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Podręcznik a motywacja do nauki języka obcego na przykładzie 

podręcznika „Niemiecki nie jest trudny. Ćwiczenia dla osób 

podejmujących pracę zawodową” 

 

The paper compiles comments concerning the coursebook motivating factors in the language 

learning process. The authors have designed a coursebook, entitled "German is not difficult“. 

Exerises for people starting their professional career",  to meet the second cycle students' 

expectations. This paper presents the feedback provided by the students who have used this 

coursebook for two years as well as  conclusions on how to work with the coursebook designed 

for the specific target group. 

 

Wstęp 

         Motywacja jest w dzisiejszych czasach słowem – kluczem. „Jakiejkolwiek definicji 

motywacji byśmy nie wybrali, dotyczy uzasadnienia ludzkiego postępowania. Analizujemy to 

w nas i wokół nas, co powoduje, że zachowujemy się tak, a nie inaczej.”1 (Sprenger, 1993) W 

przypadku nauczania i uczenia się języka obcego chodzi o stymulację uczącego się do włożenia 

wysiłku w opanowanie języka. Zdaniem autorek jednym z wielu czynników motywujących 

może być podręcznik. By zachęcić studentów Uniwersytetu Ekonomicznego autorki podjęły 

próbę napisania skryptu do nauki niemieckiego „na miarę”,  dopasowanego do ich potrzeb, a 

następnie przeprowadziły badania, w jakim stopniu podręcznik może być czynnikiem 

motywującym.  

 

 

 

                                                           
1 Sprenger, R., „Mythos Motivation”, str. 17 
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I. Czy podręcznik może motywować do nauki języka obcego? 

         W fazie wstępnej autorki zapytały studentów, jakie czynniki ich motywują, a co 

demotywuje do nauki języka niemieckiego. W poniższej tabelce zostały zestawione odpowiedzi 

osób ankietowanych w kolejności alfabetycznej: 

Czynniki motywujące Czynniki demotywujące 

interesujące tematyka 

interesujące zajęcia 

jasne zasady oceniania 

kompetentny, zaangażowany lektor 

możliwość komunikacji  

przydatność nauczanych tematów w życiu 

prywatnym i zawodowym  

różnorodność ćwiczeń 

 

 

brak możliwości komunikacji w języku 

obcym 

koncentracja na zagadnieniach 

gramatycznych 

kurczowe trzymanie się podręcznika 

monotonne zajęcia 

tematyka zajęć oddalona od potrzeb 

studentów 

zbyt trudne teksty 

 

Źródło: opracowanie własne 

Podobne czynniki motywujące wymienia Berndt (2002) w artykule „Motivation ist nicht 

statisch – Motivation ändert sich” w czasopiśmie „Fremdsprache Deutsch” 26 poświęconemu 

motywacji na zajęciach języka obcego. Często to osobowość nauczyciela decyduje o tym, że 

uczeń/ student czuje się szczególnie zmotywowany do nauki jakiegoś przedmiotu. Dotyczy to 

też języka obcego. Następnym czynnikiem wymienionym przez  Brendt jest zdobycie uznania 

– jeśli dobrze wypadamy na tle klasy lub grupy zyskujemy prestiż w oczach otoczenia. 

Kolejnym czynnikiem, który motywuje jest możliwość rozwoju zawodowego – chcemy się 

uczyć tego, co zapewni nam lepszą przyszłość zawodową – lepszą posadę, awans lub poprawę 

warunków finansowych. Kolejnym czynnikiem wymienionym w artykule Brendt jest chęć 

odnoszenia sukcesów, np. zdanie kolejnego egzaminu lub zdobycie dobrej oceny.  

Czy wymienione czynniki motywujące mają jakikolwiek związek z podręcznikiem wiodącym 

podczas kursu? Na to pytanie można odpowiedzieć jedynie twierdząco. Według podręczników 

tworzy się najczęściej sylabusy, czyli to podręcznik decyduje o tematyce kursu. Podręcznik 

decyduje też o trudności materiałów, na których opiera się kurs i w dużej mierze o atrakcyjności 
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kursu. Podręcznik jest „narzędziem nauczyciela” 2. Według Neunera (1998) to właśnie 

podręcznik „decyduje jak żaden inny czynnik o tym, co się dzieje na lekcji języka obcego”3.  

