VIII szkolenie "Łódzkie
bardziej francuskie"
Łódź, 15.10.2014
Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele Romaniści,
Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka francuskiego na VIII
szkolenie "Łódzkie bardziej francuskie" organizowane przez Ambasadę
Francji w Polsce we współpracy z Miejskim Zespółem Szkół im. Jana
Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.
Tematyka szkolenia:
Efektywne przygotowanie uczniów do matury i
Metody dynamicznego nauczania na bazie gier i video
Warsztaty odbędą się dnia
29 listopada 2014 roku (sobota)
w Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Waryńskiego 22/26 (tel. 42 712 10 11) 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
21 listopada 2014 roku. Prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie :
► http://www.okok.fr/formation-viii-lbf
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z projektem prosimy o
kontakt z Panem Denisem Gerardem (lodzkiefrancuskie@gmail.com, tel.
517.272.252) lub z Paniami Nauczycielami Beatą TwarkowskąOstafińską (twabea@gmail.com, tel. 501.305.510) lub Elżbietą
Rutkowską (ela.rut@wp.pl, tel. 513.640.808).
Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor MZS Pani Katarzyna Ochnik
Organizatorzy szkolenia: Denis Gérard – ekspert pedagogiczny i
koordynator projektu „Łódzkie bardziej francuskie”
Beata Twarkowska-Ostafińska i Elżbieta Rutkowska

Łódzkie bardziej francuskie”
jest pod patronatem :

VIII szkolenie "Łódzkie
bardziej francuskie"
PROGRAMME / PROGRAM SZKOLENIA
29 novembre 2014 – Groupe scolaire d’Aleksandrow Lodzki (I étage)

9.30 – 10.00

Ouverture de la formation :
- Présentation des intervenants et des partenaires.
- Présentation du programme et des objectifs de la journée
Retour d’expérience : formation du BELC 2014

10.00 – 11.00

Atelier A: Expérience d'un projet – Echange / Activité : Evolution des portraits des
présidents français
Intervenante : Mirosława Wojciechowskam professeure de français membre de ŁBF
Atelier B : Organiser des situations d'apprentissage pour les enfants
Intervenante : Aneta Marciniak, professeure de français membre de ŁBF

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

Pause – café
Second Atelier
Soit atelier A, soit atelier B

12.30 – 13.30

Pause déjeuner
Vers le BAC avec les méthodes Hachette
Intervenante : Dominika Ostrowska

13.30 - 14.30

Deux ateliers au choix :

14 .30 – 15.30

Atelier C : Comment préparer les élèves à la nouvelle matura ?
Intervenante: Beata Zawisza de OKE Łódź
Atelier D : Utilisation des films d’animation et dessins animés en cours de FLE
Intervenant : Denis Gérard, expert éducatif de l’ambassade de France en Pologne
Autour d’un café
Association « Łódzkie bardziej francuskie»

15.30 - 16.30

-

Concours et évènements de la francophonie

-

Questions libres / discussions

-

Evaluation de la formation / bilan de la journée

-

Calendrier, sujets et lieux des formations en 2015

