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Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Sympatycy PTN,
na progu letnich wakacji mamy dla Państwa kilka ważnych informacji:
v

Przede wszystkim miło nam poinformować, że ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Neofilolog Nr 54/2 (2020): „Metody badawcze w
glottodydaktyce” pod redakcją Ewy Andrzejewskiej i Magdaleny Wawrzyniak-Śliwskiej.
Można się z nim zapoznać w wolnym internetowym dostępie na platformie otwartych czasopism naukowych PRESSto (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/index).

v

Możemy już także podać − mamy nadzieję, że ostateczną − datę zielonogórskiej edycji dorocznej konferencji PTN pt. Nowe tendencje w nauczaniu/uczeniu się sprawności i podsystemów języka obcego,
która, jak już zapewne Państwu wiadomo, nie będzie mogła się odbyć w terminie wrześniowym br.
Wciąż nieprzewidywalna dynamika sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, a także nadchodzące z różnych uczelni informacje o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów służbowych wpłynęły na zmianę terminu na 1−3 marca
2021 r. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, jednak
do czasu nowego komunikatu prosimy o niedokonywanie opłaty konferencyjnej. W dalszym ciągu zachęcamy natomiast do nadsyłania w terminie do 31
października 2020 r. na adres ptn.konferencja.2020@gmail.com artykułów, na
podstawie których wygłoszą Państwo swoje konferencyjne referaty. Teksty, które pomyślnie przejdą
proces recenzyjny ukażą się w czasopiśmie PTN – Neofilolog. Wskazówki dla autorów udostępniamy
pod adresem https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions.

v

Towarzystwo The Association for Language Learning (ALL), zrzeszające nauczycieli języków nowożytnych na całym świecie, udostępnia na swojej stronie internetowej http://www.all-languages.org.uk/
porady, linki i zasoby dla nauczycieli języków obcych pracujących lub mieszkających w izolacji. Ponadto
zachęca do lektury swojego magazynu Languages Today w wersji cyfrowej, który dostępny jest dla
wszystkich zainteresowanych czytelników bezpłatnie na stronie Towarzystwa. Niewykluczone, że wiedza na temat edukacji zdalnej będzie nam jeszcze potrzebna, dlatego zapraszamy do lektury!

v

Światowy Kongres FIPLV (International Federation of Language Teacher Associations) pt. Language education in the times of global change: The need for collaboration and new perspectives zaplanowano
jako wspólne przedsięwzięcie wraz z doroczną konferencją PTN w terminie 6−8 września 2021 r. Tym
razem kongres odbędzie się w Warszawie.

v

Życzymy Państwu udanego wakacyjnego wypoczynku!
W imieniu Zarządu Głównego PTN
dr hab. Anna Jaroszewska
Przewodnicząca ZG PTN

