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Wykaz publikacji: 

• Synergies Pologne 2011/8, „L’inferenza e la perifrasi verbale”, str. 139-145, ISSN 1774-

7988 

• Romanica Cracoviensia  2011/11, „La perifrasi progressiva e i verbi stativi”, str. 249-

257, ISBN: ISSN 1732-8705 

• Akta pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji pt. Neofilologie XXI wieku, 

zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie dn. 25-26 

marca 2011r., „Peryfraza progresywna w języku włoskim i polskim” 

Prowadzone zajęcia z krótkim opisem: 

• Praktyczna nauka języka włoskiego I, II - w ramach zajęć rozwijane są wszystkie 

umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, mówienie, 

pisanie, struktury gramatyczne. Wszystkie sprawności osadzone są w kontekście 

społeczno-kulturowym. W przypadku gramatyki praktycznej studenci poznają od 

podstaw gramatykę języka włoskiego stopniowo poszerzając wiadomości na każdym 

kolejnym etapie zaawansowania. 

• Praktyczna nauka języka włoskiego III, IV – gramatyka praktyczna: 

w ramach zajęć studenci utrwalają poznane na wcześniejszych etapach nauki struktury 

gramatyczne oraz poznają nowe zagadnienia gramatyczne stopniowo poszerzając 

wiadomości. 

• Praktyczna nauka języka włoskiego II – leksyka i konwersacje: 

w ramach zajęć studenci poszerzają znajomość słownictwa i rozwijają umiejętność 

komunikowania się. Zajęcia prowadzone są w formie konwersacji skoncentrowanych 
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wokół omawianych zagadnień. 

Aktywność popularyzatorska:  

• Organizacja konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „Tajemnice Eleny 

Ferrante”, w ramach Krakowskich Spotkań Italianistycznych, Kraków 24.05.2019 

• Organizacja konkursu dla licealistów, poświęconego twórczości Andrei Camillerego, 

w ramach Krakowskich Spotkań Italianistycznych, Kraków 1.03.2018 

• Organizacja szkolenia dla nauczycieli: Multimedialità e scientificità della didattica delle 

lingue - Laboratorio metodologico Hoepli prowadzone przez Angelo Chiuchiù e Gaia 

Chiuchiù, Kraków 7.05.2016  

• Seminarium i spektakl Muzyka włoska na przestrzeni wieków, zorganizowane 

w ramach Tygodnia języka włoskiego na świecie, przygotowanie organizacyjne 

i przeprowadzenie wraz z udziałem studentów Katedry Języka i Kultury Włoskiej UP, 

Kraków 22.10.2015  

• Lekcja języka włoskiego dla dorosłych, zorganizowana w ramach Projektu naukowo-

kulturalnego „Noc z Kulturą Włoską”, przygotowanie organizacyjne wraz z udziałem 

studentów Katedry Języka i Kultury Włoskiej UP, Kraków 22.10.2015  

• Spotkanie z włoskim pisarzem - Leonardo Patrignani - autorem Multiversum (I, II, III), 

zorganizowane w ramach Tygodnia języka włoskiego na świecie, przygotowanie 

organizacyjne, Kraków 23.10.2014  

Funkcje: 

• Przygotowanie i opieka nad harmonogramem dla kierunku Filologia włoska, 

2014 - 2019  

• Administrator sal IN 

• Opiekun I roku studiów I stopnia (2020/2021) 

• Członek RI 

Szkolenia dydaktyczne: 

• Si può davvero cercare un approccio interculturale all’italiano LS? (prowadzenie: prof. 

Paolo Balboni i prof. Marco Mezzadri) 

• Italiano della comunicazione, italiano dello studio: che prospettive nel mondo? 

(prowadzenie: prof. Paolo Balboni i prof. Marco Mezzadri) 

• Gli studenti non sono tutti uguali: disturbi del linguaggio, dislessia ecc. (prowadzenie: 

prof. Paolo Balboni i prof. Marco Mezzadri) 

• La nuova Prova orale 2: sviluppare l'abilità di produzione orale e prepararsi alle 

certificazioni d'italiano (prowadzenie: prof. Telis Marin i prof. Francesco Di Paolo) 

• Romanista spontaniczny i skuteczny w nauczaniu online (prowadzenie: mgr Anna 

Kondraciuk) 

• Presentazione del nuovo volume “CEDILS, Certificazione didattica per insegnanti di 

italiano a stranieri” (prowadzenie: prof. Graziano Serragiotto) 

• Presentazione del volume “I connettivi” di A. Tollari – collana Competenti in italiano 



(prowadzenie: prof. Franca Bosc) 

• Presentazione del corso di Italiano per Stranieri “LS junior A1 e A2” (prowadzenie: prof. 

Marco Mezzadri i prof. Paolo Balboni) 

• Presentazione del volume “Un gioco da ragazzi - Attività ludiche per esercitare la 

grammatica e il lessico. Livelli B1-C2” (prof. Luisa Fumagalli i prof. Daniela Rota) 

• Dlaczego studenci chcą się angażować – kwestie Sztuki Dydaktyki Akademickiej 

(prowadzenie: dr Grzegorz Grzegorczyk, Collegium Wratislaviense) 

• Jak z grupy studentów stworzyć zgrany i efektywnie współpracujący zespół? – kwestie 

Sztuki Dydaktyki Akademickiej (prowadzenie: Krzysztof Słaboń, Collegium 

Wratislaviense). 

• Grammatica, alcune tecniche motivanti. Parlare: un obiettivo tra fallimenti e successi, 

(prowadzenie: prof. Luigi Micarelli) 

• Multimedialità e scientificità della didattica delle lingue - Laboratorio metodologico 

Hoepli (prowadzenie: Angelo Chiuchiù e Gaia Chiuchiù) 
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