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Nowy leksykon dydaktyki języków obcych dla studentów 
filologii germańskiej i nie tylko1

Wydany na początku 2019 roku leksykon Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. 
Theorie und Unterrichtspraxis autorstwa Renaty Czaplikowskiej i Artura Dariusza 
Kubackiego to pozycja skierowana głównie do studentów germanistyki o specjal-
ności nauczanie języka niemieckiego.

Recenzowana książka obejmująca łącznie 248 stron składa się z 11 części. Za-
sadniczą część, jaką jest alfabetyczny leksykon, poprzedzono spisem treści, krótkim 
wstępem oraz spisem skrótów i skrótowców. Całość uzupełniają załącznik, biblio-
grafia literatury i źródeł internetowych, alfabetyczny spis haseł w języku polskim, 
niemieckim i angielskim oraz miejsce na notatki. Leksykon zawiera 292 hasła 
w języku niemieckim odnoszące się do procesu uczenia się i nauczania, z uwzględ-
nieniem słownictwa przydatnego przy opisie podręczników, metod nauczania języka, 
prowadzenia lekcji czy pomocy dydaktycznych. Ponadto książka uwzględnia także 
nazewnictwo wspólnotowe, np. system opisu pluralistycznych podejść do języków 
i kultur, czy też problemy mające wpływ na efektywność nauki języka obcego, takie 
jak np. indeks zrozumiałości tekstu. Zaletą leksykonu jest uwzględnienie nowych 
technologii, np. WebQuest czy podcast, których definicji nie znajdziemy w starszych 
opracowaniach.

Strona graficzna leksykonu została dobrze przemyślana. Hasła prezentowane są 
w sposób przejrzysty, w odpowiednio dużej czcionce. Zastosowane wytłuszczenie 
i zapis kursywą oraz wprowadzone symbole dla środków leksykalnych i polecanej 
literatury ułatwiają znalezienie wyszukiwanych informacji. W leksykonie zdarza-
ją się tylko nieliczne niedociągnięcia edytorskie (np. brak zapisu kursywą – str. 
33). Każde niemieckie hasło zawiera zwięzłe objaśnienie oraz polski i angielski 
odpowiednik, co wyróżnia ten leksykon od innych słowników dydaktyki języków 
obcych2. Uwzględnienie polskich odpowiedników dla niemieckich terminów bez 
wątpienia jest dużą zaletą tej książki, ponieważ uczącym się dydaktyki języków 
obcych brakuje znajomości polskiej terminologii ze względu na używanie na 
zajęciach języka niemieckiego jako języka wykładowego. Z pewnością ułatwia 
to proces uczenia się, ponieważ student nie musi tracić czasu na poszukiwanie 

1 Czaplikowska R./A.D. Kubacki (2019) Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und 
Unterrichtspraxis. Chrzanów – Tarnów: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń Kubart.

2 Zob. np. Szulc A. (1997) Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.
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odpowiedników, co niejednokrotnie wymagałoby dużego nakładu czasu bez 
stuprocentowej pewności, że znaleziony odpowiednik jest właściwy. Ponadto 
w porównaniu do niemieckich leksykonów dydaktyki języków obcych3 hasła 
objaśniono w sposób zrozumiały dla studentów, którzy nie są rodzimymi użyt-
kownikami języka niemieckiego. Zaletą jest również uwzględnienie w leksykonie 
angielskich odpowiedników, co ułatwia wyszukiwanie informacji na dany temat 
w anglojęzycznej literaturze. Ponadto autorzy podają środki językowe, dzięki któ-
rym studenci poznają również możliwości użycia danego terminu w połączeniu 
z innymi słowami. Jednakże w mojej ocenie w przypadku poszczególnych słów 
należałoby wskazać także na ich znaczenie w języku ogólnym, np. Hilfsmittel jako 
pomoce dydaktyczne, ale także pomoce, środki pomocnicze. Informacje te mogą 
okazać się pomocne w szczególności dla studentów ze słabszą znajomością języka 
niemieckiego, zwłaszcza że przedmiot dydaktyka języków obcych realizowany jest 
już na etapie studiów pierwszego stopnia.

