Popularyzacja nauki na
temat dwujęzyczności:
BM@Poznan

O CO PYTAMY
W NASZYCH BADANIACH?

Jak osoby wielojęzyczne odbierają emocje wyrażane w ich ojczystym języku
oraz w języku obcym?

Jak wielojęzyczność wpływa na rozumienie wyrazów?
Czy przyjaciele – wyrazy, które wyglądają
i znaczą to samo w obu językach (np hotel w języku polskim i angielskim) i fałszywi przyjaciele
– wyrazy, które wyglądają tak samo, ale znaczą
co innego (np. pies) postrzegane są tak samo?

Jak wielojęzyczność wpływa na
rozwój umiejętności psychospołecznych?

Jak mózg radzi sobie z wyrazami
w języku ojczystym i obcym?

Czy przy nauce trzeciego języka wpływ na
akcent będzie miał tylko język ojczysty, czy
może również inny język obcy, którym się
posługujemy?

Wielojęzyczność a akcent
Nasz projekt ma na celu lepsze zrozumienie procesów uczenia się języków obcych,
szczególnie w aspekcie wymowy i przetwarzania mowy z perspektywy wielojęzyczności. W Polsce badaniami objęci są uczniowie klas VII o profilu dwujęzycznym z poszerzonym językiem niemieckim, a w Niemczech ich rówieśnicy uczący się języka polskiego jako obcego w klasie o profilu rozszerzonym. Badanie koncentruje się na aspekcie
rozwoju wymowy w języku trzecim, oraz potencjalnych wpływach z języka ojczystego
i języka angielskiego. W myśl przyjętej przez nas teorii, w umyśle osoby wielojęzycznej wszystkie języki wpływają na siebie, zaś te wpływy międzyjęzykowe zmieniają się
w czasie. W rezultacie może być tak, że na pewnych etapach nauki trzeciego języka,
uczący się będzie mówił w tym języku z akcentem swojego drugiego języka (L2), zaś na
pewnych etapach, bardziej słyszalne będą cechy pierwszego (ojczystego) języka (L1).
Rezultaty będą miały znaczenie praktyczne dla nauczania języków obcych, zwłaszcza
w zakresie nauczania wymowy oraz dla rozwoju wielojęzycznej polityki edukacyjnej na
poziomie szkół podstawowych i średnich w Polsce i w Niemczech

Zespół badawczy:
prof. UAM dr hab.
Magdalena Wrembel
(kierownik grantu)
dr Anna Balas
mgr Iga Krzysik
mgr Halina Lewandowska

Projekt badawczy:
Tytuł projektu: Fonologiczne wpływy
międzyjęzykowe u młodych osób wielojęzycznych (MULTI-PHON)
Projekt realizowany przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy
z Uniwersytetem w Münster w Niemczech

KREATYWNY MÓZG (I)
W naszych badaniach wykorzystujemy elektroencefalografię (EEG) do badania bioelektrycznej aktywności mózgu
w odpowiedzi na kreatywne zdania PRZYKŁAD; takie,
które spotykamy na przykład w sloganach reklamowych
lub w poezji. Interesują nas różnice i podobieństwa
w reakcji mózgu na takie wyrażenia, oraz szybkość z jaką
mózg rozpoczyna rozróżniać, czy dane zdanie jest oryginalne i zaskakujące, czy też zwykłe i przewidywalne.
W niektórych badaniach prezentujemy też pary wyrazów,
które przedstawiają oryginalne wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku. Na przykład, pytamy badanych,
czy można wykorzystać zasłonę jako ręcznik? Gdy osoby badane decydują czy według nich takie użycie danego przedmiotu jest możliwe, aktywność mózgu związana
z zahamowaniem prostych skojarzeń się zwiększa. Badania te prowadzimy w języku polskim, angielskim, i niderlandzkim.

