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Moje zainteresowania i osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie odpowiadają
mojemu wykształceniu, kwalifikacjom i doświadczeniom zdobytym po uzyskaniu pierwszego
dyplomu i po doktoracie.

Rozwój naukowy, posiadane dyplomy i tytuły naukowe
Pracę magisterską obroniłam w 1981 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej,
uzyskując tytuł magistra inżyniera elektronika w zakresie elektronika, specjalność technologia
elektronowa. Tytuł pracy magisterskiej brzmiał: „Badanie profilu współczynnika załamania w
planarnym światłowodzie dyfuzyjnym”. Promotorem był dr inż. Jerzy Kruszewski.
W 2002 roku uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na
Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego Tytuł pracy brzmiał: „Wykorzystanie
komputerów i programów multimedialnych w nauczaniu języków (na przykładzie języka
angielskiego); podstawy teoretyczne i badania eksperymentalne”. Promotorem pracy był prof. dr
hab. Jan Rusiecki.
W 1997 roku ukończyłam kurs kwalifikacyjny metodyczno-pedagogiczny dla nauczycieli języka
angielskiego zorganizowany przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego.
W 1998 roku ukończyłam kurs Learning about Open Learning prowadzony przez Scottish
Development Overseas and Scottish Knowledge Institute for Computer Based Learning Heriot
Watt University.
W 2010 roku uczestniczyłam w warsztacie Innovative ICT – Networking in the Baltic Sea Region
zorganizowanym przez The Swedish Institute w Sztokholmie
W 2011 roku ukończyłam kurs Dydaktyka szkoły wyższej zorganizowany przez Wydział
Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2012 roku uczestniczyłam w sesji metodycznej na temat elearningu w nauczaniu języków
obcych na uczelniach wyższych „Why we need to up our game” zorganizowanej przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
W 2016 roku uczestniczyłam w Warsztatach statystycznych zorganizowanych przez
Laboratorium Cyfrowe Humanistyki.
W 2016 roku uczestniczyłam w międzynarodowym warsztacie metodycznym zorganizowanym
przez European Schoolnet w Brukseli.

Informacje o zatrudnieniu w jednostkach naukowych
Pracowałam w następujących jednostkach naukowych:
W latach 1981 – 1992 byłam asystentem, a następnie starszym asystentem w Instytucie
Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.
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W latach 1992 – 2002 pracowałam w oświacie, jako nauczycielka języka angielskiego w
liceach, szkołach policealnych i w prywatnej szkole językowej oraz jako edukator nauczycieli
w instytucjach doskonalenia zawodowego w Warszawie.
W roku akademickim 2002/2003 byłam nauczycielem w Nauczycielskim Kolegium Języka
Angielskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2002 – 2014 byłam adiunktem w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego.
Od 2012 do 2014 pracowałam jako specjalista d/s badań na Wydział Matematyki i Nauk
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Od 2014 jestem zatrudniona jako starszy wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego.
Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65,
poz. 595 ze zm.):
tytuł osiągnięcia naukowego: Kompetencje nauczycieli języków obcych w zakresie
stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w glottodydaktyce

Osiągnięcie naukowe jest serią publikacji, która obejmuje trzy monografie (2002, 2008,
2012), książkę pod moją redakcją (2015d) oraz 18 artykułów opublikowanych w latach 2003
– 2016.
Monografie
Gajek, E. 2002. Komputery w nauczaniu języków. Warszawa: PWN – publikacja podoktorska.
Gajek, E. 2008. Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Instytut
Lingwistyki Stosowanej UW.
Gajek, E. 2012. Nauczyciel wobec komputerowo wspomaganej akwizycji języka – ujęcie
glottodydaktyczne. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.
Książka pod moją redakcją
Gajek, E. (red.). 2015d. Technologie mobilne w kształceniu językowym. Warszawa: Texter.
Artykuły
Gajek, E. 2003. „Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej
w kontekście kształcenia nauczycieli języków obcych”. Języki Obce w Szkole. 6/2003, str.
117-129.
Gajek, E. 2004a. „Technologia informacyjna w kształceniu czynnych nauczycieli języków”
W: Mnich, M., Paprotna, G., Budniak, A. (red.). Kształcenie podyplomowe nauczycieli
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czynnych zawodowo. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała
Augusta Hlonda, str. 175-183.
Gajek, E. 2004b. „Komputerowe wspomaganie nauczania języków obcych”. W: Lewowicki,
T., Siemieniecki, B. (red.). Współczesna Technologia Informacyjna i Edukacja Medialna.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, str. 298-303.
Gajek, E. 2007. „Korpusy językowe w kształceniu nauczycieli języków obcych”. Przegląd
glottodydaktyczny, 24/2007, str. 19-42.
