III Ogólnopolska konferencja naukowo - dydaktyczna
Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych

Kształcenie językowe w Polsce
a kluczowe kompetencje XXI wieku
Wrocław, 24 - 25 lutego 2020 r.

W imieniu organizatorów, Zakładu Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej, Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych i Dolnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, chcielibyśmy
zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji konferencji INJO. Konferencja jest skierowana do nauczycieli
i lektorów języków obcych, dyrektorów szkół oraz naukowców prowadzących badania w zakresie
glottodydaktyki.
Konferencja INJO 2020 będzie koncentrowała się na kształceniu językowym w polskich szkołach i na
polskich uczelniach wyższych. Podczas INJO 2020 poszukamy odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób
system edukacji językowej wychodzi naprzeciw wyzwaniom XXI wieku? Dyskusję pragniemy
osadzić w kontekście rozwijania kluczowych kompetencji XXI wieku. W dobie rewolucji technologicznej i
dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego kompetencje XXI wieku mają coraz
większe znaczenie na rynku pracy, a tym samym na sukces młodych ludzi.
Zatem główne pytania, które pojawią się na INJO 2020 to:
− Czy i jak wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną w polskich
szkołach podczas zajęć językowych?
− Czy nauczyciele języków obcych wyposażają studentów w umiejętności, które
będą im potrzebne w życiu?
− Czy zajęcia językowe pozwalają studentom rozwijać kreatywność, elastyczność,
pracę w zespole oraz inne kluczowe kompetencje?

PANEL DYSKUSYJNY
Po raz pierwszy chcemy zaproponować Państwu aktywny udział w Panelu Dyskusyjnym:

Budzące się szkoły. Jak przystosować nauczanie języków obcych
w szkołach do warunków XXI wieku?
W Panelu Dyskusyjnym wezmą udział neurodydaktycy i sympatycy alternatywnych nurtów w edukacji:
mgr Sabina Czajkowska-Prokop (Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu)
mgr Hanna Adamska (Centrum Psychologii Sentio i Sales BRAIN)
mgr Wiktor Makochan („nietablicowy” germanista i neurodydaktyk, LO i SP Wałbrzych)
WYKŁADY PLENARNE
Plenarne wystąpienia, które chcemy Państwu zaproponować w tym roku wygłoszą znani specjaliści w
dziedzinie glottodydaktyki i pedagogiki zajmujący się naukowo oraz praktycznie tematyką współczesnej
edukacji w Polsce.

Nowe media w edukacji

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
Zakład Pedagogiki Mediów, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Przyroda i język. Uczenie się języka obcego w perspektywie teorii
złożonych systemów dynamicznych

prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik
Zakład Glottodydaktyki, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Postawy uczniów wobec uczenia się języków obcych
na przykładzie języka hiszpańskiego (nauczanego w polskich szkołach)

dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komunikacja za pośrednictwem Internetu
jako innowacyjna opcja w nauczaniu języków obcych

dr Aleksandra Wach
Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zachęcamy Państwa gorąco do wysyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji lub propozycji wystąpień
konferencyjnych (max. 250słów) w formie warsztatowej (60 - 90 min) lub prezentacji (20 min + 10 min
na dyskusję). Propozycje wystąpień mogą dotyczyć wiodącej tematyki konferencji lub ogólnej tematyki
związanej z nauczaniem języka obcego. W zależności od języka wystąpienia, propozycje wystąpień mogą
być w języku polskim lub w języku obcym.
Propozycje wystąpień są przyjmowane do 26.01.2020 roku. Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu
propozycji wystąpienia zostaną przekazane do 01.02.20120 roku.
Zgłoszenia bez wystąpień są przyjmowane do 1.02.2020 roku.
Zgłoszenia należy składać przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie
http://ifa.uni.wroc.pl/nauka/injo/?lang=pl oraz www.konferencja.spnjo.uni.wroc.pl
Po konferencji planujemy wydanie publikacji związanej z innowacyjnością w nauczaniu języków obcych.
Tylko pozytywne recenzje gwarantują publikację artykułu. Publikacja pojawi się w wydawnictwie
punktowanym.
Koszt dwudniowej konferencji wynosi 230zł (I termin). Koszt obejmuje przerwy kawowe, lunch, koszty
administracyjne i organizacyjne oraz publikację.
Opłaty konferencyjne prosimy przesyłać na konto Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Filologiczny
ZŁOTÓWKOWE: 68 1090 2503 0000 0001 1131 0115
WALUTOWE: 41 1090 2398 0000 0001 1131 5074
Z dopiskiem konferencja INJO 2020 + Imię i nazwisko uczestnika
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach:
http://ifa.uni.wroc.pl/nauka/injo/?lang=pl oraz www.konferencja.spnjo.uni.wroc.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji na adres konferencjaINJO@uwr.edu.pl.
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