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Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/6845
Dies ist die vierte Konferenz aus der im Jahre 2015 eingeführten Konferenzreihe, die in Zusammenarbeit mit
der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte einmal pro Jahr abwechselnd an der Europa-Universität Viadrina
und an der Technischen Universität Darmstadt stattfindet und von den Sprachenzentren dieser Einrichtungen
organisiert wird. Sie richtet sich an Lehrende im Fach Polnisch als Fremd-/Zweit- oder Herkunftssprache in
Bildungseinrichtungen in Deutschland, Polen und Europa.
Die Konferenz hat zum Ziel, den Stand und die Zukunft der Fachsprache Polnisch vorzustellen und darüber zu
diskutieren. Sie ist sehr praxisbezogen ausgerichtet: Der Schwerpunkt liegt auf dem kritischen Austausch. Am
ersten Tag werden die Experten in Form kurzer Statements aktuelle Themen und Herausforderungen
vorstellen, wobei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich zur aktiven Teilnahme aufgefordert werden und
ihre Fragen direkt an die ReferentInnen stellen können. Die Diskussion wird in kleineren,
schwerpunktbezogenen Gruppen weitergehen. Dies dient der Vorbereitung auf die Arbeit in vier
Arbeitsgruppen am 2. Tag der Konferenz, wo konkrete Lösungsansätze und Fallbeispiele angeboten und
besprochen werden. Die Konferenz schließt mit der Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen sowie gibt
Ausblick in die nahe Zukunft der Fachsprache Polnisch. Die Beiträge aller ReferentInnen und die Ergebnisse der
Arbeitsgruppen werden in einem Konferenzband zusammengetragen.

Die Konferenz wird deutsch-polnisch simultan und konsekutiv gedolmetscht.
Anmeldung
***
Jest to czwarta konferencja zapoczątkowanego w 2015 roku cyklu konferencji, odbywających się raz w roku
naprzemiennie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytecie Technicznym w
Darmstadt i organizowanych we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego przez centra
języków obcych obu Uniwersytetów. Konferencja skierowana jest do nauczycieli języka polskiego jako języka
obcego/drugiego lub kraju pochodzenia uczących w placówkach edukacyjnych w Niemczech, Polsce i Europie.
Konferencja ma na celu przedstawienie i przeanalizowanie obecnej sytuacji specjalistycznego języka polskiego
oraz jego perspektyw na przyszość. Jest ona ukierunkowana na praktykę: chodzi nam przede wszystkim o
krytyczną wymianę myśli i spostrzeżeń. W pierwszym dniu w krótkich wystąpieniach eksperci przedstawią
aktualne tematy i wyzwania, przy czym uczestnicy od razu będą mogli aktywnie włączyć się do dyskusji i
zadawać referentom pytania. Kontynuacją dyskusji będzie spotkanie w mniejszych grupach tematycznych,
będące jednocześnie przygotowaniem do pracy w czterech grupach roboczych w drugim dniu konferencji, gdzie
proponowane i omawiane będą konkretne rozwiązania i przykłady. Na zakończenie konferencji odbędzie się
prezentacja wyników prac poszczególnych grup roboczych, jak również przedstawienie perspektyw
specjalistycznego języka polskiego na najbliższą przyszłość. Wystąpienia wszystkich referentów oraz wyniki prac
grup roboczych ukażą się w tomie pokonferencyjnym.
Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie i konsekutywnie na język polski i niemiecki.
Program
Zgłoszenia

Contact
Dr. Ewa Baglajewska-Miglus
Europa-Universität Viadrina; Sprachenzentrum; Lektorat Polnisch; Große Scharrnstraße 59; 15230 Frankfurt
(Oder)
Telefon: +49 335 5534 3715
E-Mail: baglajewska@europa-uni.de
URL: https://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/polnisch/Konferenz/index.html
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