
 

 
 

 
 

                  
 
 

Katowice, 10.05.2013r. 

 
 

Szanowni Dyrektorzy, 
nauczyciele języka francuskiego szkół ponadgimnazjalnych  

o profilu turystyczno-hotelarskim  
 

                    Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego na 
seminarium organizowane przez Ambasadę Francji w Polsce, Polskie 
Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur oraz grupę Accor 
reprezentowaną przez hotel NOVOTEL w Katowicach, poświęcone 
nauczaniu przedmiotów zawodowych z dziedziny hotelarstwa                    
i turystyki.  Pismo przewodnie pani MIREILLE CHEVAL - attachée ds. 
współpracy edukacyjnej Ambasady Francji w załączniku.  
                     Warsztaty w języku francuskim poprowadzi pan HELMUT 
RENNER  -  dyrektor Centrum Języków Specjalistycznych (CEBS)              
w  AUSTRII. Seminarium adresowane  jest do nauczycieli  języka 
francuskiego i przedmiotów zawodowych zainteresowanych 
doskonaleniem zawodowym  w zakresie języka specjalistycznego          
w liceach i technikach o profilu hotelarsko-turystycznym, stażami 
zagranicznymi dla młodzieży oraz certyfikatami międzynarodowymi 
wystawianymi przez Paryską Izbę Handlowo-Przemysłową (CCIP).         

Warsztaty dla nauczycieli rozpoczną się 10 czerwca (w poniedziałek)         
o godzinie 9.00, a zakończą 12 czerwca 2013 r. (w środę) o godz.16.00 

Miejsce seminarium:  HOTEL NOVOTEL KATOWICE CENTRUM 
Al. Roździeńskiego 16 

tel. 32 20 04 329, www.novotel.com 
 

 Przedstawicieli władz edukacyjnych i dyrektorów szkół 
zainteresowanych naszym nowym projektem zapraszamy na spotkanie 
informacyjne 11 czerwca 2013 roku do hotelu NOVOTEL w Katowicach 
o godz. 16.00.  Zgłoszenia przyjmuje Pani Renata Klimek-Kowalska. 
 
Dziękujemy Dyrektorom za umożliwienie nauczycielom uczestnictwa 
w zajęciach. Koszt seminarium pokrywa Ambasada Francji w Polsce, a 
koszt przejazdu instytucja delegująca. Nauczycieli zainteresowanych 
udziałem w seminarium prosimy o  wypełnienie formularza 
http://www.okok.fr/ambassade-hotellerie do 26 maja 2013 r.  
 
Pytania prosimy kierować na adres europajezykow@gmail.com lub 
skontaktować się z koordynatorką projektu Panią Renatą Klimek-
Kowalską (tel. 607 344 334) 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

Mireille CHEVAL  
 attachée ds. współpracy edukacyjnej Ambasady Francji 

oraz organizatorzy szkolenia - Renata Klimek – Kowalska i Denis Gérard 
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Program seminarium – « Métiers du tourisme et de l’hôtellerie » 
 

10-12 czerwca 2013 - hotel Novotel Katowice Centrum 
 
 

Niedziela, 9 czerwca 2013 wieczorem, przyjazd uczestników spoza Katowic 

10 czerwca 2013  - poniedziałek 

9h Powitanie uczestników 

9h15 – 9h30 Otwarcie seminarium 

9h30 - 10h45 
Przedstawienie specjalności z branży hotelarskiej i turystycznej  

Prezentacja hotelu Novotel i grupy Accor 

11h - 13h 
Obserwacja pracy przedstawicieli różnych specjalności zawodowych 

związanych z hotelarstwem (praca w grupach) 

13h00 - 14h30 Obiad  

14h30 – 16h 
Sposoby nauczania zawodów związanych z sektorem hotelarstwa             

i turystyki – pomoce dydaktyczne 

16h30 – 18h  
Sposoby nauczania zawodów związanych z sektorem turystyki                 

– techniki i metody pracy 

19h  Kolacja - czas wolny 

11 czerwca 2013 - wtorek  

9h -13 h Ćwiczenia symulowane « l’hôtel » - metody aktywnej pracy warsztatowej 

13h00 - 14h30 Obiad 

14h 30– 15h 30 cd. ćwieczeń symulowanych  « l’hôtel » 

16h-18h 
Prezentacja projektu « Centrum języków obcych – szkolnictwo 

zawodowe » - CEBS z  Austrii (w języku polskim) 

18h-19 h  Pytania/odpowiedzi 

19h  
Kolacja z udziałem przedstawicielami władz edukacyjnych, 

dyrektorów szkół i instytucji partnerskich projektu 

12 czerwca 2013 - środa 

9h- 13h Ćwiczenia symulowane  « l’hôtel » 

13h -14h Obiad 

14h -16h 
Analiza technik nauczania i uczenia języka specjalistycznego  

w zakresie hotelarstwa i turystyki.  
Podsumowanie seminarium. 

 


