Man eńahrt weiter auf Grund von 
neuesten Erhebungen, wie die Deutschen sind und 
insbesondere wer Asli Bayram ist. 

Der Aufbau des Magazins orientiert sich an Themen 
des Monats, die unterschiedliche Lebensbereiche 
ansprechen; z. B. Medien, Wirtschaft, Karriere, Po
litik. Kultur, Unterhaltung, Sport, Tourismus und den 
ganz normalen .typisch deutschen" Alltag. Diese 
Themen werden in verschiedenen Textsorten be
handelt, namlich in kurzen Nachrichten, aber auch 
in langeren Reportagen; die Themen des Monats 
finden sich in abgedruckten lnterviews und kontro
versen Meinungsaul1erungen, in interessanten Rei
seberichten und ausgewahlten Tipps fur Unterricht, 
Studium, Beruf und in Alltagsgesprachen wieder. 

Das Startheft begleiten zahlreiche Extras, z. B. Beila
gen wie Deutsch perfekt im Unterricht (ein kostenlo
ser Service fur Deutsch perfekt-Abonnenten in Lehr
berufen mit Didaktisierungsbeispielen zu den Texten, 
mit Ratschlagen zu Lemstrategien, zur Text- und 
Schreibarbeit sowie mit Kopiervorlagen), eine Wort
schatzkarte fur Deutschlerner mit sehr vielen Beispie
len prasentiert die Rubrik richtige Worte am Telefon 

sowie das Heft Deutsch perfekt Extra >Richtig rea
gieren<. Dieses Heft beinhaltet viele einschlagige 
Ausdrucke, die in diversen Gesprachssituationen 
gebraucht werden konnen. Dabei findet jeder Ler
nende eine reichhaltige Palette von Wendungen. die 
den gleichen lnhalt „direk!, ,durch die Blume', sach
lich oder emotional, zustimmend oder ablehnend, 
mitfuhlend oder neutral" ausdruckt. Die neu erlemten 
Ausdrucke konnen sofort mittels Obungsmaterials 
trainiert werden. Sechsmal im Jahr erscheinen zu
satzliche Deutsch perfekt P/us! -Hefte, die ais lnten
siv-Trainer gedacht sind und viele Obungen, Tests 
und Beispiele zur Grammatik und zum Wortschatz 
in den einzelnen Magazinen anbieten. 

Besonders hoch einzuschatzen ist die Tatsache, dass 
die Zeitschrift dem Prinzip der Binnendifferenzierung 
im DaF konsequent folg!. Alle Texte im Heft werden 
bereits im lnhaltsverzeichnis nach ihrem Schwierig
keitsgrad markiert. Leichte Texte und Obungen (Stufe 
A2 des GER) werden gelb, mittelschwere (Stufe B1 
des GER) orange und schwere (Stufe B2 bis C2) Tex
te und Obungen dunkelrot gekennzeichnet. Dadurch 
konnen sich sowohl die Lemenden ais auch die Lehr
personen ein einem bestimmten Niveau angemesse
nes Text- und Obungsmaterial aussuchen und daran 
arbeiten. Einige Texte werden auch ais Hormaterial 
angeboten, allerdings nur fur diejenigen Lerner, die 
Ober einen lnternetzugang veńugen . Sehr informativ 
ist die Webseite zum Magazin. Sie biele! den Lernen
den interaktives, lebendiges und aktuelles Online
Text- und Obungsmaterial. 

-· (/J ~ ~ 
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Nun sollte man auch die Schattenseiten dieses Pro- :::) 1u 
jekts deutlich machen. Erstens ist das Magazin -
im Gegensatz zum JUMA-Magazin - kein kostenlo- IL&I C/1 
ses Angebot. Ein Jahresabonnement kostet mehr ais Q C

0 60 € (berechnet mit Portokosten). Zusatzliches On-
line-Materiał (Obungen, Tests, Texle, Audiodateien, o._ 

O -0

(/J(l) Exklusives) wird nur den Abonnenten zur Veńugung 
gestellt. Wahrend Deutsch perfekt ais Einzelheft am 
Zeitungskiosk in den deutschsprachigen Landem ge- ...I 4= 
kauft werden kann, haben die auslandischen Leser ...I 1.... 

folgende Alternativen: Jahresabonnement entweder .,,,,., ~ 
fur klassische Hefte oder fur digitale Ausgaben ais ._.. ~ 
E-Paper. Trotz dieser Nachteile finde ich, dass das :C N(l) 
Lem- und Lehrangebot von Deutsch perfekt auf gro-
!1es lnteresse in Polen sto!1en kann. 111-

-------------------------- ~ : 
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Jeder vierte gebiirtige Posener 
ist Bamberger 

------------- ---
-- r~Asl ~Tt~R~F~II' MIT-F;1;u· ~oFESSOR M ARIA PARADOWSKA 

- -·---- - -- ----- ---------

Dorota Beszterda: 
Frau Professor, dank lhnen haben wir erfah· 
ren, wer die Posener Bamberger waren und 
woher sie kamen. Dank lhnen ist dieser Teil 
der interessanten Geschichte nicht in Verges• 
senheit geraten. Aber Sie selbst sind eine in• 
teressante Personlichkeit. 

Professor Maria Paradowska: 
Ich kann lhre Meinung nicht ganz teilen. lmmer wird 
es einen Menschen geben, dem etwas lnteressantes 
einfallt. Der Direktor 
von „Geopoz" frag- 1„ s,s"z voN FRAu PRo, . PARAoowsKA 
te mich einst, ob ich 
weil1, was eine Erfin
dung sei . Er meinte, 
eine Erfindung sei 
etwas, was die ganze 
Gesellschaft betrifft, 
das unmoglich sei 
zu bewerkstelligen; 
dann kommt eine Per
son , der ihr Tun nicht 
bewusst ist, und die 
macht das dann ein
fach . Das war eben 
der Vergleich mit den 
Bambergern und dem 
Bamberger Museum, 
das war einfach ein 
Zufall , dass ich an
fing , mich mit diesem 
Thema zu befassen. 

I 
Und wie sind Sie 
auł die Idee ge
kommen, gerade 
i.iber die Bamber• 
ger zu schreiben? 

