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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PTN - KRAKÓW 2006 
DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH NA POCZĄTKU XXI WIEKU

W dniach 11-13 września 2006 odbyła się w Krakowie doroczna Konferencja 
Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Konferencja została zorganizowana pod 
auspicjami Zarządu Głównego PTN przez Instytut Filologii Angielskiej UJ przy współudziale 
Instytutu Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Z inicjatywy prof. Anny Niżegorodcew, wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego 
PTN, reprezentującej Instytut Filologii Angielskiej UJ, powołano Komitet Naukowy 
konferencji, do którego zaproszenie uprzejmie przyjęli: prof. Weronika Wilczyńska (UAM), 
przewodnicząca Zarządu Głównego PTN, prof. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (UW), 
wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego PTN, oraz prof. Janusz Arabski, dyrektor Instytutu 
Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Nad przygotowaniem oraz przebiegiem konferencji czuwał Komitet Organizacyjny w 
składzie: prof. Anna Niżegorodcew (IFA UJ), przewodnicząca, dr Maria Jodłowiec (IFA UJ), 
sekretarz, dr Małgorzata Pamuła (AP) oraz dr Anita Pytlarz (AP).

W konferencji wzięło udział ponad 140 osób, z których znakomitą większość 
stanowili członkowie PTN ze wszystkich oddziałów krajowych. Na konferencję przyjechali 
również niezrzeszeni nauczyciele języków obcych, a słuchaczami referatów byli także 
studenci z krakowskich uczelni.

Obrady plenarne odbywały się w Auli Średniej Audytorium Maximum UJ -  nowo 
otwartym, nowoczesnym i wyposażonym w najnowszy sprzęt multimedialny gmachu UJ, zaś 
odczyty w sekcjach miały miejsce w gościnnych salach Instytutu Neofilologii Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie.

W trakcie konferencji zaprezentowano prawie 100 referatów obejmujących różne 
aspekty dwóch tematów wiodących: „Dwujęzyczność i wielojęzyczność w edukacji. 
Integracja kształcenia językowego z kształceniem ogólnym i zawodowym” oraz 
„Ewaluacja programów, materiałów do nauczania i oceniania oraz osiągnięć uczniów.”

Obrady w sekcjach objęły bardziej szczegółowe bloki tematyczne, takie jak:
• kompetencja multilingwalna i interkulturowa,
• procesy poznawcze,
• kształcenie nauczycieli: nowe kierunki; nowoczesne technologie,
• tradycyjne i nowoczesne metody nauczania,
• nauczanie podsystemów języka,
• nauczanie dzieci,
• ewaluacja w dydaktyce języków,
• nauczanie języka specjalistycznego,
• autonomia ucznia,
• tłumaczenie,
• nauczanie języka polskiego jako obcego.
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Wygłoszone referaty dotyczyły rozmaitych szczegółowych zagadnień z zakresu 
glottodydaktyki. Wiele wystąpień skupiło się na psycholingwistycznych i 
socjolingwistycznych czynnikach istotnych w procesie nauczania, a także na problemach 
związanych z organizacją procesu dydaktycznego, nauczaniem poszczególnych sprawności 
językowych i rozwijaniem kompetencji ucznia w zakresie słownictwa, gramatyki i wymowy 
oraz na różnych aspektach oceny i samooceny.

Sześć wykładów plenarnych poświęconych było zagadnieniom o charakterze bardziej 
przekrojowym, takim jak wielojęzyczność (wystąpienia prof. Weroniki Wilczyńskiej i prof. 
Janusza Henzla), problemom ewaluacji (referaty prof. Władysława Miodunki oraz prof. 
Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik), dwutorowości w kształceniu nauczycieli (prezentacja prof. 
Anny Niżegorodcew) oraz roli literatury w przekraczaniu barier międzykulturowych 
(wystąpienie prof. Tadeusza Sławka).

Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja panelowa, której przewodniczyła prof. 
Weronika Wilczyńska. Podsumowując najważniejsze tematy konferencji, takie jak 
dwujęzyczność, różnojęzyczność, wielokulturowość, problemy ewaluacji i kształcenia 
nauczycieli, dyskutanci zastanawiali się nad adekwatnością stwierdzenia, że dydaktyka 
języków obcych wkroczyła w erę „postmetodyczną”, odwołując się w prezentowanych 
poglądach do nowych wyzwań stojących przed nami na progu 21. stulecia.

Konferencja przebiegła w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Poza ciekawymi 
dyskusjami, które towarzyszyły prezentacjom, również rozmowy kuluarowe i spotkania o 
charakterze towarzyskim stały się okazją do wymiany opinii i doświadczeń dydaktycznych.

Organizatorzy mają nadzieję, że bankiet w restauracji „U Wentzla” przy Rynku 
Głównym dostarczył gościom niezapomnianych doznań ducha i ciała. Profesjonalne 
konwersacje toczące się w pięknie odrestaurowanych wnętrzach zabytkowej kamienicy, 
nabrały tam szczególnego uroku, a koncert zespołu „Max Klezmer Band” sprowokował nawet 
do tańca bardziej odważnych uczestników spotkania.

Maria Jodłowiec
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