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OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA 

 

Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. 

Między schematem a kreatywnością 

Warszawa, 8-9 listopada 2018  

 

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki 

Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję 

naukową Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem 

a kreatywnością, która odbędzie się w dniach 8 i 9 listopada 2018 roku w Warszawie.  
Pragniemy, aby podtytuł konferencji: Między schematem a kreatywnością zachęcił do refleksji 

i dyskusji nad zagadnieniami: 
 szkoła i nauczyciel wobec nowych zjawisk społecznych, wychowawczych, kulturowych 

i edukacyjnych oraz tradycyjnych modeli edukacji; 

 rola języka w uczeniu (się) – rola przedmiotu język polski w reformowanej szkole; 

 literatura najnowsza w szkole po reformie; 

 pozaliterackie konteksty interpretacyjne; 

 TIK jako element warsztatu nauczyciela polonisty; 

 stare i nowe media w edukacji polonistycznej; 

 kompetencje współczesnego nauczyciela – diagnozy, prognozy, zalecenia; 

 dobry nauczyciel z perspektywy uczniów, rodziców, władz oświatowych i samych 

nauczycieli; 

 potrzeby, możliwości i sposoby kształcenia oraz samokształcenia nauczycieli; 

 przestrzeń wolności i zakres (samo)ograniczeń w pracy nauczyciela polonisty; 

 wartość schematów i niebezpieczeństwo ich stosowania w procesach uczenia się i nauczania; 

 twórczy nauczyciel – twórczy uczeń – innowacyjne społeczeństwo. 

 

Do dyskusji zapraszamy osoby zajmujące się teorią i praktyką nauczania: polonistów, pedagogów, 

psychologów, neurobiologów i nauczycieli różnych przedmiotów, którzy dostrzegają zarówno 

specyfikę, jak i interdyscyplinarny charakter kształcenia polonistycznego oraz kształcenia w obrębie 

innych dziedzin wiedzy.  
Mamy nadzieję, że nasze spotkanie umożliwi wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenie na 

wskazane zagadnienia. Pragniemy przy tym, aby konferencja przyczyniła się do integracji środowisk 

związanych z edukacją szkolną. Zaproszenie kierujemy zarówno do referentów, jak i do wszystkich 

osób zainteresowanych udziałem w obradach w roli słuchaczy i dyskutantów.  
 

Łączymy pozdrowienia  
z nadzieją na spotkanie w Warszawie 

 
 

Sekretariat konferencji: 
dr Michał Friedrich 
dr Katarzyna Maciejak 
mgr Helena Balcerek 

 

Organizatorzy konferencji: 
dr hab. Magdalena Trysińska - przewodnicząca 
dr hab. Agnieszka Mikołajczuk  
dr Joanna Frużyńska 
doc. dr Tomasz Wroczyński 
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Ważne informacje i terminy: 

 Nadsyłanie tematów wystąpień wraz ze streszczeniami (150-250 wyrazów)  

do  10 czerwca 2018 r. W wypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów.  

Formularz zgłoszeniowy prosimy przysyłać drogą mailową na adres: 

kompetencjepolonisty@gmail.com  

 Powiadomienie o akceptacji: 30 czerwca 2018 r.  

 Termin konferencji: 8-9 listopada 2018 r.  

 Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytecka, ul. Dobra 56/66, Warszawa. 

 Język konferencji: polski. 

 Opłata konferencyjna: 450 zł (obejmuje druk materiałów konferencyjnych 

i publikacji pokonferencyjnej oraz uroczysty bankiet i 2 obiady). 

 Informacje o terminie wpłat i numerze rachunku, na który należy ich dokonać, 

oraz o polecanych hotelach zostaną przesłane w dalszej korespondencji wraz 

z zawiadomieniem o akceptacji referatu. 

 Publikacja: Teksty, które otrzymają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane 

w tomie o charakterze monografii.   
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