Frau Prof. Frankowska 
hat mir dieses Thema 
vorgeschlagen mit der 
Behauptung, das The
ma sei einfach; ich hat-
te kein besonderes ln-
teresse an diesem Thema. Obrigens, ich habe damals be1 dem Gesundheitsamt ais Referentin, zustandig fur 
~lagen_ und Beschwerden, gearbeitet und daher habe ich me1ne Magrsterarbeit ais Exteme geschrieben Das war eine kurze und bescheidene Magisterarbeit. . 
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I 
Die Stelle der Referentin war nicht ihre einzi 
auBergewohnliche Berufstatigkeit? 

9 

Ich war noch Arbeitslehrerin bei WSS Społem , dann 
habe ich ais Verkauferin in der Buchhandlung ge
arbeitet. Nach elf Jahren bin ich bei der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften (PAN) angestellt 
worden . 
Und das war auch eine sehr komische Geschichte . Ich 
machte mit meiner kleinen Tochter einen Spaziergang 
und traf unterwegs Frau Prof. Frankowska. Sie hat mir 

eine Stelle bei PAN ange
boten. Sie sagte mir, ich 
sei so intelligent, so be
gabt, es ware schade urn 
mich. Erst spater erfuhr 
ich, dass das alles nichts 
mit meinen Fahigkeiten zu 
tun hatte. Frau Professor 
hatte halt eine freie Stelle 
zu vergeben und nieman
den, der diesen Posten 
Ubernehmen konnte. Sie 
hat mich wie einen golde
nen Apfel gefunden Und 
ich habe ihr im ersten Au
genblick geglaubt. 

Frau Professor, ich 
wQrde das nicht 
ais Zufall , sondern 
ais ein Schicksal 
bezeichnen. Prof. 
Frankowska hat 
eine richtige Person 
fi.ir diese nicht be
setzte Stelle gefun
den (Prof Paradows
ka hat mich hier nur 
angelachelt). 
Welche Themen ha
ben Sie aufgegriffen, 
ais Sie anfingen, be i 
PAN zu arbeiten? 

Ich befasste mich zu die
s_er Zeit mit der Kultur der lndianer in Sudamerika 
Uber dieses Thema bin ich zu den Polnischen Emi
granten gekommen, weil es so viele interessante Ma
terialien und lnformationen dari.iber gab. Eigentlich 
habe ich meine ganze Aufmerksamkeit auf die

5
e

5 



kl l•·h habe Ober den E1nfluss geforscht 
eien · v . - • 

,q,8111il 9 cMn Em1granten aur die amerikanische 
, po111 Is . . 
Jen ct1e 'bt haben, wie sIe Jene Kultur !Dr sich 

11 uItur ausgeu I,aben und sie haben Ober ihre Kennt-
,, on11nen . . P I b . 
. 119011 bei den Ind1anern 111 o en enchlel. Ich 
~is· der i<ultudr Ereignisse der industriellen Entwick-
11 "ber ie . I . 
11~b0 11 nichtindustnellen. andw1rtschaftl ichen 
' d jener 

1un9 un ·ka geschrieben. 
in 5octan1en 

tehe also. dass das Buch i.Iber den 

r 
1ch vers posadzy ein Ergebnis lhrer Forschun
prle5łer die Polnischen Emigranten 1st. 
gen ober 

d I ►., s ~s111 vor~ FRAu P~o, P M<AO..)vrM 

. ,1 Ic11 bekam en 
NatDrhcl . such Ober Po-

g eIn 
Ąuft ra , hreiben - von 

d~zu sc .. 
sa ~, 11schaft Chnsti. 

Gese .1 der . mich bereits m1 
weil icl1 Problem befasst 
diesem wunsch war 

Der 
11atte dieses Buch 

eh ctass 
au . akulare Person 
eine . s Vorher habe ich 
schre1bl. I ·e Ober ei-
. BiograP 11 

e1ne "tzlicl1en Cha-
en gegensa 

n Mbrder und Rauf-
ra 1<1er. .. ber Arciszewski 
bold - U b 

geschrieben. Ich ha_ e 
- h Iange gewehrt, ich 
:~Ile anfangs Ober ihn 
. chreiben. Pnester 

n1cht 5 . K ltfi 
d war eine u I· p0sa zy 

ur eine heilige Person. 
9. · Buch hat sehr 
D1eses 
viel Zeit in Anspruch ge-
nommen. Obwohl es aus 

lateinamenkarnschen 
der . p 
Stromung hervorg1ng - o-
sadzy war mehrere Male 

'rnerika und hat dart 
,n "'" . d 
seinen Berichl me erge-
schrieben-, halle das Buch 
jedoch einen anderen, 
einen universalen Charak
ter Posadzy verbrachte in 

Amerika nur einen Teil se1-
nes Lebens. Das war eine 
interessante Arbeit. So wie 
das Buch, obwohl es etwas zu dick geraten ist. Jedes 
Thema, an dem ich arbeite. is! interessant. 

Und wie kann man lhre Arbeit an dem Buch 

I uber den Heiligen Adalbert (Wojciech) mit dem, 
was Sie bisher erforscht haben, verbmden? 

Das hing mit dem Geld zusammen. Im Jahre 2000 
haben alle Ober dieses Jahr, besonders Ober die 
deutsch-polnischen Beziehungen geschrieben. Das 
Ethnologische Institut in Warschau hat sich an mich 
gewandt mit der Bille, den ethnologischen Bei trag 
dazu zu leisten . Und so entstand das Buch Ober den 
Heiligen Ada lbert . Anhand dieser Untersuchungen 
hat meine Doktorandin Anna Urbańska ihre Doktor
arbeit geschrieben. 

I Und dann waren die Bamberger an der Reihe? 

Ich habe so lange, zu lange. an der Problematik der 
Polnischen Emigranten gearbeitet. dass ich eines Ta
ges mit diesem Thema aufhoren musste. 
Ich habe aber nicht erwartet, dass ich ausgerechnet 
m,t den Bambergern mein vorheriges Thema ersetz-

le. Ich halle nach andere ldeen tor meine Arbeit, das 
Thema „Bamberger" ist zufallig aufgetaucht. 

