
 
 
 

 
 
 

 
 

 
                  
 
 

 
 
 
 

 
 

Gliwice, 12.09.2017 r. 

 
 

                                         Szanowni  Dyrektorzy, 
nauczyciele języka francuskiego 

 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego 

na warsztaty organizowane przez Kolegium Nauk Społecznych                    
i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej we współpracy z Polskim 
Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur i Przedstawicielstwem 
Walonii-Brukseli w Warszawie. Poprowadzi je pani Laurence WÉRY   
z Uniwersytetu w Liège, w Belgii. 

         
Tematyka szkolenia: język francuski w Belgii,                    

współczesny język francuski oraz wykorzystanie obrazu              

na zajęciach języka francuskiego 

Warsztaty odbędą się 30 września (sobota) 2017 r.                                                      
w godzinach od 9.30 do 16.00. 

w Kolegium  Nauk Społecznych i Filologii Obcych                   
Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Hutnicza 9-9A 

 
Dziękujemy dyrektorom za umożliwienie nauczycielom uczestnictwa 
w zajęciach. Opłata za udział w szkoleniu wynosi 50 zł.  Dla członków 
Stowarzyszenia - Europa Języków i Kultur mających uregulowane składki 
członkowskie, opłata wynosi 30 zł. 
 

Nr konta:   BGŻ SA, Oddział w Wodzisławiu Śl.  

9220 3000 4511 1000 0003 072 670 

Odbiorca:  Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur 

ul. Kokoszycka 85 A, 44-313 Wodzisław Śląski 

Tytułem:  SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje pani Renata Klimek-Kowalska. Prosimy 
o potwierdzenie uczestnictwa do 23 września 2017 r. na adres                                
europajezykow@gmail.com. Osoby, które chcą otrzymać rachunek proszę 
wraz ze zgłoszeniem przesłać wypełniony druk z załącznika.  
 

 
Serdecznie zapraszamy! 
 

Renata Klimek-Kowalska, Anna Szkonter-Bochniak 
Alina Jaworska oraz Manon Cuppens – organizatorki szkolenia 
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Program szkolenia 

 
zorganizowanego przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej 

Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur we współpracy z Przedstawicielstwem              
Walonii-Brukseli w Warszawie i Wallonie - Bruxelles International 

  w dniu 30 września 2017 r. w GLIWICACH  
 
 

Tematyka szkolenia  
 

Język francuski w Belgii, współczesny język francuski oraz wykorzystanie  obrazu                                             
na zajęciach  języka francuskiego 

 

 

 

Prowadząca szkolenie: panie Laurence Wéry, Université de Liège, Belgia.  

 

9:30 – 11:00 

 

Le français de Belgique via des documents authentiques. Une approche 

analytique et explicative des phénomènes morpho-lexico-syntaxiques du français 

écrit et parlé en Belgique Francophone aujourd'hui.  

 

 

11:00 – 11:15 

 

Przerwa kawowa - dyskusja 

11:15 – 12:45 

 

Le français oral contemporain via des documents authentiques. Une approche 

analytique et explicative des phénomènes prosodo-lexico-syntaxiques du français 

parlé aujourd'hui, une norme qui ne se limite pas à la jeunesse mais concerne 

tous les locuteurs francophones. 

 

12: 45 – 13:00 

Propozycje współpracy z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych 

Politechniki Śląskiej i zapisy na warsztaty językowe prowadzone w szkołach                              

z lektorką języka francuskiego WBI panią Manon Cuppens. 

 

 

13:00 - 13:45 

 

 

Przerwa obiadowa 

 

13:45 - 15:15 

L'image en classe de FLE.  Comment exploiter l'image fixe en classe dans une 

séquence didactique de FLE ? 

 

15:15 – 15:30 

 

Przerwa kawowa – dyskusja. 

 

15:30 –15:50 

Projekt EMECOE oraz narzędzia do doskonalenia wypowiedzi ustnej. 

 

Materiały frankofońskiej telewizji TV5MONDE www.tv5monde.com oraz platforma 

edukacyjna www.bonjourdefrance.com 

 

Wydawnictwa francuskojęzyczne - przestawienie oferty na rok szkolny 

2017/2018. 

 

15:50 – 16:00 

 

Evaluation de la formation – remise des attestations. 

 

 

http://www.tv5monde.com/
http://www.bonjourdefrance.com/