Zespół badawczy:
dr Karolina Rataj
mgr Deniece Nazareth
dr Anna Przekoracka-Krawczyk
prof. Frank van der Velde

Projekt badawczy:
Tytuł projektu: Concept Creation
Technology
Projekt realizowany we
współpracy z Uniwersytetem
Twente w Holandii

KREATYWNOŚĆ (II)
Wyobraź sobie, że czytasz następujące zdanie: Jesienny wiatr połaskotał łopatę turbiny wiatrowej, i Twoim
zadaniem jest określić czy zdanie ma sens czy nie.
Zwykle mózg musi „wejść na wyższe obroty” by zinterpretować znaczenie zdań o zabarwieniu metaforycznym. Przejawia się to dłuższym czasem reagowania
oraz intensywniejszą pracą mózgu. Wysiłek potrzebny
by zinterpretować tego typu zdania służy jako indeks
kreatywności w języku, tj. mniejsza aktywność mózgu
podczas czytania nowych zdań metaforycznych świadczy o większej kreatywności uczestnika. W naszych badaniach staramy się zrozumieć czy kreatywne myślenie
może być zależne od posiadanej ekspertyzy w danej
dziedzinie, np. czy inżynier wykaże się większą kreatywnością, czytając o turbinie łaskotanej przez wiatr
w porównaniu z uczestnikiem nie posiadającym wiedzy
inżynieryjnej? Badamy również czy nasz kreatywny potencjał może być pobudzony lub stłamszony oceną naszych pomysłów przez rówieśników lub przełożonych.
Wykorzystujemy technikę EEG by zrozumieć neurofizjologiczne podłoże kreatywnego myślenia.

Zespół badawczy:
Dr Rafał Jończyk
Prof. Zahed Siddique
Prof. Gul Kremer
Prof. Janette Van Hell
Projekty badawcze:
1. Divergent Thinking in the Engineering Design Context: Experimentation to Connect
Performance to Neurocognitive Responses
2. Neurocognitive Experimentation to Enhance STEM Education: Studies on Divergent
Thinking in Female and Male Engineering
Students
Projekty realizowane we współpracy
z Uniwersytetem Stanu Pensylwania,
Uniwersytetem Stanu Iowa oraz
Uniwersytetem Oklahomy w Stanach
Zjednoczonych.

Emocje i język(i)
Zespół prof. Katarzyny Bromberek-Dyzman jest
zaangażowany w międzynarodowy interdyscyplinarny projekt Bilingualism, emotions and creativity
realizowany we współpracy z Polską i Rumuńską
Akademią Nauk. Projekt jest poświęcony badaniu
mechanizmów przetwarzania języka emocji w języku rodzimym i nierodzimym, za pomocą zadań
testujących różne poziomy aktywacji treści emocjonalnej (semantyczna, somatyczna) w językach
typologicznie oddalonych. Projekt bada również
jak nastrój emocjonalny wpływa na kreatywność
i czy ma inny wpływ na kreatywność w języku
rodzimym i nierodzimym. Odpowiedzi na te pytania pozwolą na lepsze zrozumienie relacji między
emocjami, kreatywnością a językiem rodzimym
i nierodzimym.

Zespół badawczy:
prof. UAM dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman
dr Rafał Jończyk
dr Halszka Bąk
dr Kamila Dębowska-Kozłowska
mgr Marcin Naranowicz
dr Aneabella Niculescu-Gorpin
dr Monica Vasileanu
mgr Cristina-Andreea Radu-Bejenaru

Projekt badawczy
Tytuł projektu: Bilingwizm, emocje i kreatywność.
Projekt realizowany przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we
współpracy z Polską i Rumuńską Akademią Nauk,
The Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti Institute of Linguistics, Romanian Academy, Bukareszt.

Elektrofizjologia Emocji
Badania naukowe sugerują, że osoby dwujęzyczne mogą być niewrażliwe na treści emocjonalne
gdy te komunikowane są w drugim nabytym języku. Jednak czy język ojczysty na zawsze pozostanie bliższy naszemu sercu? W naszym projekcie wykorzystujemy technikę elektroencefalografii
(EEG) by zrozumieć w jaki sposób nasz mózg odbiera, zapamiętuje oraz przygotowuje się na
sytuacje emocjonalne w zależności od kontekstu i języka w którym obecnie myślimy. W szczególności skupiamy się na badaniu Polaków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii i od wielu
lat „zanurzeni” są w kulturze języka angielskiego. W ten sposób możemy zbadać czy nowe
doświadczenia oraz sytuacje emocjonalne przeżyte w kulturze języka obcego mogą być równie
silne jak te związane z językiem ojczystym. Wyniki naszych badań mogą mieć istotne znaczenie
w kontekście edukacji, terapii jak i sądownictwa.