I Und was war dleser Zufall , wie Sie ihn so nen
nen? 

Ende 1992 hat mir Frau Dr. Magdalena Warkoczewska 
vor9.eschlagen, ein Referat im Rahmen der Vortragsrei
he uber Posener Famllien zu halten. Ich sollte Ober die 
Bamberger Familien in Posen erzahlen. Alle Materialien 
halle ich dach para\, also habe ich im Februar 1993 die
sen Vortrag gehalten. Ich war damals krank, halle Grip-

pe und fuhlte mich sehr 
schlecht. Trotzdem bin 
ich zu diesem Vortrag 
hingegangen, weil ich 
dachte, dass man die 
Leute nicht enttau
schen dań. Das ist Ob
rigens eine alte, sehr 
bekannte Geschichte. 
Ich dachte fur 50 Leu
te an diesem eiskalten 
Tag reden zu mOssen, 
mich hat aber ein von 
Menschen ObeńOllter 

Raum erwartet. 
Die Bamberger, wie 
ich es zu sagen pfle
ge, Leute mit fremd 
klingenden Namen, 
haben sich Ober viele 
Jahre hinweg in der 
Zeit der kommuni
stischen Regierung 
nich! zu ihrer Herkunft 
und Abstammung be
kannt. Eigentlich war 
das nur eine Erinne
rung an ihre Wurzeln, 
weil sie sich ais Polen 
fOhlten und sie waren 
wahrhaftig auch Po
len. Sie konnten erst 
nach 1989 Ober ihre 
Herkunft sprechen. 
Nach meinem Vortrag 
sind sie alle auf mich 

zugestromt, jeder hat Fragen gestellt und ich konn
te kaum auf dem Stuhl sitzen , ich habe mich ja so 
schlecht gefOhlt. Sie haben mir ihre Andenken, alte 
Famil ienfotos und andere Gegenstande gezeigt. Ich 
habe vorgeschlagen, sich einzeln zu treffen , vielleicht 
einen Klub zu grOnden (das Wart Klub hat mir irgend
wie nicht besonders gefallen). 
Im Marz 1996 wurde die Gesellschaft der Posener 
Bamberger gegrOndet. Ich wurde ais Prasidentin 
der Gesellschaft gewahlt, obwohl ich lange mit der 
Entscheidung gezogert habe. Mir stand nicht viel Zeit 
zu r VerfOgung, da ich damals mein Buch Ober den 
Priester Posadzy schrieb. 
Aber mir wurde versichert, dass mich nicht viel Arbeit 
erwartet. deshalb habe ich den Entschluss gefasst und 
zugesagt. Man hat mich in die Sache hineingezogen, 
uns stand sehr viel Arbeit bevor. Nur wenige wollten 
sich an der Arbeit freiwillig beteiligen und besonders 
wenn es urn amtliche Angelegenheiten ging, nur we
nige Leute konnten mir aber helfen. Deshalb habe ich 
sehr viele Sachen allein gemach!. Die Leute haben 
uns verschiedene Gegenstande gebracht und ge
spendet. Wir haben alles im Lager der Firma Deierting 
angesammelt und etwas mussten wir damit machen. 
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Un,1 ~o b111 Ich 11 11t olno ttrnfllscho ldoo ooh,m1mon, 
\10~ M11seum dN Posonnr Bnml1Aroe1 w L>o11@ . /\Ile 
woro11 von dlos01n Projekt t,ogolstert und llnl>on gar-
no zugostimmt 

Oas Museum 1st Im Novombor 2003 erijffnet 
worden. 

Ja, obwohl wir vlelo finonziollo und nicllt nur flnAnzlelle 
Probleme hAben. Des Museum sollle Si tz der Gesell
schnft der Posonor Bamberger seln. D011 wollten wir 
Alles. was mit dieser Kultur zusammenh~ngt, aufbe
wahren. Ich melne hler alle Andenken, Dokumente, 
Fotos, Urkunden , A11sammlungon etc. - allos war fOr 
mich von gro~e111 Balang. Das Nationalmuseu111 will 
jedoch 11nsor Museum Obernehrnen. Deshalb die
se Probltime. Wir werden noch sehen, ich habe den 
Kampf gegen die TOcken des Schlcksals noch nicht 
aufgegeben. 

[ 

Ais Sle an lhrem Thema Ober die Bamberger 
gearbeitet haben, was hat Sle am meisten fas
ziniert oder ilberrascht? 

Es ist noch nich! tange her, da kamen zu mir t:iltere, 
80- und fast 90-jt:ihrige Leute und haben mir ihre Fa
milienfotos gezeigt und mir ihre Geschichte erzłlhlt. 
Einer zeigte auf das Foto von seiner Frau und sagte : 
.. Das ist eine echte Bambergerin und dlese hier nicht." 
Ais Ich ihn fragte , warum er so redeł , bekam ich zur 
Antwort: .. Das hier ist die Remleins Tochter, die spłlter 
Tritt geheiratet hat, und die hier ist die geborene Cza
jka. Sie war nich! die wahre Bambergerin ." Sie ha-

DOROTA B•:SHEROA 

bon dlo E:rl11ner11ngon uber lhre 1-lerk Ullfl • und nlcht nur ous der Gegirncl von Ba b iufti1,v,<1• rn erg· 11rt c!loso Dlfferenzlerung . Dlo echten Ba b · ll l:lshal - m erg h dlojenlgen mit der deutschen Abstam ()r W·ir mun ' tln wohren waron die polnlschen Bauerr U ~J. d1(l 11 

I 
, , 1. nd d 11 -lleraus, a s wir uns die Fotos anscha I as k~ . u en ,,111 

Ich rand auch die ratsache faszinlerend d · 
Untersuchungen nich! nur anhand der ' . ass ich rn01 h .. n1eder ·• l: benon Quellen rJurchfuhren konnte Ich h 9eschrie 
Ml.lgllchkelt, die Geschlchte mitzu~rleb atte auch di -
die Geschlchte mitgestalten. Wenn m·ir den. Ich konnt(j , , 1e Leut e Geschlchten wie: ,,H1er war mein Feld und . 

