
IX szkolenie "Łódzkie
bardziej francuskie"

Łódź, 30.03.2015

Szanowni Dyrektorzy, 
Nauczyciele Romaniści,

        Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego na IX
Szkolenie "Łódzkie bardziej francuskie" organizowane przez Ambasadę
Francji w Polsce we współpracy z Szkolą Podstawową nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzkie bardziej francuskie.

Tematyka szkolenia:  
 Dysleksja w nauczaniu języka francuskiego; 
 Tekst literacki na lekcji języka obcego;
 Walne Zgromadzenie stowarzyszenie ŁBF.

 

Warsztaty odbędą się dnia
18 kwietnia 2015 roku (sobota)

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi
ul. Sterlinga 24 (Tel. 42 632 07 24) w godz. od 9.30 do 16.30. 

Dziękujemy Dyrektorom za umożliwienie nauczycielom uczestnictwa w
zajęciach (program szkolenia poniżej). Koszt przejazdu pokrywa strona
delegująca.  Szkolenie  jest  finansowane  przez  Ambasadę  Francji  w
Polsce. Ze względów organizacyjnych zgłoszenia przyjmujemy do dnia
13  kwietnia  2015  roku.  Prosimy  o  wypełnienie  formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie :

► www.okok.fr/formation-ix-lbf

 

W  przypadku  jakichkolwiek  pytań  związanych  z  projektem  prosimy  o
kontakt z Panem Denisem Gerardem (lodzkiefrancuskie@gmail.com, tel.
517.272.252)  lub  z  Panią  Anią  Żądło-Sobiepańskiej  (sobka3@op.pl,
601350695).

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor SP1 Pani Mirosława Marciniak 
Organizatorzy szkolenia: Denis Gérard – ekspert pedagogiczny i

koordynator projektu „Łódzkie bardziej francuskie”
Anna Żądło-Sobiepańska, wiceprezes stowarzyszenia ŁBF

Łódzkie bardziej francuskie” 
jest pod patronatem :

mailto:lodzkiefrancuskie@gmail.com
http://www.okok.fr/formation-ix-lbf


IX szkolenie "Łódzkie
bardziej francuskie"

PROGRAMME DE LA FORMATION
18 avril 2014 – Ecole primaire 1 de Łódź

9.30 – 10.15

Ouverture de la formation :  

- Présentation des intervenants et des partenaires.

- Présentation d'actions réalisées par les membres LBF :

Echanges scolaires : Dominika Przytulska et Mirosława Wojciejowska

Francophonie : Anna Wdowiak et Urszula Bartosik

10.15 – 11.15

Atelier A: Enseignement du FLE et dyslexie

Intervenante : Beata Twarkowska-Ostafinska professeure de français membre de ŁBF

Atelier B : Tekst literacki na lekcji języka obcego

Intervenante : Monika Otulak-Komenda - przedstawiciel metodyczny wydawnictw 
Nowela i CLE International 

11.15 – 11.45 Pause – café

11.45 – 12.45
Second Atelier

Soit atelier A, soit atelier B

12.45 – 13.45 Pause déjeuner

13.45 - 14.30

Assemblée générale de l'association LBF
Etats des lieux de l'association LBF – Présentation des ateliers

Présidente Beata Dankowska

14.30 – 15.30
Ateliers de travail sur les axes de travail de l'association LBF

Travail en groupe de 5 personnes

15.30 - 16.30

Autour d’un café

- Mise en commun du travail en groupe 

- Elaboration des objectifs LBF pour 2015/2016

- Elaboration des axes de travail de LBF

- Nomination de personnes responsables (par ville et par projet)

- Calendrier à venir

Partenaires :

Ekspozycja książek związanych z językiem francuskim, które będą sprzedawany na miejscu z 
rabatem 20% 