Gajek, E. 2009a. „Lekcja z wykorzystaniem technologii informacyjnej”. W: Komorowska, H.
(red.). Skuteczna nauka języków obcych. Warszawa: CODN, str. 208-232.
Gajek. E. 2009b. „Pisanie tekstu audiowizualnego jako zadanie glottodydaktyczne”. W:
Ulicka, D. Tekst w sieci 1. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, str. 279284.
Gajek, E. 2010. “Social and cognitive constructivism in practice on the basis of eTwinning
project in science”. W: Zacharia, Z. C., Constantinou, C. P., Papaevipidou, M. (red.).
Computer Based Learning in Science. Cyprus: University of Cyprus, str. 41-47.
Gajek, E. 2011a. “Learner-oriented teaching and assessment through digital video projects”.
W: Komorowska, H. (red.) Issues in promoting multilingualism. Warszawa: Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji, str. 287-306.
Gajek, E. 2011b. „Innowacyjne kształcenie nauczycieli języków, na przykładzie Facebook’a”.
Języki obce w szkole. 1/2011, str. 56-59.
Gajek, E. 2011c. „Technologie informacyjne i komunikacyjne w językowych projektach
edukacyjnych”. W: Szpotowicz, M. (red.). Europejski wymiar Edukacji – projekty Comenius
w Polsce. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, str. 133-147.
Gajek, E. 2014. “The effects of Polish-Chinese language tandem work at tertiary level”. USChina Educational Review, Vol 4, nr 3, 203-208.
Gajek, E. 2015a. “Implications from the Use of ICT by Language Teachers – Participants of
International Projects”. Universal Journal of Educational Research 3(1): 1-7.
http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2015.030101.
Gajek, E. 2015b. „Technologie mobilne w kształceniu przyszłych nauczycieli języków”. W:
Gajek, E. (red.). Technologie mobilne w kształceniu językowym. Warszawa: Texter.
Gajek, E. 2015c. „Projekty międzynarodowe online w akademickim kształceniu językowym”.
W: Srebro, M., Typek, E., Zielińska, L. Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach
wyższych. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, str. 147-157.
Gajek, E. 2015e. „Aktywizowanie ucznia poprzez dodawanie napisów i głosu do materiałów
audiowizualnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego”. W: Kubicka, E., Walkiewicz,
A. (red.). Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III. Toruń:
Wydawnictwo Naukowe UMK, str. 257-269.
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Gajek, E. 2016a. “Komplementarność cyfrowego i tradycyjnego uczenia się i nauczania
języków obcych” Roczniki Kulturoznawcze Tom 6, nr 4, str. 123-140, DOI:
http://dx.doi.org/10.18290/rkult/2015.6.4-8
Gajek, E. 2016b. „Mobile Technologies as Boundary Objects in the Hands of Student
Teachers of Languages Inside and Outside the University“. International Journal of Mobile
and Blended Learning Volume 8, Issue 2, April-June 2016, str. 85-92, DOI:
10.4018/IJMBL.2016040107.
Gajek, E. 2016c. „Mobile Technologies in Pre-service Language Teacher Training”. W
Palalas, A. & Ally, M. (red.). The International Handbook of Mobile-Assisted Language
Learning. Pekin: China Central Radio & TV University Press Co., Ltd., str. 463-487.
Omówienie celu naukowego wyżej wymienionych prac i osiągniętych wyników wraz
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania
Temat moich badań i analiz mieści się w pedeutologicznym wątku rozważań
glottodydaktycznych obejmującym kwestie kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli języków obcych. Celem naukowym wyżej wymienionych prac było
opisanie i wyjaśnienie teoretyczne i empiryczne roli kompetencji i postaw nauczycieli
języków obcych w odniesieniu do stosowania Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych (TIK) w glottodydaktyce, gdyż to nauczyciel kształtuje środowisko
edukacyjne ucznia w klasie. Decyduje o wyborze technik pracy i środków dydaktycznych
używanych na lekcji. Jako doradca wpływa na samodzielną pracę pozaszkolną ucznia, który
może korzystać indywidualnie z zasobów i możliwości komunikacyjnych Internetu. W
publikacji podoktorskiej (2002), która jest pierwszą polską książką na temat stosowania TIK
w glottodydaktyce, przedstawiłam możliwości wykorzystania TIK na lekcji języka obcego.
Znajomość i umiejętność stosowania TIK jest niezbędnym składnikiem kompetencji
zawodowych współczesnego nauczyciela języka obcego. Zmiana zewnętrznego środowiska
edukacyjnego wpływa na zmianę roli nauczyciela, który staje się, między innymi,
przewodnikiem po obcojęzycznych zasobach Internetu. Powoduje to zmianę w rozumieniu
kompetencji i postaw nauczycieli wobec TIK, które zostały one przeanalizowane w rozdziale
10.2 (2002). W rozdziale 6.2 (2002) przedstawione są kryteria oceny cyfrowych materiałów
dydaktycznych z punktu widzenia ucznia, nauczyciela, z uwzględnieniem oceny języka
używanego w sieci, dydaktyki, techniki oraz finansów.
