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Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr Aleksandry Maryniak pt. „Wpływ 

pojedynczych i dualnych form prezentacji tekstu obcojęzycznego  

na poziom jego rozumienia”  

 

 

Przedłożona do recenzji rozprawa poświęcona jest aktualnym zagadnieniom 

dotyczącym szeroko pojętej piśmienności (ang. literacy) – nie ograniczającej się do 

umiejętności czytania i pisania, ale definiowanej jako konstrukt wielowymiarowy, 

zbiór umiejętności pozwalających na rozumienie i konstruowanie treści 

umożliwiających efektywną komunikację w otaczającej nas rzeczywistości 

multimodalnej. Celem rozprawy jest określenie związku pomiędzy poziomem 

zrozumienia prezentowanych treści obcojęzycznych a formą ich prezentacji – jedno lub 

wielomodalną w kontekście nauczania/uczenia się języka angielskiego jako obcego. 

Autorka postrzega obecne pokolenie młodzieży jako pokolenie tzw. tubylców 

cyfrowych (ang. digital natives), sprawnie poruszających się w środowisku cyfrowym, 

obsługujących szereg urządzeń elektronicznych, które oferują dostęp do treści 

prezentowanych w różnych modalnościach i ich konfiguracjach. Za punkt wyjścia do 
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swoich rozważań Autorka przyjmuje założenie, że wszechobecna i niejako „oswojona” 

przez uczniów multimodalna prezentacja treści w otaczającej ich przestrzeni umożliwia 

lepsze zrozumienie prezentowanych treści obcojęzycznych niż prezentacja 

jednomodalna, a więc, w konsekwencji, wykorzystanie tego typu prezentacji treści w 

kontekście nauczania języka obcego prowadzić powinno do szybszego i lepszego 

opanowania tego języka. Przedstawiona do recenzji rozprawa stanowi rzetelną analizę 

teoretyczną omawianych zagadnień, popartą właściwie wykonanym przeglądem 

dostępnych wyników badań empirycznych, pozwalającym na osadzenie i uzasadnienie 

własnych badań na tym tle. Autorka wykazuje się dogłębną, płynącą również z 

doświadczenia zawodowego, znajomością dyskutowanych zagadnień oraz 

umiejętnością ich trafnej, krytycznej oceny.  

W sumie rozprawa liczy 275 stron, jest kompletna, zawiera wszystkie 

wymagane elementy, składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów zasadniczych (trzech 

teoretycznych i trzech odnoszących się do badań przeprowadzonych przez Autorkę) 

oraz bibliografii zawierającej 262 pozycje. Dobór, wykorzystanie i dokumentacja 

źródeł w tekście i w bibliografii jest prawidłowa, zgodna z wymaganym stylem 

dokumentacji źródeł (występują nieliczne usterki). Pracę uzupełnia spis rysunków i 

wykresów, spis tabel, spis skrótów, 8 załączników zawierających narzędzia 

wykorzystane do zebrania danych w badaniu oraz streszczenie w języku polskim i 

angielskim. Struktura rozprawy jest generalnie właściwa i logiczna, choć zakres i 

podział treści czy tytuły niektórych sekcji warto by dopracować. W pracy występuje też 

sporo (zbędnych) powtórzeń, co wbrew intencjom autorki nie czyni wywodu bardziej 

przejrzystym i zrozumiałym, ale raczej tworzy wrażenie redundancji. Poza tym wywód 

rozprawy jest spójny i sprawnie prowadzony, język na ogół poprawny, choć występują 

usterki stylistyczne.  

Celem pierwszych dwóch rozdziałów jest zdefiniowanie aparatu pojęciowego, 

przedyskutowanie konstruktów teoretycznych i zagadnień tworzących kontekst 

niezbędny do zrozumienia badania opisanego w późniejszych rozdziałach pracy. 

Rozdział pierwszy dotyczy piśmienności (ang. literacy), wielomodalności przekazu, 

multimodalnego środowiska cyfrowego, cyfrowych tubylców i imigrantów (ang. digital 

natives, digital immigrants) oraz wielozadaniowości (trybu pracy wielozadaniowej) 

(ang. multitasking). Rozdział drugi poświęcony jest charakterystyce poszczególnych 
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modalności, jedno i wielomodalnych form prezentacji tekstu w kontekście 

rozwojowym, edukacyjnym, szkolnym oraz pozaszkolnym. Autorka sprawnie porusza 

się wśród omawianych zagadnień, choć nie wszystkie decyzje i wybory związane z 

organizacją prezentowanych treści są dla czytelnika jasne, skutkują one pewną 

fragmentaryzacją treści i, w konsekwencji, powtarzaniem argumentów w kilku 

miejscach wywodu. Na przykład omówienie dualnego formatu prezentacji tekstu w 

kontekście szkolnym, z podziałem na argumenty za i przeciw w rozdziale drugim 

(sekcja 2.5) i swoisty „recykling” niektórych treści w rozdziale trzecim (sekcja 3.3.6.). 