Gąsiorek, Krzyżek,  Synowiec (2010) stwierdzają, że „zgromadzony w podręczniku materiał 

rzeczowy i proponowane ćwiczenia powinny zmierzać do rozbudzenia zainteresowań uczniów,  

do zdobywania wiadomości  i umiejętności oraz do rozwiązywania problemów, a zatem 

spełniać funkcję motywacyjną”.4 

Na  możliwe demotywujące aspekty oddziaływania  podręcznika w procesie dydaktycznym 

zwraca uwagę Iluk (2013) opierając się na ankietach przeprowadzonych wśród  uczących się 

języka niemieckiego.” Za demotywujące czynniki uznano: nudne teksty (56,8 proc.), zbyt dużo 

gramatyki (41,9 proc.).  Jeśli więc treść tekstów jest dla uczniów mało atrakcyjna pod 

względem poznawczym, to trudno oczekiwać, aby miały one walor motywujący. Natomiast z 

odpowiedzi na pytanie o rzeczywiście stosowane środki dydaktyczne wynika, że najczęściej 

używa się:  podręcznika (60,8 proc)”5 

O korelacji pomiędzy podręcznikiem a motywacją lub jej brakiem wspomina Karppinen (2005) 

„różnice w poziomach motywacji uczniów mogą mieć swoje źródło w stosowanych 

podręcznikach. Jeśli uczniowie korzystają z podręczników, w których teksty są zbyt trudne, a 

ćwiczenia nudne  zaobserwowano wyraźny spadek motywacji”.6 

Bez wątpienia można więc odpowiedzieć twierdząco na zadane w śródtytule pytanie. 

Podręcznik jest istotnym czynnikiem motywującym. 

 

II. Poszukiwanie podręcznika na studia magisterskie 

         Autorki wraz z innymi osobami z Zespołu Języka Niemieckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie od lat borykały się z problemem wyboru odpowiedniego 

podręcznika na lektorat na studiach magisterskich. Jakie uwarunkowania muszą być spełnione, 

by podręcznik sprostał wymaganiom władz jednostki oferującej lektoraty języków obcych oraz 

                                                           
2Buhlmann, R. „Lehrwerksanalyse und Lehrwerksbeurteilung, str. 13 
3 Neuner, G. „Lehrwerkbegutachtung für die Praxis: die Lehrstoff-, Lehrer- und Lernerperspektive“, str. 8 
4 Gąsiorek K., Krzyżyk D., Synowiec H.,  Funkcje i struktura oraz język podręczników  do kształcenia 

zawodowego. Przewodnik dla autorów i wydawców. str. 19 
5  Iluk J., Jak (de)motywujemy uczniów na lekcjach języka niemieckiego?  str.68 
5 Karppinen, M. Lernmotivation der Deutschlernern in der gymnasialen Oberstufe in Finnland. 

  Eine Vergleichsstudie über die Motivation der A – und B3-Deutschlernenden.  str.101 
6 Karppinen, M. Lernmotivation der Deutschlernern in der gymnasialen Oberstufe in Finnland. 

  Eine Vergleichsstudie über die Motivation der A – und B3-Deutschlernenden.  str.101 
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studentów studiów magisterskich? Liczba godzin lektoratu wahała się w ostatnich latach 

między 18 a 60 godzin. W roku akademickim 2016/17 było to 60 godzin na studiach 

stacjonarnych i 36 godzin na studiach niestacjonarnych.  Decyzją kierownictwa Centrum 

Językowego w ofercie znajdą się kursy  od poziomu B1+. Studenci sami deklarują swój poziom 

językowy, co oznacza, że ich samoocena nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu, czego 

konsekwencją  są  grupy niejednorodne. Około 80% studentów studiów magisterskich podjęło 

już pracę i oczekuje, że dzięki umiejętnościom, które zdobędą na lektoracie polepszy się ich 

sytuacja w firmie bądź na rynku pracy. Oczekiwania większości dotyczą rozwoju umiejętności 

potrzebnych w życiu zawodowym. Analizie poddano podręczniki do nauczania języka do celów 

zawodowych dostępne na rynku. Do analizy wybrano jedną z tabel zaproponowanych przez  

Buhlmann (2012) w „Lehrwerksanalyse und Lehrwerksbewertung”. Zawiera ona następujące 

kryteria: adekwatność celów nauczania, adekwatność tematów, adekwatność słownictwa, 

wybór tekstów, spektrum ćwiczeń, użycie mediów, zastosowanie form socjalnych, progresja, 

przystępność dla ucznia i nauczyciela, ekonomia nauczania oraz profesjonalizm edytorski. Przy 

analizie uwzględniono też kryteria znajdujące się  na stronie 

https://womgorz.edu.pl/files/File/Doradztwo_metodyczne/Wybor_programu_i_podrecznika[1

].pdf. Znajdują się tam między innymi jeszcze takie kryteria jak: nowoczesność podręcznika w 

porównaniu do już istniejących oraz jego cenę. Pod uwagę wzięto następujące podręczniki 