Tak jak przystało na profesjonalny leksykon, autorzy nie zapomnieli również 
o opatrzeniu każdego objaśnianego niemieckiego rzeczownika w rodzajnik. Co 
więcej autorzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, dla których język 
polski nie jest językiem ojczystym, podali także rodzaj gramatyczny polskiego od-
powiednika dla danego hasła. Poszczególne hasła, np. nauczanie frontalne, wzboga-
cono także o przedstawienie graficzne, które ułatwia zrozumienie oraz zapamiętanie 
znaczenia danego słowa. Dla każdego hasła podano także proponowaną polską 
i niemieckojęzyczną literaturę ułatwiającą zgłębienie tematu oraz porównanie po-
glądów badaczy z różnych krajów. Propozycje uwzględniają aktualny stan literatury 
glottodydaktycznej i odnoszą się nie tylko do monografii, lecz także do czasopism 
i źródeł internetowych, które chętnie wykorzystywane są przez studentów ze względu 
na szybki dostęp do nich.

Zasadniczą część leksykonu uzupełnia załącznik obejmujący 8 dokumentów: opis 
Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego ze skalą oceny poszczególnych 
umiejętności językowych, przykładowy kodeks klasowy, opis form socjalnych pracy, 
aranżacje do przystanków uczenia się oraz łamańce językowe. Na pierwszy rzut oka 
czytelnik może odnieść wrażenie, że kolejność poszczególnych załączników jest 
chaotyczna, zwłaszcza że w leksykonie nie ma spisu załączników, który ułatwiałby 
wyszukanie danego załącznika. Jednakże autorzy uwzględnili odsyłacze do poszcze-
gólnych załączników w danym haśle, do którego się on odnosi.

W książce nie zabrakło także alfabetycznego spisu literatury, który stanowi cenną 
pomoc przy pisaniu prac z zakresu glottodydaktyki ze względu na zgromadzenie 
podstawowej literatury w jednym miejscu. Pracę z książką ułatwia także umieszczony 
na początku spis skrótów i skrótowców oraz znajdujący się na końcu książki notatnik 
umożliwiający dopisywanie nowych haseł. Przydatnym uzupełnieniem książki jest 
spis haseł w języku polskim, niemieckim i angielskim, który z jednej strony umoż-
liwia wyszukanie niemieckojęzycznego hasła na podstawie polskiej czy angielskiej 

3 Por. np. Surkamp C. (red.) (2010) Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Ansätze – Metho-
den – Grundbegriffe. Stuttgart: Metzler.
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terminologii, a z drugiej strony może zostać potraktowany jako glosariusz ułatwiający 
opanowanie terminologii w wybranych językach.

Podsumowując, recenzowana książka bez wątpienia wypełnia lukę w literaturze 
glottodydaktycznej, a wraz z dwoma wcześniejszymi opracowaniami do nauczania 
metodyki języka niemieckiego4 stanowi cenny wkład w kształcenie nowych na-
uczycieli języka niemieckiego. Mimo iż skierowana jest w pierwszej kolejności do 
studentów, to jednak grono odbiorców jest znacznie szersze. Studenci specjalności 
glottodydaktycznej znajdą w niej cenne informacje nie tylko na etapie zdobywania 
wiedzy metodycznej, lecz także podczas pisania prac dyplomowych w tym zakresie. 
Promotorzy prac glottodydaktycznych mogą potraktować ją jako rzetelne kompen-
dium wiedzy ujednolicające terminologię oraz dostarczające podstawową literaturę, 
którą można polecać studentom. Leksykon może być również przydatny tłumaczom 
przy tłumaczeniu tekstów o tematyce dydaktycznej, a dla nauczycieli języka nie-
mieckiego może stanowić nieocenioną pomocą w podnoszeniu swoich kompetencji 
dzięki obszernej literaturze uzupełniającej.
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