Prof. nv. dr hab. Hanna Komorowska

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Recenzja pracy doktorskiej mgr Karoliny Baranowskiej
Exposure to English as a foreign language through subtitled videos: The impact
of subtitles and modality on cognitive load, compłehension, and vocabulary acquisition

Dysertacja doktorska mgr Karoliny Baranowskiej Exposure to English as a foreign language

through subtitled videos: The impact

of

subtitles and modality

on cognitive

load,

and vocabulary acquisition doĘcry kwestii wpływu zróżnicowanych
materiałów vidęo na wybrane zmienne zvvIązarrę z osobą uczącęgo sie i procesem
comprehension,

przyswaj ania jęryka angielskiego

j

ako obcego.

Praca liczy 2ż3 stron tekstu, a składa się ze wstępu, streszczenia, list tabel

i ilustracji

oraz

skrótów, pięciu rozdzińow, obszernej bibliografii, streszczeń w języku polskim i angielskim

oruz24 stron aneksów.

Dysertacja doĘczy zagadńenia

i

pedagogów, psychologów

o duĘm znaczeńu z

punktu widzenia lingwistów,

czynnych nauczycieli, doĘczy bowiem kwestii doboru

materiałów wspomagających proce§ opanowywania jęryka obcego pod kątem

ich roli

w rozwoju słownictwa, otaz sprawności rozumienia, uwzględniając jednak czynnik wysiłku
poznawczęgo uczńa. Podjęcie tej tematyki
o procesach

z

jednej strony wzbogaca naszą wiedzę

psychologicmych i psycholingwistycznych kluczowych dla nauki języka obcego,

ale tęż umozliwia opracowanie wskazówek metodyczrych przydatnych nauczycielom
w planowaniu i przeprowadzaniu zĄęć językowych. Z tej racji uwńam podjęcie tego tematu

przęz Autorkę dysertacji
wzbogacających naukę,

a

za

istotne

i w pełni uzasadnione,

szczegóInie,

że prac

zatazęm charakteryn$ących się bezpośredniąpraktyczną

przydatnością dydaktyczną jest w literaturze mniej niż to głoszą ich liczni autorzy, zaŚ tęmat

zostŃptzezAutorkę starannie opracowany od strony teoreĘcznej,
przeprowad zone

i

zapr ezentowane.

a badanie

równie starannie

Wstęp prezentuje cel pracy, uzasadnia potrzebę podjęcia badń nad przedstawionYm
problemem oraz stanowi przewodnik po jej zawartości, rozdziaĘ I, II i III składają się na
częśó teoreĘczną pracy, rozdziń

IV

stanowi jej częśó empiryczną, zaŚ rozdziń

Y

zawięta

dyskusję i wnioski.

5;ozdziń

I

zavłięra ana.1izę rodzajów materiałów wideo

i

literatury poŚwięconej temu

zagńnieńu w ujęciu psychologic7,rlym i pedagogic7}\ym, zańęra też starutatY Przeg|ąd
badń doĘczących ich roli w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji jęzYkowej,
koncentruje się również na roli napisów.

p;ozdzińIl koncentĄe się na problematyce nakładów pomawczyńw toku nauki. Autorka
prezenĘe w nim pojęcie wysiłku poznawczęgo, analinlje metody i techniki pomiaru tej
zmiennej, prezentuje badania, w jakich wykorzystano poszczegÓlne metody pomiaru oraz
badania doĘcząceoszacowania wysiłku poznawczęgo w toku oglądania filmów,
RozdziaŁ III dotyczy problematyki modalności i multimodalnoŚci w procesie PrzYswajania

jęrykaobcego, prezentując podstawowe pojęcia, jakteż relacjonując i krytycznie analinając
licznę badania prowadzone nad Ęm zagadnieniem.

Rozdziń

Iv to

obszerny raport

z

badania empirycmego

zaprojektowanego

i przeprowadzonego przęzAutorkę, w którym przedstawia ona uzasadnienie Podjęcia badai,
ich cel, organizację i zastosowane narzędziabadawcze, atŃże uzyskane w nich łvYniki.
piozdziŃ

V

stanowi podsumowanie dysertacji; Autorka omawia

i

interpreĘe uzYskane

w nich wyniki, ana\intje ograniczenia swego projektu, przedstawia wnioski pod adresem
teorii i praktyki nauczańa oraz formułuje postula§ pod adresem dalszYch badń nad
intere suj ący m j ą

zagńńeni em.

pracę zarrykabardzo obszerna ibardzo dobrze przygotowana bibliografta, naktórą składa się
około 400 pozycj i oraz obfity zestaw aneksów zawierających narzędzia badavłcze. Warto

byłoby być może uwzględnió

w niej nieco więcej prac

od strony lingwis§cznej (np. Bezemer

&

dotyczących multimodalnoŚci

Jewitt 2018) czy psychopedagogiczrej (np.

