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Wodzisław Śląski/Łódź, 16.08.2013 r. 

 
Szanowni Dyrektorzy, 

                                     Nauczyciele Romaniści 
 

      Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka            
francuskiego     na      szkolenie organizowane przez Ambasadę Francji          
w Polsce we współpracy z XXVI Liceum  Ogólnokształcącym w Łodzi oraz 
Polskim Stowarzyszeniem - Europa Języków i Kultur w ramach projektu 
Łódzkie bardziej francuskie.  

Tematyka szkolenia:  multimedia w praktyce – wykorzystanie  
istniejących materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie. 
Współczesna cywilizacja Francji oraz gry dydaktyczne na lekcjach języka 
francuskiego. 

Warsztaty odbędą się 31 sierpnia  2013 roku (sobota) 

w  Liceum Ogólnokształcącym nr XXVI w ŁODZI 

      ul. Wileńska 22 a (tel. 42 686 86 15) w godz. od 9.15 do 16.30. 

Dziękujemy Dyrektorom za umożliwienie nauczycielom uczestnictwa 
w zajęciach (program poniżej). Koszt przejazdu pokrywa strona delegująca. 
Szkolenie jest finansowane przez Ambasadę Francji w  Polsce. Ze względów 
organizacyjnych zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 sierpnia 2013 roku z 
prośbą o wypełnienie linku poniżej 
 

http://www.okok.fr/formation31aout 
 
       W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z projektem prosimy o kontakt z Renatą 
Klimek-Kowalską kowalska.renia@gmail.com  tel. 607 344 334) lub Mirosławą 

Wojciechowską (tel. 600-425-221) – organizatorkami szkolenia. 
 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

Dyrektor  szkoły goszczącej Pani Małgorzata Wiśniewska  
 

Organizatorzy szkolenia: Mirosława Wojciechowska, Renata Klimek – Kowalska 
                                  i Denis Gérard – ekspert pedagogiczny i lektor języka francuskiego w woj. łódzkim. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION / PROGRAM SZKOLENIA  
 

Miejsce: Liceum nr XXVI w Łodzi 
 

Data: 31 sierpnia 2013 roku (sobota) 
 

 
Prowadzący:  Thomas Laigle – attaché de coopération pour le français – Ambassade de France 

Anna Smendowska, Beata Dankowska et Anna Sobiepańska – professeurs de français  

 

9.15-9.30 
Accueil et mots de bienvenue 

Présentation du programme 

 
9.30 – 11.00 

 
Thomas Laigle 

 
 

ATELIER A/B 
 
 

Anna 
Smendowska 

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

 

Atelier A : Analyser des sites pour une utilisation pédagogique 

 

Internet regorge de ressources pour l’enseignant de français langue étrangère, qu’il s’agisse de 
ressources spécifiquement conçues pour l’enseignement du français et l’auto-formation des 
professeurs ou de ressources authentiques susceptibles d’être didactisées. 

Cet atelier sera l’occasion de découvrir quelques unes de ces ressources et d’en analyser 
l’intérêt pédagogique éventuel pour une utilisation en classe. 

 

Atelier B : Jeux et activites ludiques en classe 

Présentation d’une sélection de jeux et d’activités retenus suite à la formation au CAVILAM de 
l’été 2013. 

 
11.00 – 11.30 

 
Pause - café 

 
11.30 – 13.00 

 
ATELIER B/A 

 

Travail en atelier 2 
 
Soit Atelier A : Analyser des sites pour une utilisation pédagogique 

Soit Atelier B : Jeux et activites ludiques en classe 

13.00 – 14.00 Pause déjeuner 

14.00 - 14.45 
 

Beata 
Dankowska 

 
ATELIER C/D 

 
Anna 

Sobiepańska 

Travail en atelier 3 

 

Atelier C : Actualisation des connaissances en civilisation française. 

 

Atelier D : Lip dub – Quelle utilisation en classse de FLE ? 

14.45 – 15.30 
 

ATELIER D/C 

Travail en atelier 4 
 

Soit Atelier C : Actualisation des connaissances en civilisation française 
Soit Atelier D : Lip dub – Quelle utilisation en classse de FLE ? 

15.30 - 16.30 

- Présentation des nouveautés de la librairie NOWELA 

- Orientations du projet pour l’année 2013/2014 

- Point sur les leçons de sensibilisation 

- Bilan de la journée 

- Calendrier, sujets et lieux des formations en 2013 

- Evaluation de la formation 

 


