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Justyna Malec-Łaksa
Od 2012 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Ukończyła
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej ze
specjalnością
nauczanie
języka
polskiego
jako
obcego
i
drugiego.
W ostatnich latach uczyła języka polskiego dyplomatów w Ambasadzie USA oraz w
Ambasadzie Włoch, a także klientów biznesowych w warszawskich korporacjach, takich
jak Goldman Sachs, Veolia Warszawa, CH Robinson, NC+ i wielu innych.
Zdobywała także doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, biorąc udział w
projekcie „Teraz Polski!” UJ, jak również, odbywając praktyki w British International
School of Cracow oraz w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W ostatnim czasie przygotowywała też do studiów w Polsce młodzież i dorosłych z byłych obszarów
ZSRR,
prowadząc
zajęcia
językowe
w
Społecznej
Akademii
Nauk
w
Warszawie.
Obecnie współpracuje m.in. z Polskim Instytutem Językowym, gdzie ma możliwość uczenia kursantów z całego
świata, tworzenia materiałów dydaktycznych, a także prowadzenia dla cudzoziemców warsztatów o charakterze
kulturalno-edukacyjnym.
W swojej karierze przeprowadziła ponad 8000 godzin lekcyjnych.
Jest również pomysłodawczynią i współautorką strony internetowej do nauki języka polskiego dla kursantów i
nauczycieli - www.studypolish.pl.
Na życzenie może udostępnić referencje wystawione przez jej kursantów.

Julia Krawiec
Od 6 lat zajmuje się zawodowo nauczaniem języków, w szczególności języka
polskiego jako obcego. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim
oraz glottodydaktyczne studia podyplomowe w zakresie nauczania języka
polskiego jako obcego.
W ostatnich latach specjalizuje się w prowadzeniu kursów językowych w
korporacjach. Ma możliwość pracy z dyrektorami i managerami największych firm
na rynku polskim i zagranicznym, m. in.: P&G, Nike, Costa Coffee, TVN, BGŻ
BNP Paribas, Citi Handlowy i wielu innych.
• prowadzi kursy na każdym poziomie zaawansowania, zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe, lekcje
języka ogólnego, jak i specjalistycznego, w szczególności biznesowego;
• tworzy autorskie programy kursów i materiały, dostosowując je do potrzeb uczniów;
• pisze artykuły dotyczące nauczania i specyfiki rynku pracy dla lektorów językowych, które publikowane są w
największych polskich gazetach i portalach;
• współtworzy Lingroom – platformę łączącą lektorów językowych z uczniami;
• brała udział w przygotowaniach programu i zajęć studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka
polskiego jako obcego na uczelni Vistula.
W ciągu swojej kariery lektorskiej nauczała ok. 500 obcokrajowców. Wszyscy studenci byli zadowoleni z kursów i
chętnie polecali Julię innym, czego potwierdzeniem są zebrane przez lata referencje i kontakty.

