Hrvatsko filološko društvo
Odjel za kulturu hrvatskoga jezika
Odjel za hrvatski kao ini jezik

u suradnji s
Hrvatskom maticom iseljenika

i
Odsjekom za kroatistiku
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

organizira

Sedmi međunarodni znanstveni skup
HRVATSKI KAO DRUGI I
STRANI JEZIK
VII. HIDIS
Zagreb
14. – 15. studenoga 2019.

Druga obavijest
Poštovane kolegice i kolege!
Podsjećamo vas da Odjel za kulturu hrvatskoga jezika i Odjel za hrvatski kao ini jezik
Hrvatskoga filološkoga društva u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika i Odsjekom za
kroatistiku organiziraju Sedmi međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik
(VII. HIDIS) koji će se održati 14. i 15. studenoga 2019. godine na Filozofskome fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.
Na skupu će biti zastupljene sljedeće teme:
o hrvatski kao materinski jezik
◌ pravopis, rječnik, gramatika
◌ ovladavanje standardnim jezikom
o hrvatski u usporedbi s tipološki i genetski (ne)srodnim jezicima
o hrvatski kao ini jezik: drugi, nasljedni, predački, strani
◌ pojedinačne razlike među učenicima
◌ međukulturna kompetencija
◌ međukulturni sadržaji u nastavi
◌ strategije učenja i poučavanja
◌ jezične djelatnosti, vještine, sposobnosti
◌ nastavni materijali i priručnici
◌ nove tehnologije
◌ društveno korisno učenje
o procjenjivanje, provjeravanje i vrjednovanje
o psiholingvistička i neurolingvistička istraživanja.
Oblici sudjelovanja:
o
o
o
o
o

pozvano predavanje (30 minuta + 10 minuta za raspravu)
izlaganje (15 minuta + 5 minuta za raspravu)
poster
panel (voditelj predlaže temu, sudionike i naslove njihovih izlaganja)
doktorandska sekcija*.

* Doktorandska sekcija. U radionici mogu sudjelovati studenti doktorskih studija koji se u
svojemu znanstvenome radu bave područjem ovladavanja inojezičnim hrvatskim. Prilika je to
da javno predstave svoj rad.

Prijave, sažetci i radovi

Za sudjelovanje na skupu možete se prijaviti računalnom poštom na adresu
7hidis2019@gmail.com (priloženu prijavnicu treba ispuniti i dokument nazvati prezimenom
prvoga autora). Sažetci duljine od 200 do 250 riječi trebaju biti na hrvatskome i engleskome
jeziku ili samo na engleskome. Produžili smo rok za slanje sažetaka do 21. listopada
2019. Obavijest o prihvaćanju radova sudionici će dobiti do 1. studenoga 2019. Prihvaćeni
sažetci bit će objavljeni u e-knjizi sažetaka.
Nakon ovogodišnjega Skupa svi će cjeloviti radovi nakon recenzentskoga postupka biti
objavljeni 2020. u Zborniku radova VII. HIDIS-a.
Kotizacija:
o za izlagače (uključuje sudjelovanje u radionici i domjenak)
o za slušače (ne uključuje domjenak)
o za studente (ne uključuje domjenak)
Uplate

300 kuna
200 kuna
100 kuna

Broj računa: HR7423600001101551990
Poziv na broj: 14152019
SWIFT:
ZABAHR2X
Primatelj:
Hrvatsko filološko društvo
Adresa:
I. Lučića 3, HR-10000 Zagreb
Opis plaćanja: VII. HIDIS − Ime i Prezime

Molimo vas da kopiju uplatnice pošaljete skeniranu e-poštom ili da ju donesete na
registraciju.
Napomena – Organizator ne snosi troškove smještaja, prehrane i prijevoza sudionika.
U nadi da ćemo se vidjeti u studenome, srdačno vas pozdravljamo!
Predsjednica Programskoga odbora
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska

Predsjednik Organizacijskoga odbora
Dr. sc. Igor Marko Gligorić

Tajnica
Ranka Đurđević, prof.

Kontakt: Hrvatsko filološko društvo
Odjel za kulturu hrvatskoga jezika i
Odjel za hrvatski kao ini jezik (B-124)
Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 10 000 Zagreb
telefon: 385 (0)1 4092-074
fax: 385 (0)1 6120-525
e-pošta: hidis.hfd@gmail.com