Gangwer 2009).
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W częściteore§cznej Autorka wykazuje się:

o
o

umiejętnością doboru interesującego, niezbyt często podejmowanego w literaturze tematu,

bardzo dobrą znajomością licznych,

w tym najnowszych opracowń

i raportów zbadńempirycznych z tego zakresu,

.

umiejętnością starannej

i

i

klarownej analizy omawianych zagadnień

szczegóIńe ważnę w chronolo gicznie

teoretycznych

ich wątków, co

ujęłm przeglądzie badń z pierwszego rozdziahl

prrcy, atakże

o

rzadklw dysertacjach doktorskich umiejętnościąnie §lko raportowania cudzYch
a|e tak:że ich

badań,

krytycznĄ ana\izy i interpretacji.

Częśó teoreĘczną uwa:żam za kompetentnie

i

starannię przygotowaną, które

to

cechY

śńadcząnie tylko o wiedzy doktorantki, aletakże o umiejętnoŚci logiczrej prezentacji treŚci.
prry takwięlu i tak mocnych

_

choó w skrócie

wyrżonych

-

wytazachuznańa, chciałabYm

sformułowaó bardzo z:esńą nieliczne zastrzeżenia, jakie mam w odniesieniu do tej częŚci
pracy.

Co do struktury pracy

i

-

mam świadomośó,że pogrupowanie omawianYch krajowYch

zagrańcznych projektów badawczy chw rozdzialę I nie było rzecząłaffiłą,jednakpodział na

,potential problems"

w

L4.1.

i

,,advantages"

w 1.4.2. nie

w przedstawianych badaniach, zaciemniając ich cele, a badania te

zgrupować wedfug podziału na

ułatwia orientacji

- być możę - lePiej

te doĘczące sprawnościrozumienia

i

bYłobY

te, które doĘczą

przyrostu leksyki.

Co do treści zawartych w tej częścipracy - mam tlltrzy wątpliwoŚci i zastrzeżenia.

pierwsza dotyczy braku odniesienia się do trudnościw rozumieniu zę względu na stosowanY
przęz osoby mówiące s§l konwersacyj ny. SĘl zaangńowany (hi gh inv olv ement sĘl e), lłóry
v,ftązę się

z szybkim tempem mowy, brakiem pauz wńaniowych, a|ę tęż z ńączańem się

w tok mowy osoby aktualnie mówiącej, ztacznie utrudnia rozumienie i wywiera łvPłYw
często istotniejszy niż trudnośćwypowiadanego tekstu.

Druga kwestia wiąze się
recepcji

w

z

niepodjęciem wątku, który

w sytuacji zwiększającej się roli

nauce jęzłka wydaje się niezwykle istotny. Otóż

słownictwa jest oczywiściękluczowa dla rozumienia tekstu

-

-

jakkolwiek znajomośó

to jednak niezwykle często nie

rozumiemy nie tyle tekstu obcojęzycntego, ale raczej osoby wypowiadającej ten tekst, a to

zrucji idiosynkraĘcznych cech wymowy mówiącego, nawet bez względu na stosowany przęz
niego styl konwersacyjny. Dialogi z filmów takich jak ,, In Bruges" czy ,,The Princę" nie są
przęz studentów nawet z językovłym poziomem

CllCZ w pełni rozumiane bynajmniej

nię zę

względu na trudnościleksykalne, kolokwializmy czy wyrażenia slangowe, a nie wspominam
tu już o postaciach filmowych bohaterów, którzy mówią językiem angielskim jako obcym.

W obecnych czasach, kiedy to kryterium native speakera traci swą wcześniejsząpozycję,
a mobilnośćekonomiczna, polityczna, zawodowa i edukacyjna stalę rośnie, kwestia ta nńiera
szczególnego znaczeńa. Problem rozumienia osób raczej niż tekstu jest wyraziście obecny,

z innych z kolei względów,

talcże w języku ojczystym, szczególnie

polskich po odejściu Igora Gogolewskiego
rozumiejących jeszcze pojęcie ,,dykcja"

i

i

Jerzego

Treli - byó

wyciągających

z

w sztukach i filmach

moze ostatnich aktorów

tego rozumienia prakĘczne

wnioski. Wątek rozumienia w aspektach innych niż znajomośó leksyki,naprz1l<lad takich jak

rola komunikacyjnych sygnałów niewerbalnych, nie zostń w moim

przekonaniu

dostatęcznie uwypuklony w teoretycmĄ częścipracy.

