Katedra FilologiiWydział Filologiczny PWSZ w Koninie oraz Zakład Filologii Angielskiej
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu
zapraszają do udziału w konferencji na temat:

Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych –
nauczanie sprawności i podsystemów językowych
Konin, 7-9 maja 2018 r.
autonomykonin2018@gmail.com
TEMATYKA
Ogromne zainteresowanie tematyką autonomii w nauce języka obcego, którego dowodem był
tak liczny udział pracowników naukowych, metodyków i nauczycieli w pięciu poprzednich
konferencjach poświęconych temu zagadnieniu oraz popularność wydanych na ich podstawie
prac monograficznych, sprawia, że podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu kolejnego spotkania
tego typu. Choć tematyka następnej konferencji będzie jak zwykle szeroka, chcielibyśmy tym
razem zachęcić Państwa w szczególności do zastanowienia się nad możliwościami rozwijania
samodzielności w przypadku nauki sprawności i podsystemów językowych. Jak w poprzednich
latach, obrady odbywać się będą zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.
WYKŁADY PLENARNE
Podczas obrad planujemy wykłady plenarne wiodących autorytetów z dziedziny dydaktyki
językowej z Polski i z zagranicy. Do chwili obecnej swój udział w konferencji potwierdzili:
•
•
•
•
•
•
•

prof. Leni Dam (University College, Copenhagen and Northern Zealand)
prof. Anna Jaroszewska (Uniwersytet Warszawski)
prof. Hanna Komorowska (Uniwersytet SWPS)
prof. Peter Medgyes (Eötvös Loránd University, Budapest)
prof. Urszula Paprocka-Piotrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. Birsen Tütüniş (Istanbul Kültür University)
prof. Beata Webb (Bond University, Gold Coast, Australia)

ZGŁOSZENIA WYSTĄPIEŃ
Oczekujemy zgłoszeń referatów w języku polskim lub języku angielskim (20 minut + 10
minut na dyskusję), warsztatów (60 minut) i plakatów, które związane byłyby z tematyką
konferencji. Referaty mogłyby przykładowo dotyczyć następujących zagadnień:
•
•

rozwijanie autonomii w nauce sprawności i podsystemów językowych;
sposoby rozwijania autonomii w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach
kształcenia, zarówno w klasie szkolnej, jak i poza nią;

•
•
•
•
•
•
•
•

ewaluacja efektywności technik, strategii i narzędzi służących rozwijaniu postaw i
zachowań autonomicznych oraz prezentacja sposobów praktycznego ich zastosowania;
opracowywanie narzędzi służących rozwijaniu autonomii;
wykorzystanie nowoczesnych technologii w promowaniu samodzielności uczniów;
trening strategiczny a rozwijanie autonomii uczniowskiej;
dokumenty Rady Europy a rozwijanie autonomii;
współzależność autonomii ucznia i autonomii nauczyciela;
różnice indywidualne a rozwijanie autonomii;
metodologia badań nad autonomią ucznia.

Termin nadsyłania streszczeń referatów (ok. 200-300 słów) oraz krótkich not biograficznych
(60-80 słów) upływa 20 marca 2018 r., a informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana do
9 kwietnia 2018 r.
PUBLIKACJA
Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim, z podziałem na odpowiednie sekcje
z wyjątkiem referatów plenarnych. Planujemy publikację wybranych referatów w
recenzowanych tomach o charakterze monograficznym, jak również w czasopismach
Studies in Second Language Learning and Teaching oraz Konińskie Studia Językowe.
MIEJSCE
Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 maja 2018 r. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym
PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4.
REJESTRACJA i OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna wynosi 460 zł dla uczestników z Polski i 160 euro dla uczestników z
zagranicy, i obejmuje wyżywienie, koszty organizacyjne oraz wydawnicze. Prosimy o
dokonywanie wpłat na konto PWSZ w Koninie: Bank Zachodni WBK 65 1500 1461 1214
6004 7669 0000, z dopiskiem: Konferencja ‘Autonomia 2018’ + imię i nazwisko. Dla
studentów studiów licencjackich i magisterskich udział w wykładach i warsztatach jest
bezpłatny (posiłki wymagają dodatkowej opłaty).
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych (w załączeniu), opłat konferencyjnych oraz
upoważnień do wystawienia faktury VAT bez podpisu (w załączeniu) upływa 20 kwietnia 2018
r. Informujemy jednocześnie, że do dnia 1 maja 2018 r. możliwy będzie zwrot 50% opłaty
konferencyjnej, a po tym terminie opłaty nie będą już mogły być zwrócone.