0 
Solche 

sich der Bauernhof von Paetz " e~"h hier bet.and , .. .. '<-cl lten 
und zelchnete ich alles aur. Das ist fasz· . ' notierte 1n1erend 
Aul1erdem die alten , aus dem XIX Jh · 
Andenken wie alte Tucher zum Be ·· Slarnrnenden . . . 1sp1el d' handgearbe1tet s1nd . D1ese Forschun 5 ' . ie a110 
sehr interessant. g sch1

ch1 ist 
Eln anderes Phanomen bildet die inhaltr h 
darni! gemeint is! der Polonisierung ic e Schicht . . sprozes , habe darOber mit dem OberbOrgermeist s. Ich . er aus B berg gesprochen . Wir waren uns einig d . arn. 
her gekommen sind , mit der Absicht h'i·eass sie hier-, r zu bi .b Und sie sind auch geblieben . ei en. 

■ 1hr noch unerfullter Traum? 

Ich ml.lchte alle genealogischen Baumsta stłlndigen . Ich ml.lchte darOber ein Buc~rne vervoll-
w

, s· . h . schre1be 1ssen_ 1e, 1c sage das 1n aller Óffentlichkeit n. 
jeder v1erte Posener blutsverwandt mit d · dass 
gen Emigranten ist. Noch wird Ober mich genl ehernali-. . eacht ab ich werde es allen bewe1sen, dass ich Recht hab' er e. 

Die Posener 

Bamberger 

- ihre Wege nach Poznań 

D 1. e erste Begegnung mit den Bamberg em 
macht Jeder Tourist aut dem Posener Alt

markt, auf dem eine Figur von Bamberka einem 
Madchen mit einer holzernen Wassertrage ~uf den 
Schultern, steht. 
Eine Gedenktafel an dem Denkrnal erzahlt, dass das 
Denkmal (Brunnen) von einer Winzerfamilie namens 
Goldenring zu Ehren der Posener Bamberger 1914 
gest1ftet wurde . 
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Kurze Geschichte der Bamberger 

Das Jahr 1719 
Die stadtischen Dórfer urn Poznań so wie die Stadt 
selbst sind durch den schwedischen Krieg und durch 
Seuchen verwOstel und entvólkert worden . Nurwenige 
Bauern Oberlebten, aber sie allein konnten nicht das 
Land besiedeln und bebauen, geschweige denn die 
Versorgung der Stadtbevólkerung sicherstellen. Die 



Felder lagen brach und die Landereien waren zerstćirt . 

den anderen RegIonen Polens konnte man auch 

ALJ
5
e Arbeitskrafte holen, da die Bauern von den Lan-

keIn .. . . 
dereien der Grot!,herren abhangIg waren und sIe nicht 

verlassen durften. In dieser scheinbar auss_ichtslosen 

Lage kannie jedoch die lmm1grat1on und die Ansied

lung der ausland1schen Arbe1tskrafte helfen. 

oas p05ener Bistum pflegte zu dieser Zeit enge Kon

takle mit dem Bamberger Bistum. Die abgestatteten 

Besuche zeigten, dass das Bamberger Land reich 

war, aber trotzdem bl ieben sehr viele Bauern ohne 

Arbeit. AuBerdem gab es in Bamberg zu viele freie 

Arbeitskrafte, was aus den strikten Erbprinzipien re

sultierte. Man durfte namlich die Acker nich! teilen, 

nur die Erstgeborenen konnten erben. Es gab fur die 

anderen kaum Arbeit, ihr eigenes Land kannie so vie

len Arbeitskraften kaum Land bieten und der Wunsch 

nach einem eigenen Acker war sehr grot!,. Es gab 

also ein lnteresse auf beiden Seiten, dieses Angebot 

wahrzunehmen, die zerstćirten Landereien zu uber

geben und die Bamberger dart anzusiedeln. 

Deshalb beschloss das Posener Bistum fur das Po

sener Land zu werben. 
In dem von der Stad! erlassenen Aufruf war nur eine 

wichtige Bedingung zu erfullen: die Ansiedler mus

sten romisch-katholischen Bekenntnisses sein, das 

sie nachzuweisen hatten. Und so verlie(l,en die arm

sten Bamberger ihre Heimat und uber 500 Personen 

(etwa 90 Familien) zogen meist zu Ful), ins fremde, 

Ober tausend Kilometer entfernte Land mit dem Wil

len, dort auch zu bleiben. Es gab fur sie sowieso kein 

ZurOck mehr. Der Einwanderungsprozess verlief in 

einigen ,Wanderungswellen' und endete 1753. 

den lr1ndwirtscht1 fl l1chen Produktcn beileforn nius 

Slen. Die Ankomrnlinge hoben au(l,erdem von der 

lokaleI1 Be'16rde fur einen gulen Start Bauholz und 

;r1atgut 1ugeteilt erhalten. die vern1chteten Darter 

onn ten so schnell wieder c1u fgebaut werden und die 

Sladt bekarn alsbald 1hre E111kun rte wleder 

Nach einigen Jahren wurden die Eins1edler verpfllch

let, an die Stad! Steuerabgaben zu entnchten, aber 

keinen Frondiensl mehr zu leisten· seil 1722 bestand 

die Zinswirtschaft, welche in der R~gion urn Posen ais 

erste 1n Polen eingefuhrt wurde. Siekam auch den we

nigen um Posen noch lebenden Bauern zugute. 

Der Polonisierungsprozess bei den Bambergern wird 

von den Wissenschaftlern ais ein · 'Ass1m1lationswun

der" betrachlel, weil sie sich sehr schnell ais Polen 

ausgegeben haben: bereits in der dritten Generation 

erklarten sich alle Ankommlinge ais Polen, was in der 

Geschichte sel ten der Fall ist. 

Einige Faktoren trugen dazu bei . Die Kirche war fur 

die Bamberger von grći(l,ter Bedeutung. Sie waren 

sehr fromm und stark in der ka tholischen Tradition 

verankert . Der katholische Glaube der Siedler pragte 

in hohem Ma(l,e ihr Verhalten und ihre Brauche. Die 

Bamberger gingen regelma(l,ig zur Kirche. Ais sie die 

polnische Sprache anfangs nach nich! beherrschten, 

hiellen sie in den Dćińern eigene Gottesdienste ab. 

