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O autorach

Dr Marek Derenowski otrzymał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat jest nauczycielem i wykładowcą
akademickim w Zakładzie Filologii Angielskiej na Wydziale Pedagogiczno-Arty-
stycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, jak również w Kate-
drze Filologii na Wydziale Społeczno-Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie. Jego zainteresowania naukowe związane są przede wszyst-
kim z kształceniem przyszłych nauczycieli języków obcych, rozwojem zawodowym
nauczycieli, miejscem kultury w klasie językowej, a także sposobami rozwijania
autonomii uczniowskiej.
e-mail: dereno@inea.pl

Dr Marta Janachowska-Budych jest adiunktem w Zakładzie Dydaktyki Kultury
i Mediów w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą współczesnej litera-
tury niemieckojęzycznej, dydaktyki literatury na zajęciach języka niemieckiego
jako obcego oraz nauczania interkulturowego.
e-mail: maja@amu.edu.pl

Dr Mariusz Kruk jest adiunktem w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Zielono-
górskiego. Studiował filologię rosyjską (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej
Górze) i filologię angielską (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ka-
lisz). Jego zainteresowania naukowe to wykorzystanie nowoczesnych technologii
w dydaktyce języków obcych, światy wirtualne, autonomia ucznia, motywacja,
metody badań oraz statystyka wykorzystywana w językoznawstwie stosowanym.
e-mail: makruk@neostrada.pl

Dr Izabela Marciniak jest adiunktem w Zakładzie Dydaktyki Języka Niemieckiego
Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jej działalność naukowa obejmuje publikacje, m.in. monografię, współautorstwo
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Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i stu-
dentów oraz artykuły z zakresu dydaktyki języka niemieckiego jako obcego, jak
również wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jej działalność
dydaktyczna to różnorodne zajęcia dydaktyczne w Instytucie Filologii Germań-
skiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, seminaria doskonalące dla
nauczycieli języków obcych, opieka nad studentami odbywającymi praktykę pe-
dagogiczną (studia I-go oraz II-go stopnia).
e-mail: izamar@amu.edu.pl

Mgr Ewa Ołdziejewska jest doktorantką w Centrum Języka i Kultury Polskiej
w Świecie UJ, gdzie przygotowuje rozprawę doktorska pod kierunkiem prof. W. Mio-
dunki, która poświęcona jest nauczaniu języka polskiego jako obcego na najniższych
poziomach zaawansowania. Taka problematyka pracy naukowej jest związana
z pracą zawodową, ponieważ od kilku lat prowadzi ona kursy języka polskiego
jako obcego w firmach, co pozwala jej na powiązanie teorii z praktyką. W 2013
roku została wyróżniona w międzynarodowym konkursie organizowanym przez
biuro poselskie Jerzego Buzka Debiut naukowy 2013 – zrównoważony rozwój za
artykuł pt. Zrównoważony rozwój językowy obcokrajowców uczących się języka
polskiego dla celów biznesowych.
e-mail: ewaoldz@gmail.com

Dr Wioletta A. Piegzik jest romanistką, doktorem nauk humanistycznych w za-
kresie językoznawstwa stosowanego. Jest autorką ponad czterdziestu prac po-
święconych uczeniu się i nauczaniu języków obcych oraz sztuki teatralnej, łączą-
cej elementy glottodydaktyki, psychologii i teatrologii. Do podstawowych dzie-
dzin jej zainteresowań naukowych należą aspekty kognitywne w nauce języka
obcego oraz komunikacja oparta na interakcji. Jest członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Neofilologicznego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Wro-
cławia. Uczy języka francuskiego w liceum ogólnokształcącym i jest weryfikato-
rem merytorycznym w wydawnictwie Operon.
e-mail: w.piegzik@gmail.com


