Wojewódzki

Ośrodek

Doskonalenia

Nauczycieli

w

Piotrkowie Tryb. oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kleszczowie przy wsparciu Ośrodka Rozwoju Edukacji i
Instytutu Goethego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić
nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego wszystkich
szczebli nauczania na bezpłatną konferencję metodyczną

IV konferencja metodyczna nt:
PRACA METODĄ PROJEKTÓW,
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE
NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO
Miejsce konferencji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kleszczowie ul. Sportowa 8 97-410 Kleszczów

HARMONOGRAM konferencji 16 maja 2019 r. 08:55-13:00
08:55-09:00
09:00-11:45

Uroczyste otwarcie konferencji
Warsztaty metodyczne:
Sekcja niemiecka: Praca metodą projektu na przykładzie muzyki
mgr Adam Grodek (multiplikator programu DELFORT z ramienia Instytutu
Goethego i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie)
Sekcja angielska: „Technologie informacyjno- komunikacyjne. TIK-owe pomysły
na lekcji języka angielskiego.
Mgr Agnieszka Czarczyk, konsultant ds. języków obcych WODN w Piotrkowie

11:45-12:00

12:00 -13:00

Tryb.
Przerwa kawowa

„Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych: nowe wyzwania,
Nowe rozwiązania, nowe narzędzia”

Michał Balcerek, przedstawiciel wydawnictwa Macmillan Polska Sp. z o.o.
Nauczyciele języka niemieckiego otrzymają zaświadczenie wydane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji,
Instytut Goethego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.
Nauczyciele języka angielskiego otrzymają zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.
Wszyscy nauczyciele otrzymają zaświadczenie wydane przez wydawnictwo Macmillan Polska Sp. z
o.o.
Nauczyciele języka niemieckiego otrzymają podręcznik „Schritte International neu” z zeszytem
ćwiczeń
Nauczyciele języka angielskiego otrzymają podręcznik „Passwort Reset” oraz „Checkpoint”

Warsztaty metodyczne - opis
SEKCJA NIEMIECKA
„Praca metodą projektu na przykładzie muzyki”
Mgr Adam Grodek
Na warsztatach zajmiemy się następującymi kwestiami:
•
•
•

W jaki sposób oraz w jakich formach można wprowadzać muzykę oraz piosenki na lekcjach języka
niemieckiego?,
Gdzie można znaleźć aktualne, nadające się do pracy metodą projektu piosenki?,
Jakie projekty muzyczne można przeprowadzić z uczniami?
Na podstawie konkretnych przykładów uczestnicy będą mieli możliwość przedyskutowania oraz
przygotowania własnych propozycji ćwiczeń.
Język warsztatów: niemiecki
SEKCJA ANGIELSKA
„T-ikowe pomysły na lekcje języka angielskiego”
Na warsztatach zajmiemy się następującymi kwestiami:

•
•
•

Jak urozmaicić lekcję przy pomocy telefonu, tabletu lub tablicy interaktywnej?,
Jakie aplikacje lub strony pomogą uczniom lepiej zapamiętać i utrwalić tematykę z lekcji?,
Jak wykorzystać technologie informacyjno- komunikacyjne w pracy domowej?
Język warsztatów: polski
Wydawnictwo Macmillan

Na spotkaniu zaprezentowana zostanie istota zmian oraz ich wpływ na codzienną pracę
nauczyciela języka niemieckiego i angielskiego. Prowadzący podpowie, z jakich narzędzi
dydaktycznych najlepiej skorzystać, aby pomóc uczniom skutecznie zmierzyć się z nowymi
wyzwaniami.
Język warsztatów: polski

Organizatorzy:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE
dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Mgr Witold Stawski
przy wsparciu Ośrodka Rozwoju Edukacji i Instytutu Goethego w
Warszawie
Aby uczestniczyć w warsztatach należy się zalogować:
Nauczyciele języka niemieckiego:
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/4938
Nauczyciele języka angielskiego:
http://portal.wodn.piotrkow.pl/index.php/oferta-doskonalenia
/maj