Etwas spater wurde jede Gemeinde einer Kirche zu

gewiesen. Gottesdienste wurden anfangs in Polnisch 

abgehalten , somit wurden sie „gezwungen", die 0rts

sprache zu verstehen und zu lernen. Was fur sIe viel 

wichtiger war, war die Mćiglichke i t , die Beichte abzu

legen und die Predigten zu verstehen, wofur sie die 

polnische Sprache benćitigten . 

Die Schule trug auch wesentlich zur Polonisierung 

bei. Zuerst wurde nur in der deutschen Sprache un

terrichtet. Im Laufe der Zeit gab es immer mehr Kin

der, die zuerst Religion, dann auch andere Schulfa

cher in polnischer Sprache hatten. 

Dazu kam das Bedurfnis, mit den Nachbarn zu kom

munizieren. Dieses Problem haben jedoch die Kin

der uberwunden, indem sie zusammen mit den pol-

nischen Nachbarkindern die Schule besuchten und -• (/) 

gemeinsam spielten; hier verlief die Assimilation am ~ ~ 
schnellsten und alsbald empfanden die Sied ler das LIi 

O
c 

Posener Land ais ihre Heimat und bezeichneten sich 

ais Polen. Nich! ohne Bedeutung bei dem Assimila- ~ -2 
tionsprozess waren auch die Eheschlie(l,ungen zwi- .... Q) 

schen den beiden ethnischen Gruppen . _._ ~ 
Die Bindung LIi ;:: 
an Pol en konn- DmRusGs WOH,HAus. Szx0tNASrR PozNAN -'-

ten die Siedler ...I Q) 

in der Zeit des ~~ .... --5(/) 
Kultu rkampfes · ~ _._ ,,, u -:::, 
beweisen. Sie --' 

haben aktiv U) Ó 
gegen die Ger- ""\ \ 

manisierungs- ~'. v : 1-- C - ::, u ,-Q) 
politik von _. fł,:~,. , _._ 
Bismarck ge- LIi (/) 
kampft und ihr · • IT 
Polentum ver- t · ' Q Oe .,,~~ 
teidigt. Sie be- ' 1 -~ · ·~ o._ 

teiligten sich an o ~ 
den polnischen : 

Aufstanden und ...I 
am poln isch- ..:t: .... ;:: 
sowje tischen _,._ 

~bie Posener haben ihr Versprechen gehalten und Krieg 1920. ic::c J3 
u erreichten ihnen die brachliegenden Landereien , Auch im Zwei-

auf denen die Bamberger, anfanglich von Steuern ten Weltkrieg :J: ~ 
befreit, die Landwirtschaft betreiben und die Stad! mit haben sie ihre 

______________________________ F_R_t -111_1_, -<,-s.--1t--s-c-, ,-a-r_2_0_0_6_(_2_2_) __ ,._ 
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Im 1<,rnipf gegen die Na
zis bewiesen: sie wurden 
in Konzentralionslager 
deportierl . in denen sehr 
viele von ihnen ums Le
ben kamen. Sie haben 
es auch abgelellnt, sich 
zu der deutschen Her
kunft zu bekennen, und 
sie weigerten sich. die 
deutsche Volksliste zu 
unterzeichnen. 
Nach der Kriegszeit 
mussten die Posener 
Bamberger wahrend der 
kommunistischen Regie
rungszeit noch einmal 
viele Repressionen we
gen ihrer deutschen Ab

stammung ertragen. Sehr oft mussten sie ihre deutsche 
Herkunft verschweigen; auch nach der Wende 1989 
wollten sie nich! zugeben und dariiber often sprechen. 
dass ihre Vorfahren frankische Wurzeln besa~en. 
Heute erzahlen sie gern Ober ihre Geschichte und 
versuchen ihre genealogischen Stammbaume wie
derherzustellen. 

Die Kultur 

Die Ansiedler befassten sich zuerst so wie die pol
nischen Dorfbewohner hauptsachlich mit Ackerbau 
und Viehzucht. 
Heutzutage ist es ausgesprochen schwierig festzu
stellen, was sie von den polnischen Bauern unter
schieden hat. Beide ethnischen Gruppen, die Bam
berger und die ansassigen Bewohner der stadtischen 
Dorfer Posens vermischten sich ziemlich schnell 
miteinander. Was sie aus ihrer Heimat mitbrachten, 
betraf weniger die materielle Kultur, obwohl sie ihre 
neuen Hauser nach der bei ihnen herrschenden Sille 
bauen konnten. Das Wohnhaus selbst stand in der 
Rege! einzeln, getrennt von den seitlich und gegen
Ober befindlichen Wirtschaftsgebauden. Beinahe urn 
jedes Haus wurde ein Garten angelegt. 
Ganz sicher war die Ernahrungsweise anders. Die 
Bamberger a~en mehr Fleisch, besonders Schwei
nefleisch, und ihr Essen war abwechslungsreicher. 
Die polnische Bevolkerung der Vorstadtdorfer er
nahrte sich eher bescheiden, indem sie vorwiegend 
mit Mehlsuppe, Mehlklo~chen, Kltmen, Kartoffeln mit 
Quark und Grutze ihre Mahlzeiten zubereitete. 
Im Posener Dialekt sind zahlreiche Wórter vorhan
den, die wahrscheinlich ihre Quelle in den Nach
barschafskontakten und zugleich Essgewohnheiten 
haben (z. B. redyski (Radieschen), plyndze (Plinsen) 
oder szneka z glancem (Hefegeback mit Zuckerguss) 
und kwirlejka (Quirl)). 
lhre Bauernhófe waren schón gepflegt, sauber, adrett 
und mit vielen Blumen urn das Haus herum bepflanzt. 
Spater, ais die stadtischen Dórfer immer mehr an die 
Stad! angeschlossen wurden, Obten die Bamberger 
auch andere Berufe aus: Sie bauten Mietshauser und 
griindeten Untemehmen verschiedener Branchen und 
Geschafte (Familie Deierling, Andrzej Aumiller - Gar
tenanbau), sie bekleideten wichtige Amter und sie spiel
ten dadurch eine immer gró~ere Rolle in der Geschich
te der Siadł und des Landes (Krzysztof Skubiszewski). 
Unter den Nachkommen der Bamberger befanden sich 
bekannte Architekten, Geistliche wie Juliusz Paetz. 
Julian Walter und Józef Bajerlein (ein Missionar) und 
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KOnstler (die Arcllllektenfamilie Leilgebers d . ie S ł 
spielerin Maja Komorowska oder der Bildha c 1:Ju-
Schneider). uer Anior11 