Rozdział pierwszy, choć spełnia swoje założenia, również wymaga pewnej korekty pod 

względem przejrzystości, klarowności wywodu, doboru i organizacji treści. Niektóre 

tytuły sekcji wydają się być słabo uzasadnione, mało precyzyjne, a nawet 

dezorientujące dla czytelnika, który może spodziewać się nieco innych treści (np. 1.1. 

„Language acquisition” czy 1.5 „A foreign language classroom”).  

Na przykład podrozdział 1.5 „A foreign language classroom”, wbrew temu co 

zwiastować może jego tytuł, dość nieoczekiwanie i jednocześnie powierzchownie 

odnosi się jedynie do uczniów z dysleksją (którzy należą do grupy dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) (1.5.1 „SEN children”) i roli płci w uczeniu się 

(1.5.2 „Gender influence on learning”). Z jednej strony Autorka pomija szereg 

istotnych zagadnień potencjalnie relewantnych dla tego rozdziału i nie osadza dyskusji 

w kontekście nauczania języka obcego, a z drugiej do obu poruszonych tu tematów 

powraca jeszcze w dalszej części rozprawy, poświęcając im osobne sekcje w kolejnych 

rozdziałach (2.4.3 oraz 3.1). Zrozumiałym jest, że omówienie zagadnienia płci jako 

zmiennej potencjalnie mogącej wpływać na tempo i efektywność uczenia się, a 

zwłaszcza rozwijania piśmienności jest uzasadnione, gdyż Autorka weryfikuje rolę płci 

w swoim badaniu w kontekście oceny rozumienia tekstów obcojęzycznych 

prezentowanych przy pomocy pojedynczych i dualnej formy prezentacji tekstu. 

Niestety sposób organizacji i prezentacji tych treści wydaje się być mało przemyślany i 

nieco przypadkowy. Natomiast powierzchowne i pobieżne sygnalizowanie zagadnienia 

specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania (zwłaszcza brak dyskusji w 

odniesieniu do przyswajania języka obcego), pełne uproszczeń i uogólnień nie podnosi 

jakości rozprawy. Sam temat potencjalnie może stanowić znakomite uzupełnienie 

wywodu w odniesieniu do roli jedno i wielomodalnych form prezentacji tekstu w jego 



4 

 

rozumieniu i zapamiętaniu. Zrozumieć więc można tok myślenia, motywację i intencje 

Autorki dotyczące umieszczenia tych treści w pracy, wynikające z faktu, że w wielu 

badaniach potwierdzono pozytywny wpływ wielomodalnej (czy też wielozmysłowej) 

prezentacji na zrozumienie i przyswajanie materiału językowego przez osoby z 

dysleksją, zarówno w języku ojczystym, jak i obcym, jak również fakt, że uczniowie z 

dysleksją mogą (choć nie muszą) doświadczać trudności w uczeniu się języków 

obcych. A to z kolei niejako spójne ma być z wynikami badań Autorki, choć nie odnosi 

się ona do dysleksji w żadnym z pytań badawczych i hipotez, ale wydaje się, że czyni 

dość automatyczne założenie, że wszyscy uczniowie z dysleksją to słabi uczniowie 

(ang. LAG).  

Inną istotną kwestią jest nieprecyzyjne i zamiennie używanie terminów 

„specjalne potrzeby edukacyjne”, „specyficzne trudności w uczeniu się” i „dysleksja” 

czy też używanie terminów nie funkcjonujących w literaturze (np. special learning 

difficulties, str. 67). W literaturze międzynarodowej używa się różnych terminów na 

określenie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania o charakterze 

dyslektycznym, zależy to od wielu czynników, w tym od kraju i tradycji badawczej czy 

przyjętego modelu niesprawności. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym terminem 

oznaczającym ten typ trudności jest termin „dysleksja” oraz termin nieco szerszy, 

bardziej ogólny i opisowy – „specyficzne trudności w uczeniu się” (ang. specific 

learning difficulties; SpLD lub SLD), w odróżnieniu od uogólnionych trudności w 

uczeniu się. Istotne jest jednak, że do specyficznych trudności w uczeniu się zalicza się 

także zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), 

dyspraksję, dyskalkulię i syndrom Aspergera, które często współwystępują z dysleksją. 

