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Dydaktyka / Prowadzone zajęcia: 

Pedagogika - wykłady, 

Podstawy dydaktyki - wykłady, 

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej - ćwiczenia, 

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych - ćwiczenia,  

Konwersatorium specjalistyczne do wyboru, 

Seminarium dyplomowe, 

Technologie informacyjne w tłumaczeniach i w biznesie - ćwiczenia, 

Technologie informacyjne w tłumaczeniach i w komunikacji - ćwiczenia, 

Technologie informacyjne - ćwiczenia 

Przedmioty prowadzone w latach ubiegłych: „Pedagogika medialna – Technologia informacyjna w edukacji”, 

„Media w kulturze i komunikacji”, „Glottodydaktyka”, „Nowoczesne tendencje w nauczaniu j. angielskiego”, 

„Prawo oświatowe”, „Nauczanie j. angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, 

„Zagadnienia akwizycji języków obcych”, ponadto jako lektor j. angielskiego prowadzenie zajęć z zakresu 

praktycznej nauki języka angielskiego 

 

Obszar prac badawczych: 

Pedagogika, dydaktyka ogólna, glottodydaktyka, technologia informacyjna w edukacji językowej 

 

Wybrane publikacje:  

▪ „Nowa dziedzina studiów filologicznych – język biznesu – aktualne koncepcje kształcenia w 

uczelniach wyższych” – rozdział w materiałach z konferencji przekładoznawczej „Aktualne kierunki 

traduktologii polskiej” pod red Pawła Płusy. WSP Częstochowa 1999r.  

▪ „Wybrane programy komputerowe stosowane w Polsce, w uczeniu się – nauczaniu języka 

angielskiego” w materiałach pokonferencyjnych z międzynarodowej konferencji „Multimedia oraz 

Internet w nauczaniu języków obcych” Politechnika w Brnie, Brno, Republika Czeska 2002.  

▪ „Sposoby inspiracji wypowiedzi uczniów w rozwijaniu umiejętności językowych, w nauczaniu – 

uczeniu się języka angielskiego” – rozdział w pracy zbiorowej pod red. U. Ordon i S. Podobińskiego 

„Nauczyciel. Szkoła. Język. Kultura.”  WSP Częstochowa 2000r.  
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▪ „Komputerowe wspomaganie uczenia się – nauczania języka angielskiego” – rozdział w pracy 

zbiorowej pod red. S. Podobińskiego i B. Snocha „Przyzywanie myśli do kręgu słów, działań i idei” 

WSP Częstochowa 2000r.  

▪ „Styl poznawczy jako indywidualne uwarunkowanie powodzenia w uczeniu się języka obcego”, w: 

pracy zbiorowej pod red. W. Szlufika „Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej”. Wyd. 

Akademii im. J. Długosza Częstochowa 2004  

▪ „Nauka własna studenta – indywidualne jej preferencje i rola w przyswajaniu języka obcego”, w: 

„Prace naukowe Akademii im. J. Długosza” pod red. Kazimierza Rędzińskiego, Częstochowa 2006  

▪ „Komputerowe wspomaganie edukacji z zastosowaniem immersyjnego nauczania-uczenia się” w: 

„Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI w. – wyzwania i konteksty” pod red. M. 

Królicy i E. Skoczylas-Krotli, Częstochowa 2007 

▪ „Efektywność multimediów w nauczaniu – uczeniu się języka angielskiego a inteligencja muzyczna 

studentów – rozdział w: W. Słomski red. „ Eine Philosophie – Eine Welt – Ein Mensch”. Hanower 

2008  

▪ „Inspiracje poznawcze i badawcze dla nauki języków obcych płynące z osiągnięć innych nauk” – 

rozdział w pokonferencyjnej monografii z V Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej - „Języki 

obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw”, Ustroń 2009  

▪ „Wybrane aspekty przyswajania języka obcego przez dzieci w zintegrowanej edukacji 

wczesnoszkolnej”, monografia zbiorowa pod red. A. Skowrońskiej-Kruszewskiej – „Edukacja 

elementarna – wyzwania, konteksty, dylematy”, Wydawnictwo AJD, 2010r.  

