
Język ojczysty, pierwszy język obcy, drugi/trzeci język obcy –  

wyzwania badawcze i dydaktyczne 

Program konferencji organizowanej przez:  

Zakład Lingwodydaktyki – Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB,  

Zakład Współczesnego Języka Polskiego – Instytut Filologii Polskiej UwB i  

Zakład Języka Angielskiego – Instytut Neofilologii UwB 

Miejsce obrad: Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki 1, Białystok 

14 maja 2015 (czwartek) 
8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników – parter Wydziału Filologicznego 

9.30 – 9.40  Inauguracja konferencji, sala 47 

9.40 – 11.00 Obrady plenarne, sala 47 

Przewodniczy: dr hab. Jarosław Krajka 

9.40 – 10.00  prof. dr hab. Bogdan Walczak, dr Agnieszka Mielczarek 

Prolegomena historyczne – wielojęzyczność w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

10.00 – 10.20 dr hab. Piotr Garncarek 

Zapomniana droga od języka ojczystego do wielojęzyczności 

10.20 – 10.40  dr hab. Magdalena Sowa 

Specjalizacja nauczycielska na filologii romańskiej a kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego 

10.40 – 11.00 Dyskusja 

11.00 – 11.20  Przerwa na  kawę 

11.20 – 13.00  

 

Przewodniczy: 

Obrady w sekcjach 

A1, sala 151 

dr Magdalena Białek 

B1, sala 152 

dr hab. Krystyna Mihułka 

C1, sala 47 

prof. Bogdan Walczak 

11.20 – 11.40 dr hab. Jarosław Krajka 

Język angielski, ale jaki? O kształceniu 

nauczycieli języka angielskiego w dobie 

globalizacji 

dr Dagmara Nowacka 

Z wpływów międzyjęzykowych u osób 

wielojęzycznych 

 dr  hab. Elżbieta Awramiuk 

Nauczanie języka ojczystego w 

zmieniającym się świecie – wyzwania 

edukacyjne 

 



11.40 – 12.00 dr Joanna Kic-Drgas 

Kształcenie językowe na uczelniach wyższych – 

szanse i zagrożenia 

dr Łukasz Plęs 

Zagadnienia gramatyczne w dydaktyce 

języków tercjarnych na przykładzie 

koncepcji DaFnE 

dr Renata Makarewicz 

  CLIL w nauczaniu języka ojczystego 

jako obcego. Podstawy teoretyczne i 

rozwiązania dydaktyczne  

12.00 – 12.20  dr Sylwia Rapacka-Wojtala 

Umiejętność pracy nauczycieli języków obcych z 

tekstem i na tekście podstawą kształcenia 

kompetencji komunikacyjnej uczestników procesu 

dydaktycznego 

dr Jolanta Hinc 

Rola języka angielskiego jako pierwszego 

języka obcego w nauczaniu języka 

niemieckiego jako drugiego języka obcego 

– założenia teoretyczne a rzeczywistość 

dydaktyczna 

mgr Anna Kietlińska 

Język polski – ojczysty czy obcy? 

Uwarunkowania nauki języka polskiego 

na Łotwie, Litwie i Białorusi 

12.20 – 12.40  Dyskusja Dyskusja Dyskusja 

12.40 – 13.00   Kiermasz książek Wydawnictwa UwB  

13.15 – 14.15 Obiad 

14.20 – 16.00  

 

Przewodniczy: 

Obrady w sekcjach 

A2, sala 151 

dr hab. Jarosław Krajka 

B2, sala 152  

dr hab. Magdalena Sowa 

C2, sala 47  

dr hab. Piotr Garncarek 

14.20 – 14.40 dr Magdalena Białek 

Mechanizm uczenia się języka obcego i jego 

znaczenie dla dydaktyki obcojęzycznej 

 

 

dr hab. Krystyna Mihułka 

mgr Dorota Mihułka 
Niepowodzenia komunikacyjne z 

perspektywy interkulturowej – implikacje 

glottodydaktyczne 

dr Małgorzata Frąckiewicz 

Treści kształcenia językowego w 

podręcznikach do nauczania języka 

polskiego jako obcego a nauka o języku 

w szkole (na przykładzie wybranych 

programów nauczania języka polskiego) 

14.40 – 15.00 mgr Anna Kiszczak 

Strategie czytania w przyswajaniu treści 

przedmiotowych w języku rodzimym i obcym  

dr Maciej Jaskot 

Odniesienia kulturowe w nauczaniu 

języka obcego w grupie wielokulturowej – 

pułapki i wyzwania 

dr Konrad Szamryk 

Polszczyzna potoczna w podręcznikach 

do nauki języka polskiego jako obcego 

(poziomy A1 – A2) 

15.00 – 15.20 mgr Marcin Hościłowicz 

To nie są żarty! – dowcip językowy jako 

narządzie wykorzystywane na lekcji języka 

obcego 

dr Katalin Török 

Interferencja językowa czy kulturowa? 

Błędy językowe w zakresie leksyki w 

trakcie nauki języka węgierskiego 

dr Marzanna Karolczuk 

Obraz Polski i Polaków w 

podręcznikach do nauki języka 

rosyjskiego na poziomie gimnazjalnym 

15.20 – 15.40 mgr Agata Dembińska 

Literatura jako źródło materiałów autentycznych 
wykorzystywanych na lekcjach języka obcego na 

różnych poziomach zaawansowania  

dr Anna Grzeszak 

Jak korzystają ze słowników studenci 

małych filologii? 

