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Wodzisław Śląski/Łódź, 15.04.2013 r. 

 
Szanowni Dyrektorzy, 

Nauczyciele Romaniści 
 

   Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego na 
szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i 
Kultur we współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi oraz      

Ambasadą Francji w Polsce w ramach projektu: Łódzkie bardziej francuskie  (lektora 
języka francuskiego w województwie łódzkim)  

Tematyka szkolenia:  Techniki pracy na lekcjach : p rojekty interdyscyplinarne, 
dynamiczne nauczanie słownictwa i fonetyki na lekcj ach języka francuskiego. 

Warsztaty odbędą się 18 maja   2013 roku  (sobota) 

w  Publicznym Gimnazjum nr 15 w ŁODZI  

ul. Sowińskiego 50/56 (tel. 42 616 81 24) 

w godzinach od 9.30 do 16.30. 

Dziękujemy Dyrektorom za umożliwienie nauczycielom uczestnictwa w zajęciach 
(program w załączniku). Koszt przejazdu pokrywa strona delegująca. Szkolenie jest 
finansowane przez Ambasadę Francji w  Polsce.  

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 maja 2013  roku z 
prośbą o wypełnienie linku poniżej 

 
http://www.okok.fr/18mai2013 

 
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z projektem prosimy o kontakt z organizatorkami szkolenia: 
panią  Renatą Klimek-Kowalską (kowalska.renia@gmail.com, tel. 607 344 334) lub panią Katarzyną 
Karolczak-Barczyńską  (tel. 501 926 347)  

 
Serdecznie zapraszamy! 
 

Dyrektor  szkoły goszczącej Pani Zofia Franek  
organizatorki  szkolenia: Katarzyna Karolczak-Barczyńska i Renata Klimek – Kowalska 

oraz lektor języka francuskiego w woj. łódzkim – Denis Gérard 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION / PROGRAM SZKOLENIA  

 
                Miejsce: Gimnazjum Publiczne nr 15 w Łodzi 
 
                Data: 18 maja 2013 roku (sobota) 

 
 

Prowadz ący:  Renata Klimek-Kowalska i Denis Gérard 
 

 
9.30 – 11.00 

 
Renata Klimek- 

Kowalska 
 
 

ATELIER A/B 
 
 

Denis Gérard  

 
Travail en atelier 1 (chaque participant suivra les  deux ateliers) 
 
Atelier A : TECHNIQUES DE CLASSE : LES PROJETS INTE RDISCIPLINAIRES 
- Elaborer un projet d’échange  

- Innovation pédagogique et les projets de correspondance de classe. 

 
Atelier B : POUR UN ENSEIGNEMENT ACTIF ET DYNAMIQUE  DU VOCABULAIRE ET DE 
LA PHONETIQUE  

- Technique de classe :  La boite à mots 
- La phonétique ludique : exercices en groupe 

 
11.00 – 11.30 

 
Pause - café 

 
11.30 – 13.00 

 
ATELIER B/A 

 

Travail en atelier 2  
 
Soit Atelier A : Techniques de classe pour  la conduite des projets interdisciplinaires  

Soit Atelier B : Pour un enseignement actif et dynamique du vocabulaire et de la phonétique.  
 

13.00 – 14.00 

 

Pause déjeuner 

 

14.00 - 15.00 

Plateforme d’échanges 
- Visibilité du projet – logo, nom, matériaux de prom otion, articles, FB, page web 
- Plan d’action pour le français pour l’année scolair e 2013/2014 
- Mise en place des sous-réseaux collaboratifs   
- Comment renforcer le français dans les écoles profe ssionnelles - projet du 

français de tourisme (formation à Katowice avec Mon sieur Helmut Renner) 
 
Accueil de Madame Mireille Cheval - attachée de coo pération éducative de l’Ambassade 
de France en Pologne.  

15.00 – 16.00 
 

Invité partenaire du projet : maison d’édition HACHETTE POLSKA – Madame Barbara Klimek  
et Monsieur Olivier Martin. 
 
Placer les élèves au cœur de leurs apprentissages  – nouvelles méthodes FLE pour les 
enfants, adolescents et adultes. 
 
Présentation des livres de la librairie EDUKATOR. 

16.00 - 16.30 

- Bilan de la journée 

- Calendrier, sujets et lieux des formations en 2013 

- Evaluation de la formation. 

 