▪ „Efektywność multimediów w nauczaniu-uczeniu się języka angielskiego a inteligencja ogólna 

studentów”, monografia zbiorowa pod red. O. Glebowej i M. Niemiec-Knaś - „Zrozumieć innego - 

Współczesne problemy komunikacji międzykulturowej”, Wydawnictwo AJD, 2010r.  

▪ „Rola multimediów w przyswajaniu języka obcego w toku nauki własnej studenta”, monografia 

zbiorowa pod red. Z. Jancewicz - „W dialogu języków i kultur”, Wydawnictwo Lingwistycznej Szkoły 

Wyższej, Warszawa 2010r. 

▪ „Nowoczesne media komunikacji masowej w poznawaniu obcych kultur”, monografia zbiorowa pod 

red. Oldrich Richterek – „Dialog kultur”, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Hradec Kralowe, 

Republika Czech, 2011r.  

▪ „Komputerowe wspomaganie tworzenia ćwiczeń i prac pisemnych w nauczaniu – uczeniu się języków 

obcych” – monografia zbiorowa pod red. T. Piotrowskiego – „Kompetencja językowa – drogi, cele, 

aspekty”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011r. 

▪ „Nauczyciel akademicki wobec zadań naukowych i dydaktycznych a udział mass mediów w jego 

pracy wychowawczej z młodzieżą studencką” – monografia zbiorowa pod red. W. Skrzydlewski i S. 

Dylak „Media, edukacja, kultura” – Suplement, Poznań 2012r. 



▪ „Nauczyciel w transformacjach cywilizacyjnych” - Monografia zbiorowa pod red. M. Cywińskiej – 

tytuł monografii: „Być nauczycielem. Kompetencje współczesnego nauczyciela” - Wydawnictwo 

WSPiA, Poznań 2013 r.  

▪ „Komputer i nowe technologie w kształceniu językowym wspomagającym przyswajanie j. obcych” – 

Monografia pod red. Ł. Karpińskiego i K. Fordońskiego – tytuł monografii: „W dialogu języków i 

kultur” LSW, Warszawa 2013r.  

▪ Nauczyciel w zmieniającym się społeczeństwie, [w:] Wychowanie przedszkolne i edukacja 

wczesnoszkolna w dobie przemian monografia zbiorowa pod red. M. Chrost, A. Królikowska, 

Wydawnictwo naukowe Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”, numery ISBN 

978-83-7614-175-6, 978-83-277-0120-6, Kraków 2014  

▪ Rodzina a rozwój języka dziecka, [w:] Materiałach z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne” Międzypokoleniowy dialog o 

wychowaniu i edukacji XVIII-XXI wiek – Księga abstraktów pod red. E. Jurczyk-Romanowskiej, J. 

Gulanowskiego i D. Figiel, nr ISBN 978-83-62618-09-5, 978-83-61955-31-3 Jelenia Góra-Szklarska 

Poręba 2014 

▪ Recenzowana monografia naukowa: „Efektywność multimediów w procesie przyswajania języka 

obcego a indywidualne cechy młodzieży akademickiej”, ilość stron 363, Wydawnictwo Black 

Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2014, ISBN 978-83-7732-363-2 

▪ “Family environment as an element of cultural conditioning in the language development of children”, 

Kwartalnik artystyczny i naukowy “Quo Vadis?” Oficyna Wydawnicza Heliodor, Łódź 2014 

▪ „Przemiany edukacyjne w procesie kształcenia obcojęzycznego”, [w:] W dialogu języków i kultur IV, 

red. K. Fordoński, Ł. Karpiński, Warszawa 2015, Wydawnictwo Lingwistycznej Szkoły Wyższej, 

ISBN 978-83-926356-5-9 

▪ „Rodzina a rozwój języka dziecka w młodszym wieku szkolnym”,[w:] Wychowanie w Rodzinie 

I/2016, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, ISNN2082-9019, e-ISSN 2300-5866 

▪ Książka naukowa: „Sieć mediów w edukacji akademickiej”, Wydawnictwo Advert Studio, Katowice 

2016, ISBN 978-83-64804-61-8 

▪ „The role of family environment and culture in the language development of children” [w:] 

Porivnivalno-pedagogichni Studii (Studies in Comarative Education) 2017, Wydawnictwo Naukowe 

Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu, ISSN: 2306-5532 

▪ Wpływ mediów komunikacji masowej na odbieranie obcych kultur, [w:] Współczesne wyzwania teorii 

i praktyki, red. naukowa J. Nowakowska-Grunt, J. Jasińska, Wydawnictwo Naukowe Sophia, zakres 

stron: 128-137, ISBN 978-83-65929-27-3, Katowice 2017 

▪ Możliwości przyswajania języków obcych przez dzieci w młodszym wieku szkolnym [w:] 

Socjologiczno-psychologiczne wyzwania w międzynarodowych badaniach naukowych, red. naukowa 

M. Jaworska, Wydawnictwo Naukowe Sophia, zakres stron: 20-32, ISBN 978-83-65929-43-3, 

Katowice 2018 



▪ Elementary children and their abilities of foreign language acquisition [w.] Labor et Educatio, 6/2018, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ISSN 2353-4745, E-ISSN 2544-017 

▪ Manipulacja w telewizyjnej komunikacji medialnej a przygotowanie dzieci i młodzieży do odbioru 

mediów [w:] „Człowiek - Media - Edukacja” pod redakcją naukową Janusza Morbitzera i Emilii 

Musiał, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej 2019 

 

Dodatkowe informacje: 

Czynny udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym 

 

▪ Międzynarodowa konferencja: „Człowiek i jego świat na przełomie XX i XXI wieku” – przekład w 

materiałach pokonferencyjnych referatu prof. Marcello Sanchez Sorondo: „Znaczenie filozofii wiedzy 

i umiejętności jako filozofii człowieka. Konferencja organizowana przez Instytut Filologii Obcych 

Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, 1998r. 

▪ Międzynarodowa konferencja: „Doświadczenie moralne i filozofia człowieka” – przekład z języka 

angielskiego w materiałach pokonferencyjnych referat prof. Andrea Gentile „Pojęcie limitu w 

transcedentalnej filozofii Kanta”, Konferencja organizowana przez Instytut Filologii Obcych w 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 1999r. 

▪ Konferencja przekładoznawcza: „Aktualne kierunki traduktologii polskiej”, referat: „Język biznesu – 

aktualne koncepcje kształcenia w uczelniach wyższych”, Częstochowa 1999r. 

▪ Międzynarodowa konferencja: „Multimedia oraz Internet w nauczaniu języków obcych”; Referat: 

„Wybrane programy komputerowe stosowane w Polsce, w uczeniu się – nauczaniu języka 

angielskiego”. Konferencja organizowana przez Politechnikę w Brnie, Brno, Republika Czeska 2003.   

▪ Konferencja: „Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej”; referat: „Styl poznawczy jako 

indywidualne uwarunkowanie powodzenia w uczeniu się języka obcego”. Konferencja organizowana 

przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Akademii im. J. Długosza, Częstochowa 2004. 

▪ Konferencja Międzynarodowa: „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku 

wyzwania i konteksty – organizowana przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej AJD, 

referat: „Komputerowe wspomaganie edukacji z zastosowaniem immersyjnego nauczania-uczenia 

się”, Częstochowa 2007r. 

▪ Konferencja: „Język III tysiąclecia” organizowana przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania 

Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, przewodniczenie sekcji „Nauczanie języków”, referat: 

„Rola inteligencji muzycznej w przyswajaniu języka obcego przez studentów”. Kraków, 2008r. 

▪ V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna „Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i 

perspektyw” organizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej, 

referat: „Inspiracje poznawcze i badawcze dla nauki języków obcych płynące z osiągnięć innych 

nauk”, Ustroń 2009. 



▪ II Międzynarodowa Konferencja „W dialogu języków i kultur” org. przez Lingwistyczną Szkołę 

Wyższą w Warszawie. Referat: „Rola multimediów w przyswajaniu języka obcego w toku nauki 

własnej studenta”, Warszawa 2009. 

▪ Konferencja międzynarodowa: „Współczesne problemy komunikacji międzykulturowej” org. przez 

Instytut Filologii Obcych AJD w Częstochowie, referat: „Efektywność multimediów w nauczaniu- 

uczeniu się języka angielskiego a inteligencja ogólna studentów”, Częstochowa 2009. 

▪ VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dialog kultur” organizowana przez Uniwersytet Hradec 

Kralowe w Republice Czeskiej; referat: „Nowoczesne media komunikacji masowej w poznawaniu 

obcych kultur”, Hradec Kralowe, Republika Czech, 18 - 19.I.2011r. 