Ponadto, wszyscy uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się należą do 

grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ang. special educational 

needs; SEN). Specjalne potrzeby edukacyjne (jest to najbardziej pojemny z 

omówionych tu trzech terminów) mogą wynikać nie tylko ze specyficznych trudności 

w uczeniu się, takich jak dysleksja, ale także z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym, zaburzeń komunikacji 

językowej, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych, trudności adaptacyjnych, a 

także ze szczególnych uzdolnień. Na co dzień nauczyciele obcują więc ze sporą grupą 
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uczniów, których potrzeby rozwojowe i edukacyjne są specjalne, ale nie oznacza to, że 

wszyscy ci uczniowie mają trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania 

czy uczeniem się języków obcych oraz że dla wszystkich preferowaną formą 

prezentacji treści będzie forma multimodalna.  

Rozdział trzeci rozprawy poświęcony jest krytycznemu przeglądowi i analizie 

badań empirycznych dotyczących pojedynczej i dualnej formy prezentacji tekstu w 

odniesieniu do wielu aspektów, na przykład ich wpływu na zrozumienie, zapamiętanie 

treści czy na poziom motywacji do uczenia się. Autorka trafnie dobiera i poddaje 

ocenie źródła, analizując wartość, ważność, implikacje do dalszych badań i praktyki 

edukacyjnej, ale także ograniczenia poszczególnych badań empirycznych. Dzięki temu 

wyłania się dość klarowny obraz stanu badań, potwierdzający brak jednoznacznych 

wniosków wynikający z często sprzecznych wyników badań, co utrudnia interpretację 

badanych zjawisk, ale jednocześnie potwierdza konieczność prowadzenia dalszych, 

precyzyjnych badań w tym zakresie. Wywód jest prowadzony kompetentnie, 

konsekwentnie i interesująco, ilustrowany jest tabelami zawierającymi syntetyczne 

ujęcie relacjonowanych badań.  

Kolejne trzy rozdziały zawierają raport i wnioski z przeprowadzonych przez 

Autorkę badań empirycznych, dotyczących związku i wpływu sposobu prezentacji 

(pojedynczej – czytanie lub słuchanie i dualnej – jednoczesne czytanie i słuchanie) 

tekstów obcojęzycznych na poziom zrozumienia prezentowanej treści w odniesieniu do 

uczniów słabych i dobrych w sytuacji testowania. Formuła raportu jest zgodna z 

ogólnie przyjętą konwencją. Autorka przekonująco uzasadnia wybór obszaru badań, 

prezentuje wyniki badania pilotażowego, a następnie omawia konstrukcję głównego 

badania quasi-eksperymentalnego. W badaniu pilotażowym przy pomocy modelu 

regresji jednozmiennowej potwierdzono związek pomiędzy wynikiem testu plasującego 

(określającego poziom opanowania języka obcego) i poziomem zrozumienia tekstu 

prezentowanego w sposób jedno (czytanie lub słuchanie) lub wielomodalny (czytanie i 

słuchanie). Najsłabszy związek wykazano dla czytania, a najsilniejszy dla prezentacji 

dualnej. Potwierdzono również założenie, że poziom zrozumienia prezentowanych 

treści zależy od sposobu ich prezentacji. Bazując na nieformalnej obserwacji i dyskusji 

z uczniami, Autorka proponuje również konkluzje dotyczące strategii radzenia sobie ze 

zrozumieniem tekstu prezentowanego w formie dualnej jakie stosują uczniowie lepsi i 
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słabsi. Ci pierwsi postępują zgodnie z instrukcją, a więc jednocześnie czytają i słuchają, 

podczas gdy ich słabsi koledzy skupiają się tylko na jednej (dla nich łatwiejszej) formie 

prezentacji, gdyż jednoczesne czytanie i słuchanie okazuje się dla nich zbyt trudne. Nie 

zanotowano istotnych różnic pomiędzy chłopcami i dziewczętami na teście plasującym.  

W badaniu głównym Autorka stawia sześć pytań badawczych oraz formułuje 

hipotezy, będące tentatywnymi odpowiedziami na te pytania opartymi na przeglądzie 

literatury i nauczycielskim doświadczeniu zawodowym Autorki. Opis metody 

badawczej zawiera wymagane elementy, w tym określenie zmiennych, charakterystykę 

uczestników badania, opis instrumentów badawczych wykorzystanych do zebrania 

danych, opis procedury badania oraz charakterystykę narzędzi statystycznych 

wykorzystanych do analizy danych. Pewne wątpliwości budzi sposób podziału 

uczestników badania na grupę uczniów dobrych językowo (ang. HAG) i słabych 

językowo (ang. LAG) poprzez przyjęcie (na podstawie różnic w uśrednionych 

wynikach testu plasującego), że jedna z trzech klas wybranych do badania jest istotnie 

lepsza niż dwie pozostałe. Sam fakt, że różnice pomiędzy nimi są istotne statystycznie 

nie uzasadnia takiego podziału. Odchylenie standardowe w obu tych populacjach jest 

znaczące, zmienność około 30%. Autorka przyjmuje założenie, że skoro w grupie 

lepszej większość uczniów uzyskała wynik wyższych od średniej, a w grupach 

słabszych większość uczniów uzyskała wynik niższy od średniej, to taki podział jest 

uzasadniony. Nie oznacza to jednak, że w grupie określonej jako lepsza (ang. HAG), 

nie ma uczniów ze słabymi wynikami i odwrotnie, w grupie słabszej (ang. LAG) nie ma 

uczniów z wysokimi wynikami. Autorka nie określa jaki wynik uznaje się za wysoki, a 

jaki za niski. Przyjęty przez Autorkę sposób podziału może wpłynąć na rzetelność 

wyników badania i ich interpretację. Być może warto było przyjąć określone kryteria 

punktowe (procentowe) i na ich podstawie przyporządkować uczniów do grupy 

słabszej i lepszej (bez względu na to, w której klasie szkolnej byli).  

Momentami niejasny jest opis metody badania, który z założenia powinien być 

na tyle dokładny i precyzyjny, aby można było na jego podstawie przeprowadzić 

replikację badania, na przykład w odniesieniu do wybranych tekstów i sposobu ich 

prezentacji w badaniu. Czytelnik może mieć tu pewne wątpliwości, bo z opisu 

procedury nie wynika jasno w jakiej kolejności były prezentowane teksty w każdej z 

grup, który z tekstów prezentowany był w którym formacie, czy dany tekst 
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prezentowany był w tym samym formacie we wszystkich grupach oraz czy dany tekst 

prezentowany był tylko w jednym formacie. Ponadto, o tym, że inni uczniowie 

uczestniczyli w badaniu pilotażowym i głównym, co jest istotną informacją, nie 

dowiadujemy się z opisu uczestników badania, ale dopiero przy okazji opisu metod 

analizy danych. Autorka używa też dość nieprecyzyjnych i niefortunnych określeń 

dotyczących wywiadu, który przeprowadziła z uczestnikami badania (np. „preference 

questionnaire”, „informal questioning resulted from a discussion with some of the 

students”). 

Analiza wyników przeprowadzona jest poprawnie, z wykorzystaniem 

właściwych narzędzi statystycznych. Potwierdzono istnienie statystycznie istotnych 

różnic pomiędzy słabymi i dobrymi uczniami w odniesieniu do wszystkich warunków 

eksperymentalnych, wykazując przewagę uczniów lepszych w zakresie rozumienia 

treści prezentowanych w formacie pojedynczym i dualnym. Interesującym jest fakt, że 

format dualny pozwolił na lepsze rozumienie treści niż pojedynczy tylko w grupie 

uczniów słabszych (różnice istotne statystycznie) i tylko w tej grupie potwierdzono 

istnienie statystycznie istotnej pozytywnej korelacji pomiędzy wynikami testu 

plasującego i testu rozumienia treści prezentowanych w różnych formatach. Uczniowie 

lepsi natomiast osiągnęli wyższe wyniki w zakresie rozumienia treści przedstawionych 

w sposób jednomodalny, ale różnice pomiędzy wynikami testów rozumienia treści 

prezentowanych w poszczególnych formatach nie były istotne statystycznie, nie 

wykazano też związku pomiędzy poziomem opanowania języka a poziomem 

rozumienia tekstu prezentowanego w różnych modalnościach. Wyjaśniając powyższe 

wyniki, Autorka spekuluje, podobnie jak w przypadku badania pilotażowego, że 

podczas dualnej prezentacji tekstu uczniowie słabsi mają tendencję do skupiania się na 