Kompetencje nauczycieli języków obcych w zakresie wiedzy, sprawności i postaw zostały
szczegółowo opisane w odniesieniu do Standardów przygotowania nauczycieli w zakresie
technologii informacyjnej (2003). Standardy te zostały przyjęte i rekomendowane przez Radę
ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zgodnie ze
strukturą dokumentu analizowałam składniki kompetencji nauczyciela języków obcych w
następujących obszarach: (1) Podstawy posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem
(środkami), oprogramowaniem (narzędziami) i metodami Technologii Informacyjnych (TI),
(2) Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela, (3) Rola i
wykorzystanie TI w dziedzinie nauczanej przez nauczyciela, (4) Wykorzystanie TI jako
medium dydaktycznego w nauczaniu swojej dziedziny, (5) Aspekty humanistyczne, etycznoprawne i społeczne w dostępie do TI i w korzystaniu z tej technologii.
4

Elżbieta Gajek Autoreferat

W 2000 roku rozpoczęłam długoterminowe badania kompetencji nauczycieli czynnych i
studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela języków obcych, były one
kontynuowane do 2015 roku. Przedmiotem badań prowadzonych w latach 2000-2005 były
kompetencje nauczycieli języków obcych oraz ich postawy wobec TIK a także ich opinie o
stosowaniu TIK w edukacji językowej. Wyniki badań pozwalają na oszacowanie dynamiki
zmian zachodzących w kompetencjach i poglądach nauczycieli języków w latach 2000 2005. W badaniach prowadzonych w 2005 roku uczestniczyło ok. 1300 czynnych nauczycieli
języków z całej Polski jako grupa reprezentatywna, 232 studentów studiów zaocznych
prowadzonych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW oraz 222 studentów studiów
dziennych magisterskich w tej samej instytucji. W tej pracy zastosowałam inne podejście do
kompetencji nauczyciela języka obcego. Badałam kompetencje techniczne nauczycieli
języków obcych. Analizowałam także składowe kompetencji zawodowych, tj. kompetencję
lingwistyczną, metodyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz wiedzę normatywną, opartą o
doświadczenie, środowiskową i ogólną w relacji do stosowania TIK w glottodydaktyce.
Wyniki badań są szczegółowo przedstawione w mojej monografii Edukacja językowa w
społeczeństwie informacyjnym (2008). Wskazują one na wzrost kompetencji nauczycieli w
porównaniu z wynikami uzyskanymi w 2000 roku, przy zachowaniu rozkładu normalnego w
badanej próbie reprezentatywnej. Potwierdzają związek pomiędzy dostępem do sprzętu
cyfrowego a kompetentnym jego używaniem. Ponadto korelacje pomiędzy opiniami o
przydatności techniki cyfrowej w edukacji językowej a kompetencjami są statystycznie
istotne. Im wyższe kompetencje techniczne nauczyciela tym bardziej pozytywna jest jego
opinia o wartości edukacyjnej TIK. Nauczyciele o niższych kompetencjach cyfrowych
preferują tradycyjne metody nauczania.
W monografii „Nauczyciel wobec komputerowo wspomaganej akwizycji języka – ujęcie
glottodydaktyczne” (2012) rozbudowany został model glottodydaktyczny uwzględniający
rozszerzone środowisko uczenia się o zasoby cyfrowe, dodano w nim inne czynniki
wpływające na naukę różnych języków obcych poprzez media cyfrowe (rozdział 2.1.6, 2012).
W obszar kompetencji nauczyciela wchodzi wnikliwa znajomość możliwości wykorzystania
TIK w różnych obszarach nauczania języka obcego. Dlatego w tej monografii zajmuję się rolą
TIK w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej poprzez ekspozycję na język obcy, poprzez
możliwości interakcji i reakcji na zachowania komunikacyjne. Przedstawiam także
możliwości wykorzystania TIK w kształceniu kompetencji socjolingwistycznej i
pragmatycznej odpowiednio do opisu ich znaczenia w Europejskim systemie opisu kształcenia
językowego: nauczanie, uczenie się i ocenianie (ESOKJ, 2002). Odnoszę się także do roli TIK
w kształceniu komunikacji niewerbalnej jako składnika komunikacji mówionej oraz do
umiejętności rozumienia paratekstowych środków wyrazu i hipertekstu w recepcji tekstu
cyfrowego (rozdział 3.2.2, 2012). Dalej analizuję możliwości komputerowego wspomagania
rozwoju kompetencji lingwistycznych, w tym leksykalnej, gramatycznej, semantycznej,
fonologicznej, ortograficznej i ortoepicznej (rozdział 3.2.3, 2012). TIK wspierają także
rozwój sprawności językowych: czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie, interakcja i mediacja
(rozdział 3.2.4, 2012). W ESOKJ podkreśla się znaczenie kompetencji ogólnych ucznia,
takich jak wiedza deklaratywna (savoir), umiejętności praktyczne, czyli wiedza proceduralna
(savoir-faire), uwarunkowania osobowościowe (savoir ȇtre), umiejętności uczenia się (savoirapprendre). W rozdziale 3.3.1 (2012) przedstawiam możliwości kształcenia powyższych
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kompetencji uczniów z zastosowaniem TIK, gdyż umiejętność ich podnoszenia jest ważnym
składnikiem kompetencji zawodowych nauczyciela języka obcego. TIK mogą być także
wykorzystane do efektywnego kształcenia kompetencji kulturowych, interkulturowych i
różnokulturowych (rozdział 3.3.2, 2012).
