
dr hab. Maciej Smuk 
Uniwersytet Warszawski
Wydział Neofilologii – Instytut Romanistyki
Zakład Dydaktyki Języków Romańskich

Recenzja

Programu nauczania języka francuskiego jako drugiego 
w szkołach ponadpodstawowych: czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum

autorstwa dra hab. Radosława Kucharczyka (Warszawa, 2019)

Recenzowany Program nauczania języka francuskiego jako drugiego w szkołach ponadpodstawowych: 
czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum (dalej: Program) autorstwa dra hab. Radosława 
Kucharczyka jest skierowany do nauczycieli języka francuskiego szkół ponadpodstawowych, którzy 
realizują podstawę programową w wariancie III.2.0 (nauka drugiego języka obcego rozpoczyna się w szkole 
ponadpodstawowej) lub III.2 (kontynuacja nauki drugiego języka obcego z klas 7-8 szkoły podstawowej). 
Po przedstawieniu informacji o charakterze wyjściowym (rozdz. I) zdefiniowano w nim cele nauki 
języków obcych na III etapie edukacyjnym i zaprezentowano treści kształcenia (rozdz. II). Obszernie 
omówiono metody i techniki nauczania w odniesieniu do różnych kompetencji i zagadnień językowych 
(rozdz. III) oraz wybrane techniki ewaluacyjne (rozdz. IV). Dokument stanowi spójną całość, a jego 
lektura nie powoduje trudności – wszystkie uwagi teoretyczne sformułowano jasno i jednoznacznie, 
uzupełniają je liczne wskazówki praktyczne, które – zgodnie z moją oceną – stanowią najistotniejszy 
atut recenzowanego Programu. Zarazem są one przedstawione syntetycznie, co jest zrozumiałe w tego 
typu publikacji. Poniżej odniosę się do wszystkich rozdziałów Programu.

Informacje wstępne (rozdz. I) to – z jednej strony – zbiór wyjściowych i podstawowych informacji 
o Programie: nazwy aktów prawnych regulujących jego zapisy, prezentacja możliwych wariantów pod-
stawy programowej w szkole ponadpodstawowej, nakreślenie pożądanych warunków realizacji pro-
gramu itd. Z drugiej strony – w rozdz. I Autor poświęcił uwagę zasadom tzw. nauczania zadaniowego 
(approche actionnelle, task-based approach) i zdefiniował główne pojęcia tego nurtu, np. bardzo cenne 
jest wyjaśnienie różnicy między „konkurencyjnymi” terminami tâche / exercice / activité (zadanie / 
ćwiczenie / aktywność).

Cele kształcenia na III etapie edukacyjnym (Podstawa programowa III.2.0 oraz III.2) (rozdz. II) to prze-
gląd ogólnych i szczegółowych celów kształcenia w związku z zapisami nowej podstawy programowej 
(poziomy biegłości A1 i A2). Przedstawienie celów szczegółowych w formie tabelarycznej to słuszny 
zabieg. Cenna jest również możliwość łatwego porównania dwóch wariantów, tj. III.2.0 i III.2. 

Metody osiągania celów kształcenia (rozdz. III) to, bez wątpienia, najbardziej praktyczna, a jednocze-
śnie rozbudowana część Programu. Autor zamieścił tu wskazówki dotyczące praktyki dydaktycznej 
w odniesieniu do następujących kompetencji i zagadnień językowych: 
•	 rozumienie ze słuchu (1), 
•	 rozumienie tekstu pisanego/czytanie (2), 
•	 tworzenie wypowiedzi pisemnej (3), 
•	 tworzenie wypowiedzi ustnej (4), 
•	 współtworzenie interakcji ustnej (5), 
•	 współtworzenie interakcji pisemnej (6),
•	 przetwarzanie wypowiedzi/mediacja (7). 
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Dodatkowo zarysował zasady wyboru podręcznika wiodącego i dodatkowych materiałów dydaktycz-
nych (8). Cały rozdział – poprzez swój praktyczny charakter, wysoką jakość merytoryczną, a zarazem 
przejrzyste ujęcie treści (np. z punktu widzenia stosowanej nomenklatury, klarownych wyjaśnień czy 
jasnego oddzielenia różnych faz podczas rozwijania sprawności) – istotnie decyduje o wysokiej wartości 
całego Programu. Według mnie można dokonać transferu przedstawionych wytycznych na konkretne 
scenariusze zajęć z danym materiałem (np. nauka rozumienia). Część poświęconą interakcji ustnej zilu-
strowano ćwiczeniami, dzięki czemu sugestie stają się bardziej namacalne. 

Ocenianie osiągnięć i postępów ucznia (rozdz. IV) to syntetyczny przegląd różnych typów oceniania 
według ESOKJ. Jak w przypadku poprzedniej części, tak i w tym przypadku mocną stroną są przykłady 
ćwiczeń. Cenne jest także uwypuklenie kwestii dydaktyki postępu, kładącej nacisk na ocenę zaanga-
żowania i wysiłku ucznia, nie tylko rezultatu jego działań. Ważne są zamieszczone w rozdz. IV karty 
oceny: monologu ustnego, interakcji ustnej i wypowiedzi pisemnej. W związku z obowiązującą w dy-
daktyce tendencją do autonomizacji ucznia zawarto też przykładową tabelę samooceny postępów.

Konstruowanie scenariusza lekcji (rozdz. V) to swoista matryca konspektu lekcji, a także zbiór porad 
na temat jej optymalnego planowania i przebiegu. Na szczególne podkreślenie zasługuje zobrazowanie 
różnych celów za pomocą konkretnych przykładów oraz wypunktowanie klasycznych faz lekcji wraz 
z możliwym rozłożeniem czasowym (timingiem).

W Programie nie zapomniano o bibliografii, uszeregowanej według kompetencji i zagadnień języko-
wych.

Reasumując, Program nauczania języka francuskiego jako drugiego w szkołach ponadpodstawo-
wych: czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum autorstwa dra hab. Radosława Kucharczyka 
odpowiada wysokim wymaganiom merytorycznym i formalnym stawianym tego typu publika-
cjom. W sposób spójny i ciekawy łączy w sobie teorię z praktyką, stając się tym samym warto-
ściowym przewodnikiem praktycznych działań na lekcji języka obcego. Dzięki formie prezentacji 
zagadnień lektura programu nie sprawia nawet najmniejszej trudności. Niniejszym wydaję pozy-
tywną opinię kwalifikacyjną.
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