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Przedmowa

Jest mi niezmiernie miło przekazać na Państwa ręce kolejny, siódmy już tom serii 
wydawniczej 12/15. niniejszy zeszyt poświęcony jest w całości teoretycznym i prak-

tycznym aspektom nauczania języków obcych, dlatego też do publikacji w nim za-
prosiłam osoby dysponujące nie tylko imponującą wiedzą teoretyczną, ale także 
nauczycieli – praktyków, którzy poprzez swoje uwagi i wskazówki wynikające z co-
dziennej pracy i wieloletniego doświadczenia stanowią cenne źródło refleksji na te-
mat efektywnych rozwiązań dydaktycznych.  

współczesna dydaktyka języków obcych jest niezwykle dynamicznie rozwijają-
cą się dziedziną nauki, co widać choćby poprzez wciąż wzrastającą liczbę chętnych 
do poznania konkretnego języka obcego ogólnego lub też w zależności od potrzeb 
któregoś z języków specjalistycznych. rosnące wymagania rynku pracy, mobilność 
na różnych płaszczyznach życia czy też globalizacja sprawiają, że uczniowie są za-
interesowani szybkimi i wymiernymi efektami nauczania przy jednoczesnym wy-
korzystaniu wszelkich zdobyczy XXi wieku, co zmusza  z kolei nauczycieli i specja-
listów w dziedzinie dydaktyki do poszukiwania nowych metod nauczania.

szeroka gama zagadnień poruszanych przez autorów prac opublikowanych 
w niniejszym tomie, jest odpowiedzią na wielowymiarową rzeczywistość lekcji ję-
zyka obcego. Znajdziemy tu zarówno teksty poświęcone nowym koncepcjom dy-
daktycznym, których celem jest optymalizacja procesu uczenia się i nauczania języ-
ka obcego takich jak model odwróconej klasy, polegający na tym, że uczniowie 
najpierw uczą się w domu z materiałów przygotowanych przez prowadzącego a na-
stępnie na lekcji mają możliwość uzyskania od nauczyciela odpowiedzi na wszyst-
kie pytania dotyczące nowego materiału oraz okazję by przećwiczyć go w praktyce. 
Jak również, zapoznamy się ze sprawozdaniem ze zrealizowanego projektu dydak-
tycznego, który stanowi cenne źródło informacji na temat możliwości wykorzysta-
nia nowych technologii w kształceniu językowym studentów neofilologii poprzez 
wykorzystanie elementów metody projektowej. artykuł ten uzupełniają przykłady 
prac studentów biorących udział w projekcie. wybiegając w przyszłość i korzystając 
z nowoczesnych rozwiązań należy jednak również w sposób realny ocenić dotychcza-
sowe, tradycyjne metody nauczania, co czyni jeden z autorów przedstawiając swoje 



spojrzenie na wykorzystywanie procedur gramatyczno-tłumaczeniowych w proce-
sie nauczania / uczenia się języka obcego. następny artykuł wskazuje nam możliwo-
ści, jakie daje wykorzystanie znajomości gramatyki języka polskiego przez jego ro-
dzimych użytkowników uczących się języka francuskiego zaś kolejny autor udziela 
odpowiedzi na pytanie czy podręczniki do nauczania języków obcych zawierają 
materiały pozwalające na korelację umiejętności czytania różnego rodzaju tekstów 
i ich tworzenia w piśmie. w dalszej części tomu znajdą również miejsce teksty doty-
czące nauczania fonetyki języka francuskiego: jeden z autorów przedstawia własny 
warsztat pracy oparty na analizie kontrastywnej dwóch systemów fonetycznych zaś 
drugi z nich wskazuje na psychologiczne aspekty uczenia się wymowy języka obce-
go, tak rzadko brane pod uwagę przez nauczycieli. artykuły zamykające tom opisu-
ją nauczanie języka specjalistycznego oraz środków językowych występujących 
w tekstach dotyczących określonej tematyki na przykładzie języka reklam oraz na-
uczanie języka francuskiego poprzez uczestnictwo w bloku zajęć z zakresu „franko-
fonii”, ze szczególnym uwzględnieniem języka, kultury, historii i literatury Quebe-
cu, jakże interesujący opis nie tylko samej koncepcji programowej realizowanej 
w ramach programu studiów na filologii romańskiej UŚ, ale również refleksji auto-
rek dotyczących zalet i ograniczeń samego programu.

bardzo dziękuję autorom i recenzentom, którzy przyczynili się do powstania 
tomu „teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych” za ich wkład 
merytoryczny i czas poświęcony na to przedsięwzięcie.

Katarzyna Kwiek
lublin, grudzień 2015 r. 