W badaniach prowadzonych w 2013 roku uczestniczyło 620 nauczycieli, tj. 0,95% wszystkich
nauczycieli języków w Polsce (2015a). 264 z nich to byli nauczyciele uczestniczący w
międzynarodowych projektach eTwinning. Ich kompetencje zawodowe zostały odniesione do
modelu przyswojenia techniki przez nauczycieli proponowanego przez Knezek i Christansen
(2008). Wyniki badań wskazują, że prawie jedna trzecia badanych nauczycieli, tj. 29,1%
znajduje się na trzecim etapie opisywanym w tym modelu. Oznacza to rozumienie i
stosowanie TIK w praktyce nauczycielskiej. Nauczyciel potrafi także tworzyć własne zadania
odpowiednie do potrzeb uczniów. Pozostali nauczyciele twierdzą, że są kompetentnymi
użytkownikami TIK, podając jednocześnie zadania, które wykonują z użyciem TIK co
wskazuje na osiągniecie poziomu czwartego, a w sytuacji wygodnego dostępu do
infrastruktury cyfrowej w szkole przechodzą do etapu piątego, czyli TIK staje się narzędziem
ich pracy, pomocą dydaktyczną. Na tym etapie nauczyciel języka nie koncentruje się na
technice tylko na możliwościach wykorzystania jej w glottodydaktyce. Jednak tylko nieliczni
osiągają poziom szósty przyswojenia techniki, na przykład, organizując wideokonferencje z
partnerami zagranicznymi.
Dynamiczny postęp techniczny i rosnąca dostępność urządzeń cyfrowych otwierają nowe
możliwości wykorzystania zasobów i narzędzi cyfrowych w glottodydaktyce. Generuje to
potrzebę nieustannej refleksji naukowej nad efektywnym wykorzystaniem TIK w nauczaniu i
uczeniu się języków obcych (2016a). Dlatego w kolejnych badaniach koncentrowałam się na
analizie kompetencji dydaktycznych i metodycznych nauczyciela, które umożliwiają
stosowanie TIK do wspomagania uczenia się języków obcych odpowiednio do rosnących
możliwości technicznych. Kompetentny nauczyciel wie do czego TIK mogą służyć i potrafi
zastosować je w glottodydaktyce odpowiednio do potrzeb uczniów. Umie też samodzielnie
łączyć wiedzę i sprawności metodyczne z rosnącymi możliwościami techniki.
Rozwój kompetencji nauczyciela języków obcych dotyczy inicjowania i ułatwiania
bezpośredniej interakcji uczących się pomiędzy sobą online, gdyż Internet jako narzędzie
komunikacji uczniów i nauczycieli niweluje ograniczenia geograficzne i otwiera możliwości
międzynarodowej współpracy szkół w różnych językach. Uczestnictwo nauczyciela w
projekcie międzynarodowym wymaga integracji kompetencji językowych, kulturowych,
interkulturowych i technicznych (2010b, 2014, 2015a, 2015c).
Dostęp do tekstowych zasobów sieci i repozytoriów wiedzy pozwala na glottodydaktyczne
wykorzystanie korpusów językowych (2007, 2016a). Kompetencje nauczyciela obejmują w
tym zakresie wiedzę i umiejętności z zakresu lingwistyki korpusowej, które służą do analizy
danych językowych z korpusów referencyjnych i własnych. Ponadto niezbędne są
kompetencje techniczne czyli posługiwanie się narzędziami cyfrowymi podczas tworzenia
korpusów językowych i wydobywania z nich danych językowych.
Korzystanie z materiałów audiowizualnych, dostępnych w zasobach sieci, dla celów
glottodydaktycznych wymaga od nauczyciela kompetencji zawodowych w zakresie
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interpretacji, edycji i tworzenia tekstu multimodalnego oraz konstruowania zadań językowych
z wideo-klipami (2009b, 2011a, 2015e, 2016a).
