
Konferencje 

Udział w ponad 60 konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych w Polsce, 
(organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Neofilologicznego), w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Holandii, Francji i na 
Ukrainie. Współorganizator ogólnopolskiego ewaluacyjnego seminarium naukowo-dydaktycznego 
na Wydziale Humanistycznym UMCS na temat: „Innowacyjne formy kształcenia nauczycieli” (26–
27.09. 2013)  

Referaty plenarne:  

„Parametr wieku w nauce języków obcych” - międzynarodowa konferencja naukowo-metodyczna 
nauczycieli języków obcych szkolnictwa wojskowego zorganizowana przez Wojskowe Studium 
Nauczania Języków Obcych w Łodzi nt. „Teoria i praktyka nauczania języków obcych w wojsku. 
Egzaminowanie wg normy STANAG 6001”, 29-30.10.2001r. 

„Rozwijanie kompetencji gramatycznej, komunikatywnej i kulturowej w procesie 
glottodydaktycznym„ - konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Akademii Polonijnej pt. 
„Język- komunikacja- kultura” w dniach 20-23.05.2003r. w Częstochowie. 

„Metodyka nauczania języków obcych, lingwistyka stosowana a glottodydaktyka” – konferencja 
zorganizowana przez Akademię Świętokrzyską w Kielcach nt. „Dydaktyka języków obcych. Teoria-
Praktyka – Perspektywy”, 11-12.06.2003r 

„Psycholingwistyczne aspekty procesu przyswajania języków obcych – zdolności lingwo–
akwizycyjne ucznia.” – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS i Instytut 
Filologii Romańskiej KUL pt. „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym – nowe 
wyzwania dla dydaktyki języków obcych”, Lublin, 12–14 .09.2005 r. 

„Der unterrichtliche Fremdsprachenerwerbsprozess – seine Steuerung und Steuerbarkeit aus 
psycholinguistischer Sicht“. - międzynarodowa konferencja „Języki – ludzie – kultury”, 
zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 20–21. 
10.2005 r. z okazji 30–lecia istnienia Instytutu; 

„Das Konzept der polnischen Glottodidaktik” - międzynarodowa konferencja zorganizowana przez 
Uniwersytet we Fryburgu w Szwajcarii (Institut für deutsche Sprache (IdS) Lern- und 
Forschungszentrums Fremdsprachen (LeFoZeF) Universität Fribourg), 5.06- 8.06.2006r.  



„Zum Syntaxerwerb des Deutschen durch polnische Lerner – Entwicklungsprofile für den Erwerb 
der Verbstellung im deutschen Satz“ – międzynarodowy kongres Deutsche Grammatik im 
Europäischen Dialog zorganizowany przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytet Humboldta w Berlinie w dn. 20-22.09.2006r. w 
Krakowie. 

„Spracherwerb und Kognition. Zur Kontroverse zwischen Modularismus und Holismus aus 
glottodidaktischer Sicht“ – międzynarodowe sympozjum „Hirnforschung und Menschenbild“ 
zorganizowane przez Instytut Etyki, Teologii Moralnej i Filozofii Uniwersytetu we Fryburgu w 
Szwajcarii, 12-14.10.2006r. 

„Zur Interdependenz von lexikalischem und formal-gammatischem Wissen beim Aufbau 
mehrsprachiger Kompetenz” - Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Germanistów, Warszawa 30.07-6.08.2010; współorganizator (wraz z prof. Rittą Hufeisen, 
Darmstadt, Niemcy i prof. Shrishail Sasalatt, Neu Delhi, Indie) jednej z sekcji kongresowych 
„Deutsch im Rahmen von Mehrsprachigkeitskonzepten“.  

„Zdolności językowe w świetle modularnych teorii umysłu - implikacje glottodydaktyczne” 
międzynarodowa konferencja zorganizowana w Lublinie przez Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Neofilologicznego, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS i Instytut Filologii 
Romańskiej KUL pt. ."Niezwykły uczeń - indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków 
obcych", 6-8.09.2010 r. 

„Język w strukturze modularnej umysłu”, konferencja Lingwistyka Stosowana – Języki, teksty, 
dyskursy, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Instytut Filologii 
Germańskiej i Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, 
(13-14. 04. 2012r.). 

„Akademicki program doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych – szkolnych 
opiekunów praktyk i jego innowacja w perspektywie glottodydaktycznej”- ogólnopolskie 
ewaluacyjne seminarium naukowo-dydaktycznye na temat „INNOWACYJNE FORMY 
KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI” zorganizowane w ramach projektu:”www.praktyki.wh.umcs” – 
Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale 
Humanistycznym UMCS”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system 
kształcenia i doskonalenia nauczycieli 26 – 27. 09. 2013 r. (członek Komitetu Organizacyjnego 
Seminarium) 

„Sprawiedliwość jako bezstronność: problem wartości w perspektywie glottodydaktycznej”, 
międzynarodowa konferencja zorganizowana w Lublinie przez Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Neofilologicznego, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS pt. ”Dydaktyka i wartości: 
nauczyciel sprawiedliwy” 17 -18.05.2018 r. 



„Auf der Suche nach den neurobiologischen Korrelaten der Mehrsprachigkeit „międzynarodowa 
konferencja pt. „Zrozumieć wielojęzyczność/Understanding Multilingualism/Mehrsprachigkeit 
verstehen” zorganizowana w Warszawie przy Instytut Lingwistyki Stosowanej UW przy udziale 
Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej w dniach 9-10. 06 2018r.