„Deutsch am Arbeitsplatz” wydawnictwa Cornelsen, „Im Beruf” wydawnictwa Hueber, 

„Kommunikation in der Wirtschaft” wydawnictwa Fraus, „DaF im Unternehmen B1” 

wydawnictwa Klett, „Geschäftliche Begegnungen B1+” wydawnictwa Schubert. Właściwie 

każdy z tych podręczników spełnia większość kryteriów podanych przez Buhlmann, ale też 

każdy z nich oferuje materiał na dużo większą liczbę godzin niż ta, którą jest oferowana dla 

studentów studiów magisterskich  . Cena tych podręczników wynosi więcej niż 100 złotych, 

czyli z góry można założyć, że niewielka część podręcznika zostanie zrealizowana w ramach 

zajęć oraz że większość studentów ze względu na wysoką cenę podręcznika nie kupi. Dlatego 

nie wybrano żadnego z nich. Opracowano curriculum obowiązujące na ten kurs i korzystano z 

materiałów pochodzących z różnych podręczników. Ponieważ posługiwanie się kopiami było 

dość uciążliwe autorki podjęły wyzwanie napisania podręcznika uwzględniającego  potrzeby 

konkretnej grupy studentów oraz uwzględniający liczbę godzin, jakie studenci mają do 

dyspozycji.  

 

https://womgorz.edu.pl/files/File/Doradztwo_metodyczne/Wybor_programu_i_podrecznika%5b1%5d.pdf
https://womgorz.edu.pl/files/File/Doradztwo_metodyczne/Wybor_programu_i_podrecznika%5b1%5d.pdf
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III. Skrypt „Niemiecki nie jest trudny. Ćwiczenia dla osób podejmujących pracę 

zawodową” 

         Skrypt składa się z dwóch części, a każda z nich zawiera 10 rozdziałów. Tematykę 

stanowią teksty (rozmowy, wywiady, e-maile itp.) o profilu ekonomicznym. Każdy temat jest 

realizowany na dwóch poziomach językowych. W części I teksty są odpowiednio łatwiejsze i 

odpowiednie dla studentów po kursie podstawowym, część druga  adresowana jest do  

studentów na wyższym poziomie językowym, co pozwala na dobór materiałów w zależności 

od poziomu grupy, a jednocześnie umożliwia zróżnicowanie zadań dla osób o wyższym i 

niższym poziomie językowym w przypadku grup niejednorodnych.  Tematyka tekstów, 

rozmów i wywiadów bazuje na sytuacjach autentycznych w kontekście  środowiska 

zawodowego, co stanowi doskonały punkt wyjścia do utrwalania i treningu zdobytych 

umiejętności językowych. Sytuacje komunikacyjne oraz ćwiczone słownictwo pozwalają na 

trening zastosowania języka w typowych  sytuacjach życia zawodowego lub uniwersyteckiego, 

np. opisywanie czynności charakterystycznych dla miejsca pracy, ustalanie terminów czy 

ubieganie się o pracę. 

Każdy z rozdziałów ma bardzo klarowny układ.  Zawiera materiał do czytania z odpowiednimi 

ćwiczeniami sprawdzającymi rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, materiał 

gramatyczny z ćwiczeniami jak również zdania do tłumaczenia w części zadanie domowe, które 

stanowią sprawdzian przerobionego materiału leksykalno- gramatycznego. 

Po każdym rozdziale autorki zamieściły słownik, co ułatwia uczącym się samodzielną pracę ze 

skryptem.  

Niewątpliwym atutem skryptu jest  dobór tematów (czas wolny, zawody, miejsce pracy, 

rozmowy telefoniczne, reklamacje, podróże służbowe). Identyczna tematyka zawarta jest 

zarówno w części I jak i II, przy czym stopień trudności jest dostosowany do odpowiedniego 

poziomu językowego (A2, B1), co umożliwia indywidualny dobór zadań dla studentów. 

Zawartość merytoryczna tekstów przygotowuje studentów do działania w miejscu pracy i 

stanowi znakomity punkt wyjścia do rozmów i dyskusji. 

Skrypt uwzględnia w należytych proporcjach wszystkie sprawności językowe tzn. czytanie ze 

zrozumieniem, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienie. Elementem uzupełniającym są 

nagrania w formacie mp3 , na których swojego głosu użyczyli studenci Uniwersytetu 

Ekonomicznego. Nagrania składają się z tekstów (rozmowy, wywiady) stanowiących zawartość 

podręcznika. Ponadto do podręcznika został przygotowany klucz z rozwiązaniami, który 

autorki przesyłają lektorom korzystającym z podręcznika na ich życzenie. Chodziło o 
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wyeliminowanie w przypadku „studentów wygodnych” możliwości odpisania pracy domowej 

z klucza. 

Podręcznik „Niemiecki nie jest trudny” jest przyjazny zarówno dla studentów jak i dla lektorów. 