Serwisy społecznościowe mają duży potencjał edukacyjny w glottodydaktyce, ale ich
efektywne wykorzystanie zależy od kompetencji i postaw nauczycieli (2011b, 2015c, 2016a).
Wymaga to umiejętności stosowania wiedzy metodycznej i dydaktycznej w nowych
warunkach nauczania, z zastosowaniem nowych narzędzi, poprzez inicjowanie nowych form
interakcji pomiędzy uczniami i nauczycielem.
Wykorzystanie gier do nauki języków jest dobrze ugruntowane w metodyce nauczania i
uczenia się języków obcych, jednak gamifikacja, czyli wykorzystanie gier cyfrowych do
nauki języków obcych wymaga pogłębionej refleksji glottodydaktycznej (2016a).
Najnowszym globalnym tematem w omawianym zakresie jest wykorzystanie technologii
mobilnych (TM) w nauczaniu języków obcych, czyli MALL (ang. Mobile Assisted Language
Learning). W odniesieniu do kompetencji nauczyciela temat został podjęty w badaniach i
analizach własnych (2015a, 2015b, 2016b, 2016c) i w publikacji pod moją redakcją (2015d).
Kompetencja nauczyciela w omawianym zakresie może być rozpatrywana jako wiedza
techniczno-pedagogiczno-przedmiotowa, z wykorzystaniem modelu TPCK (ang.
Technological Pedagogical Content Knowledge) (Mishra, Koehler 2006) jako część wspólna
trzech elementów technicznej wiedzy pedagogicznej, która pozwala nauczycielowi stosować
narzędzia techniki w sposób uzasadniony pedagogicznie, służący uczeniu się; technicznej
wiedzy przedmiotowej, która pozwala na wybór narzędzi cyfrowych adekwatnych do treści
nauczanego przedmiotu, pedagogicznej wiedzy przedmiotowej, która daje umiejętność
wspierania uczenia się przedmiotu przez uczniów (2015b).
Wyniki badań studentów przyszłych nauczycieli na kursie magisterskim wskazują, że nie
wszyscy posługują się TM. Jednak poprawnie identyfikują zalety i wady stosowania TM w
nauczaniu języków bez rezygnacji z metod i materiałów tradycyjnych. Stosowanie TM w
klasie uzależniają od warunków technicznych w instytucji edukacyjnej (2015b). Ze względu
na opinie o wykorzystaniu TM w nauczaniu języków studentów można podzielić na pięć
grup: entuzjaści, wspierający, niezdecydowani, umiarkowani oponenci i zdecydowani
przeciwnicy. Opinie były odzwierciedleniem ich kompetencji. Przykładowo entuzjaści
sprawnie posługiwali się TM podczas nauki własnej więc chcieli używać TM jako
nauczyciele, w przeciwieństwie do zdecydowanych oponentów, którzy nie używali TM ucząc
się języków obcych, więc nie dostrzegali powodów do stosowania TM jako nauczyciele.
Wszyscy jednak podkreślali, że nauczyciel ma obowiązek znać aplikacje mobilne do nauki
języka obcego oraz umieć doradzić swoim uczniom jak z nich korzystać w pracy
indywidualnej. To było postrzegane przez wszystkich jako ważny składnik kompetencji
zawodowej nauczyciela języka obcego (2016c).
Rezultaty kolejnych badań przyszłych nauczycieli języków obcych, studentów studiów
magisterskich II stopnia wskazują, że kompetentne stosowanie TM oznacza wybór funkcji
urządzeń cyfrowych odpowiednio do sytuacji. Otóż urządzenia mobilne postrzegane są przez
nich jako obiekty graniczne (ang. boundary objects) (Star, Griesemer 1989, Star 2010). Są to
obiekty, które wykorzystywane są w różny sposób zależnie od kontekstu i potrzeb. Studenci
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korzystają z nich do komunikacji, orientacji, uczenia się i do rozrywki. Jednak konkretne
działania w powyższych kategoriach są inne podczas pobytu na uczelni i poza nią. Na uczelni
komunikacja oznacza pisanie SMS, sprawdzanie maili informacji w serwisach
społecznościowych. Poza uczelnią jest to głównie komunikacja głosowa i sms. Orientacja w
uczelni oznacza sprawdzanie planu zajęć, numerów sal wykładowych, komunikatów od
wykładowców, korzystanie z zegara i kalendarza. Poza uczelnią użytkownicy odwiedzają
strony transportu miejskiego i mapy, czytają magazyny elektroniczne, ulubione blogi i piszą
notatki. Uczenie się na uczelni oznacza wykonywanie zadań podczas zajęć – korzystanie ze
słowników i sprawdzanie kontekstu słów, odwiedzanie uczelnianego Moodle i używanie
aplikacji wspierających uczenie się. Poza uczelnią uczenie się oznacza czytanie książek i
korzystanie ze słowników. Rozrywka na uczelni to jest wypełnianie czasu, czyli granie i
oglądanie filmów. Poza uczelnią przeważa słuchanie muzyki, robienie zdjęć, granie i
pobieranie zdjęć i plików z użyciem urządzeń mobilnych. (2016b). Wyniki te potwierdzają
potrzebę dalszych studiów i analiz w tym obszarze oraz potrzebę kształcenia kompetencji
zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania TM w nauczaniu, gdyż pedagogiczne
stosowanie TM jest sytuacją inną niż wcześniej opisane.