 

mgr Dorota Zackiewicz 

Ale to już zupełnie inna historia… 

alternatywne metody nauczania historii 
na lektoratach języka polskiego jako obcego 



15.40 – 16.00 Dyskusja Dyskusja Dyskusja 

16.00 – 16.20                                            Przerwa na kawę 

16.20 – 17.40 

 

Przewodniczy: 

        Obrady w sekcjach 

A3, sala 151 

dr Jolanta Hinc 

B3, sala 152 

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens 

C3, sala 74 

dr hab. Jolanta Nocoń 

16.20 – 16.40 mgr Dariusz Prokop 

Tłumacz przysięgły: samouk czy osoba z 

wykształceniem akademickim? Konfrontacja 

przepisów prawa z praktyką uprawiania rzemiosła 

tłumacza przysięgłego 

dr Adam Jarosz 

O tutoringu akademickim, czyli o nowej 

formie nauczania francuskiego jako trzeciego 

języka obcego w ramach lektoratu języka 

nowożytnego 

dr Marta Szymańska 

Wpływ dydaktyki nauczania języków 

obcych na nauczanie języka polskiego 

16.40 – 17.00 mgr Jacek Monkiewicz 

Kształcenie tłumaczy-lokalizatorów – przegląd 

zagadnień oraz propozycja modelu nauczania 

przedmiotu „Lokalizacja” 

 mgr Agnieszka Barátka 

Wiersze dla dzieci jako pomoc 

dydaktyczna wykorzystywana w 

interdyscyplinarnym podejściu do 

nauczania fonetyki języka węgierskiego 

mgr Violetta Borecka 

Rola języka ojczystego w nauczaniu 

języków obcych – założenia teoretyczne 

a rzeczywistość dydaktyczna 

17.00 – 17.20 mgr Monika Nader-Cioczek 

O zastosowaniu tłumaczenia avista w dydaktyce 

języków obcych 

dr Radosław Kucharczyk 

Kontekst nauczania języków obcych w 

Polsce – glottodydaktyczne implikacje 

dla drugich języków obcych 

mgr Marzena Olędzka 

Zmiany w kształceniu językowym na 

przykładzie sposobu punktowania 

gimnazjalnych arkuszy 

egzaminacyjnych 

17.20 – 17.40 Dyskusja                       Dyskusja Dyskusja 

18.00-20.30     Kolacja  

20.30 Wieczorny spacer po Białymstoku z przewodnikiem  

                            15 maja 2015 (piątek) 
9.00 – 11.20 

 

Przewodniczy:  

Obrady w sekcjach 

A4, sala 151 

dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko 

B4, sala 152 

dr Adam Jarosz 

C4, sala 47 

dr hab. Elżbieta Awramiuk 

9.00 – 9.20  dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens 

Wady i zalety nauczania i uczenia się języka 

obcego w trybie synchronicznym. Studium 

przypadku: Nauka języka angielskiego 

zawodowego w Małopolskiej Chmurze 

Edukacyjnej 

dr Halina Zając-Knapik 

Rola języka ojczystego w nauczaniu 

gramatyki języka rosyjskiego na studiach 

rusycystycznych – proponowane 

rozwiązania metodyczne 

dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska 

dr Joanna Kamper-Warejko 

Błąd wymowy czy wada wymowy? 

Rozważania na marginesie nauki 

języków obcych  



9.20 – 9.40 dr Iwona Mokwa-Tarnowska 

Od zajęć tradycyjnych do MOOCów – rola 

nauczyciela języków obcych 

mgr Anna Drzewińska 

Język rosyjski jako drugi/trzeci/kolejny 

język obcy na wyższej uczelni technicznej 

na przykładzie Politechniki Warszawskiej 

 mgr Urszula Bielecka 

Dysleksja w nauczaniu języka polskiego 

jako obcego 

9.40 – 10.00 dr Reinhold Utri 

Angielski jako drugi język obcy w szkołach? 

Rozważania nad polityką językową w Polsce i 

nie tylko 

dr Olga Anchimiuk 

Nauczanie wymowy rosyjskich spółgłosek 

[л], [л’] studentów-Polaków 
 (wystąpienie w języku rosyjskim) 

mgr Aleksandra Święcka 

Znaki ikoniczne Polskiego Języka 

Migowego – pomoc w nauczaniu języka 

polskiego jako obcego na poziomie 

progowym 

10.00 – 10.20             Przerwa na kawę  

10.20 – 10.40  dr Ewa Lewicka-Mroczek 

dr Dorota Potocka 
Język ojczysty na lekcji języka obcego 

a wyniki badań 

dr Marta Dick-Bursztyn 

Świadomość i kompetencje leksykograficzne 

studentów filologii angielskiej 

 

mgr Agnieszka Jastrzębska 

„Dessine – moi un mouton!” (A. de 

Saint Exupéry) – rzeczy użytku 
codziennego w procesie nauczania dzieci 

cudzoziemskich języka polskiego jako 

obcego 

10.40 – 11.00 dr Barbara Głowacka 
Jak dojść do celu? 

dr Łukasz Karpiński 

dr Piotr Michałowski 

(Mini)tezaurusy w dydaktyce 

specjalistycznych języków obcych 

mgr Agnieszka Wronowska 

Nauczanie dzieci 6–8-letnich języka 

polskiego jako obcego 

11.00 – 11.30 Dyskusja Dyskusja Dyskusja 

11.30 – 11.40     Przerwa organizacyjna  

11.40 – 12.45 Obrady plenarne, sala 47 

Przewodniczy: dr hab. Piotr Garncarek 

11.40 – 12.00 dr hab. Jolanta Nocoń 

Język polski – ojczysty nieobcy czy obcy? Wyzwania edukacji językowej w czasach ponowoczesnych 

12.00 – 12.20 dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko 

Lingwistyczne podstawy uczenia  języków obcych na etapie przedszkolnym 

12.20 – 12.35 Dyskusja 

12.35-12.45 Zakończenie konferencji, s. 47  

13.00  Obiad 

 