Odpowiedni dobór zadań nie wymaga od prowadzącego wielogodzinnego przygotowywania 

zajęć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów (por., tabela 1) autorki podjęły próbę 

stworzenia jak największej ilości sytuacji komunikacyjnych. I nawet jeśli rzeczywistość 

tworzona na zajęciach języka obcego nigdy nie będzie w 100% autentyczna jak twierdzą  

Hunecke i Steinig (2013): „ Nawet jeśli na zajęciach dopasowanych do potrzeb 

komunikacyjnych uczących się i zorientowanym na praktyczne użycie języka powstaje 

problem braku „właściwej” atmosfery komunikacji: stworzono wprawdzie interesujące treści i 

tematy, ale ostatecznie, każdy wie, że „właściwie” chodzi jedynie o ćwiczenia na zajęciach 

języka obcego.”7 to zdaniem autorek jest to jedyna możliwość, żeby przygotować uczących się 

do działań językowych w rzeczywistości obcojęzycznej. 

 

IV. Praca ze skryptem „Niemiecki nie jest trudny. ”Ćwiczenia dla osób podejmujących 

pracę zawodową” 

         „Niemiecki nie jest trudny“ został wydany w roku 2015. Dwa roczniki na studiach 

magisterskich uczyły się do tej pory ze skryptu. Zanim zostanie przygotowane następne 

wydanie autorki chciały dowiedzieć się, jaka jest opinia studentów na temat skryptu. W tym 

celu w roku 2016 wśród 155 studentów przeprowadzono ankietę. W pierwszej części ankiety 

studenci odpowiadali na siedem pytań. Do wyboru mieli odpowiedzi: tak, raczej tak, raczej nie 

oraz nie. 

Poniższe wykresy ilustrują odpowiedzi na poszczególne pytania: 

                                                           
7 Huneke, H.-W., Steinig W. „Deutsch als Fremdsprache“, str. 124 
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Źródło: Wykres 1, opracowanie własne 

Studenci odpowiadali też na pytanie, w jakim zakresie lektorat w oparciu o skrypt przyczynił 

się do rozwoju ich umiejętności w zakresie słuchania, czytania, pisania, gramatyki oraz 

komunikacji. Ankietowani wybierali liczbę od 1 do 6, przy czym „1” oznaczało, że zajęcia w 

niewielkim stopniu przyczyniły się do rozwoju poszczególnych umiejętności, a „6” oznaczało, 

że w znacznym stopniu polepszyły się ich umiejętności. Po przeprowadzeniu ankiety dodano 

poszczególne wartości i podzielono je przez ilość osób. Poniższy wykres pokazuje, jak studenci 

widzą swój rozwój po ukończonym lektoracie. 

 

Źródło: Wykres 2, opracowanie własne 

Na koniec ankietowani odpowiadali na pytanie, czy podręcznik motywował/ motywuje  ich do 

(dalszej)  nauki niemieckiego. Jedna osoba odpowiedziała, że nie, dwie wybrały odpowiedź 
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raczej nie, a pozostałe odpowiedziały tak lub raczej tak. Poniższy wykres pokazuje poziom 

motywacji uczących się podczas lektoratu z podręcznikiem „Niemiecki nie jest trudny”.  

 

Źródło: Wykres 3, opracowanie własne 

Do tak pozytywnej oceny zajęć ze skryptem „Niemiecki nie jest trudny” na pewno przyczyniły 

się też inne czynniki, między innymi sposób prowadzenia zajęć przez lektora. Ale bez wątpienia 

można stwierdzić, że praca ze skryptem przygotowanym pod kątem potrzeb konkretnej grupy 

uczących jest czynnikiem dla nich motywującym. 

Podsumowanie 

            Buhlmann pisze o swoich obserwacjach poczynionych podczas kursów 

dokształcających dla nauczycieli języka niemieckiego jako obcego, że „ani nadzieje, ani iluzje 

w kwestii istnienia idealnego podręcznika nie umarły”.8 Pisząc skrypt „Niemiecki nie jest 

trudny” autorki również miały nadzieję, że piszą skrypt doskonały. Jak pokazały badania 

opracowanie jest oceniane dość dobrze, ale nie wszyscy czują się usatysfakcjonowani. Po raz 

kolejny upada mit o możliwości napisania podręcznika idealnego i potwierdza się  opinia, że 

„pisarstwo podręcznikowe należy do najtrudniejszych dziedzin twórczości naukowej”9. Ale 

można też odczuć satysfakcję, że po raz kolejny „Niemiecki nie jest trudny” zostaje wybrany 

jako wiodący na lektoracie na studiach magisterskich. I można mieć nadzieję, że po 

wprowadzeniu poprawek do kolejnego wydania uda się zmniejszyć dystans do ideału. 

                                                           
8 R. Buhlmann, str. 9 
9 G. Chomicki, Dylematy związane z opiniowaniem podręczników szkolnych str.15 
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