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W zeSzycie

– Dydaktyka fonetyki języka polskiego jako obcego stanowi jedną z podstaw glotto-
dydaktyki polonistycznej. Opiera się ona na kształceniu fonetycznym nauczycieli oraz 
kształceniu audytywnym uczniów. Konieczne są tu badania nad akwizycją wymowy pol-
skiej u cudzoziemców oraz jej percepcją przez Polaków.

– Pomiędzy skodyfikowanymi zasadami ortografii a uzusem pisowniowym Polaków 
istnieje cały system zależności. Odstępstwa od reguł ortograficznych są wynikiem niezna-
jomości normy, rozejścia się normy i uzusu, trudności ze stosowaniem normy, funkcjo-
nowania normy nieustabilizowanej oraz łamania normy.

– Błędy w grafii tekstów formułowanych przez cudzoziemców, uczących się języka pol-
skiego jako obcego, sprowadzają się do czterech typów realizacji połączeń: allograf – gra-
fem. Są to realizacje niewłaściwe, nietypowe, innowacyjne, epizodyczne, które nakładają 
się na błędy ortograficzne, fleksyjne oraz składniowe.

– W dydaktyce krajów Unii Europejskiej problem różnojęzyczności rysuje się coraz 
wyraźniej w związku z wieloetnicznością społeczeństw. Podstawowy jest tu problem do-
świadczania różnojęzyczności przez nauczycieli, ich kompetencji w tym zakresie we wcze-
snych etapach kształcenia dzieci oraz ich samoświadomości.

– Problem różnych orientacji seksualnych znajduje odzwierciedlenie w języku prasy 
zarówno pod względem tematyki, jak i stylistyki tekstów. W sferze tekstów prasowych 
wpływa to na specyfikę kodu leksykalnego, zabiegi stylistyczne oraz systemy wartości, do 
których odwołują się dziennikarze.

– Komunikaty prasowe i internetowe, które dotyczą profilaktyki i diagnozowania cho-
rób, formułowane przez niespecjalistów, cechuje duży stopień perswazyjności. Równo-
rzędność nadawców i odbiorców tych komunikatów przyczynia się do bezpośredniości 
kontaktów i stosowania słownictwa niespecjalistycznego.

– Internetowe portale społecznościowe wytworzyły nową płaszczyznę komunikacji, 
która kształtuje nowe reguły etykiety i gramatyki grzeczności. Ich szczególnym przypad-
kiem są komplementy, zawierające – z jednej strony – składniki wartościowania z pozycji 
nadrzędnej, z drugiej zaś – oceny intencjonalnie pozytywne.

– Wypowiedzi telewizyjnych prezenterów pogody są przykładami tzw. inforozrywki, 
która za cel stawia sobie zasadę „informować, bawiąc”. Charakteryzują je liczne błędy 
językowe i stylistyczne, ale także pewne cechy gatunkowe: kolokwializmy, neologizmy, 
powtórzenia, obrazowość, autoprezentacyjność.

***
Glottodydaktyka – fonetyka – ortografia – różnojęzyczność w dydaktyce – komunikacja 

medialna – teksty prasowe – przekazy internetowe i telewizyjne – norma językowa i uzus.
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