Konferencja  Dziecko dwujęzyczne  problem czy skarb?  89 listopada 2015 r.
Rzym

Projekt jest współfinansowany:
 ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży” otrzymanych za pośrednictwem ODN Wspólnota Polska w ramach współpracy z
Radą Oświaty Polonijnej ( ROP) we Włoszech
oraz

środków na współpracę z Polonią MSZ otrzymanych za pośrednictwem Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Rzymie w ramach projektu: “ Konferencja  Dziecko dwujęzyczne  problem czy
skarb?”

Informacje dla osób zainteresowanych udziałem w II konferencji
„Dziecko dwujęzyczne problem czy skarb?” organizowanej Rzymie w dniach 89
listopada 2015 r.
Konferencja “ Dziecko dwujęzyczne  problem czy skarb” jest organizowana
Rzymie już po raz drugi. Pierwsza konferencja odbyła się w październiku 2014 r.

w

Zapraszamy na profil wydarzenia na 
www.facebook.com/
KonfRzym2014
Sposób zapisu:


wypełnienie
własciwego
facebook.com/KonfRzym2014

formularza

zapisu,

który

znajduje

się

na



przesłanie formularza organizatorom poprzez klikniecie polecenia Wyślij (Invia) do 24
października 2015 r.,



otrzymanie emaila od organizatorów z potwierdzeniem zakwalifikowania się na
konferencję.

Proszę zwrócić uwagę, aby wypełnic właściwy kwestionariusz:





kandydaci z Włoch  formularz dla uczestników z Włoch
kandydaci spoza Włoch  formularz dla uczestników spoza Włoch
kandydaci, którzy przyjadą na własny koszt  formularz dla uczestników na własny
koszt
kandydaci z Włoch , bez zakwaterowania  formularz dla uczestników bez
zakwaterowania

Po otrzymaniu maila potwierdzającego od organizatorów, 
uczestnik w ciagu 7 dni
powinien przesłać mailem na adres
snjik@gmail.com dowód zakupu biletu.
Nieprzesłanie biletu w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest wykonywanie pracy na rzecz dzieci pochodzenia polskiego w
szkołach i ośrodkach wszystkich typów ( Ludoteki, SPKi, Szkoły Społeczne,
Stowarzyszenia), znajdujących się poza granicami Polski bądź prowadzenie badań
naukowych w tym zakresie.
Część spotkań będzie adresowana do rodziców dzieci dwujęzycznych.

Termin konferencji:
8 9 listopada 2015 r.
Konferencja rozpocznie się w niedzielę o godz. 9.00 rano i zakończy sie w poniedziałek ok.
godz. 18.00
( szczegółowy program konferencji uczestnicy otrzymają drogą mailową)

Adresaci  Uczestnicy konferencji
Uczestnikami konferencji mogą być polscy nauczyciele prowadzący zajęcia w języku
polskim poza granicami Polski we wszsytkich typach szkół, pracujący we Włoszech i w
pozostałych krajach europejskich.
Organizatorzy :
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Rzymie

Współorganizatorzy
Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska
Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech

Wykładowcy: ( biagramy wykładowców i abstrakty wystąpień znajdują się w osobnym
dokumencie)
prof. Halina Grzymała Moszczyńska  psycholog kulurowy ( UJ)
dr Faustyna Mounis
mgr Aneta Miękisz  psycholog ( UW)
mgr Katarzyna Czyżycka  logopeda
Organizatorzy zapewniają:
Udział wykładowców i ekspertów z Polski oraz pracujących w środowiskach polonijnych.
Dostęp do materiałów konferencyjnych.
Noclegi ze śniadaniami w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie w następujących
terminach : 7/8 , 8/9, 9/10 listopada 2015 r. dla uczestników, którzy otrzymają
dofinansowanie.
Rezerwację noclegów ze śniadaniami w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie w
następujących terminach : 7/8 , 8/9, 9/10 listopada 2015 r. dla uczestników, którzy nie
otrzymają dofinansowania
.
Rezerwację obiadów w Domu Polskim dla wszystkich uczestników ( tradycyjna kuchnia
polska). cena ok. 15 euro za obiad.
Organizatorzy nie zapewniają:
Dojazdu przyjazd na konferencję wszyscy uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Obiadów podczas konferencji  umożliwiamy rezerwację obiadów w pierwszym i drugim
dniu konferencji .
Kolacja uczestnicy organizują i opłacają kolacjęwe własnym zakresie .

Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji dodatkowych noclegów dla uczestników, ani
noclegów dla osób towarzyszących.
Możliwość uczestnictwa na koszt własny:
Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na konferencję z powodu braku miejsc lub z
powodów formalnych mogą w niej uczestniczyć na własny koszt ( bądź na koszt własnej
organizacji), wypełniając Formularz zapisu na II Konferencję Dziecko Dwujęzyczne 
problem czy skarb? ( bez dofinansowania) dostępny na facebooku
https://www.facebook.com/KonfRzym2014?ref=hl

