
Polskie Towarzystwo Filologiczne 
oraz 

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich 

i Orientalnych UWr 
 

mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugą konferencję 

poświęconą metodyce nauczania języków klasycznych 

z cyklu 

Optimi Magistri 
która odbędzie się 

w sobotę, 15 grudnia 2019 roku 
w Instytucie Filologii Klasycznej UAM, ul. Fredry 10 w Poznaniu, s. 328. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Program konferencji:  

 
10:00 rejestracja i powitanie uczestników  

10:30–12:00 – sesja I:  

1. Beata Olędzka i Anna Szymańska-Budzińska – Seria Rudimenta Latinitatis Medicinalis – projekt 

podręcznika Język łaciński dla farmaceutów;  

2. Kamil Barański – Po łacinie w Koszalinie sive o wesołym żywocie łacinnika na dalekiej północy.  

 

12:00–12:30 – przerwa na kawę  

12:30–14:00 – sesja II:  

3. Rogelio Toledo Martin – Περὶ τῶν ἐργαλείων πρὸς τὸ ἐνεργητικῶς διδάσκειν τε καὶ μανθάνειν τὴν 

ἑλληνικὴν γλῶτταν.  

4. Barbara Strycharczyk – Wyjazd naukowy do Rzymu - dobre praktyki nauczycieli języka łacińskiego.  

 

14:00–15:00 – wspólny obiad - restauracja Viva Pomodori (ul. Fredry 3) przygotuje dla nas rzymskie potrawy  

wg przepisów Apicjusza.  

15:00–17:00 – sesja III – zapraszamy do zgłaszania referatów – wystąpią m.in.  

1. Monika Miazek-Męczyńska – Prezentacja książeczki z fraszkami dla dzieci „Silva rerum – czyli łacina 

hasa po łąkach i lasach”.  

2. Joanna Lisiecka-Kabat – Zaproszenie do udziału w VIII Międzyszkolnym Konkursie Języka Łacińskiego 

organizowanym przez Oddział Łódzki PTF oraz Studium Języków Obcych i KFK UŁ.  
 

Na koniec – spotkanie świąteczne i wspólne łacińskie kolędowanie.  

Zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych wystąpień w III sesji, której celem jest umożliwienie nauczycielom wymiany poglądów 

i opinii na temat własnej pracy dydaktycznej, a glottodydaktykom – zasygnalizowanie wyników swoich bieżących badań 

naukowych. Wystąpienia mogą dotyczyć dowolnego tematu związanego z dydaktyką języków klasycznych. Chętnych autorów 

prosimy o podanie tytułu prezentacji w zgłoszeniu konferencyjnym.  

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy jednak do złożenia darowizny na realizację celów statutowych Polskiego 

Towarzystwa Filologicznego.  

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 grudnia 2018 r. na adres: martinus.loch@gmail.com 

 

 
Konferencja dofinansowana  

ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego   

przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę  

w ramach projektu nr 972/P-DUN/2018. 

 


