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Nowe czasy wymagają nowatorskich 
metod nauczania języków obcych – 

powiedział 1 lipca 2019 podczas wykładu 
inaugurującego 2nd Cracow Language 
Teaching Staff Training Week dr Robert 
Sims, dyrektor International School of 
Kraków. – Musimy być wszechstronnie 
przygotowani na nadchodzące wyzwania, 
wynikające z coraz większej mobilności 
studentów.

Spostrzeżenie dr. Simsa w pełni ko-
responduje z praktycznymi działaniami 
podejmowanymi ustawicznie przez Jagiel-
lońskie Centrum Językowe UJ, którego 
pracownicy starają się na bieżąco śledzić 
najnowsze trendy w glottodydaktyce oraz 
wdrażać innowacyjne metody nauczania 
języków obcych. Ważnym forum wymia-
ny doświadczeń w tym zakresie między 
nauczycielami języków obcych, repre-
zentujących czołowe ośrodki akademickie 
w Europie, stał się właśnie odbywający się 
w dniach 1–5 lipca 2019 na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim 2nd Cracow Language 
Teaching Staff Training Week – między-
narodowa konferencja metodyczna zorga-
nizowana po raz drugi przez JCJ w ramach 
programu Erasmus+. Jej celem była wy-

INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCZNYM NAUCZANIU 
JĘZYKÓW OBCYCH 

miana doświadczeń i poglądów na temat 
różnych aspektów praktycznego nauczania 
języków obcych w szkołach wyższych, ze 
szczególnym uwzględnieniem czterech 
zasadniczych tematów: wykorzystanie 
nowych technologii, sposoby nauczania 
języka akademickiego, problemy związane 

z nauczaniem języków specjalistycznych 
oraz zjawisko tzw. autonomicznego 
uczenia się. Są to zagadnienia kluczowe 
w procesie nauczania języków obcych na 
poziomie akademickim. Uczelnie, które 
partycypują w programie Erasmus+, nie-
często organizują konferencje tego typu, 
toteż inicjatywa JCJ spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. Do Krakowa przybyło 
trzydziestu akademickich nauczycieli 
języków obcych z czternastu krajów eu-
ropejskich. Wielu z nich zainteresowało 
się konferencją, ponieważ zostali zachę-
ceni przez uczestników ubiegłorocznego 
wydarzenia. 

Uroczyste otwarcie przedsięwzięcia  
odbyło się w auli Collegium Maius. 
Spotkanie prowadziła dyrektor JCJ Alicja 
Waligóra-Zblewska. W uroczystości wzięli 
udział prorektor UJ ds. badań i funduszy 
strukturalnych prof. Stanisław Kistryn 
oraz pełniąca obowiązki konsula general-
nego USA w Krakowie Kathryn E. Porter, 
która w swoim przemówieniu nawiązała 
do okresu PRL, kiedy rola Konsulatu 

Pełniąca obowiązki konsula generalnego USA w Krakowie Kathryn E. Porter wygłasza przemówienie

Goście podczas inauguracji konferencji; Aula Jagiellońska Collegium Maius
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USA w popularyzacji języka angielskiego 
i kultury państw anglojęzycznych była 
szczególnie istotna. Zaznaczyła, że rów-
nież i współcześnie krakowska placówka 
dyplomatyczna organizuje cotygodniowe 
spotkania w ramach Klubu Języka An-
gielskiego. Następnie wykład inaugu-
racyjny 21st Century Learner wygłosił  
dr Robert Sims. Jego wystąpienie stanowi-
ło znakomite wprowadzenie do tematyki 

konferencji i spotkało się z dużym zainte-
resowaniem słuchaczy. 

Ogółem przedstawiono czternaście 
prezentacji, przygotowanych zarówno 
przez pracowników JCJ (Agatę Rychło-
wicz, Bernadetę Raczkiewicz), jak i na-
uczycieli języków obcych z innych uczelni 
europejskich. Wśród prelegentów zagra-
nicznych znajdowali się przedstawiciele 
Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Marie 

Okacova, Eva Lucacova, Ivana Reskova), 
bułgarskiego Uniwersytetu Wielkotyrnow-
skiego im. Świętych Cyryla i Metodego 
(Bozhidar Pitev), Uniwersytetu w Zurychu 
(Anna Dal Negro), Uniwersytetu Wschod-
niej Finlandii w Kuopio (Satu Tuomainen), 
Uniwersytetu de Lille we Francji (Ciaran 
Crowley), Uniwersytetu w Sassari na 
Sardynii (David Finbarr Brett), DISU-
COM-UNITUS we Włoszech (Sonia Maria 

Jagiellońskie Centrum Językowe, z inicjatywy dyrektor Alicji Waligóry-Zblewskiej, w dniach 
8–12 lipca 2019 przeprowadziło kursy językowe dla pracowników uczelni uczestniczących 
w programie Erasmus+. Przedsięwzięcie to było elementem realizacji przyjętego w JCJ pro-
gramu poszerzania zakresu kontaktów międzynarodowych. Inicjatywa, zorganizowana w ra-
mach Staff Week for Training, przyciągnęła do Krakowa osiemnastu gości z Czech, Francji, 
Gujany Francuskiej, Hiszpanii, Niemiec, Słowenii i Włoch. Uczestniczyli oni w kursach języ-
ków angielskiego, francuskiego i esperanto, prowadzonych przez doświadczonych pracowni-
ków JCJ. Na uwagę zasługuje fakt, że zaproponowane zajęcia były głównie autorskimi kursami 
tematycznymi doskonalącymi określone umiejętności językowe lub specjalistycznymi z za-
kresu różnych dziedzin nauki. Warto podkreślić, że na co dzień tego typu kursy oferowane 
są studentom studiów II stopnia. Uczestnicy z uznaniem wypowiedzieli się na temat profesjo-
nalizmu lektorów oraz wysokiego poziomu kursów, które ocenili jako bardzo rozwijające. W ankiecie przeprowadzonej 
po zakończeniu Staff Week for Training podkreślili również skuteczność zastosowanych nowoczesnych metod nauczania. 
Zajęciom towarzyszyły różnego rodzaju imprezy, mające na celu przybliżenie kursantom historii i kultury naszego kraju: 