jednej z modalności, dostosowując zadanie do swoich preferencji i możliwości, 

podczas gdy uczniowie lepsi wykonują zadanie zgodnie z instrukcją, radząc sobie ze 

zwiększonym ładunkiem poznawczym. Trudno jednak uznać takie wyjaśnienie jako 

wystarczająco przekonujące, gdyż opiera je Autorka na odpowiedziach około 40% osób 

biorących udział w badaniu na jedno z dwóch pytań, które zadała im w czasie 

wywiadu. Dodatkowo wyniki, które prezentuje na stronie 190 odnoszą się do całej 

grupy, bez podziału na grupę uczniów słabszych (ang. LAG) i lepszych (ang. HAG), 

trudno ocenić więc czy w grupie 27% uczniów, którzy potwierdzili, że wykonali 
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instrukcję – czyli czytali i słuchali tekstu jednocześnie, są tylko uczniowie lepsi 

(należący do grupy HAG). Nie stosuje też Autorka żadnych formalnych narzędzi do 

zebrania danych na temat obciążenia poznawczego w trakcie wykonywania tego 

zadania.  

Wydaje się, że bardziej racjonalnym i uzasadnionym oraz częściej stosowanym 

w praktyce szkolnej (a także w czasie aktywności pozaszkolnych) jest wykorzystanie 

wielomodalnej prezentacji tekstu w określonych fazach lekcji niż w sytuacji 

testowania, nie ograniczającej się do formy dualnej (jednoczesne czytanie i słuchanie). 

Uczniowie mają więc ograniczone lub zerowe doświadczenie z formatem dualnym w 

sytuacjach testowania i egzaminowania, na co Autorka zwraca uwagę. Być może 

trening strategii radzenia sobie z takim zadaniem w czasie testu wpłynąłby na wyniki 

badania. Natomiast w odniesieniu do uczniów z dysleksją można traktować dualną 

formę prezentacji treści jako sposób dostosowania warunków i metod nauczania i 

testowania. W badaniu nie potwierdzono wpływu płci na rozumienie treści we 

wszystkich warunkach eksperymentalnych, w obu grupach uczniów.  

Uzyskane przez Autorkę wyniki badania stanowią istotny wkład w rozumienie 

roli formatu prezentacji treści na poziom zrozumienia tekstu w różnych grupach 

uczniów, choć wyżej należy ocenić część dotyczącą analizy ilościowej niż jakościowej. 

Dyskusja uzyskanych wyników prowadzona jest prawidłowo, w odniesieniu do 

poszczególnych pytań badawczych. Autorka generalnie wyciąga poprawne i 

uzasadnione wnioski, choć czasem ogranicza się do uproszczeń, wnioskując nieco na 

wyrost. Autorka również sprawnie i poprawnie uwypukla mocne i słabe strony swojego 

badania, świadoma mniej i bardziej oczywistych jego ograniczeń właściwie formułuje 

implikacje do dalszych badań, słusznie też zwraca uwagę na implikacje dla praktyki 

szkolnej, rekomendując szereg możliwych rozwiązań, technik i strategii, które z 

powodzeniem mogą być wykorzystane na lekcjach języka obcego. Autorka, jako 

praktyk, ma świadomość, że wymaga to sporych nakładów energii, zmiany 

przyzwyczajeń i przezwyciężenia szeregu obaw, na przykład tych dotyczących braku 

właściwych kompetencji i swobody w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii 

edukacyjnych przez część kadry nauczycielskiej, określanej mianem „cyfrowych 

imigrantów”. Pomijając nieliczne niedoskonałości konstrukcji samego badania i 

wyciąganych z niego wniosków, nie należy umniejszać jego wartości. Badanie jest 
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szczegółowe i wielowarstwowe, a jego wyniki uzupełniają wiedzę na temat wartości i 

roli sposobu prezentacji tekstu na jego zrozumienie w sytuacji testowej.  

Podsumowując, przedstawioną rozprawę oceniam pozytywnie i stwierdzam, że 

spełnia ona wymogi ustawowe i warunki stawiane pracom na stopień naukowy doktora. 

Wnioskuję tym samym do Wysokiej Rady o dopuszczenie pani mgr Aleksandry 

Maryniak do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

  

 

 

dr hab. prof. UŁ Joanna Nijakowska 