Osiągnięcie wpisuje się w sposób znaczący w badania naukowe prowadzone wśród czynnych
i przyszłych nauczycieli w Polsce. Głównym podmiotem badawczym są kompetencje
nauczyciela języków obcych w odniesieniu do efektywnego wykorzystania TIK, gdyż zasoby
cyfrowe i narzędzia komunikacyjne sieci znacząco wpływają na jego pracę. Dlatego badania
edukacyjne i rozważania naukowe obejmujące ten obszar glottodydaktyki uważam za
szczególnie przydatne. Wyniki powyższych badań i analiz naukowych są wykorzystywane w
przez pracowników naukowych w instytucjach kształcących nauczycieli języków obcych i
studentów wydziałów filologicznych i lingwistycznych. Wykorzystuję je także w mojej pracy
akademickiej, w działalności w wielu organizacjach krajowych, we współpracy
międzynarodowej i pracy eksperckiej.
Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
Moje zainteresowania naukowe obejmują głównie wspomagane komputerowo uczenie się i
nauczanie języków obcych. Ponadto, zajmuję się także lingwistyką korpusową, nauczaniem
na odległość oraz nauczaniem mieszanym (ang. blended-learning). Interesuje mnie również
współpraca międzynarodowa – europejska i światowa – w dziedzinie języków i kultury oraz
kształcenie kompetencji międzykulturowych w kontaktach za pośrednictwem Internetu.
Kolejny obszar zainteresowań obejmuje komunikację medialną; dotyczy też wpływu mediów
elektronicznych zarówno masowych jak i edukacyjnych na uczenie się języków, aktywności
ucznia, miejsce i rolę nauczyciela oraz na rodzaj stosowanych środków dydaktycznych.
Osiągniecia techniczne ostatnich lat i towarzyszące im zjawiska społeczne i kulturowe
znajdujące swoje odbicie w językach wpływają na rozwój moich zainteresowań naukowych w
kierunku stosowania narzędzi Web 2.0 w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Interesuje
mnie także rozwój technik nauczania z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.
Jestem autorką ponad 100 publikacji, w tym są 3 monografie, 8 książek o charakterze
poradników metodycznych, 10 książek pod redakcją (lub współredagowanych), 43 artykuły w
książkach, 35 artykułów w czasopismach i 6 recenzji. Publikacje ukazywały się głównie w
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wydawnictwach polskich w języku polskim lub jako wydania dwujęzyczne w językach
polskim i angielskim, a także w języku angielskim w wydawnictwach brytyjskich, belgijskim,
austriackim, holenderskim, cypryjskim, rumuńskim, portugalskim, chińskim i amerykańskim.
Uczestniczyłam w 151 konferencjach, wygłaszając w nich ponad 90 referatów.
Główne obszary tematyczne mojej pracy naukowej poza przedstawionym powyżej
osiągnięciem obejmują:
 Badania potrzeb nauczycieli różnych przedmiotów w zakresie nauczania na odległość
 Badania przyswajania słownictwa oraz opinii uczniów na temat wykorzystania TIK w
uczeniu się angielskiego
 Badania efektywności kursu metodycznego dla nauczycieli przygotowujących się do
podjęcia międzynarodowej współpracy online ze szkołami w innych krajach.
 Korpusowe badania językoznawcze.
 Badania stosowania TIK w edukacji w Europie.
 Badania wykorzystania obcojęzycznego Internetu przez uczniów liceów.
 Badania strategii uczenia się i wykorzystywania TIK do uczenia się języków obcych
przez licealistów i studentów.
Dydaktyka
W Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Obecnie prowadzę ćwiczenia z metodyki nauczania języka angielskiego na drugim poziome
edukacyjnym i z wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego, wykład z glottodydaktyki,
kurs online z korpusów tekstowych, proseminarium i seminarium licencjackie i magisterskie.
W latach 2002-2014 prowadziłam także warsztaty językowe, kursy z lingwistyki korpusów,
kurs komputery w nauczaniu języków obcych, intermedialne nauczanie języków obcych,
wykłady z tekstu w świecie mediów i roli TIK w lingwistyce i komunikacji medialnej oraz
proseminarium i seminarium magisterskie.
