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im. Juliusza Słowackiego, ul. Pojezierska 10, 
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Wodzisław Śląski/Łódź, 1.02.2013 r. 

 
Szanowni Dyrektorzy, 

Nauczyciele Romaniści 
 

   Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego                  
na szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie - Europa 
Języków i Kultur we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 65 im. 
Juliusza Słowackiego w Łodzi oraz Ambasadą Francji w Polsce w ramach 
projektu:  

                   Lektor języka francuskiego w województwie łódzkim  

Tematyka szkolenia:  jak motywować uczniów do nauki – gramatyka inaczej oraz 
techniki pracy na lekcji języka francuskiego – rozwijanie umiejętności budowania 
swobodnej wypowiedzi ustnej. 

Warsztaty odbędą się 2 marca  2013 roku (sobota) 

w  Szkole Podstawowej Nr 65 im. Juliusza Słowackiego w ŁODZI 

ul. Pojezierska 10 (tel. 42 651 56 21) 

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 27 lutego 2013 roku 
z prośbą o wypełnienie linku poniżej 

http://www.okok.fr/511003da8a454 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z projektem prosimy o kontakt z koordynatorką panią  
Renatą Klimek-Kowalską (kowalska.renia@gmail.com, tel. 607 344 334). 

 
Serdecznie zapraszamy! 
 

Dyrektor  szkoły goszczącej Pani Iwona Kupczyk-Dzierbicka  
organizatorki  szkolenia: Katarzyna Karolczak-Barczyńska i Renata Klimek – Kowalska 

oraz lektor języka francuskiego w woj. łódzkim – Denis Gérard 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sp65lodz.pl/
http://www.okok.fr/511003da8a454


 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION / PROGRAM SZKOLENIA  

 

                Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi 
 
                Data: 2 marca 2013 roku (sobota) 

 

 
Prowadzący:  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 POUR PRATIQUER L’ORAL 

- Mise en situation – activité : les cravates 

- Travail en groupe – principes d’une interaction efficace 

- Exemples d’activités pour la classe selon les niveaux du CECR (de A1 au B2) 

- Typologies de situations de communication motivantes et ouvertes 

- Bibilographie et sitographie 

- Evaluation 

 

Atelier B : POUR UN ENSEIGNEMENT ACTIF ET DYNAMIQUE DE LA GRAMMAIRE  

- Pourquoi enseigne-t-on la grammaire ? 
- Mettre l’enseignement dans un contexte actif 
- Exemples d’activités de grammaire 
- Création d’activités sur des besoins spécifiques 
 

 
11.00 – 11.30 
 

Pause - café 

 
11.30 – 12.30 

 
 

Plateforme d’échanges 

Informations sur les programmes européens :  documentation FRSE concernant le programme   
eTwinning. Echanges scolaires et recherche de partenaires européens. 

Documentation de Ośrodek Rozwoju Edukacji de Varsovie  pour les enseignants de français 
concernant l’enseignement des langues étrangères. 

Manifestations culturelles et initiatives éducatives prévues dans le cadre de la Semaine de la 
Francophonie dans la voïvodie de Łódź. 

12.30 – 13.00  Invité partenaire du projet : maison d’édition CLE International – Madame Adriana Kowalska  

 
13.00 - 14.00 

 

Pause déjeuner 

 

 
14.00 – 15.30 

 
ATELIR B/A 

 
  

 
Travail en atelier 2  
 
Soit Atelier A : Techniques de classe pour pratiquer l’oral.  
Soit Atelier B : Pour un enseignement actif et dynamique de la grammaire. 

 
15.30 - 16.30 

- Bilan de la journée 

- Calendrier, sujets et lieux des formations en 2013 

- Mise en place des leçons de sensibilisation dans la voïvvodie de Łódź  - constitution 
des groupes de travail 

- Evaluation de la formation 

 

 


