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Przedmowa

Niniejszy tom serii 12/15 poświęcony jest nauczaniu języka włoskiego i hiszpań-
skiego. Do udziału w moim przedsięwzięciu zaprosiłam nie tylko specjalistów 

dydaktyki języków obcych, ale również specjalistów innych dziedzin jak na przy-
kład literatury, którzy prowadząc swoje zajęcia kierunkowe lub zajęcia praktycz-
ne przyczyniają się do poszerzania sprawności językowych u uczących się. ważny 
wkład do niniejszej publikacji wnieśli również nauczyciele i wykładowcy – prakty-
cy, których obserwacje, wynikające z pogłębionej autorefleksji, dokonywane pod-
czas codziennej pracy są cennymi wskazówkami zarówno dla specjalistów teorety-
ków, jak i dla innych nauczycieli. 

Zakres problematyki przedstawiony w niniejszym tomie jest bardzo rozległy. 
czytelnicy znajdą tutaj informacje dotyczące nauczania języka włoskiego w Polsce, 
trudności z tym związanych, charakterystykę uczących się. Znalazły tu również 
miejsce artykuły dotyczące nauczania języka dla potrzeb zawodowych oraz tłuma-
czeń tekstów. ważnych informacji dostarczają publikacje dotyczące problemów ja-
kie napotykają uczący się z gramatyką języka obcego, pewne jej aspekty omówione 
są nie z punktu widzenia teoretyków językoznawców, ale praktyków, którzy na 
przykładach zaczerpniętych z literatury dzielą się własnoręcznie stworzonym warsz-
tatem pracy. Kolejny artykuł przedstawia jak ważną rolę może odegrać tekst literacki 
w pogłębianiu umiejętności językowych i poszerzaniu wiedzy z zakresu kultury i cy-
wilizacji. Kompetencja interkulturowa stanowi istotny aspekt nauczania języka, który 
nie tylko potrafi zmotywować uczących się, ale w dzisiejszej rzeczywistości stanowi 
ona niezbędny element wykształcenia. nauczyciele podzielili się swoimi obserwacja-
mi dotyczącymi  nauczania ucznia zdolnego, mało znanego w Polsce programu ma-
tury międzynarodowej oraz wykorzystania pozytywnych i negatywnych aspektów 
transferu językowego do nauczania trzeciego języka obcego. 

Jestem wdzięczna autorom, za ich wkład w powstanie niniejszego tomu, ponie-
waż poszczególne artykuły, choć różne tematycznie przyczyniają się do lepszego 
zrozumienia aspektów nauczania języka włoskiego i hiszpańskiego i mogą stanowić 
cenne źródło inspiracji.
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