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Koło naukowe the PsychoLinguistic Open Team
działające przy Pracowni Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki UŁ
zaprasza do udziału
w czwartej edycji studencko-doktoranckiej konferencji

PLEJ PLOT 2015
Łódź, 14-15 marca 2015
Konferencja PLEJ PLOT 2015 adresowana jest do magistrantów i doktorantów kierunków filologicznych,
pedagogicznych i psychologicznych, a także do osób, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół
szeroko rozumianej problematyki nauczania oraz uczenia się języków, zwłaszcza nauczycieli języków obcych.
Konferencja ma na celu integrację filologów, pedagogów oraz psychologów zainteresowanych różnymi aspektami
uczenia się i nauczania języków obcych, popularyzację osiągnięć współczesnej psycholingwistyki, dydaktyki języków
obcych i glottodydaktyki oraz wymianę doświadczeń i poglądów w tym zakresie.
Ze względu na zaproszenie do udziału w konferencji reprezentantów wszystkich filologii planujemy wykłady i referaty
w języku polskim.
Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:
Nauczanie języków obcych i języka polskiego jako obcego
Psychologiczne aspekty uczenia się i nauczania języków
Neurodydaktyka, czyli uczenie się i nauczanie przyjazne mózgowi
Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dwujęzyczność i wielojęzyczność
Dydaktyka języka obcego
Materiały do nauczania oraz programy nauczania
Ewaluacja / testowanie sprawności językowych
Nowe technologie w nauczaniu języków obcych.
Inne wystąpienia zbliżone tematycznie również zostaną rozpatrzone.

WYKŁAD PLENARNY I WARSZTATY
Zaproszenie do udziału w konferencji zgodziła się przyjąć Marzena Żylińska. Wygłosi ona wykład plenarny pt.
„Dydaktyka języków obcych w świetle badań nad mózgiem”.
Podczas konferencji odbędą się również następujące warsztaty:
Strategie uczenia się gramatyki
(Anna Mystkowska-Wiertelak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, PWSZ Konin)

Metafora kart w nauczaniu pisania
(Małgorzata Adams-Tukiendorf, Uniwersytet Opolski)

Nowe technologie w nauczaniu języków
(Zuzanna Kiermasz i Marek Molenda, Uniwersytet Łódzki)

DYSKUSJE TEMATYCZNE
W czwartej edycji konferencji planowane jest również zorganizowanie dyskusji tematycznych. Pierwszą z nich, będącą
dopełnieniem wykładu plenarnego, poprowadzi Marzena Żylińska.
Druga dyskusja traktować będzie o nowych technologiach w nauczaniu a poprowadzą ją Zuzanna Kiermasz i Marek
Molenda z Instytutu Anglistyki UŁ oraz Ewelina Basińska z Instytutu Germanistyki UŁ.

ABSTRAKTY
Prosimy o nadsyłanie abstraktów referatów (20 minut + 10 minut na dyskusję) w języku polskim drogą elektroniczną
na adres e-mail: plejplot@gmail.com do końca stycznia 2015. Abstrakt o długości 200-250 słów powinien zawierać
tytuł wystąpienia, imię i nazwisko, adres e-mail oraz afiliację uczestnika.
Wiadomość o zaakceptowaniu abstraktu zostanie wysłana do 15 lutego 2015.
REJESTRACJA I OPŁATA KONFERENCYJNA
Rejestracja uczestnika konferencji następuje w drodze przyjęcia referatu i następnie wniesienia przez uczestnika w
terminie do 1 marca 2015 opłaty konferencyjnej. Opłata konferencyjna wynosi 220 zł i obejmuje obiady, przerwy
kawowe, koszty organizacyjne oraz wydawnicze. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Uniwersytet Łódzki,
Bank PKO S.A., II O/Łódź,
ul. Piotrkowska 270, 90-959 Łódź
96 1240 3028 1111 0010 2943 1767 („PLEJ PLOT 2015 + imię i nazwisko”)
Osoby, które nie zamierzają przedstawiać referatu a chciałyby uczestniczyć w konferencji, prosimy o informację w
terminie do 1 marca 2015. Uczestnictwo bez referatu nie wpływa na wysokość opłaty konferencyjnej.
Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu uczestnikom. Na stronie konferencji można znaleźć informacje na
temat proponowanych hoteli znajdujących się w pobliżu miejsca, w którym odbywać się będzie konferencja.
PUBLIKACJA
Wybrane referaty zaprezentowane podczas konferencji PLEJ PLOT 2015 zostaną opublikowane w recenzowanym
tomie PLEJ_4, który ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego pod koniec 2015 roku.
MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w nowym gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczącym się przy
ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi.
Ewentualne pytania oraz zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres e-mail: plejplot@gmail.com
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej konferencji: ia.uni.lodz.pl/plejplot

Organizatorzy:
Ola Majchrzak
Zuzanna Kiermasz