W latach 2005-2006 przygotowałam i przeprowadziłam innowacyjny projekt dydaktyczny
finansowany z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W wyniku
tej innowacji, we współpracy z COME, Centrum Edukacji Otwartej i Multimedialnej
Uniwersytetu Warszawskiego, powstały kursy nauczania mieszanego i zdalnego oraz
materiały dydaktyczne wykorzystywane w wielu kursach w pracy ze studentami lingwistyki
stosowanej na studiach dziennych i zaocznych oraz czynnymi nauczycielami języków.
W latach 2011-2013 przygotowałam i przeprowadziłam drugi innowacyjny projekt
finansowany z grantu Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW na realizację kursu Korpusy
tekstowe w uczeniu się języków przez całe życie. Kurs jest prowadzony jako OGUN.
Od roku 2004 do 2016 (sierpień) wypromowałam 129 magistrów filologii angielskiej
w zakresie specjalności nauczycielskiej i tłumaczeniowej oraz 9 licencjatów na kierunku
lingwistyka stosowana. Recenzowałam 62 prace magisterskie i 19 prac licencjackich oraz
przewodniczyłam 144 egzaminom dyplomowym magisterskim i licencjackim. Od chwili
rozpoczęcia pracy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej podejmowałam liczne innowacje
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dydaktyczne w zakresie nauczania mieszanego, budowania własnych korpusów językowych
przez studentów oraz tworzenia filmów dydaktycznych. Studenci uczestniczyli w projektach
współpracy międzynarodowej m.in. z COIL (Center for Collaborative On-Line International
Learning) w SUNY, Purchase, New York, USA, a w ramach tego centrum z uczelnią
amerykańską Corning College, New Jersey oraz ze Szkołą Angielskiego i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Międzynarodowego Biznesu i Ekonomii w Pekinie w
Chinach. Za ten projekt otrzymałam Europejską Odznakę Jakości w Nauczaniu Języków
obcych. W 2016 roku studenci uczestniczyli w programie pilotażowym organizowanym przez
Centralne Biuro Programu eTwinnig w Brukseli dla instytucji kształcących nauczycieli. W
projekcie Młodzi nauczyciele małych uczniów studenci Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW
współpracowali ze studentami z Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie we Włoszech i ze
studentami Instytutu Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu w Tartu w Estonii. Studenci
wymieniali doświadczenia oraz materiały do nauczania małych dzieci.
W roku 2005 otrzymałam nagrodę rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność
naukowo-dydaktyczną.
W środowisku edukacyjnym
W latach 2000-2005 prowadziłam liczne kursy doskonalące dla czynnych nauczycieli języka
angielskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego i polskiego we współpracy z Instytutem
Brytyjskim The British Council, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w
Warszawie, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Odbywały się one także w ramach
programu doskonalenia nauczycieli języka angielskiego INSETT (National In-service
Teacher Training Programme for Teachers of English) oraz w Ośrodku Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Kursy i warsztaty były także
organizowane przez Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, program eTwinning. Tematyka
kursów obejmowała wspomagane komputerowo nauczanie języków obcych, współpracę
międzynarodową w językach obcych i metodykę nauczania na odległość.
Jestem autorką podstaw metodycznych i współautorką treści multimedialnego programu do
nauki języka angielskiego dla uczniów klas 0-3 Klik uczy angielskiego wydanego przez
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w serii Klik uczy… .
Regularnie pisuję artykuły publikowane w profesjonalnych czasopismach dla nauczycieli
popularyzujących wiedzę z zakresu wykorzystania TIK w edukacji językowej, na przykład
Komputer w szkole, Języki Obce w Szkole, Wychowanie w Przedszkolu, Meritum –
Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny.
Organizacja
W Instytucie Lingwistyki Stosowanej
Od 2006 do 2014 roku pełniłam funkcję Kierownika Zakładu Glottodydaktyki. Od roku 2008
jestem kierownikiem Pracowni Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej. Od 2014 roku
uczestniczę w działaniach konsorcjum DARIAH-PL i Laboratorium Humanistyki Cyfrowej
na poziomie Instytutu Lingwistyki Stosowanej. Jestem koordynatorem modułu Cyfrowe
Laboratorium Przetwarzania Procesów Językowych DiLaP Lab (ang. Digital Language
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Processing Lab) w grupie roboczej Cyfrowa Lingwistyka Stosowana i Translatoryka
konsorcjum DARIAH-PL
Współpraca krajowa i międzynarodowa
Od 1999 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce
IATEFL PL. W 1999 roku założyłam w Stowarzyszeniu komputerową grupę specjalnych
zainteresowań Computer SIG i byłam jej koordynatorem do 2014 roku. W tym okresie byłam
także członkiem Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL
PL. Regularnie organizowałam jedno lub dwa spotkania grupy komputerowej rocznie.
