
 

VII szkolenie "Łódzkie 

bardziej francuskie" 
 

 

 

 Łódź, 03.02.2014 
 

Szanowni Dyrektorzy,  
Nauczyciele Romaniści, 

 
www.wodn.lodz.pl 

 
        Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego na VII 
szkolenie "Łódzkie bardziej francuskie" organizowane przez Ambasadę 
Francji w Polsce we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Polskim Stowarzyszeniem -  
Europa  Języków  i  Kultur.   
 

Tematyka szkolenia:   
Jak szukać partnera projektu i jak nawiązać kontakty 

ze szkołami z językiem francuskim 
i  

Metody dynamicznego nauczania 

 „Łódzkie bardziej francuskie” 
jest pod patronatem Łódzkiego 

Kuratora Oświaty 

 

 
Warsztaty odbędą się dnia 

1 marca 2014 roku (sobota) 
w  Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w ŁODZI 

      ul. Wólczańska 202 (tel. 42 636 16 89) w godz. od 9.30 do 16.30.  
 
Dziękujemy Dyrektorom za umożliwienie nauczycielom uczestnictwa w 
zajęciach (program szkolenia poniżej). Koszt przejazdu pokrywa strona 
delegująca. Szkolenie jest finansowane przez Ambasadę Francji w 
Polsce. Ze względów organizacyjnych zgłoszenia przyjmujemy do dnia 
24 lutego 2014 roku. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie : 

 

► http://www.okok.fr/formation-vii-lbf 
 

  

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z projektem prosimy o 
kontakt z Panem Denisem Gerardem (lecteuritinerant@gmail.com, tel. 
517.272.252) lub z Panią Dyrektor WODN mgr Elżbietą Paciejewską-
Stolarz (elaps@wodn.lodz.pl tel. 42 636 16 89). 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 Dyrektor WODN Pani Elżbieta Paciejewska-Stolarz   
Organizator szkolenia: Denis Gérard – ekspert pedagogiczny i 

koordynator projektu „Łódzkie bardziej francuskie” 
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PROGRAMME / PROGRAM SZKOLENIA 
1 mars 2014 – Centre de formation des professeurs WODN à Lodz - salle 302 (III étage) 

 

9.30 – 10.00 

Ouverture de la formation :   

- Présentation des intervenants et des partenaires. 
- Présentation du programme et des objectifs de la journée  

10.00 – 12.00 
 

 

Faciliter des pratiques de classe dynamique » comment enrichir 

le lexique, les stratégies et la phonétique de manière ludique ? 

Intervenante : Marguerite Bickel, Responsable pédagogique et 

commerciale Editions Hatier- Didier 

12.00 – 12.30 Pause – café (salle 302) 

12.30 – 13.30 

Correspondances de classe : des exemples concrets 

1.Echange etwinning avec la Grèce. Barbara Kownacka-Maciasek (lycée 12 de Lodz) 

2.Correspondance avec des écoles primaires françaises. Anna Żądło-Sobiepańska 

(école primaire 1 de Lodz) 

3. Echange etwinning et séjour en Croatie. Dorota Pszczółkowska (lycée 1 de 

Skierniewice) 

4. Echange scolaire avec un lycée français. Denis Gérard pour Anna Smendowska 

(lycée 2 de Radomsko) 

13.30 – 14.30 Pause déjeuner (salle 207) 

14.30 - 16.00 

Correspondances de classe : 

- Groupe de travail – Présentation des écoles 

- Une correspondance : Pour faire quoi ? Avec qui ? 

- Les avantages d’une correspondance pour les élèves, pour le professeur, pour 
l’école. 

- Quels canaux pour trouver des partenaires ? 

Avancement des actions : 

- Leçon de sensibilisation. Beata Dankowska / Francophonie 

- Les rendez-vous à venir (Salon de l’éducation, conférences Erasmus +, ...) 

- Questions ouvertes 

16.00 - 16.30 
Bilan – autour d’un café 

- Evaluation de la formation / bilan de la journée 

- Calendrier, sujets et lieux des formations en 2014 

 
 

 

Wojewódzki Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ŁODZI 
ul. Wólczańska 202 (tel. 42 636 16 89) 
www.wodn.lodz.pl 

 

http://www.wodn.lodz.pl/

