
 

 
 

 
 

 
 
 
 

                  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Gliwice, 12.10.2016 r. 

Szanowni Dyrektorzy, 
Nauczyciele języka francuskiego 

 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego 

na szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie -  Europa 
Języków  i Kultur oraz Kolegium Języków Obcych Politechniki 
Śląskiej - we współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce oraz 
Wallonie-Bruxelles International. 

 

Szkolenie odbędzie się 22 października (sobota) 2016 r.                                                      
w godzinach  od 11.00 do 17.30. 

Kolegium Języków Obcych - Politechnika Śląska 
w Gliwicach  ul. Hutnicza 9-9A 

 
Temat szkolenia: Współpraca instytucjonalna w zakresie 
promocji języka francuskiego, certyfikacji międzynarodowej 
DELF oraz rozwój kariery zawodowej  uczniów dzięki projektom 
transwersalnym w języku francuskim. 

 
Dziękujemy Dyrektorom za umożliwienie nauczycielom 
uczestnictwa w zajęciach. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.  
 
 
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres 
europajezykow@gmail.com.  
 
Nauczycieli, którzy przesłali potwierdzenie uczestnictwa 
zapraszamy na wybrane przez siebie części szkolenia. 
 
  

 
Serdecznie zapraszamy! 
 

Ewa Figas i Renata Klimek-Kowalska   
organizatorki szkolenia  
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Program szkolenia w dniu 22 października 2016 r. w KJO w GLIWICACH  
 

 

 
Prowadzące 
szkolenie 

 

Renata Klimek-Kowalska, Manon Cuppens, Ewa Figas, Barbara Klimek,                 
Alina Jaworska, Patrycja Koźlik, Daria Siatka i Ewa Życzyńska oraz Bożena 
Borciuch. 

 

 
 
 
11:00 – 12:00 
 

Szkolenie z Manon Cuppens - lektorką Wallonie-Bruxelles International dla Klas 
Frankofońskich na Śląsku i Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. 

- Photo en classe de FLE. 
- Varier la motivation en classe de FLE. 

 
12:00 – 13:30 

 
Przedstawienie zasad zapraszania lektorki do szkół i opracowanie kalendarium 
spotkań na bieżący semestr.  
Propozycje współpracy z Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej – warsztaty 
językowe dla uczniów szkół średnich. 
 

 
13:30– 14:00 
 

Działania wprowadzające język francuski w przedszkolach i szkołach podstawowych. 
Przykładowe projekty realizowane w ubiegłym roku szkolnym: Perroquets bavards     
i Girafe voyageuse. 

 

14:00 – 14:45 

Spotkanie z panią Roselyne Marty – attaché ds.  języka francuskiego                      
w Ambasadzie Francji i Instytucie Francuskim w Polsce 
 
1) Przedstawienie celowości wprowadzania egzaminu DELF Prim. 
2) Wymagania dla kolejnych poziomów egzaminu. 
3) Refleksja na temat liczby godzin, wieku uczniów i kompetencji związanych            

z formułą DELF Prim. 
4) Przykłady krajów, w których został wprowadzony DELF Prim i jego efekty. 

 
Przygody Nali - żyrafy podróżniczki i jej przyjaciela– papugi Paco –              
w krajach frankofońskich - podcasty realizowane przez Polskie 
Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur we współpracy z Instytutem 
Francuskim w Polsce i Polskim Radiem Dzieciom. 

 

 
15:00 – 17:15 

Nowe narzędzia do nauczania języka francuskiego w Polsce - edukacja poprzez 
nauczanie transwersalne (ekologia i projekty ukierunkowujące ścieżkę zawodową 
ucznia dzięki znajomości języka francuskiego). 

- Le français au sens propre – Introduire la thématique du 
développement durable dans l’enseignement du français – Bożena 
Borciuch - dyrektor kursów  w AF Łódź. 

- Construire un projet professionnel francophone – introduire la 
thématique de l’orientation professionnelle dans l’enseignement du 
français. 

            Nowości Bibliomobile FLE. 

 

 
17:15 – 17:30 

 
Przedstawienie priorytetów w realizacji projektów promujących język francuski. 
Ewaluacja szkolenia. 
 

 