W latach 2003-2005 i od roku 2014 jestem członkiem EuroCALL (European Association for
Computer-Assisted Language Learning) Europejskiego Stowarzyszenia Wspomaganego
Komputerowo Uczenia się Języków. Od 2004 roku współpracuję z Narodowym Biurem
Programu eTwinning w Polsce. Od 2009 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa
Lingwistyki Stosowanej. Od 2016 roku jestem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
na rzecz uczenia się komplementarnego (International Association for Blended Learning).
Brałam udział następujących projektach europejskich: W projekcie WWW-Train byłam
odpowiedzialna za kształcenie nauczycieli. W projekcie IDWBL Innowacyjna dydaktyka w
uczeniu wspomaganym siecią (Innovative Didactics via Web Based Learning) nadzorowałam
przygotowanie scenariuszy lekcji i szkoliłam nauczycieli. Dla dwóch projektów ECML
(Europejskie Centrum Języków Nowożytnych), jeden był zatytułowany Ja-Ling (Janua
Linguarum) „Brama do języków” a drugi nosił nazwę LEA (Language Educator Awareness)
„Rozwijanie kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej w kształceniu nauczycieli
języków” (Developing plurilingual and pluricultural awareness in language teacher
education) przygotowałam materiały dla nauczycieli, przyszłych nauczycieli i uczniów. W
projekcie ICTime – TI (Technologia Informacyjna) jako narzędzie edukacji interkulturowej
i medialnej, uczestniczyłam w przygotowaniu kursu dla nauczycieli i materiałów
dydaktycznych. W projekcie ELFE2 (The European eLearning Forum for Education), moja
rola jako eksperta akademickiego polegała na przeprowadzeniu badań edukacyjnych w
Wielkiej Brytanii i w Danii oraz przygotowaniu, we współpracy z drugim ekspertem, raportu,
w którym przedstawiono stosowanie TIK w szkołach, w instytucjach kształcenia nauczycieli.
Wnioski z badań były podstawą rekomendacji dla Europejskich Związków Zawodowych,
władz edukacyjnych na różnych szczeblach, dla dyrektorów szkół i nauczycieli. W
rekomendacjach zawarto uzasadnione pedagogicznie zasady wykorzystania TIK w edukacji.
Dla projektu Clipflair, Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and
Captioning of Clips przygotowałam materiały, ewaluowałam tworzony portal oraz
pracowałam z czynnymi i przyszłymi nauczycielami na etapie upowszechniania rezultatów
projektu.
Uczestniczyłam w trzech wizytach studyjnych Europejskiego Programu Comenius-Socrates:
w Sewilli w Hiszpanii w 2004 roku; w Kayseri w Turcji w 2011; w Hadze i Leuwardeen w
Holandii w 2014. Podczas każdej z wizyt dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem o systemach
edukacji, kształcenia nauczycieli i edukacyjnym wykorzystaniu TIK w kraju organizatora
oraz w krajach uczestników wizyty.
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Inne osiągnięcia eksperckie

w

2002 roku uczestniczyłam jako ekspert w sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli na
temat Innowację w szkole / Innovations in school. od 2005 roku współpracuję z Narodowym
Biuręm Programu eTwinning w Polsce jako ekspert oceniający projekty zgłoszone do
konkursów krajowych. od 2008 roku współpracuję z Centralnym Biurem Programu
eTwinning w Brukseli jako ekspert oceniający projekty zgłoszone do konkursów
europejskich. w 2008 roku brałam udział w pracach Zespołu Ekspeńów Zewnętrznych ds.
Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020. W projekcie ELFE2 (The
European eLearning Forum for Education) byłamjednym z dwóch ekspertów europejskich.
W 20ll roku zostaŁam ekspertem Związku Nauczycielstwa Polskiego skierowanym do pracy
w zespole konsultacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji
nad projektem Cyfrowa Szkoła' W 20l l roku uczestniczyłam jako ekspert w pracach nad
specyfikacją podręczników cyfrowych dla programu Cyfrowa Szkoła'

latach 2014 _ 2016 jako ekspeft reprezentujący Związek Nauczycielstwa Polskiego
uczestniczyłam w przygotowaniu dokumentu programowego ,,Policy Paper on 21st Century.
Teaching Profession and the Use of ICT'' Europejskiego Komitętu Związkow Zawodowych
Nauczycieli / European Trade Union Committee for Education. Od 2014 roku jestem
członkiem Hónoiowego Komitetu Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności
Cyfrowych.

W

W 2010 roku recenzowałam artykuły dla Archives of Acoustics. od 2013 regu|arnie recenzuję
artykuły dla Horizon Research Publishing, USA.
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