Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – Instytut Filologii Polskiej
Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego
Pracownia Leksykograficzna

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu
„Kultura Komunikacji Językowej”
na temat
Kultura komunikacji w dydaktyce
Będlewo, 12–15 maja 2019 r.

12 maja, niedziela
19.30 – odjazd autokaru sprzed dworca PKP w Poznaniu (stanowisko: Dworzec Letni)
do Będlewa
13 maja, poniedziałek
9.15 – powitanie Gości i otwarcie konferencji
9.30 – 11.20 OBRADY





prof. Kazimierz Ożóg (UR) Wśród nowych i dawnych znaków i struktur –
fundamentalna rola języka w edukacji
prof. Tadeusz Szczerbowski (UP w Krakowie) O roli mózgu, języka i kultury
w komunikacji dydaktycznej
prof. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW) Kształtowanie zachowań komunikacyjno-językowych właściwych nauce w praktyce edukacji akademickiej
prof. Małgorzata Święcicka, dr Monika Peplińska (UKW) Świadomość stylistyczna
studentów w kontekście dydaktyki akademickiej

11.20 – przerwa na kawę
11.50 – 13.40 OBRADY





prof. Małgorzata Bortliczek (UŚ) Kultura języka w przestrzeni akademickiej
dr Agnieszka Jasińska (UP w Krakowie) Postulaty Rady Europy jako pomoc
w tworzeniu programu języka polskiego dla celów akademickich. Propozycje
glottodydaktyczne
prof. Ewa Młynarczyk (UP w Krakowie) Frazeologia w polonistycznej edukacji
akademickiej. Z dydaktycznych doświadczeń językoznawcy
prof. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN) Narracja Urbańczykowska a/i inne narracje w
dyskursie dydaktycznym o leksykografii u progu trzeciego dziesięciolecia XXI wieku
(na marginesie prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN)
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15.00 – 16.50 OBRADY





prof. Petar Sotirow (UMCS) Nauczanie języków słowiańskich w czasie ich przemian
(na przykładzie języka bułgarskiego i polskiego)
prof. Tadeusz Lewaszkiewicz (UAM) Koncepcje uniwersyteckiego kształcenia
slawistów w krajach słowiańskich i niesłowiańskich – w przeszłości i obecnie
prof. Renata Bura (UJ) Stratyfikacja czeszczyzny a nauczanie gramatyki języka
czeskiego (na przykładzie krakowskiej bohemistyki)
dr Paulina Michalska-Górecka, dr Błażej Osowski (UAM) Gwary jako przedmiot
nauczania – szanse i wyzwania

16.50 – przerwa na kawę
17.20 – 19.10 OBRADY





prof. Agnieszka Rypel (UKW) Między uniwersytetem a szkołą. Jak przygotować
studentów specjalności nauczycielskiej do wyzwań współczesnego kształcenia
językowego
prof. Eliza Grzelak (UAM) Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych uczniów szkół
ponadpodstawowych – problematyka, cele i rozwiązania dydaktyczne
prof. Helena Synowiec (UŚ) Trudności językowe i komunikacyjne uczniów
ze środowisk gwarowych a praktyka szkolna
dr Dorota Lewandowska-Jaros (UW) Kształcenie językowe dziennikarzy – metody
oceny kompetencji komunikacyjnych i pracy szkoleniowej w Akademii Telewizyjnej
i Poradni Językowej TVP S.A.

14 maja, wtorek
9.00 – 10.50 OBRADY





prof. Danuta Jastrzębska-Golonka (UKW) Komunikacja w edukacji – nauczanie
korespondencyjne emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii po roku 1945
prof. Małgorzata Gębka-Wolak (UMK) Język komunikacji w dziedzinie prawa
w programie studiów filologicznych (prezentacja zajęć na kierunku lingwistyka
praktyczna i copywriting)
mgr Alicja Labijak (UAM) Tworzenie komunikatów prawnych na przykładzie
uzasadnień sądowych
dr Anna Surendra (UAM) Polszczyzna w internecie jako nieodłączny element
akademickiego kształcenia językowego

10.50 – przerwa na kawę
11.10 – 13.00 OBRADY


dr Ewa Biłas-Pleszak (UŚ) Coaching, mentoring, tutoring w dydaktyce akademickiej –
refleksje teoretyczne i przykłady praktycznych rozwiązań
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prof. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Michał Szczyszek (UAM) Kultura języka
polskiego w uniwersyteckiej dydaktyce niefilologicznej (niepolonistycznej) – na
przykładzie kształcenia matematyków, fizyków, geografów. Założenia wstępne
programu nauczania
dr Małgorzata Miławska-Ratajczak (CDV) Projekt programu zajęć z kultury języka
polskiego dla studentów marketingu internetowego Collegium Da Vinci
dr Beata Romanek (UR) Kultura komunikacji na uczelni w opiniach studentów

14.00 – 15.30 OBRADY




dr Jagoda Bloch (UW) Technika mowy w przygotowaniu warsztatu dziennikarskiego
prof. Anna Wojciechowska (UZ) Dydaktyczne walory Poczty literackiej Wisławy
Szymborskiej
prof. Violetta Jaros (AJD w Częstochowie) Kultura komunikacji popularnonaukowej
dawniej (formy pozyskiwania odbiorcy w pismach popularnonaukowych Joachima
Lelewela)

16.00 – wyjazd na wycieczkę do Poznania
15 maja, środa
9.00 – 10.50 OBRADY





prof. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. Joanna Kamper-Warejko (UMK)
Społecznościowe uczenie (się) – Facebook na usługach edukacji
prof. Rafał Zimny (UKW) Modele poradnictwa językowego w Internecie
prof. Andrzej Moroz (UMK) Cyfrowe narzędzia lingwistyczne a dydaktyka
akademicka
mgr Agnieszka Dziob (Politechnika Wrocławska) Sieci semantyczne w nauczaniu
języka polskiego – w stronę wordnetu dla języka polskiego ad usum delphini

10.50 – przerwa na kawę
11.20 – 13.10 OBRADY





prof. Danuta Krzyżyk (UŚ) O problemach agresji językowej w komunikacji
dydaktycznej
prof. Anna Dunin-Dudkowska (UMCS) Recenzja jako gatunek wypowiedzi
w perspektywie glottodydaktycznej
prof. Marta Wójcicka (UMCS) O funkcjach słowa w programie studiów
kulturoznawczych
dr Wojciech Hofmański (UAM) O komunikacji (lingwo-)kultur

13.10 – zamknięcie konferencji
14.00 – wyjazd autokaru do Poznania
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