Trzęcia kwestia doĘczy braku komentarzy odautorskich
cytowania opinii

w przypadku

raportowania lub

definicji prezentowanych przez innych autorów, choó * jak napisałam

i

wyżęj - w odniesieniu do metodologii i wniosków zbadafl, prowadzonychprzez inne osoby

Doktorantka wykazuje się bardzo dobrą umiejętnością krytycznej analizy. Nie komenĘe

definicji cognitive load, która jest ilustracją definiowaria idem per idem, bez komentarza
pozostawia nieostre definicje intrinsic, extrinsic

z

i germaine load, nie komenĘe też cytatu

E\ainę Harpine (2015), który to cytat prosi się

pomiędzy zainteresowaniem

i

motywacją oraz

o komentarz doĘczący

o

rczróżmięnia

skomentowanie publicystycznęgo

sformułowania,,true motivationo'wprowadzonego - zapewne marketingowo

-

przęz Autorkę,

Iłóra przecież jest psychologiem, w odróżnieniu od ,,motivation". Brak krytycyzmu
w podejściudo literatury przedmiotu podkreślam stale w recenzjach doktorskich
i habilitacyjnych i

-

niestety

-

zawszę mam co podkreślió. Ptzy zalewie literatury w czasach

,publish or perish" kwestię tę uważam zakluczową.
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W częściempirycznej ptacy Autorka
w raporcie

o
o
o
o

wykazuje się licznymi umiejętnościami; widaó

zbadń:

umiejętnośó jasnego formułowania celów poszczególnych etapów badań,

umiejętnośćprecyzyjnego formułowania pytń badawcrych,
umiejętnośó doboru, adaptacji i tworzenia narzędzibadawczych,

umiejętnośćstarannego zaplanowania

i

ptzeprowadzenia skomplikowanego

or ganizacy jnie proj ektu b adaw c ze go,

o

a

umiejętnośćlogicznej,

zanazęm precyzyjnej

i

klarownej prezentacji uzyskanych

wyników i wreszcie

o

umiejętnośćwnikliwej analizy i interpretacji uzyskanych danych.

Struktura raportu zbadańwłasnych jest właściwadla dysertacji doktorskich i w tej postaci nie
mam do niej zastrzeżęń. Badanie uważam zabardzo dobrze zaplanowane i przeprowadzone:
próba liczy blisko 200 osób, przy czym skomplikowany schemat badawczy zakJadający nie

Ęlko 9 grup, ale równiez trzypoziomowe zrnienne zarówno napisów, jak i modalności,
tez staranne
ilustĄą wysoko rozwinięte kompetencj ę badawcze Autorki. Uwagę
^l{taca
zaplanowanie badan pilotazowych i umiejętnie wyciągnięte z nich wnioski pod adresem
narzędzibadawczych uzyĘch w badaniu głównym.
Przekarując tekst do druku, co niniejszym rekomenduję, warto
rozbudowa

-

w moim przekonaniu

-

ć rozdział zawterĄący wnioski dydŃĘczne, uwzględniając w nim kwestie nie

Ęlko efeĘwnościdziałń w rozumieniu ich lingwistycznego produktu,
doĘczące roli widęo w budzeniu zainteresowń

i

aIę także aspekty

budowaniu bardziej trwaĘch moĘwacji

ucmiów, atakże w promowaniu nie Ęlko języka, ale i kultury. W połączeńu z niewielkimi
zmianami strŃtury, o których była mowa vłyżej,uczyni to tekst znacnię bardziej
przyjaznym czytelnikom

i

doda przydatnościdydaktycznej, nie ujmując mu ciężaru

gatunkowego.

Podsumowujqc, dysertacja zostŃa oparta na solidnej, starannie przygotowanej podbudowie
teoretycznej, świadczącejo doskonałej orientacji Autorki w literaturze przedmiotu, zawiera
raport zbardzo poprawnie i starannie przeprowadzonego, skomplikowanego metodologicznię
badania empirycznego, przedstawia zestaw dobrze opracowanych wniosków i przemyślanych
interpretacji uzyskanych wyników,zostńaWzy

tymbardzo starannie zredagowana. Ogromne

zalęty pracy anacznie przeważaią nad drobnymi niedostatkami wskazanymi ptzeze mnie
powyżej, a większośćmoich uwag ma za zadanie umożliwienię Autorce jeszcze lepszego
przygotowania tekstu do publikacji, na którą tekst ten w pełni zasługuje.

Stwierdzam zatem, że przedstavnona mi do recenzji tozprawa pod tytułem Exposure to
foreign language through subtitled videos: The impact of subtitles and modality
on cognitive load, comprehension, and vocabulary acquisition spełnia wszelkie wymagania

English as

a

stawiane dysertacjom doktorskim

i wnoszę o dopuszczenie mgr Karoliny Baranowskiej do

dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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