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Od Redaktora serii

Czytelnicy monografii Sławomiry Kołsut z pewnością zwrócą uwagę na 
nowatorskość podejmowanej tu problematyki. Autorka połączyła cztery 
ważne kierunki dociekań oraz badań, dzięki którym niniejsze opracowanie 
oferuje znacznie więcej niż wydawane zwykle monografie glottodydaktyczne. 
W prezentowanej pracy znajdziemy rozważania natury glottodydaktycznej, 
neurobiologicznej, neuropedagogicznej i psychopedagogicznej. Autorka 
koncentruje się na szczegółowym opisie koncepcji wprowadzonego 
przez Europejski system opisu kształcenia językowego (2001) podejścia 
ukierunkowanego na działanie, które łączy z odwołującymi się do niego 
oraz rozwijanymi wcześniej nurtami podejścia zadaniowego. Tę dydaktykę 
działaniowo-zadaniową umieszcza w kontekście szerokich rozważań 
w duchu konstruktywistycznych teorii poznania i uczenia się, które przenosi 
do rzeczywistości polskich szkół. Ten zabieg jest pierwszą próbą empirycznej 
weryfikacji nowego formatu dydaktycznego, przeprowadzoną w kontekście 
szkolnego nauczania języka niemieckiego w Polsce. Swoimi badaniami 
dr Sławomira Kołsut stara się zwrócić uwagę na korzyści płynące z włączania 
w tok kształcenia (bardziej znanego z zajęć innych języków obcych) uczenia 
się i nauczania konstruktywistycznego zorientowanego na realizacje zadań. 

Sama dydaktyka działaniowo-zadaniowa jest prezentowana ze znacznie 
szerszej perspektywy niż współcześnie dominująca w opracowaniach 
o nauczaniu języka niemieckiego jako obcego. Skupia się bowiem nie 
tylko na założeniach natury pedagogicznej oraz ich glottodydaktycznych, 
programowych i lekcyjnych implikacjach, ale także na procesie uczenia się 
języka i uwarunkowaniach osobowościowych sprzyjających podejmowaniu 
działań i realizacji zadań na lekcjach. Książka wpisuje się więc w nurt 
opracowań neuropedagogicznych, które przez pryzmat uczenia się 
przyjaznego mózgowi zwracają uwagę na czynniki natury neurologicznej 
i psychologicznej wpływające na podniesienie efektywności przyswajania 
i uczenia się języków. W tym opracowaniu takim czynnikiem staje się 
zaangażowanie, którego składniki poznawczy, społeczny i emocjonalny 
znacząco warunkują efektywność nauki. Badania Autorki uwidaczniają 
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Od Redaktora serii

powiązanie obu obszarów w odniesieniu do dwóch typów realizacji zajęć 
językowych w duchu założeń dydaktyki komunikacyjnej i dydaktyki 
działaniowo-zadaniowej.  

Opracowaniom neuroedukacyjnym zwykle zarzuca się to, że są 
w niewielkim stopniu weryfikowane empirycznie i eksperymentalnie 
w konkretnych kontekstach edukacyjnych. Chociaż ostatnio pojawiają 
się coraz częściej neurolingwistyczne projekty badawcze wykorzystujące 
neuroobrazowanie oraz techniki okulograficzne, w Polsce stosunkowo 
rzadko przeprowadza się je w kontekście stricte dydaktycznym. Pod 
tym względem niniejsza monografia oferuje pionierskie postępowanie 
badawcze wykorzystujące zorientowane medycznie psychofizjologiczne 
metody badania reakcji emocjonalnych. Przeprowadzony w ramach 
projektu badawczego eksperyment różnicujący podejście komunikacyjne 
od zadaniowego z perspektywy zaangażowania uczących się języka 
niemieckiego polskich uczniów jest pierwszym tego typu dokonaniem 
empirycznym. To przedsięwzięcie, które pozwala ocenić skuteczność 
realizacji zadań w myśl obu podejść, nie tylko z perspektywy obiektywnie 
stwierdzanej skuteczności uczenia się i nauczania na podstawie testowania 
uzyskanych efektów i osiągnięć. Czynnik psychofizjologiczny dopełnia 
całości obrazu, wskazując na reakcje organizmów uczniów i wiążąc je 
z uwarunkowaniami natury neuropsychologicznej. Połączenie badań natury 
medycznej ze zorientowanym komunikacyjnie i zadaniowo nauczaniem 
języka niemieckiego to wielki skok w germanistycznych badaniach 
glottodydaktycznych w  Polsce  – otwarcie nowej drogi i  zachęcenie 
przyszłych badaczy tych zagadnień do wykorzystywania metod i narzędzi 
spoza repertuaru nauk społecznych i humanistycznych. 

Przygotowanie tak wszechstronnej rozprawy wymaga od jej autora 
dużego doświadczenia – nie tylko teoretycznego, ale także związanego 
z praktyką nauczania – czego nie można odmówić Autorce, której kariera 
glottodydaktyczna rozpoczęła się od publikacji podręczników i materiałów 
dydaktycznych. W ostatnich latach Sławomira Kołsut uczestniczyła w wielu 
projektach empirycznych i dydaktycznych, w których realizowała swoje wizje 
wdrażania założeń dydaktyki działaniowo-zadaniowej do nauczania języka 
niemieckiego, czego efektem jest niniejsza monografia oraz towarzyszący jej 
projekt badawczy. Niniejsza książka zapewne przyczyni się do poszerzenia 
wiedzy Czytelników i Czytelniczek serii Nowe w glottodydaktyce. Studia 
lingwistyczne i pedagogiczne o szereg rozważań także z pogranicza innych 
dziedzin badawczych.

prof. Przemysław E. Gębal
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