wycieczki, spotkania towarzyskie itp. Przedsięwzięcie, 
wpisujące się w politykę procesu internacjonalizacji 
nauczania, realizowaną na naszej Uczelni, spotkało się 
z bardzo dobrym przyjęciem ze strony zagranicznych 
gości. Kilkoro z nich złożyło wizyty w Dziale Współ-
pracy Międzynarodowej z myślą o nawiązaniu w przy-
szłości regularnych kontaktów z UJ, a inni zadeklarowali 
chęć uczestnictwa w podobnych warsztatach w przy-
szłym roku. Wszyscy wyrazili gotowość zareklamowa-
nia naszej imprezy Foreign Languages with the Jagello-
nian Language Centre na swoich uczelniach.

AWZ

KURSY JĘZYKOWE DLA PRACOWNIKÓW

Gości i prowadzących zajęcia 
nauczycieli JCJ wita dyrektor 
Alicja Waligóra-Zblewska

Uczestnicy obrad przed Collegium Novum
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Melchiorre), Uniwersytetu Karola w Pradze 
(Milusa Bubenikova), Uniwersytetu La 
Laguna w Hiszpanii (Carmen Rio-Rey) 
oraz Uniwersytetu Technicznego w Gebze 
w Turcji (Sevinc Yerli Usul).

Dużym zainteresowaniem uczestników 
konferencji cieszyły się zajęcia warszta-
towe. Łącznie w ciągu trzech dni odbyło 
się pięć warsztatów, prowadzonych przez 
Katarzynę Machałę i Katarzynę Opielę 
(JCJ), Evelinę Jaleniauskiene (Kowieński 
Uniwersytet Techniczny), Martinę Sinde-
larovą-Skupenovą (Uniwersytet Masaryka 
w Brnie), Agatę Rychłowicz (JCJ) oraz 
Anne Raynal-Lassieur (Uniwersytet Jean 
Moulin Lyon 3 we Francji). 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, cieszących się ogromnym 
zainteresowaniem, lekcjach języka polskie-
go, które prowadziła Małgorzata Kręcioch 
(JCJ), a także wziąć udział w wycieczkach 
do Muzeum UJ, na Zamek Królewski na 
Wawelu oraz do bazyliki archikatedralnej, 
zwiedzić wystawę Podziemny Kraków, 
a także odbyć spacer po Starym Mieście 
z przewodnikiem, Anną Witkowską (JCJ). 

Sympatycznym akcentem była również, 
kończąca trzeci dzień obrad, uroczysta ko-
lacja, która odbyła się w Klubie Convivium 
w Collegium Novum. 

Konferencję zakończyła sesja plenar-
na, podczas której wyrażono nadzieję, że 
nawiązane kontakty zaowocują ciekawymi 
projektami w przyszłości. Beata Batko, 
zastępca dyrektora JCJ ds. dydaktycznych, 
zaprezentowała innowacyjne rozwiązania 
realizowane przez Centrum od wielu lat. 

Na gościach zrobił wrażenie przygotowa-
ny przez pracowników JCJ interaktywny 
kurs języka angielskiego na poziomie B1/
B2, który jest dostępny (również w wersji 
z adaptacjami dla osób z niepełnospraw-
nościami) dla wszystkich studentów oraz 
pracowników UJ na platformie Krakus, 
oraz TopicRooms – zestaw materiałów 
do nauczania języka specjalistycznego 
z różnych dziedzin, opracowany przez pra-
cowników JCJ i udostępniony dla swoich 
koleżanek i kolegów. 

Uczestnicy konferencji zadeklarowali 
gotowość zareklamowania Cracow Lan-
guage Taching Staff Training Week na 
swoich uczelniach. Więcej informacji na 
temat tego wydarzenia znajduje się pod 
adresem: www.jcj.uj.edu.pl/cracow-lan-
guage-teaching-staff-training-week

Alicja Waligóra-Zblewska
Jagiellońskie Centrum Językowe

Ze względu na coraz szybciej rosnącą 
skalę zjawiska występowania proble-

mów psychicznych Szpital Uniwersytecki 
w Krakowie we współpracy z Uniwer-
sytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz 
z Urzędem Miasta Krakowa w dniach 7–11 
października 2019 organizuje HUMAN 
WEEK – I Krakowski Tydzień Zdrowia 
Psychicznego. Termin został wybrany 
nieprzypadkowo, gdyż 10 października 

HUMAN WEEK

obchodzony jest jako Światowy Dzień 
Zdrowia Psychicznego.

Celem wydarzenia jest zwiększenie 
świadomości mieszkańców Krakowa 
w kwestii zagrożeń, jakie mogą wywołać 
problemy psychiczne. Ponadto organizatorzy 
mają nadzieję zainteresować mieszkańców 
szeroko pojętą  tematyką zdrowia psy-
chicznego, a także różnymi wydarzeniami 
literackimi, filmowymi oraz teatralnymi. 

Pragną również zwrócić uwagę na potrzebę 
realnej pomocy, a nie stygmatyzację osób bo-
rykających się z problemami psychicznymi. 

Marcin Jędrychowski
dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 

 Maciej Pilecki
kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii 

Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
 Krzysztof Rutkowski

kierownik Zakładu Psychoterapii 

I Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego


