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Cracow Language Teaching Staff 
Training Week to tytuł międzyna-

rodowej konferencji metodycznej, która 
w dniach 2–6 lipca 2018 odbyła się na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem 
przedsięwzięcia, zorganizowanego 
przez Jagiellońskie Centrum Językowe 
w ramach programu Erasmus Plus, była 
wymiana doświadczeń i poglądów na 
temat różnych aspektów praktycznego 
nauczania języków obcych w szkołach 
wyższych ze szczególnym uwzględnie-
niem czterech zasadniczych tematów 
dotyczących: wykorzystania nowych 
technologii, sposobów nauczania języka 
akademickiego, problemów związanych 
z nauczaniem języków specjalistycz-
nych oraz zagadnienia tzw. autono-
micznego uczenia się. Uczelnie, które 
partycypują w programie Erasmus Plus, 
nieczęsto organizują konferencje tego 
typu, toteż inicjatywa JCJ spotkała się 
z dużym zainteresowaniem. Do Kra-

kowa przybyło trzydziestu akademickich 
nauczycieli języków obcych z trzynastu 
krajów europejskich. 

Otwarcie konferencji odbyło się w auli 
Collegium Novum. W wydarzeniu uczest-

w zakresie nauczania języków obcych 
oraz życzył wszystkim licznie zgromadzo-
nym na sali uczestnikom udanych obrad. 
W drugiej części uroczystości dr hab. Ma-
ria Jodłowiec z Instytutu Filologii Angiel-
skiej UJ wygłosiła wykład inauguracyjny 
Chaos and Order, Product and Process, 
Technology and Tradition: Reconciling 
the Irreconcilable in the Postmodern L2 
Classroom, który był znakomitym wprowa-
dzeniem do tematyki konferencji i spotkał 
się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. 

W ciągu następnych trzech dni uczestni-
cy konferencji przed południem przysłuchi-
wali się wystąpieniom prelegentów, żywo 
dyskutując nad ich tezami, po południu 
natomiast brali udział w różnorodnych 
warsztatach, doskonaląc swoje umiejęt-
ności praktyczne. Ogółem przedstawiono 
czternaście prezentacji, przygotowanych 
zarówno przez pracowników JCJ (Agatę 
Rychłowicz, Monikę Sobejko, Izabellę 
Maciejowską-Wilcock), jak i nauczycieli 
języków obcych z innych uczelni z kraju 
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niczył prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Ar-
men Edigarian, który w swoim wystąpie-
niu z uznaniem mówił o podejmowanych 
przez JCJ działaniach projakościowych 

Przemawia prorektor ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian, od prawej: dr hab. Maria Jodłowiec 
z Instytutu Filologii Angielskiej UJ oraz dyrektor JCJ Alicja Waligóra-Zblewska
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(Magdalenę Zawiszewską z Wyższej 
Szkoły Bankowej w Toruniu) i zagranicy. 
Wśród prelegentów zagranicznych byli 
przedstawiciele Uniwersytetu Masaryka 
w Brnie (Stepanka Bilova, Jitka Zvackowa 
i Libor Svanda), Uniwersytetu w Zurychu 
(Nicoletta Rivietto i Maria Victoria Ruiz 
Lozano Haeni), Uniwersytetu w Helsin-
kach (Kirby Vincent), Uniwersytetu Cam-
bridge (David Tual), Uniwersytetu Tech-
nicznego w Wilnie (Ivona Baranovskaja), 
Uniwersytetu Technicznego Gebze (Nihal 
Goy) oraz Uniwersytetu Biznesu, Sztuki 
i Technologii RISEBA (Jelena Malesko). 

Sporym zainteresowaniem uczestni-
ków konferencji cieszyły się popołudnio-
we zajęcia warsztatowe. W ciągu trzech 
dni odbyło się sześć warsztatów prowa-
dzonych przez Eszter Sandor (Szkoła 
Biznesu w Budapeszcie), Juttę Sendzik 
(Harceński Uniwersytet Nauk Stosowa-
nych w Wenigrode), Izabelę Bakotę (JCJ), 
Davida Alberta Besta (Wolny Uniwersy-
tet w Brukseli) i Barborę Chovancową 
(Uniwersytet Masaryka w Brnie), wspo-
mnianego już wcześniej Kirby Vicenta, 
Sabinę A. Nowak (JCJ) oraz Agnieszkę 
Suchomelową-Połomską i Danielę Dlabo-
lową (Uniwersytet Masaryka w Brnie). We 
wszystkich zajęciach licznie uczestniczyli 
pracownicy JCJ.

Organizatorzy konferencji starali się, 
aby wydarzenie było dla gości zagranicz-
nych szansą na zetknięcie się z polską 
kulturą, a dla wszystkich uczestników – 
okazją do środowiskowej integracji. Przed 
sesjami przedpołudniowymi można było 
uczestniczyć w lekcjach języka polskiego, 
które prowadziła Małgorzata Kręcioch 
(JCJ), a także wziąć udział w wycieczkach 
do Muzeum UJ, na Zamek Królewski na 
Wawelu oraz do bazyliki archikatedralnej. 
Sympatycznym akcentem była również, 

kończąca drugi dzień obrad, uroczysta ko-
lacja, w której uczestniczyli prorektor Ar-
men Edigarian oraz prof. Maria Jodłowiec.

Konferencję zakończyła sesja ple-
narna. Dokonano na niej podsumowania 

kilkudniowych obrad. Podkreślono, że 
trafnie dobrana formuła Cracow Language 
Teaching Staff Training Week sprawiła, 
że spotkanie stało się użyteczną platfor-
mą do twórczej dyskusji oraz wymiany 
poglądów na tematy żywo interesujące 
akademickich nauczycieli języków obcych. 
Wyrażono nadzieję, że nawiązane kontakty 
zaowocują ciekawymi projektami w przy-
szłości. Uczestnicy konferencji ocenili ją 
bardzo wysoko zarówno pod względem 
merytorycznym, jak i organizacyjnym 
w anonimowej ankiecie, której formularz 
został udostępniony on-line po zakończeniu 
obrad. Więcej informacji na temat wyda-
rzenia znajduje się pod adresem: www.jcj.
uj.edu.pl/cracow-language-teaching-staff-
-training-week

Alicja Waligóra-Zblewska
Jagiellońskie Centrum Językowe UJ

Jelena Malesko z Uniwersytetu Biznesu, Sztuki i Technologii RISEBA podczas prezentacji

Eszter Sandor ze Szkoły Biznesu w Budapeszcie  podczas warsztatów

Uczestnicy Cracow Language Teaching Staff Training Week na wzgórzu wawelskim
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