
             Wodzisław Śląski/Pszczyna, dnia 8.11.2017 r.                                 
  

Szanowni Dyrektorzy,  

nauczyciele języka francuskiego  

                             Zapraszamy nauczycieli języka francuskiego na 
warsztaty organizowane przez Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków                   
i Kultur oraz Zespół Szkół nr 1 – Liceum nr 3 w Pszczynie – we współpracy                      
z Instytutem Francuskim w Polsce. Poprowadzi je pani Roselyne Marty, 
attachée ds. języka francuskiego w Ambasadzie Francji i Instytucie 
Francuskim w Polsce. Szkolenie jest dwudniowe i odbędzie się  

w Zespole Szkół nr 1, Liceum nr 3 w Pszczynie, ul. Kazimierza 
Wielkiego 5 

1 grudnia br. (piątek) w godz. od 14.00 do 18.00  
i 2 grudnia br. (sobota) w godz. od 9.00 do 16.00  

Temat szkolenia:   Rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna - dobór  

strategii nauczania i uczenia się oraz opracowanie ćwiczeń 

przygotowujących do egzaminów DELF na poziomach A1-B2. 

Liczba miejsc: 20. W miarę możliwości, prosimy przynieść własne 

komputery i słuchawki. Podczas szkolenia, nauczyciele będą mieli okazję 

zapoznać się z nowościami wydawnictw Hachette i LektorKlett. Dla 

nauczycieli przygotowaliśmy plakaty TV5MONDE do pracowni języka 

francuskiego. Dziękujemy Dyrektorom za umożliwienie nauczycielom 

uczestnictwa w zajęciach. Koszt szkolenia wynosi 60 zł  płatne przelewem 

(koszt materiałów dydaktycznych   i uczestnictwa). 

Polskie Stowarzyszenie- Europa Języków i Kultur 

Ul. Kokoszycka 85 A, 44-313 Wodzisław Śląski 

Nazwa banku: BGŻ SA, Oddział w Wodzisławiu Śląskim 

Nr rach. 92 2030 0045 1110 0000 0307 2670 

Zgłoszenia do 20 listopada 2017 r. przyjmuje pani Alina Jaworska (e-mail:  

alina.jaworska@wp.pl). Ewentualne pytania prosimy kierować na adres 

pani Aliny Jaworskiej. Dla członków Stowarzyszenia Europa Języków i 

Kultur, mających uregulowane składki członkowskie, opłata za szkolenie 

wynosi 40 zł. Osoby, które chcą otrzymać rachunek, proszę przesłać 

wypełniony druk z załącznika do 24 listopada 2017 r. na jej adres. Liczba 

miejsc: 20.  

W miarę możliwości, prosimy również przynieść własne komputery                                 

i słuchawki. Serdecznie zapraszamy!  

Renata Klimek-Kowalska  i Alina Jaworska - organizatorki szkolenia 

mailto:alina.jaworska@wp.pl


Roselyne Marty, attachée de coopération pour le français, Institut français de Pologne, octobre 2017  
 

  

 
 

Préparer ses élèves aux épreuves de compréhension orale (niveaux A1 à B2) : 
élaborer des activités d’entraînement et créer des fiches pédagogiques  

 
Vendredi 1er décembre et samedi 2 décembre 2017 

Lycée n.3 de Pszczyna  
 

Vendredi 1er  décembre 2017 
 

Samedi  2 décembre 2017   

14h00-16h00  
Activités de réactualisation des connaissances 
relatives au Cadre européen commun de 
référence pour les langues et aux échelles de 
niveaux 
 
Les descripteurs et les tâches d’évaluation : 
attribuer un niveau à une tâche 
 
 

9h00-12h00 
Travaux de groupes : élaboration de 
questionnaires de compréhension orale 
 
Observation et analyse des questionnaires 
produits / appropriation des règles de rédaction 
des questionnaires pour évaluer la 
compréhension orale  
 
Compréhension orale : Quelles activités pour 
développer les stratégies des apprenants ? 
(échanges d’expériences et remue-méninges) 
Rédaction d’un répertoire des activités possibles.  
 
Compréhension orale : Comment intégrer des 
activités de compréhension orale en classe ? 
(échanges d’expériences et remue-méninges) 
 

16h00-16h15 
Pause 

12h00- 13h00 
Pause 

16h15- 18h00 
 
Compréhension orale : attribuer des niveaux à 
des supports / valider ou non un support  
 
Elaboration d’une grille de validation des 
supports pour la compréhension orale 
Observation et analyse de tâches et d’items de 
compréhension orale 
 
Travaux de groupes : élaboration de 
questionnaires de compréhension orale 

13h00- 16h00  
 
Travaux de groupes : élaboration de scénarios 
pédagogiques permettant l’exploitation de 
documents sonores et audiovisuels en classe.  
 
 
Observation et analyse des fiches pédagogiques 
produites.  
 
Rédaction d’une sitographie/bibliographie.  
 

 
 


