Instytut Filologii Germańskiej UAM
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Zakład Dydaktyki Języka Niemieckiego
Instytutu Filologii Germańskiej
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji
Specjalne potrzeby edukacyjne - od szczególnych uzdolnień do trudności w uczeniu się –
w kontekście nauczania języka obcego
25.-26.11.2016
Konferencja poświęcona będzie rozważaniom nad problematyką różnic indywidualnych w klasie
językowej.
Wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji zapraszamy do zgłaszania wystąpień
(formularz zgłoszeniowy) wpisujących się w jeden z poniższych zakresów tematycznych:

- Organizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie językowej
- Wiek jako czynnik różnicujący w nauce języka obcego
- Płeć a nauka języków obcych
-

Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych na lekcji języka obcego

-

(Szczególne) kompetencje nauczycieli języków obcych do pracy z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w języku polskim lub języku niemieckim (max. 250 słów) pocztą
elektroniczną

na

załączonym

formularzu

zgłoszeniowym

na

adres

konferencja2016@poczta.onet.pl do dnia 31.05.2016
Informacje na temat przyjęcia referatu (20 minut + 10 minut na dyskusję) zostaną przesłane do dnia
10.06.2016
Obrady odbywać się będą w języku polskim i niemieckim, z podziałem na sekcje z wyjątkiem
wykładów plenarnych. Planujemy publikację wybranych referatów w recenzowanym tomie o
charakterze monograficznym.

Komitet naukowy
prof. dr hab. Kazimiera Myczko IFG UAM Poznań
prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj IFR UAM Poznań
Komitet organizacyjny
dr Renata Rybarczyk – przewodnicząca komitetu organizacyjnego
dr Agnieszka Pawłowska – sekretarz komitetu organizacyjnego
Języki konferencji
polski i niemiecki
Opłata konferencyjna
Opłata konferencyjna wynosi 300zł/ 75 euro (z referatem)/ 350zł (bez referatu)/ 90 euro i obejmuje
koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, bankietu w restauracji Pod Aulą1 oraz druk
artykułów pokonferencyjnych.
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu, podróży oraz obiadu.
Opłatę konferencyjną należy uiścić do 30.06.2016 na poniższe konto:
77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Właściciel konta: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Adres: ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
W tytule przelewu proszę podać następujący numer subkonta:
K 0000 0589
Prosimy uwzględnić, iż dodatkowe koszty związane z przelewem z zagranicy uczestnicy
konferencji ponoszą sami.
Uczestnicy konferencji zainteresowani wystawieniem faktury VAT proszeni są o podanie
następujących informacji: nazwisko odbiorcy (nazwisko uczestnika/ instytucji, w której jest on
zatrudniony), adres, NIP, nazwisko osoby uiszczającej rachunek.
Bardzo cieszylibyśmy się, gdyby swoją obecnością zechcieli Państwo ubogacić naszą konferencję.
W kwestii dalszych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i już teraz cieszymy się na Państwa
przyjazd do Poznania.
Organizatorzy konferencji
1

Za napoje oraz dodatkowe zamówienia spoza menu bankietowego goście konferencyjni sami uiszczają rachunek.

Formularz zgłoszeniowy
Specjalne potrzeby edukacyjne - od szczególnych uzdolnień do trudności w uczeniu się –
w kontekście nauczania języka obcego
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 31.05.2016 na adres
konferencja2016@poczta.onet.pl
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 30.06.2016.
Pan/ i
Tytuł naukowy:
Imię:
Nazwisko:
Kraj:
Instytucja:
Adres mailowy:
Adres służbowy:
Referat:
 TAK

 NIE

Tytuł wystąpienia i abstrakt (maks. 250 słów):

Potrzebne media:
Biogram (ok. 6 linijek):

Udział w bankiecie w restauracji Pod Aulą:
 TAK

 NIE

 danie wegetariańskie
 danie mięsne
Faktura VAT:
 TAK

 NIE

Należy podać nazwisko odbiorcy (nazwisko uczestnika/ instytucji, w której jest on zatrudniony),
adres, NIP, nazwisko osoby uiszczającej rachunek.