NOCLEGI
Opcja I
Dla uczestników konferencji zarezerwowaliśmy miejsca noclegowe w dniach 6-10 maja w
Hotelu Konin przy Al. 1-go Maja 13 (strona internetowa: http://www.hotelkonin.pl/), po
preferencyjnej cenie 140-180 zł za dobę w 1-osobowym oraz 180-200 zł za dobę w pokoju 2osobowym (w zależności od standardu; śniadanie wliczone w cenę). Rezerwacji imiennej
powinni dokonać sami uczestnicy, kontaktując się z hotelem telefonicznie (tel. 063 243 76
00) lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail: recepcja@hotelkonin.pl). Opłata za
nocleg będzie uiszczana bezpośrednio w hotelu.
Opcja II
PWSZ w Koninie dysponuje pewną liczbą wyremontowanych pokoi gościnnych, jedno- i
dwuosobowych o standardzie hotelowym, położonych obok miejsca obrad. W zależności od
rodzaju pokoju, cena za noc, wraz ze śniadaniem mieścić się będzie w przedziale od 80 do 110

zł. Istnieje możliwość płatności kartą kredytową. Rezerwacji należy dokonywać kontaktując
się z organizatorami. Liczba pokoi jest ograniczona.
KONTAKT
Ewentualne pytania oraz zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować do Sekretarza Konferencji:
dr Bartosz Wolski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Wydział Filologiczny
ul. Wyszyńskiego 3c
62-510 Konin
tel. (63) 2497240 lub 606 344 839 (czynny od 1 do 12 maja 2018 r.)
e-mail: autonomykonin2018@gmail.com
Ramowy program konferencji, jak również inne istotne informacje zawarte zostaną w drugim
komunikacie konferencyjnym, który prześlemy w lutym. Zachęcamy także do odwiedzania
strony internetowej konferencji https://sites.google.com/site/autonomyconference2018pl/.
.
ORGANIZATORZY
prof. Mirosław Pawlak (PWSZ Konin, UAM Kalisz) (pawlakmi@amu.edu.pl)
dr. Marek Derenowski (UAM Kalisz, PWSZ Konin)
drr . Artur Świątek (PWSZ Konin)
dr. Bartosz Wolski (PWSZ Konin)
mgr Ewa Konieczna (PWSZ Konin)
mgr Bożena Miastkowska (PWSZ Konin)

Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych
– nauczanie sprawności i podsystemów językowych
Konin, 7-9 maja 2018 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Stopień naukowy: ........................................................................................................................
Instytucja: ....................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tel./fax: ........................................................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................
Czy chce Pan/i wygłosić referat?

TAK

NIE

Czy chce Pan/i przeprowadzić warsztat?

TAK

NIE

Jeśli tak, proszę podać tytuł referatu/warsztatu: .........................................................................
.....................................................................................................................................................
Potrzebny sprzęt: ..........................................................................................................................
Posiłek wegetariański:

TAK

NIE

Chcę otrzymać fakturę VAT:

TAK

NIE

Uwagi: ..........................................................................................................................................
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na podany poniżej adres. Streszczenia referatów (około 200-300
słów) lub opisy warsztatów prosimy przesyłać w formie elektronicznej lub pocztą (wydruk wraz z
płytą – tekst w Word doc.). Termin nadsyłania zgłoszeń/streszczeń: 20 marca 2018 r.
Adres:
dr Bartosz Wolski
PWSZ w Koninie
Wydział Filologiczny
ul. Wyszyńskiego 3c
62-510 Konin
tel. (63) 2497240 lub 606 344 839 (czynny od 1 do 12 maja 2018 r.)
e-mail: autonomykonin2018@gmail.com

Upoważniam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie do wystawienia faktury VAT
bez mojego podpisu:

Czytelny podpis:
.........................................................

DANE DO FAKTURY:
Faktura na osobę prywatną:

TAK

NIE

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Adres:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Faktura na instytucję:

TAK

NIE

Nazwa i adres instytucji: ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP Instytucji: ...............................................................................................................................
Numer konta na jakie należy kierować wpłaty:
Bank Zachodni WBK SA oddział Konin
65 1500 1461 1214 6004 7669 0000
z dopiskiem: Konferencja ‘Autonomia 2018’ + imię i nazwisko

