
 
 

VI Międzynarodowa Konferencja  

„Integracja międzyprzedmiotowa w edukacji językowej” 
 
 

Krotoszyn, 12–14 września 2019 
 

 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Krotoszynie zaprasza na 3-dniową konferencję wszystkich naukowców oraz nauczycieli 

języków, w których sferze zainteresowań znajduje się językoznawstwo stosowane, w 

szczególności kształcenie językowe oparte na integracji międzyprzedmiotowej. 

Organizatorzy konferencji zapraszają do przedstawiania referatów i/lub prowadzenia 

warsztatów w zakresie takiej tematyki jak: 

- integracja międzyprzedmiotowa na zajęciach językowych  

- nauka języka i kultury na różnych poziomach edukacyjnych  

- nowoczesne technologie na zajęciach językowych 

- literatura i sztuka w kształceniu językowym 

- różnorodne metody, techniki i formy nauczania 

- twórcze postawy oraz działania uczniów i nauczycieli w klasie oraz poza nią 

- nauka języka specjalistycznego   
 

Języki konferencji: angielski, niemiecki i polski 
 

Miejsce:   Centrum Kształcenia Ustawicznego  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie 

ul. Mickiewicza 11 

63-700 Krotoszyn 

woj. wielkopolskie 

 



Opłata konferencyjna:  

8 PLN – dla zainteresowanych z powiatu krotoszyńskiego 

150 PLN – dla zainteresowanych z pozostałych regionów Polski  

500 PLN – dla zainteresowanych z krajów europejskich 

700 PLN – dla zainteresowanych z krajów pozaeuropejskich 

 
 

Opłata obejmuje:  

- materiały konferencyjne 

- koncert muzyczny   

- posiłki (w przerwach kawowych i obiadowych)1 

- poczęstunek w godzinach wieczornych (‘grill – grzybek’) 

- wycieczkę do jednej z atrakcyjnych miejscowości Wielkopolski2     

- publikację artykułu3 (tylko odpowiednio przygotowane artykuły w języku angielskim 

lub niemieckim, odpowiadające wytycznym edytorskim oraz przyjęte przez 

recenzentów, będą opublikowane)     

 

Ważne terminy:  

 
Zgłoszenie udziału: 

 - ostateczny termin: 30.07.2019  

- zgłoszenie online: http://zsp1krotoszyn.pl/form/form.php 

 
Dokonanie opłaty: 

- opłatę konferencyjną należy uregulować przelewem/przekazem do 15.08.2019 

- dane do przelewu/przekazu:     

- odbiorca: ZSP nr 1 w Krotoszynie 

- adres: ul. Mickiewicza 11 

63-700 Krotoszyn  

- nr konta: 90 1020 2267 0000 4302 0004 2002 

- nazwa banku: PKO BP 

- tytułem: Konferencja Krotoszyn – Imię i Nazwisko Uczestnika    

                                                
1 poczęstunek w przerwach obiadowych nie dotyczy zainteresowanych z powiatu krotoszyńskiego   
2  nie dotyczy zainteresowanych z powiatu krotoszyńskiego   
3  nie dotyczy zainteresowanych z powiatu krotoszyńskiego   

 



 
Przekazanie abstraktu i artykułu:  

- przekazanie abstraktu:  

- ostateczny termin: 30.07.2019 

- abstrakt (100-150 słów) wraz z tytułem referatu, imieniem i nazwiskiem 

autora oraz jego afiliacją należy przesłać na adres mailowy konferencji: 

konferencja.krotoszyn@wp.pl 

- każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji 20 minut na wygłoszenie referatu i 

10 minut na dyskusję lub dodatkowe komentarze  

- przekazanie artykułów w języku angielskim lub niemieckim: zgodnie z wytycznymi 

edytorskimi do 15.08.2019  

- wytyczne edytorskie: http://zsp1krotoszyn.pl/wp-content/uploads/2018/10/Editorial-

requirements.doc 

Dane kontaktowe: 

adres: Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie 

  Centrum Kształcenia Ustawicznego 

ul. Mickiewicza 11 

63-700 Krotoszyn 

woj. wielkopolskie 

e-mail: konferencja.krotoszyn@wp.pl  

tel.: 62 725 32 75 

strona internetowa szkoły: http://zsp1krotoszyn.pl/   

 

 

Komitet organizacyjny: 

dr Marek Krawiec (WWSSE w Środzie Wielkopolskiej) – koordynator konferencji – e-mail: 

konferencja.krotoszyn@wp.pl 

http://zsp1krotoszyn.pl/wp-content/uploads/2018/10/Conference-coordinator.pdf 

dr Joanna Kic-Drgas (UAM w Poznaniu)  

mgr Mirosława Cichowlas (ZSP nr 1 w Krotoszynie)  

mgr Radosław Gruchalski (ZSP nr 1 w Krotoszynie) 

mgr Bożena Drygas (SP nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie)  

 mgr Joanna Leydy (SP nr 1 w Benicach)  

 

 



 

Komitet naukowy:  

prof. nadzw. dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza, 

Poznań, Polska) 

prof. dr Jonathan Aliponga (Uniwersytet Studiów Międzynarodowych Kansai, Hyogo, 

Japonia)   

prof. zw. dr hab. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)  

prof. dr hab. Anna Cieślicka (Uniwersytet Texas A&M International, Laredo, USA) 

dr Astrid Ebenberger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krems, Austria) 

prof. dr Eduardo Encabo (Uniwersytet w Murcji, Hiszpania) 

prof. dr Ferit Kilickaya (Uniwersytet Mehmet Akif Ersoy, Burdur, Turcja) 

prof. nadzw. dr hab. Jarosław Krajka (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin, Polska) 

prof. dr Ana Cecilia Lara (Uniwersytet Karoliny Północnej, Pembroke, USA)   

prof. dr Rosa Munoz Luna (Uniwersytet w Maladze, Malaga, Hiszpania) 

prof. dr hab. Hanna Pułaczewska (Uniwersytet w Ratyzbonie, Ratyzbona, Niemcy; 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska) 

prof. dr Linas Selmistraitis (Akademia Edukacji Uniwersytetu Vytautasa Magnusa, Wilno, 

Litwa) 

prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska) 

prof. nadzw. dr hab. Aldona Sopata (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska) 

 

 

Miejsce konferencji: 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Krotoszynie jest placówką, składającą się z kilku 

budynków, w których mogą odbywać się różnego rodzaju konferencje, seminaria i szkolenia. 

Zespół ten posiada dobrze wyposażone sale wykładowe oraz laboratoria komputerowe, gdzie 

mogą być wygłaszane referaty oraz prowadzone warsztaty dla licznych grup. 

http://zsp1krotoszyn.pl/wp-content/uploads/2018/10/Information-about-Krotoszyn-1.pdf 

 

 

            


