Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w:

XVIII Międzynarodowej Naukowej Konferencji Glottodydaktycznej
(stanowiącej kontynuację 17. dotychczasowych spotkań, ale w zmienionej formule)

na temat:

Języki słowiańskie na neofilologiach
i innych kierunkach studiów
Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 12 - 14 listopada 2017 roku. Jej
celem jest podniesienie efektywności praktycznej nauki języków obcych: rosyjskiego,
ukraińskiego, białoruskiego i bułgarskiego w szkole wyższej i średniej. Zapraszamy
wykładowców zajmujących się praktycznym nauczaniem tych języków słowiańskich oraz
specjalistów w zakresie metodyki ich nauczania jako języków obcych.
Proponujemy omówienie następującej problematyki:

















współczesne koncepcje nauczania wybranych języków słowiańskich (metody,
technologie, strategie nauczania i uczenia się);
organizacja nauczania wybranych języków słowiańskich jako obcych na studiach
filologicznych I i II stopnia (planowanie, realizacja i kontrola procesu
glottodydaktycznego, programy, narzędzia kontroli i oceny wyników nauczania);
nauczanie od podstaw języków słowiańskich jako obcych w szkole średniej i wyższej;
aspekty lingwodydaktyczne kształtowania kompetencji studentów w zakresie
fonetyki, leksyki, gramatyki, ortografii, stylistyki języków słowiańskich;
przygotowanie podręczników, skryptów i innych materiałów do nauki języków
słowiańskich w szkole wyższej i średniej;
multimedia w procesie nauczania języków słowiańskich;
aspekty lingwodydaktyczne przekładu;
specyfika nauczania języków słowiańskich w grupach studentów z różnym
początkowym stopniem zaawansowania kompetencji językowych;
tekst naukowy i specjalistyczny w nauczaniu języków słowiańskich jako podstawa
kształtowania umiejętności pisania prac dyplomowych;
tekst literacki w nauczaniu języków słowiańskich jako obcych;
aspekty lingwokulturologiczne nauczania języków słowiańskich jako obcych
(przenikanie się kultur i języków – kształtowanie kompetencji międzykulturowej);
nauczanie języków słowiańskich w ramach specjalizacji [pedagogiczna
(nauczycielska), tłumaczeniowa, biznesowa, turystyczna, dziennikarska i in.];
doświadczenia w nauczaniu języków słowiańskich w ramach Programu „Erasmus”,
„Erasmus +” (mobilność akademicka studentów i wykładowców);
rozwój autonomii studentów w procesie opanowywania języków słowiańskich jako
obcych;
teoretyczne aspekty nauczania języków słowiańskich jako obcych w systemie
przygotowania specjalistów komunikacji międzyjęzykowej;
nauczanie języka słowiańskiego jako języka drugiego obszaru kulturowego.

Język obrad: polski, rosyjski, ukraiński, białoruski i bułgarski.
Otwarcie konferencji i początek obrad plenarnych: 13 listopada 2017 r.
Praca w sekcjach językowych: 13 i 14 listopada 2017 r.
Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł obejmuje:
- kawę, herbatę w przerwie obrad w dniach 13 i 14 listopada;
- kolację 13 listopada;
- materiały informacyjne oraz publikację materiałów pokonferencyjnych.
Wpłaty prosimy przesyłać na konto bankowe konferencji do dnia 15 października 2017 r.
Możliwość udziału w konferencji:
 wystąpienie z referatem;
 udział bez referatu w charakterze słuchacza / osoby biorącej udział w dyskusji;
 udział zaoczny w konferencji (pod warunkiem przesłania elektronicznej wersji
artykułu oraz wniesienia opłaty konferencyjnej (w wysokości 250 zł) do dnia 15
października 2017 r.
Organizatorzy zapewniają publikację materiałów w recenzowanej monografii
(w językach obrad / wygłoszonych referatów).
Koszty dojazdu i zakwaterowania ponoszą jednostki delegujące lub sami uczestnicy.
Organizatorzy dokonują rezerwacji noclegów.
Koszt noclegu w hotelu (ze śniadaniem):
 w pokoju 1-osobowym – ok. 120-160 zł,
 miejsce w pokoju 2-osobowym – 60-80 zł
Zakwaterowanie uczestników w dniu 12 listopada 2017 r.
Organizatorzy mogą udzielić wsparcia wizowego dla uczestników konferencji z Federacji
Rosyjskiej, Republiki Białoruś i Ukrainy.
Dla osób chętnych będzie istniała możliwość uczestniczenia za dodatkową odpłatnością w
wycieczkach zarówno po Lublinie, jak i do Kozłówki (zespół pałacowo-parkowy rodziny
Zamoyskich) w dniu 14 listopada 2017 r.
http://www.muzeumzamoyskich.pl/palac
Osoby pragnące wziąć udział w wycieczkach / wycieczce prosimy o zaznaczenie w
ankietach właściwych pozycji. Opłaty z tego tytułu będzie można dokonać podczas
rejestracji uczestników w Lublinie.
Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na konferencję na załączonym formularzu do dnia
15 października 2017 r. na adres: slavlang.lublin@gmail.com
Przygotowane do publikacji referaty należy złożyć w wersji elektronicznej najpóźniej do
dnia 30 listopada 2017 r. na wyżej podany adres mailowy.
Numer konta bankowego konferencji zostanie podany w terminie późniejszym.
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