
                                                    
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 

      IM. JERZEGO  KUKUCZKI 

 94-054 ŁÓDŹ KUSOCIŃSKIEGO 100 

          

 

Wodzisław Śląski/Łódź, 17.12.2012 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 22 im. 
Jerzego Kukuczki w Łodzi oraz Ambasadą Francji w Polsce w ramach 
projektu:  

                   Lektor języka francuskiego w województwie łódzkim  

Tematyka szkolenia:  promocja języka francuskiego w regionie – inicjatywy 
podejmowane na szczeblu szkolnym, miejskim i regionalnym oraz moduł poświęcony 
aktywizującym metodom nauczania języka obcego – gry dydaktyczne na lekcjach 
języka francuskiego (język francuski - potoczny, język młodzieży). 

Warsztaty odbędą się 5 stycznia  2013 roku (sobota) 

w  Publicznym Gimnazjum Nr 22 im. Jerzego Kukuczki w ŁODZI 

ul. Kusocińskiego 100 (tel. 42 686 49 61) 

w godzinach od 9.30 do 16.00. 

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 3 stycznia 2013 
roku z prośbą o wypełnienie linku poniżej 
http://www.okok.fr/li-05-01-2013 

 
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z projektem prosimy o kontakt z koordynatorką panią  
Renatą Klimek-Kowalską (kowalska.renia@gmail.com, tel. 607 344 334), a informacji dotyczących dojazdu               
i organizacji szkolenia udziela pani Aleksandra Zagner (alzagi@forweb.pl, tel. 880-170-665). 

 
Serdecznie zapraszamy! 
 

Dyrektor  szkoły goszczącej Pani Anna Stelmasiak  
organizatorki  szkolenia:  Aleksandra  Zagner i Renata Klimek – Kowalska 

oraz lektor języka francuskiego w woj. łódzkim – Denis Gérard 
 
 
 
 
 

http://www.okok.fr/li-05-01-2013


 
PROGRAMME DE LA FORMATION / PROGRAM SZKOLENIA  

 

                Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi 
 
                Data: 5 stycznia 2013 roku (sobota) 

 

 
Prowadzący:  Renata Klimek-Kowalska i Denis Gérard 

 
 
 
 

9.30 – 10.45 

- Introduction et premier bilan 

- Analyse des besoins. 

- Mise en commun des résultats des visites du lecteur itinérant dans les écoles qui 
participent au projet. Suggestions et inscriptions pour les mois à venir. 

- Travail en groupes (par type d’établissement) – questions - réponses. 

10.45 – 11.00 Pause - café 

 
11.00 – 12.30 

 
Renata Klimek- 

Kowalska 
 
 
 

ATELIER A/B 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Gérard 

Travail en atelier 1 (chaque participant suivra les deux ateliers) 

 

Atelier A : ORGANISATION   

- Actions de promotion de la langue française dans la voïvodie de Łódź – réflexion sur  
les matériaux de promotion nécessaires (groupes de travail par tâches). 

- Présentation des concours aux niveaux local et regional et réflexion sur la mise en 
place d'un concours pour le projet du lecteur itinérant (logo + nom). 

- Journées de la Francophonie et de la langue française – actions prévues. 

- Leçons de sensibilisation dans les écoles primaires et collèges – plan d’action.   

- Stages pour les enseignants de français dans le cadre de Comenius et de 
l’Ambassade de France (documentation). 

- Correspondance de classe en français avec les écoles en France et dans d’autres 
pays francophones – état des lieux. 

 

Atelier B : APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE 

- Leçon de français niveau C2 : argot et textos. 

- Quels sont les mots familiers d'aujourd'hui ? Comment lire les sms ? 

- Comment parlent les collégiens et les lycéens ? 

 
12.30 - 13.15 

 

Pause déjeuner 

 

 
13.15 – 14.45 

 
ATELIR B/A 

 
  

 
Travail en atelier 2  
 
Soit Atelier A : Organisation, soit Atelier B : Approfondissement linguistique 

 
14.45 - 15.00 

Pause - café  

 

 
 

15.00 – 16.00 
 

- Bilan de la journée 

- Calendrier, sujets et lieux des formations en 2013 

- Création des groupes de travail et établissement d’un agenda des réunions de travail.   

- Evaluation de la formation.  

 


