I Konferencja warsztatowa „Łacina dziś i jutro”
o przewodnim temacie
„Podręcznik w nauczaniu języka łacińskiego”

Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w I Konferencji
warsztatowej „Łacina dziś i jutro” o przewodnim temacie „Podręcznik w nauczaniu języka
łacińskiego”. Konferencja adresowana jest do nauczycieli i wykładowców języka łacińskiego
uczących w szkołach podstawowych, średnich i wyższych w województwie lubuskim,
wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Termin i miejsce:
Konferencja odbędzie się w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius,
ul. Fredry 10, Poznań) w dniu 11 kwietnia 2015 r. (sobota) o godz. 10.00-17.40

Program konferencji:
Konferencja składać się będzie z trzech sesji dyskusyjnych trwających po ok. 2 godz. Każda
sesja będzie zawierała kilka referatów i następującą po mich otwartą dyskusję trwającą ok. 60
min. Poszczególne sesje będą poświęcone następującym kwestiom:
-

Sesja 1: „Mój sukces dydaktyczny a podręcznik”. Referaty i dyskusja w tej sesji będą
oscylować wokół tego, z jakim polskim czy zagranicznym podręcznikiem języka
łacińskiego lub może bez podręcznika udało się Państwu osiągnąć najlepsze wyniki
dydaktyczne. Czy stosowali Państwo jakieś dodatkowe pomoce? W czym tkwiła
tajemnica tego sukcesu?

-

Sesja 2: „Jak nauczyć łaciny w 30 lub 60 godzin?”. Ta część będzie poświęcona
doborowi podręcznika w sytuacji, gdy kurs łaciny przewidziany jest na niewielką ilość
godzin. Jaki z istniejących podręczników najlepiej nadaje się do tego celu? Czy może
zrezygnować z podręcznika w takich sytuacjach?

-

Sesja 3: „Podręcznik przyszłości”. Celem tej sesji jest próba odpowiedzi na pytanie,
jak powinien wyglądać idealny podręcznik do nauki języka łacińskiego.

Pomiędzy sesjami przewidziane są przerwy na kawę i obiad.
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Zgłaszanie udziału i propozycji referatów:
Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli i wykładowców wzięcia udziału w konferencji
i w dyskusjach. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenia
udziału drogą mailową (do 31 marca 2015 r.).
Ponadto zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów (nie dłuższych niż 15 min.) do
wszystkich trzech sesji dyskusyjnych (w sumie planowanych jest ok. 12 referatów). Osoby
zainteresowane prosimy o przesyłanie drogą mailową tytułu referatu wraz z merytorycznym
abstraktem zawierającym główne punkty planowanego wystąpienia. Termin zgłoszeń
referatów: 31 stycznia 2015 r.

Certyfikaty:
Ze względu na warsztatowy charakter konferencji wszystkie obecne osoby otrzymają
stosowne zaświadczenia o uczestnictwie. Dla osób wygłaszających referaty zostaną ponadto
przygotowane dodatkowe zaświadczenia.

Uwagi dodatkowe:
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i obiadu.

Kontakt:
Wszelkich informacji na temat konferencji udziela dr hab. Rafał Rosół – raf.ros@wp.pl. Na
ten adres należy również przesyłać zgłoszenia udziału i propozycje referatów.

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska
dr Sławomira Brud
dr hab. Rafał Rosół
mgr Marcin Loch
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