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Zagadnienie błędow jęą,kowi eh topełnianych w języku polskim przęz
obcokrajowców, podejrrrowen w niniejsze.j r"oz"prar,vie, sytuuje ją "rł kręgu prac z lapsologii
poloni st y cznej - subdy scyp l iny gtr ctto Cydaktyki p cró u, naw,czej .

Pomysł napisania pracy wynii<a z d"oświac częnia iektorskiego pięcioletniego
nauczania JPJO w grupacŁi honrog,ni,;zn_veh pcd_ wzgiędeitl języka pierwszego
ukraińskojęzycznych. Wówczas tc zaulązazono, ia błęely językcwe pewnega rodzaju i typu są
popełnianę przęz studentów z Ukrainy w poiszezyżnie regularntę t nięzalężnie od poziornu
biegłości językowej. Oczywistym rvydawałc się. iz za rruiększośeią powtarualnych błędow stoi
zjawisko interferencji - transferu negatylvnego z języka prymarnego studentów. t\z{etodyka
stosowana w nauczaniu JPJO naszyc}r s"ludentó\v w zaderi sposob nie pozwalńa na walkę z
błędami interlingwalnynri, co więcej - proificwała umiejętności i sprawności, które dzięki
zjawisku interkomprehens-ii nie w_vn:agają Ł1 os*b ukrarnskłjęzycznych szczególnych
zabiegów dydaktycznych. Testowanie innych teclmik i typów ćwiczen w ramach zajęc
pozwoliło na upewnienie się, iz stuelen,Łór,,r lli<rainsi<ojęzyeznych należy nauczaó polszczyzny
inaczej niZ grupy heteroge nicznę pod u,zgiędem prymarnego systemu językowegc.
Zaznajomienie się zaś z bogatą Xiterafura przedrrriotu un,lozliwiło przekonanie się, iż
glottodydaktycy i lektorzy praktycy \^iyrezaXi podobiro spostrze żłnta od niemal 30 lat (na
gruncie JPJO, na gruncie językow światowych znałznię eiłuzej)" Pojawiło się zatem pytanie o
rozdźwięk pomiędzy św-iadomością żraiłŁ cłcbiemów grirp, wschodniosłowiańskich z
akwizycją polszczyzfty, a brakiełn prakivczlrye h razwtązaw v/ natlczaniu JPJO tych
odbiorcow.

Przekonaniu o konieczności stwoł"zenia rnetodyki szczegółowej navczania JPJO osób
ukraińskojęzycznych to-warzyszyła koniełzncść oipc.,viedzi na szłzegółowe pytania o zakres
problemow językowych Llkraińców w jezy,ł<u r:oiskirn. {_Istaiono takzę, że jedną z głównych
bolączek tych grup jest niska pcprarxincść gaffiet!łzna produ"kcjl językowej w JPJO
(gramatykalność). Odpowtedzią na posta,,vicne po-*ryzej pytanie mińa być szczegołowa
analiza zgromadzonych w autorskim Kornttsie błędów językowych. Postanowiono
skoncentrować się na błędach gramatyeznych: fieksyjnyc}r i składniov*ych (vłyłączająe - za
A. Markowskim - błędy słowotwórcze}.

Zgromadzono E62 prace pisemne róznegc typu, ?ł z nicłr wyekscerpowano 5958
gramatycznych błędow jezykowych, ktcre łastępni* poCdano podziałowi głównemu,
klasyfikacji szczegółowej, opiscr,vi ięzyŁłznav/czemil araz objaśnieniu (kryteria
l ingwi st y czne, p sycho l ingr,vi st;zc zftę 1 g 1 o tto i,v*d akĘl czne) .

W pracy dokonano ar"alizy zarcwnc,rakaścialł.ej, jak i ilośeicwe.j wyekscerpowanych
błędow. Z tej pierwszej wynikają inforłnacje ila ternat 3ęzykłznaw,czE tozsamości błędu
(czymjest, na czym polega, jaki modei systenrcwy iiiub regułę narusza) , ptzewńnie takze na
temat jego jakości glottodydaktycznej (ezy stanowi zagrażenle dla powodzenia kornunikac_ji,
w jakim stopniu) orazprzyazyn (na.jbarCzlej ucilwytną jest interflerencja międzyjęzykrłwa).
Z analizy ilościowej błędo-w poehodzą Calte p*zv,,alające na porównywanie liczebności
rażnych grup błędów: np. dane dotyezące iicze'bności danego typu błędu w danej grupie (np.
błędnej końcówki *-ąrn zamiast -o?n we *..,vszristkiei: ł;łędach.zv C" lm" rzęczownikow); danej
grupy błędów w całości wy,zszeg* rz etu ąnp" bł.;e!ao"^i, w C. inr. we wszystkich błędach
fleksyjnych tzeczov\Inika). hnaLiza ilościcrł/a pozwala takżę na okręślenie ltczby błędow
wynikających z mechanizmu transferu negeĘzwnegc -ź L1 vr całym korpusie, a takżę fta
określenie średnięgo zagęszczęnie błęd.ami prac ;:isemn}rclr Canegc typu.

Uzyskane dane płzx,valasą na lczpoezęeie prał nacl stworzeniem szczegołowej
metodyki nauczania języka polskiego jak* cbcego osób ukraińskojęzycznych, w



szczegolnoŚci zaŚ Planorvania kursóvr -TPJC. przjlf;otoił,ywania materiałów nauczania, w tym
Podręczników, które będą cdpow,iaÓń;ł spec;vfiezn_vfil potrzebonr językowym tej grupy
odbiorców i Pozwolą na działan"ra słuząe e nir,veiowaniłl błędow interlingwalnych i
zapobieganiu ich fosylizacji.

Rozważania teoretyczn -vv łczpfa"vvie clcĘleza lingi,vistycznego i glottodydaktycznęgo
aspektu błędu językowęgo ataz nauczania granra"tyki jazyka obcego. Różne (w ujęciu tak
sYnchronicznYm, jak l diachroniczwym} kcłicepcj ę zwlązafru z pow} ższyrni tematami są w
Prac} wYzYskane funkcjonalnie ilia okre śienie ntiej see narrczania grarnatyki języka
polskiego Ukraińców i spcso-bów dy,daktyi<l gramat.vki w celu walki z błędarai
gramatycznymiwpolszcz__vźnle-{_,tkraińccw.

Powołując się na przedstawiotlą vv pracy specyfikę grup studenckich, z których prac
wyekscełpowano błędy, postuluje się cprzeć nauezanie polskiej gramatyki w tych grupach na
kontrastowaniu dydaktyczn;tly7, realizov.ren"vrn także poprzez w,vzystr<anie techniki tłunraczęnla
dydaktycznęgo oraz na wzmocnieniu raii i udzia:;u iatens3,w,nego drylu językowego.

Jako propozycję dyćiaką,,-czną, zgłtiną z połvyzszyini pcstulatami, przedstawia się
autorską publikację porvstatą vł czasie protx,.aiizenia X:* ań zapre-zentowanych w pracy - Po
Polsku bez błędu. Zbioł' ćr,yiczeń z E"cł;acłtyki języ*;a aolskiego dta słudentow
ulrrainskojęzYcznych (Al-B]) (20i7)" Fubiikacja i&, opa_rta na rłynikach opisanych w
rozPtawie badań laPsologicznych, jest oierwszyrn lłrokiern tr<u tworzeniu nowych narzędzi
dYdaktYki Polskiej grarnatyki w nauczanił-i JPJO i_jkrainców. Owe ,,nowe" (odświezone)
materińy navczania miaĘlby, pcdobnie j ak zaprezentourana ksiązka, stanowić połączenie
kilku metod, technik i podejść znanyeh dobrze lru:\lJO. Przekonaniu o istotnych celachNJC w
PodejŚciu komunikacyjnym towarz"yszył rna śrą,iadołae uczenie się gramatyki języka (metoda
gramńYczno-tłumaczeniorva i koenitywne} cTez niektcre procedury" jak: tłumaczente
dydaktylzrle, koncentracja fia formie i strukturze "jęzvka {sęryk ja"ko system, gramatyka
zarówno parole, jak i łangue}, ana\iza kontrasty\Ą/na dokonywana na ząęciach (* ramach
pracy nad błędami interlingwalnyrni), intens}iwny ,Jryl grarnatyc,zny w celu kształtowanla
nawyków językowych (z metody ałlCioiing"+",alnej). i*v'lozna wiv^ powiedzięc, iż współczęsny
eklektyzm metodyczny vr }",IJO reaiizuie się w, pełlri w tej propozycji autorskiej - wybcru i
dostosowania dostępnych w obecnej nietocyce }JJO teehnik otez narzędzi nauczania w celu
adekwatnej odpowiedzi dydaktyozriej ,ńa spe coiitezne pr"oblełły językowe studentów
ukraińsk ojęzy cznych w poiszczy źnlę .
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