Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
zaprasza
do udziału w konferencji naukowej

Czas w edukacji
27 maja 2014 roku
w budynku Wydziału Filologicznego UŚ przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach
Tematyka konferencji obejmuje problemy związane ze sposobami funkcjonowania
pojęcia czasu w szeroko rozumianej edukacji. Interesować nas będą zwłaszcza takie kręgi
zagadnień, jak:


językowy obraz czasu;



czas w przestrzeni społecznej i komunikacyjnej;



językowy sposób wyrażania czasu;



odczuwanie czasu i stosunek młodych ludzi do jego upływu;



czas w świetle reformy programowej;



sposoby przedstawiania czasu w podręcznikach szkolnych;



ilość i jakość czasu pracy nauczyciela i ucznia.
Ponadto uwzględnimy inne propozycje tematyczne, jeśli będą się one mieścić w

problematyce konferencji. Referaty zostaną opublikowane w formie artykułów w tomie
pokonferencyjnym.
Na zgłoszenie tematu i abstrakt 20-minutowego wystąpienia czekamy do 12 maja
2014 roku. Prosimy o ich przesyłanie w formie elektronicznej na adres: olazok@wp.pl.
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł.
Istnieje możliwość udziału w konferencji bez wygłaszania referatu (w tym przypadku
zostanie wydane zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji). Zgłoszenia prosimy
kierować do 18 maja 2014 roku na adres: olazok@wp.pl. Opłata za udział wynosi 50 zł.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy:
prof. UŚ dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska
mgr Marta Kubarek
Sekretarze konferencji:
mgr Aleksandra Zok-Smoła
mgr Diana Jagodzińska

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji:

Czas w edukacji
27 maja 2014 roku
Imię i nazwisko.....................................................................................................
Tytuł i stopień naukowy ......................................................................................
Adres kontaktowy (telefon, e-mail, adres do korespondencji)………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Miejsce pracy (nazwa instytucji, dokładny adres, NIP) ..............................................................
.......................................................................................................................................................
Dane do faktury:
a)nazwa instytucji / imię i nazwisko
b) adres:
...........................................................................................................................................
c)NIP..........................................
Proponowany temat referatu ........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Krótkie streszczenie referatu (w załączniku)
Forma udziału w konferencji (proszę podkreślić):






referat
komunikat
udział w dyskusji
udział bez referatu
inne...................................................................................................................................
...................

Liczba noclegów (proszę zakreślić): 26/27.05., 27/28.05.
(wszystkie noclegi do indywidualnego rozliczenia, organizatorzy zgłoszą ewentualną
rezerwację).
W przypadku udziału z referatem organizatorzy zapewniają obiad i uroczystą kolację.
W przypadku udziału bez wygłaszania referatu istnieje możliwość zamówienia obiadu za
dodatkową opłatą.