Bamberger Tracht 

Die Trach! splelte hauptsachlich bei den Fr 
sehr gro~e Rolle. Sie wurde jedoch nicht :~:n 8Ine 
berg mitgebracht , sondern entwickelte si h Bani. 
den Einflussen von verschiedenen Volkstra ~ unter 
Obeńranken , der Lausitz, dem Lebuser łan~ i~n aus 
kie) , Sachsen, Gro~polen und der Biederme· Ubus. 
Jede Frau besa~ mindestens 14 zweitei lige iermode. 

. , aus Ro k 
und Jacke bestehende Kleider (darunter e· . c 

. . . rn~eĄ 
beitskle1der). Jedes d1eser Kleider war fur be . r-. stimn,1 Fesle vorgesehen und die Bambergerinnen acht e 
sehr genau darauf, welches Kleid, in welche Feten 

r arb 
zu welchem Fest getragen wurde. Es gab vier . e 
ge Feslkleider, die sich von der Farbe her unterwichti-

k 
. t d „ sch1e den: armInro , smarag grun , saphirblau und . · 

bzw. cremefarbig mit blumigem Muster. Ais fe t~ei~ 
Kopfbedeckung trugen die jungen Frauen da! iche 
„Kornetf, eine rr,iit Kunstblumen, Flittern , farb~ot 
Bandem, hauptsachlich bunten Federn und d" g n 

„ unnen 
Plattchen geschmuckte Haube. Die Bekleidun 

. h . 9 der 
Bambergenn war se r Imposant (allein der Rock be. 
stand aus v1elen Stoffsch1chten) und sie wurde 

h k 
. . h auch 

mit Stolz und c ara tenstIsc em HOftgang getra 
Und weil sie so auffallig und faszinierend war h gt· 
sich auch die polnischen Bauerinnen eine a'hn~ic~: 
Bekle1dung wgelegt; daher nannten sich spater alle 
Dorfbewohnennnen Bambergerinnen (bamberki ) 

Die Bezeichnung „Bamber" 

Weil die Bamberger das Land bewohnten, nannte ma 
mit der Zeit alle Dorfbewohner "Bamber". Und auch m~ 
der Zeit wurde diese Bezeichnung immer mehr nega-

BAMsERKA•DwKJ.w.. Arn,wocr IN Pomm tiv gefarbt. Das 

Literaturverzeichnis 

Wort „bamber" 
wurde zu einem 
Schimpfwort fur 
die einfachen 
Menschen. die 
sich ais nicht 
besonders intel
ligent erwiesen 
(aber aft reich 
waren) oder 
aber aut dem 
Lande wohnten. 
Diese Vorurtei
le gelten noch 
heute in der 
Gesellschaft, 
aber allmahlich 
gewinnt dieses 
Wort wieder 
ihre urspriingli
che Bedeutung. 

Paradowska M., Bambrzy, mieszkańcy dawnych wsi Poznania, 

Poznań 1998 

Paradowska M., Poznań . Bamberger Spuren, Wydawnictwo 

Miejskie. Poznań . 2002 

Paradowska M„ O historii Bambrów inaczej. Wydawnictwo 

Miejskie, Poznań . 2003 

http:/.'www.city.poznan.pl/barnbrzy ' 
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tN otESER AUSGABE 

,..0woRT ... 
fRE WABOHU - Dieser Ausd~ck bedeutet Winwarr. Cl!a-

roHU . ourcMinander. SeInen Ursprung hat er in der 

0s, vólhg~s r Schopfungsgeschichte (1 . Moses 1. 2) steht: 

Sit>eł : tn Eerde war wust und leer.'' Im Hebraischen (Urtext 

,u11d .d,eł ) bedautet wilst und leer ..tohu wa vohu" (Wortłich : 
der B1be e" 
_wosle und Od ). 

PtELSATZE: Wahrend in _der Politik Chaos herrscht, 

sEtS . 
1 

die aorse von dem he1lłosen Tohuwabohu in Berlin 

IH~st sic , D Ti I b I . . . 
~- t,eeindrucken. / as o wwa o w urn die Mini-Jobs hat 

n1chl in Ende - der Bundestag verabschiedete die um

endlłc~e eRefonn. / Nach dem R0cktritt des Ministers herrsch

st~tted Regierung ein groBes Tolwwabolw. 
te 111 er 

GERICtff.. . . . 
sESPATZLE (schw_ab1sch) - Die Kombmation aus Nu-

KA Kase und Rostzw,ebełn schmeckt łecker und ist schnelł 
deln, ·,tel Appetit bekommen? Bei „Chefl<.och" (http://www. 
zubere · . . 

fk 
eh de) gibt es d1eses und ca. 44.000 weItere Rezepte. 

che O · . 1 
Viel spal1 beIm Kochen. 

STORISCHE EREIGNISSE (Januar) .. . 
~I Im Alter von 76 Jahren stirbt Wilhelm Busch ( .. Max und 

Moritz") am 9. Januar 1908. 

15_ Januar 1919: Die Spartakistenfuhrer Rosa Luxem

burg und Karl Liebknecht werden in Berlin von Angeho

rigen der Gardekav~lłerie-Sc~utze_ndivision ermordet. .. 

• lB. Januar 1993: m,t „Focus erhałt Deutschlands poht,

sches Wochenmagazin „Der Spiegel" Konkurrenz. 

