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Serdecznie zapraszamy do udziału w 

Konferencji Naukowej 

„„ŻŻyycciiee  zzaacczzyynnaa  ssiięę  ppoo  sszzeeśśććddzziieessiiąąttccee  ......””    

WWyyzzwwaanniiaa  gglloottttooddyyddaakkttyykkii  ppoolloonniissttyycczznneejj  

Warszawa, 8 – 9 kwietnia 2016 r. 

 

 Niniejszą konferencję, organizowaną z okazji 60-lecia Centrum POLONICUM, 

pragniemy połączyć z uroczystością przyznania Nagrody POLONICUM 2016. 

Chcielibyśmy, aby na naszej sesji naukowej zostały przedyskutowane zagadnienia ujęte 

w następujących punktach: 

 doświadczenia, inspiracje i innowacje w nauczaniu podsystemów języka polskiego; 

 klasyczne i/a innowacyjne metody rozwijania sprawności językowych; 

 kultura jako piąta sprawność; 

 szanse i wyzwania związane z technologizacją nauczania i uczenia się jpjo; 

 „na manowcach glottodydaktyki”: trudności, błędy i porażki lektora jpjo.  

 

Konferencja odbędzie się w salach Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Krakowskie 

Przedmieście 26/28. Zgłoszenia referatu (wraz z krótkim abstraktem) przyjmujemy do 

dnia 31.01.2016 (załączoną kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy słać na adres: 

konferencjapolonicum@gmail.com). Uprzejmie informujemy, że ze względu na charakter 

konferencji możemy zaprosić do wygłoszenia referatów ograniczoną liczbę prelegentów. 

O zakwalifikowaniu referatu na konferencję poinformujemy do dnia 15.02.2016.  
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Opłata konferencyjna w wysokości 500 zł obejmuje koszty manipulacyjne, materiały 

konferencyjne, publikację wygłoszonych referatów oraz wyżywienie (2 obiady i kolację) i 

bufet kawowy. Wpłaty, po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa, należy dokonać do 

25.02.2016 na konto:  

 

Uniwersytet Warszawski 

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM  

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa (NIP 525-001-12-66) 

nr 85116022020000000036868683 

z dopiskiem: KONFERENCJA 2016 

 

 

Teksty referatów w wersji elektronicznej (i wydruki) należy złożyć w czasie konferencji. 

Planowany czas na wystąpienie z referatem: 20 minut.  

Wszystkie informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie POLONICUM: 

http://polonicum.uw.edu.pl/. Informacji o konferencji udzielają przedstawiciele Komitetu 

Organizacyjnego konferencji: 

dr Piotr Kajak, dr Anna Rabczuk, mgr Anna Domańska, mgr Paulina Potasińska, mgr 

Magdalena Stasieczek-Górna, mgr Dorota Zackiewicz. Konferencyjny adres e-mailowy: 

konferencjapolonicum@gmail.com 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

Konferencja Naukowa – POLONICUM 2016: „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…” 

Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej, Warszawa, 8–9 kwietnia 2016 r. 

  

Imię i nazwisko  

Tytuł naukowy  

Miejsce pracy  

Adres  

Telefon/faks  

E-mail  

Adres do korespondencji  

(jeżeli jest inny niż podany 

wyżej) 

 

Dane do faktury: nazwa, 

dokładny adres i NIP płatnika 

(jeżeli faktura wystawiona 

będzie na zakład pracy) 

 

Uwagi  
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Tytuł referatu  

 

 

Sprzęt potrzebny do 

prezentacji/wykładu 

 

 

Streszczenie referatu / krótkie omówienie tematyki wystąpienia (maks. 150 słów): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegów. Lista hoteli 

znajdujących się w pobliżu zostanie przesłana osobom zainteresowanym. 

 

Miejscowość, data          Podpis 

 

..........................................                      ....................................... 

 

 


