
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Języka Polskiego
Instytut Filologii Polskiej

      Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków
       Instytut Filologii Romańskiej

oraz

Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej

mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową

Nauczanie języków obcych – nowe czasy, stare problemy

KUL, Lublin, 13-14 listopada 2015 roku

Wraz  z  dynamicznie  zmieniającą  się  rzeczywistością,  przemianami  społeczno-gospodarczymi, 

zacieraniem się  granic,  globalizacją,  wielokulturowością  czy  szeroko pojętą  mobilnością  świata 

rośnie świadomość społeczeństw, jak ważna, by nie powiedzieć konieczna, jest znajomość języków 

obcych. Powinna temu towarzyszyć także intensywna aktywność badaczy i praktyków związanych 

zawodowo z różnymi aspektami nauczania i uczenia się języków obcych. Można jednak zaobser-

wować, że w glottodydaktyce, zwłaszcza w ostatniej dekadzie, akcentuje się to, co innowacyjne, 

multimedialne, a nieco w cieniu pozostawia metody i podejścia tradycyjne, wynikające najczęściej 

z wieloletnich doświadczeń w pracy z uczącymi się. Czy słusznie?

Organizowana  przez  nas  konferencja  stwarza  okazję  do  podjęcia  refleksji  wokół  zagadnienia 

przewodniego,  jakim  jest  dydaktyka  języków  obcych,  w  tym  języka  polskiego  jako  obcego, 

w kontekście nowych oczekiwań ze strony potencjalnych odbiorców, ale też starych problemów, 

z którymi  borykają  się  nauczyciele  oraz  uczący  się  języków.  Chcielibyśmy  zachęcić  glotto-

dydaktyków – zarówno praktyków, jak  i  badaczy  –  do  wymiany  doświadczeń,  podzielenia  się 

wynikami  badań  i  obserwacji,  do  wskazania  przynoszących  pożądane  efekty  rozwiązań 

dydaktycznych, do konstruktywnej dyskusji nad stanem glottodydaktyki w kolejnej dekadzie XXI 

wieku.



W ramach tematu przewodniego proponujemy następujące bloki tematyczne:

1. Efektywna a efektowna dydaktyka języków obcych

2. Sprawności językowe – klasyczne i nowatorskie metody ich rozwijania

3. Rozwój kompetencji językowych a kultura obrazkowa

4. Glottodydaktyka a problemy logopedyczne

5. Glottodydaktyka specjalistyczna

6. E-learning w nauczaniu języków obcych

7. Potrzeby edukacyjne wczoraj i dziś

8. Edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce

Swój udział  w obradach potwierdzili  prof. dr hab. Władysław Miodunka (UJ),  prof. dr hab. 

Franciszek Grucza (UW) oraz prof. dr hab. Sambor Grucza (UW).

Konferencja  odbędzie  się  w  dniach  13-14  listopada  2015  roku  na  Katolickim  Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (Wydział Nauk Humanistycznych, Kampus Główny – Aleje 

Racławickie 14). Językiem roboczym konferencji będzie język polski.

Terminarz

1. Nadsyłanie  propozycji  wystąpień  (wraz  z  abstraktem,  min.  1800-3600 znaków z  biblio-

grafią) lub zgłoszeń udziału (bez referatu) drogą mailową (kul-nauczanie-jezykow@o2.pl): 

do 31 maja 2015 r.

2. Informacja o przyjęciu zgłoszenia: do 15 czerwca 2015 r.

3. Przelew opłaty konferencyjnej:  do 30 września 2015 r. (nr konta zostanie  podany wraz

z informacją o przyjęciu zgłoszenia).

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje: materiały konferencyjne,  napoje oraz przekąski 

podczas przerw, uroczystą kolację w dniu 13 listopada 2015 r., publikację artykułu (po uzyskaniu 

pozytywnych recenzji).

Informacje  o  rachunku,  na  który  należy  dokonać  wpłaty,  polecanej  bazie  miejsc  noclegowych 

w Lublinie  oraz  szczegółowy  program  konferencji  przedstawione  zostaną  w  kolejnych 

komunikatach konferencyjnych.
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Komitet naukowy

Prof. dr hab. Franciszek Grucza (UW)

Prof. Greta Komur (UHA Mulhouse, Francja)

Prof. dr hab. Władysław Makarski (KUL)

Prof. KUL, dr hab. Krzysztof Narecki (KUL)

Prof KUL, dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska (KUL)

Prof. Marzena Watorek (Université Paris 8, Francja)

Komitet organizacyjny

Prof. KUL, dr hab. Marzena Górecka (IFG, Prodziekan WNH KUL)
Dr hab. Henryk Duda (IFP KUL)
Dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik (IFA KUL)
Dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka (IFP KUL)
Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst (IFS KUL)
Dr hab. Sebastian Piotrowski (IFR KUL)
Dr hab. Magdalena Sowa (IFR KUL)
Dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn (IFP KUL)

Sekretarz konferencji

Dr Anna Majewska-Wójcik (IFP KUL)

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym oraz pytania prosimy kierować na adres:

kul-nauczanie-jezykow@o2.pl
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