• 25_ Januar 1911 : Im Dresdner Opernhaus wird die heite

re Oper „Der Rosenkavalier" (Richard Strauss) urauf-

gefuhrt. 
Am 28. Januar 1900 wird in Leipzig der Deutsche FuB-

ballbund (DFB) gegrundet. 
• 30. Januar 1933: Adolf Hitler, Fuhrer der National

sozialistischen Deutsche n Arbeiterpartei, wird von Reichs

prasident Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. 

➔ http ://www.kalenderblatt.de) 

ZITAT ... 
„Im Alter sind wir der Schmeichelei viel zuganglicher ais 

in der Jugend." (Marie von Ebner-Eschenbach , Schriftstel

lerin .. . ) 

MARIE VON EBNER-ESCHENBACH - Die osterreichische 

Schriftstelłerin wurde am 13.09.1830 auf SchloB Zdislawic 

(Mahren) geboren und starb am 12.03.1916 in Wien. lhre 

bekannteste Novella heiBt Krambambuli (ein alkoholisches 

Getrank; ursprunglich: Danziger Wacholderschnaps). 

FALSCHER FREUND ... 
DER DIWAN = otomana: dywan = der Teppich 

,Auf dem weichen Diwan liegt eine schwarze Katze ... 

(Na miękkim otomanie leży czarny kot) 

MINISTERIN ... 
URSULA VON DER LEYEN (CDU). Bundesministerin fur Fa

milie. Senioren, Frauen und Jugend - Geboren wurde sie 

am 8. Oktober 1958 in Brussel. Sie ist verheiratet und hat 

SPRACltl-ECKE 
sieben Kinder (und ist damit vielleicht ein gutes Vorbild fur 

die Deutschen - Slichwort Oberalterung der Gese lł schaft 
und Geburtenr0ckgang). 

➔ http://www.bundesreg1erung.de/rog lcrung/ 

/bunctoskabinett-, 12434/ursu la-von-dcr-leyen.htm 

INTERNETSEITE .. . 

➔ http://www.doutsche-kultur-lnternational.de/ 

(lnformationen Ober Projekte und Programme, die den inter

nationalen Sprach- und Kulturaustausch fordem etc.) 

VILLA KUNTERBUNT 

Das Wort des Jahres 2005: Bundeskanzlerin 

Die anderern Favoriten waren: Wir sind Papst / Tsunami I 

Heuschrecken / Gammelfleisch / Jamaika-Koalition / hoyzern 

/ suboptimal / Telenovela / FC Oeutschland 06 

Das Unwort des Jahres 2005: 
Entlassungsproduktivitat 

Bedeutung: gleich bleibende oder gesteigerte Produktions

leistung, nach der Entlassung zahlreicher Mitarbeiter. 

➔ Die Worter (und auch Unworter) der letzten 

Jahre kann man hier finden: 
http://www.gfds.de/woerter.html 

Kleines Quiz fur Schi.iler/Studenten 

Gesetzliche Feiertage in Deutschland (2006) in allen Bun

deslandern (Aufgabe: die Daten mit den entsprechenden 

Tagen verbinden): 

01.01. Chństi Hm,metfahrt 

14.04. Pfingstmontag 

16.04. Maifeiertag 

17.04. Zweiter Weihnachtsfeiertag 

01 .05. Kańreitag 

25.05. Ostermontag 

04.06. Tag der Deutschen Einhe1t 

05.06. Neujahr 

03.10. Ostersonntag 

25.12. Pfingstsonntag 

26.12. Erster Weihnachtsfeiertag 

Wer nich! selbst auf die Losung kommt, findet sie hier: 

➔ http ://www.feiertage-news letter.d1: /deutsch land/ 

/gesetz-l iche.html 

Kulturelle Hohepunkte in Deutschland (2006) : 

1. Berlinale (9. - 19. Februar) 
➔ http://www.berlinale.de 

2. Leipziger Buchmesse (16. - 19. Marz) 

➔ http://www.leipziger-buchmesse.de 

3. FuBbalł-WM (9. Juni - 9. Juli) 
➔ http://wm2006.deutschland.de 

4. Karl -May Festspiele (1 . Juli - 1 O. September) 

➔ http:l'www.karl-may-spiele.de 
5. Oktobeńest (16. September - 3. Oktober) 

➔ http . 1/www.oktobeńest.de 
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LNOPO.IJKI ZJAZD P/NJN 

o ' ~ 
K1W(6W 23 - 25 nERPNIA 2006 R. 

L. h · teresowt1nych członków PSN]N .IKOOD.1 ~@ K1t1ł.otDft ffltl %4t2:C%"' zatJmsić wszyst,c1c. zam K L L, O J'd . I SWl:iV4" :r • · - . .L. •zowany przez ra"ow.r,a u, z,a uXJ~Zja,dNi,Ja,ycielifrzykaNitmttaaegozorga111 . . db d . . · A f . M .di. 7 ,ka Nitmieckiego. Uro,-zysta mauguraqa o r zie Hf w u i M~~~mm,a Ollt%Y:, IJ('.o/ .• 
10 

()(} W astępnych dniafh oferujemy uczestnik.om Jfudytoriłun Maximum 2.1.08.2006 o godzm,~ · . · , 11 
• • • • ca częfć nieoGcjalna. ,ukialw r6i.norodnych warsztatach. Prz.ewidzuma;est rowmez ,ntemu;ą ~•· 

Zpov.'o:i:anirm 
Ki,miltl Org,,niu«Jjny qazt/11 

. • "-L--k· Od&ialu PSNJN: PNignm Zja2dll, karta fłbaenia Z1111jduj4 aię na ltl'Onlc miernc1owq '"""" ... _,ego ~lub1111aootc gl6wncj StoWU')'IZffli• www.dcurach.info.pl. 

EŹDZIE PSNJN W KRAKOWIE ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W X OGÓLNOPOLSKIM ZJ 
w dniach 23 - 25 sierpnia 2006 r. 

Nazwisko i i mię: Adres : ... ... .. ... .... ... ··· ········· ·················· ··· ······ ··············· ··· 

e-mail : telefon : ............... . członek Oddziału PSNJN w ...... .......... .. . .... ... .. ... .. .. . .. 

