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niniejszy szkic prezentuje wydarzenie związane z obradami Między-
narodowej Konferencji naukowej, która jest organizowana cyklicznie 
przez stowarzyszenie International Association for the Improvement of Mo-
ther Tongue Education oraz instytucje naukowe z całego świata. Odby-
wała się ona w Paryżu od 10.06. 2013 do 13.06.2013 r. Gospodarzem tej 
konferencji o charakterze kongresowym, gdyż wzięło w niej udział około 
380 naukowców, nauczycieli, edukatorów i studentów z całego świata, 
był Université Paris-Est Créteil (UPEC), a współorganizatorami institut 
Universitaire de Formation of the Masters Academy Creteil France oraz 
Universiteit van Amsterdam i Graduate School of Teaching and Lear-
ning.

9th IAIMTE international conference zorganizowana została w ramach 
spotkań na temat efektywnego uczenia się i nauczania dla wszystkich. 
Celem była wymiana poglądów, prezentacja ustaleń badawczych, inno-
wacyjnych rozwiązań naukowych, dotyczących zwiększenia efektyw-
ności działań edukacyjnych w przestrzeni L1, czyli nauczania i uczenia 
się w ramach języka ojczystego. Kompetencje podstawowe, takie jak 
mówienie, czytanie i pisanie, ale też specyfika użyć środowiskowych 
czy społecznych danego języka, stymulacje przy pomocy nowoczesnych 
technologii były właśnie głównym przedmiotem analiz na tegorocznej 
konferencji, gdyż taką możliwość stwarzała pojemna formuła tytułowa: 
Literacies and effective learning and teaching for all… 

Obrady główne, poprzedzone prekonferencją 10.06.2013 r., trwały 
trzy dni i dzieliły się na posiedzenia plenarne, sympozja, panele sesyjne 
oraz sesje posterowe. Zakres tematyczny wystąpień wiązał się z proble-
mami badań i metodologią uczenia się i nauczania kompetencji czytania, 
rozumienia czytanego tekstu, mówienia i pisania w języku ojczystym. 
Badania prezentowane przez naukowców m.in. z Australii, Portugalii, 
USA, Kanady, Anglii, Włoch, Francji, niemiec, Polski dotyczyły zarów-Stu
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no kwestii efektywności nauczania dzieci, dorosłych, jak i nauczycieli i studen-
tów, a więc przyszłych nauczycieli, a doświadczenia w zakresie poszczególnych 
języków analizowano w perspektywie socjokulturowej. Miejscem spojrzenia 
ewaluacyjnego była zarówno szkoła (por. panel: Literature in a school and social 
context: literaracy as a transversal competence), jak i uczelnia pedagogiczna (por. 
Dialogic: Teaching and Teacher Educatoin) oraz rodzina (Families: literacy and 
family socialisation). 

W konferencji brali udział także przedstawiciele Polski, w tym Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: dr Anna Wileczek i mgr izabela Ja-
ros. Przedstawiły prezentację multimedialną i poster na temat: Digital words. 
Harnessing technology to develop literacy skills in early education of children on 
the example of the Polish language w ramach panelu sesyjnego: Technology and 
evolution of literacy. Wystąpienie, podejmujące kwestię wykorzystania nowych 
aplikacji multimedialnych do zwiększenia efektywności rozumienia czytanego 
tekstu, jak i tworzenia własnego komunikatu w języku polskim, zyskało duże za-
interesowanie odbiorców. Wydaje się bowiem, że idea projektu zestawiającego 
tradycyjne i multimedialne sposoby pracy dziecka z tekstem werbalnym w ję-
zyku L1 może przyczynić się do wypracowania nowych, kreatywnych i bardziej 
efektywnych metod współczesnego kształcenia wskazanych umiejętności. 

następna 10th IAIMTE conference odbędzie się w Odense, w Danii 3–5 
czerwca 2015 r., co warto polecić uwadze nie tylko naukowców, ale także na-
uczycieli i pedagogów…
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