▪ VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna organizowana przez Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych Politechniki Śląskiej „Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty”; referat - 

„Komputerowe wspomaganie tworzenia ćwiczeń i prac pisemnych w nauczaniu – uczeniu się języków 

obcych” – Ustroń, 8-10.IV 2011r. 

▪ Międzynarodowa Konferencja organizowanej przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną 

„Ignatianum” w Krakowe „Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu w wychowaniu i edukacji”; 

referat: „Nauczyciel w zmieniającym się społeczeństwie”, Kraków, 6 – 7.06.2011r. 

▪ Międzynarodowa Konferencja: "Nowe technologie i media społecznościowe w edukacji językowej" - 

Warszawa 24 września 2012, organizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawszkiego; 

▪ VII Ogólnopolska Konferencja "Media a edukacja" organizowana przez Zakład Technologii 

Kształcenia, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; referat: 

„Nauczyciel akademicki wobec zadań naukowych i dydaktycznych a udział mass mediów w jego 

pracy wychowawczej z młodzieżą studencką" - Poznań 5-6 października 2012 

▪ III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: "W dialogu języków i kultur" organizowana przez 

Lingwistyczną Szkołę Wyższą; referat - "Komputer i nowe technologie w kształceniu językowym 

wspomagającym przyswajanie języków obcych" - Warszawa 8-9 listopada 2012  

▪ IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: „W dialogu języków i kultur” organizowana przez 

Lingwistyczną Szkołę Wyższą; referat – „Aktualne tendencje w przemianach edukacyjnych w procesie 

kształcenia językowego” – Warszawa 14 listopada 2013r. 

▪ II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Filologii 

Obcych, AJD, „Neofilologie na przełomie tysiącleci – Porozumienie i dialog na płaszczyźnie 

wielokulturowej” 21-22.11.2013r. 

▪ III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Wychowanie w Rodzinie” organizowana przez 

Uniwersytet Wrocławski i Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze, Jelenia Góra/ 

Szklarska Poręba, 14-16 maja 2014 – tytuł wystąpienia - „Rodzina a rozwój języka dziecka”. 

▪ I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy” 

organizowana przez Uniwersytet w Białymstoku pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Białystok 14-15 listopada 2014 – tytuł 



wystąpienia – „Naukowo-dydaktyczne i wychowawcze perspektywy działalności nauczyciela 

akademickiego”  

▪ Media a edukacja. Edukacyjne Zastosowania Nowych Mediów, IX Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa, Poznań 16-18.11.2016, referat: „Media w przyswajaniu języka obcego przez dzieci w 

młodszym wieku szkolnym” 

▪ “Komunikacja - Kultura - Przestrzeń - Tożsamość”, II Międzynarodowa Konferencja Filologiczna, 

organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. S. Staszica w Pile, Piła 17-18.10.2017, 

referat: “Związki efektywności multimediów w procesie przyswajania języka obcego z 

indywidualnymi cechami studentów” 

▪ “Media w społeczeństwie - społeczeństwo w mediach”, VIII Interdyscyplinarna Konferencja 

Naukowa, organizowana przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Bielsko-

Białą 6.11.2017, referat: “Rola mediów w nauczaniu i uczeniu się współczesnej młodzieży” 

▪ “Cyber+Media” - Ogólnopolska Konferencja Naukowa, organizowana przez Fundację “TYGIEL”, 

Lublin 15 grudnia 2017, referat:“Wpływ mediów komunikacji masowej na odbieranie obcych kultur” 

▪ “Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki”, IV Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa, organizowana przez Społeczną Akademię Nauk we współudziale z Ośrodkiem 

Szkoleniowo-Naukowym Sophia w Warszawie i Wydawnictwem Naukowym Sophia w Katowicach, 

Katowice 28.06.2018, referat: “Elementary children and their abilities of a foreign language 

acquisition” 

▪ Manipulacja w telewizyjnej komunikacji medialnej a przygotowanie dzieci i młodzieży do odbioru 

mediów [w:] „Człowiek - Media - Edukacja” pod redakcją naukową Janusza Morbitzera i Emilii 

Musiał, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej 2019 

 

 


