INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
i LINGWISTYKI STOSOWANEJ
ul. Żytnia 39, p. III, 08-110 Siedlce, tel./faks: (25) 643 18 71;
e-mail: polonistykasiedlce@op.pl lub ifp@uph.edu.pl; WWW: www.ifp.uph.edu.pl

Szanowni Państwo
Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Zakład Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki
oraz stowarzyszenie
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego
zapraszają do udziału
w I interdyscyplinarnym seminarium naukowym z cyklu

HORYZONTY DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ
na temat Literatura dawna w dydaktyce szkolnej,
które odbędzie się 4-5 czerwca 2014 roku.
Miejscem obrad będzie sala Rady Wydziału Humanistycznego (Siedlce, ul. Żytnia 39.)
Współczesne kształcenie polonistyczne podlega ciągłym przeobrażeniom. Jest to
spowodowane przemianami kulturowymi zachodzącymi w dużej mierze na skutek
intensywnie rozwijających się technologii informacyjno-komunikacyjnych. Otaczającą
rzeczywistość zdominowały przekazy multimedialne. Sfera multimediów oddziałuje na
tekst literacki i jego odbiór, skłania do nawiązania dialogu pomiędzy różnymi tekstami
kultury, kształtuje język, co wymusza reorganizację procesu kształcenia polonistycznego
i prowadzi do ponownego zdefiniowania przedmiotu język polski.
Cykl seminariów naukowych Horyzonty dydaktyki polonistycznej koncentruje się na
zagadnieniach kształcenia przyszłych nauczycieli polonistów oraz różnych aspektach
współczesnej edukacji humanistycznej w szkole. Założeniem organizatorów jest badanie
wielowymiarowości przedmiotu język polski i analizowanie wymagań, którym musi
obecnie sprostać nauczyciel. Dlatego zaproszenie do udziału w seminariach jest
kierowane do badaczy różnych dyscyplin: literaturoznawców, językoznawców,
logopedów, historyków i teoretyków literatury, historyków i historyków sztuki,
pedagogów i psychologów, kulturoznawców oraz medioznawców.
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I interdyscyplinarne seminarium naukowe z cyklu: Horyzonty dydaktyki polonistycznej na
temat Literatura dawna w dydaktyce szkolnej ma na celu rozpatrywanie takich kwestii jak:
- stan badań i perspektywy badawcze,
- metody pracy z tekstem literackim z epok dawnych,
- nowe tendencje w nauczaniu literatury dawnej,
- lektura dzieł literatury dawnej jako narzędzie wprowadzania w tradycję,
- literatura dawna (rodzima i obca) i jej konteksty na lekcjach języka polskiego,
- literatura dawna w nowej podstawie programowej,
- z doświadczeń nauczycieli języka polskiego (scenariusze lekcji),
- multimedia w nauczaniu o literaturze dawnej.
Wpisowe dla uczestników spotkania wynosi 350 zł i obejmuje dwa obiady, uroczystą
kolację, serwis kawowy podczas obrad oraz publikację monografii pokonferencyjnej.
Zakwaterowanie uczestnicy seminarium opłacają sami (oferujemy pomoc w rezerwacji
noclegów).
Zgłoszenia na seminarium proszę przesyłać do 28 lutego 2014 roku na adres
organizatorów (zob. załącznik).
Wiadomość o zakwalifikowaniu Państwa na seminarium i szczegółowe informacje
dotyczące uczestnictwa w nim prześlemy do końca marca 2014 roku.
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