
               

   
  

 

Światowy Kongres Języków Obcych 
  

wraz z 
 

doroczną Konferencją PTN 
 

pod tytułem 

 
Kształcenie językowe w dobie globalnych przemian 

- potrzeba współpracy i nowych perspektyw   
 
 

Termin i miejsce konferencji: 
27-29 czerwca 2022 roku w Warszawie 

 

 
Zaproszenie do nadsyłania abstraktów 

 
 
Międzynarodowa Federacja Nauczycieli Języków Obcych (FIPLV), Polskie Towarzystwo 
Neofilologiczne (PTN) oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego pragną zaprosić  
Państwa do przesyłania zgłoszeń swoich wystąpień, prezentacji oraz warsztatów, podczas Światowego 
Kongresu Języków Obcych, który będzie wspólnym przedsięwzięciem wraz z doroczną Konferencją 
PTN. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w terminie 27-29 czerwca 2022 roku. Kongres wraz 

konferencją, o ile nie pogorszy się sytuacja epidemiczna, zaplanowane są w trybie stacjonarnym. 

 
Tematyka wydarzenia Kształcenie językowe w dobie globalnych przemian - potrzeba współpracy oraz 
nowych perspektyw dotyczy zarówno wyzwań i trudności, z którymi musieliśmy się w ostatnim czasie 
mierzyć, jak również nowych warunków, do których musieliśmy się dostosować w każdym aspekcie 
naszego życia w wyniku trwającej pandemii. Zmiany te objęły również obszar edukacji językowej,  która 
w głównej mierze musiała polegać na zasobach internetowych i nowych technologiach.  
 
Zaplanowany w terminie 27-29 czerwca 2022 roku Kongres będzie stanowił wyjątkową okazję do 
spotkania specjalistów z całego świata zajmujących się kształceniem językowym oraz 
przedyskutowania szerokiej gamy zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się języków 
obcych.  



               
 
 
Wydarzenie to będzie stanowić ważne forum dla rozpowszechniania najnowszych wyników badań w  
tym obszarze, co ma kluczowe znaczenie nie tylko dla dydaktyki nauczania języków obcych, dla 
naukowców, badaczy, osób zaangażowanych w kształcenie nauczycieli czy twórców materiałów, ale 
także dla nauczycieli języków obcych, którzy pragną doskonalić swoje metody i strategie nauczania.  
  

Mamy zaszczyt poinformować, iż wykłady plenarne podczas kongresu w języku angielskim, francuskim 
oraz niemieckim zgodzili się wygłosić: 

● Marion Grein (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy) 
● Stéphanie Gobet-Jacob (University of Poitiers, Francja) 
● Mariola Jaworska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 
● Katarzyna Karpińska-Szaj (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
● Hanna Komorowska (Uniwersytet SWPS w Warszawie) 
● Terry Lamb (University of Westminster, Londyn, Wielka Brytania) 
● Paul Meara (Cardiff University, Wielka Brytania) 
● Mirosław Pawlak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Kaliszu) 

 
Zapraszamy do zgłaszania wystąpień we wszystkich językach świata (w tym również w języku 
polskim), związanych z szeroko ujętym tematem konferencji w formie referatów (20-minutowych + 10 
minut na dyskusję), warsztatów (60 minut) oraz plakatów, których tematyka może obejmować 
następujące zagadnienia:  
 

● nauczanie i uczenie się sprawności I podsystemów języków obcych; 
● nowe technologie w uczeniu się i nauczaniu języków obcych; 
● edukacja wielojęzyczna; 
● kształtowanie kompetencji międzykulturowej; 
● różnice indywidualne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych; 
● autonomia ucznia oraz strategie uczenia się języków obcych; 
● zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL) 
● kierowanie klasą i interakcja na lekcji języka obcego; 
● wiedza i umiejętności nauczycieli języków obcych a ich przekonania; 
● kształcenie nauczycieli języków obcych; 
● podręczniki i materiały dydaktyczne; 
● tworzenie programów nauczania; 
● Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR); 
● ocenianie w nauczaniu języków obcych; 
● metodologia badań uczenia się i nauczania języków obcych. 

 
 
Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień (150 słów) do dnia 15 listopada 2021 roku. Informacja 
o akceptacji Państwa zgłoszeń nastąpi do końca grudnia  2021 roku. Prosimy wysyłać abstrakty na 
poniższy adres e-mail:  kongressfiplv2022@wn.uw.edu.pl 
 
 

https://www.researchgate.net/institution/Johannes_Gutenberg-Universitaet_Mainz
mailto:kongressfiplv2022@wn.uw.edu.pl


               
 
Światowy Kongres Języków Obcych oraz doroczna Konferencja PTN zostały zaplanowane jako 
forum wymiany wiedzy, praktyk i projektów wśród wszystkich zainteresowanych uczeniem się i 
nauczaniem języków obcych. Wierzymy, że problematyka wydarzenia nie jest Państwu obojętna. 
Liczymy na Państwa obecność oraz zachęcamy do kontaktu pod adresem e -mail: 
kongressfiplv2022@wn.uw.edu.pl 
 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczących opłat konferencyjnych oraz możliwości zakwaterowania zostaną 
ogłoszone w październiku 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że organizatorzy nie ponoszą 
kosztów zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów uczestników konferencji.  
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