Zespół badawczy:
Dr Rafał Jończyk
Prof. Guillaume Thierry

Projekt badawczy:
Psychophysiological Correlates of Affective Language
Processing in Bilingualism, we współpracy z Uniwersytetem w Bangor.

Wrażliwość
emocjonalna
w języku rodzimym
oraz obcym
Prowadzone przez nas badania mają na
celu lepsze zrozumienie poziomu wrażliwości emocjonalnej (w tym empatii i współodczuwania emocji) u osób dwujęzycznych.
W tym celu, wykorzystujemy metodę reakcji
skórno-galwanicznej (ang. galvanic skin response; GSR), która pozwala nam zbadać
bezpośrednią reakcję organizmu na bodźce
językowe przedstawione w języku rodzimym
(polskim) oraz obcym (angielskim). Nasze
badania koncentrują się na osobach biegle posługujących się językiem angielskim,
jak również na profesjonalnych tłumaczach
ustnych, którzy w swojej pracy nieustannie
przełączają się między różnymi kodami językowymi, tym samym stale doświadczając
efektów związanych z używaniem dwóch
języków w czasie rzeczywistym. Rezultaty
prowadzonych przez nas badań dostarczają istotnego i rzetelnego wglądu w proces
doświadczania emocji w języku rodzimym
oraz obcym.

Zespół badawczy:
dr Katarzyna Jankowiak
dr Paweł Korpal
prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek
prof. UAM dr hab. Aleksandra Jasielska

Wpływ sposobu uczenia się słownictwa na
późniejsze jego rozpoznawanie i rozumienie
w umyśle ludzkim
Nasz projekt koncertuje się na osobach, które znają już chociaż jeden język
obcy, i uczą się kolejnego. Celem projektu jest zbadanie czy wybór języka
(ojczystego lub innego obcego), przez który osoba wielojęzyczna uczy się
słówek z nowego języka obcego ma wpływ na to, jak jej mózg będzie potem
rozumiał te słówka. Ważnym czynnikiem w naszych badaniach jest nie tylko status języka bazowego (rodzimy lub obcy), ale także rola podobieństwa
pomiędzy językami w obrębie słownictwa. W naszym projekcie analizujemy
czasy reakcji na słowa w zależności od sposobu ich przyswajania, badamy
też szybkość ich tłumaczenia. Dodatkowo, w badaniach wykorzystujemy eye-tracker’a, który pozwala nam szczegółowo prześledzić wpływ sposobu uczenia się słownictwa na późniejsze rozumienie słów w procesie naturalnego czytania tekstu w języku obcym. Wyniki naszych badań mogą pomóc uczącym
się nowych języków wybierać odpowiednie strategie uczenia się słownictwa
w języku obcym.
Zespół badawczy:
Dr Agnieszka Lijewska
Dr Robert de Louw
Dr Hanka Błaszkowska
Dr hab. Agnieszka Chmiel

Jak zadbać o języki
mniejszości
Profesor Michael Hornsby prowadzi
współpracę międzynarodową mającą na celu poznanie sposobów utrzymania zagrożonych języków podejmowanych w Bretanii (Francja) i
w Polsce. W szczególności jego
zainteresowanie skupia sie na społeczności łemkowskiej w Strzelcach
Krajeńskich. Interesuje go jak takie
społeczności mniejszości językowych jak społeczność Łemków tworzą „nowych użytkowników”, czyli
osoby, które dodają język łemkowski do języków, którymi już mówią.
Badania te zostały przeprowadzo-

ne w ramach akcji COST (European
Cooperation in Science and Technology, Europejska Współpraca
w Nauce i Technologii) „Nowi mówcy” (IS1306, 2013-2017) i zaowocowały dwiema publikacjami na temat
nowych mówców, między innymi, we
współpracy z Cassie Smith-Christmas
(Uniwersytet Galway, Irlandia), Noel
Ó Murchadha (Trinity College w Dublinie, Irlandia) i Máiréad Moriarty
(University of Limerick, Irlandia).