Proszę o rezerwację noclegu (zakreśl kwadrat przy wybranym punkcie) 

O 22/23 sierpnia O 23/24 sierpnia O 24/25 sierpnia 

Wyżywienie: 
. . . 22 sierpnia 2006 uczestnicy mają zapewnioną kolację . W cenie noclegów zawarty jest koszt całodziennego wyzyw1enia . 24 sierpnia 2006 zapraszamy uczestników zjazdu na bankiet. 

Uczestnicy Zjazdu , którzy chcą zjeść: obiad 25.08.2006 proszę zakreślić kwadrat O suchy prowiant w tym dniu we własnym zakresie. 25 sierpnia 2006 obiad 

Załączam dowód wpłaty 150 zł na konto ZG PSNJN Warszawa, z dopiskiem „Zjazd" : 
Nr konta 34 1020 1169 0000 8302 0090 4623 

data podpis 

Prosimy o przesianie powyższego zgłoszenia pod adres: PSNJN Oddział w Krakowie, V LO im. Augusta Wilkowskiego ul. Studencka 12. 31 -116 Kraków z dopiskiem Zjazd do dnia 21 czerwca 2006 r. z załączeniem opłaty konferencyjnej w wysokości 150 zł . Uczestnicy nie korzystający z nodegów wooszą opłatę 50 z!. Po 21 czerwca 2006 r. opłaty wzrastają o 50 zł każda , tj . 200 zł pełen pakiet i 75 zł bez noclegów z wyżywieniem . Spóżnione zgłoszen ia przyjmować będziemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2006 r. Zwracamy uwagę na to, że liczba uczestników jest ograniczona. Kierując się doświadczeniem z poprzednich zjazdów i wnioskami z ich ewaluacji jesteśmy zmuszeni wyznaczyć limit zgłoszeń na 400 osób. Po otrzymaniu lej liczby zgłoszeń natychmiast ogłosimy to na stronie internetowej zjazdu : www.heder.com.pl/psnjn/ Prosimy o sprawdzenie przed wysłaniem zgłoszenia . W pierwszym tygodniu sierpnia na krakowskiej stronie internetowej zostanie podana lista zakwalifikowanych uczestników i inne informacje. Potwierdzenia pisemne nie będą wysyłane na adresy domowe uczestników. 
W związku z koniecznością dokładnego zaplanowania wydatków i koniecznością oszczędnego postępowan ia z finansami bardzo prosimy o dokładne przemyślenie i zaznaczenie tego, z czego rzeczywiści e będziecie korzystać . Za zamówienia musimy płacić niezależnie od ich wykorzystania. Organizatorzy nie zwracają opiaty konferencyjnej w wypadku rezygnacji z udziału w Zjeżdzie . 
Po przyjeżdzie do Krakowa należy zgłosić się do Biura Zjazdu w siedzibie Zarządu Oddziału w V LO im. Augusta Witkowskiego ul. Studencka 12, 31 -116 Kraków. W Biurze Zjazdu otrzymacie teczkę z materiałami , będziecie się mogli zapisać na warsztaty (przychodząc wcześniej zapewniaae sobie większy wybór). Biuro będzie czynne 22 sierpnia 2006 r. od godziny 10". 
Zgłoszenia i dowody wpłaty można przesiać drogą elektroniczną do Barbary Szymoniak na adres: b.szymoniak@wp.pl lub pocztą na adres biura zjazdu. 
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geni@I kompakt 
Sprawdzony podręcznik w SUPERcenie! 

Klasa I 

Klasa li 

Klasa Ili 

Klasa I 

Klasa li 

Klasa Ili 

Gimnazjum - język niemiecki od podstaw 
2 lub 3 godziny w tygod111u 

1. semestr: geni@I kompakt 1a 

2. semestr: geni@I kompakt 1 b 

1. semestr: geni@I kompakt 2a 

2. semestr: geni@I kompakt 2b 

1. semestr: geni@I kompakt 3a 

2. semestr: geni@I kompakt 3b 

geniOI A1 

geni@IA2 

Gimnazjum - język niemiecki z kontynuacją po szkole podstawowej 
2 lub 3 godziny w tygod111u 

1. semestr: geni@I kompakt 2b 

2. semestr: geni@I kompakt 3a geni@I A2 

1. semestr: geni@I kompakt 3b 

2. semestr: geni@I 81 

1. semestr: geni@I 81 

2. semestr: geni@I 81 

Poziom A2 

Poziom A2 

Poziom 81 

rn ~!'!,g!'~eidt 
www.langenscheidt.pl 
księgarnia internetowa - 15% rabatu 

tel. (22) 44 08 383-4, 44 08 386-7 



NOWOSCI 2006 

Z?rćwro dla ro2.poczyna1acych, jak t kontynuujących 
.12 \.J~ę 1ezvl,,,a ,... ·emieck1ego 

IJ eam Deutsch to : 

fektywne nauczanie - czytelna struktura, 

równomierna progresja, różnorocłne typy 

ćwiczeń 

t rakcyjna forma - przejrzysty układ graficzny, 

młodzieżowy styl ilustracji , przyjazna 

kolorystyka m otywujące treści - aktualna, młodzieżowa 
tematyka, autentyczne teksty, żywy język, 
elementy Landeskunde, 

4 tomy, każdy na jeden rok nauki przy 
2-3 godzinach tygodniowo, interaktywny 
CD-ROM gratis do każdego zeszytu ćwiczeń 

Pierwszy podręcznik uwzględniający 
doświadczenia nowej matury 2005 

Direkt to: 

- pełen katalog tematów maturalnych 

- trening maturalny od pierwszej lekcji 

- bieżąca kontrola realizacji zadań 
maturalnych w·tormie portfolio maturalnego 

- podział na semestry (dwa tomy na rok) 

- CD gratis do każdego podręcznika 

- atrakcyjna cena 

Wydawnictwo LektorKlett 
ul. Polska 114, 60-401 Poznań, tel. 061 84 96 201, 

faks 06184 96 202, e-mail : lk@lektorklett.com.pl 

www.lektorklett.com.pl 

Team •· 
~ .. 
~ ... "' -

~· ,, 
• -✓ 

1re t 
~od!ęcznik z ćwicze~iami do Języka niem,eck,ego 

t), idi@@li~ 

LektorKlett 
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