Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
serdecznie zaprasza nauczycieli języków obcych
wszystkich typów szkół i uczelni wyższych

na Forum

Praktyków na temat:

Samodzielność i kreatywność
w uczeniu się języków obcych
Konferencja odbędzie się w sobotę, 1 grudnia 2018, w godz. 9:30 – 14:10
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 9, sala nr 20.
Konferencja jest skierowana do nauczycieli języków obcych, a jej celem jest stworzenie forum do
wymiany doświadczeń, rozwiązań, pomysłów związanych z rozwijaniem samodzielności i kreatywności
uczniów w procesie uczenia się języków obcych, a także nawiązanie, pogłębianie kontaktów między
nauczycielami zmierzających do realizacji wspólnych zadań oraz budowania sieci współpracy i
samokształcenia.
Prezenterzy we wszystkich blokach to nauczyciele – praktycy, którzy przedstawią własne
doświadczenia i refleksje, a prezentacje będą stanowić przyczynek do dyskusji.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa do 28 listopada 2018, poprzez wypełnienie
formularza elektronicznego:
nauczyciele języka angielskiego: https://goo.gl/aDP8AY
nauczyciele języka niemieckiego i innych języków obcych: https://goo.gl/CsWs1X
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Program konferencji poniżej.

Justyna Adamska, Katarzyna Karska-Rasmus
nauczyciele konsultanci w zakresie języków obcych

Forum Praktyków na temat:

Samodzielność i kreatywność
w uczeniu się języków obcych
1 grudnia 2018
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 9, sala nr 20

PROGRAM
9:15 – 9:30
9:30 – 9:45
9:45 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:45

10:45 – 11:05
11:05 – 11:25
11:25 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:20
12:20 – 12:40

12:40 – 13:00

Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji
Agnieszka Babiuk-Jabłońska, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach
Materiały dydaktyczne własne lub modyfikowane dla potrzeb uczniów
Magdalena Marszałł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem
Gry i zabawy językowe dla uczniów szkoły podstawowej klas 1-5
Ludmiła Bożejewicz, XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich
Olimpijczyków w Bydgoszczy
Polsko-niemieckie spotkania młodzieży od a-z
Aleksandra Ciesielska-Sikora, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie
Motywuję, inspiruję, czekam
Izabella Forgiel, Elżbieta Kwiatkowska, Anna Kończal, Zespół Szkół w Barcinie
Kreatywność w klasie - czyli od projektu do innowacji?
Anna Szarafińska-Kamińska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
Zadanie domowe - fakty i mity. Jakie prace domowe mają sens
Dyskusja
PRZERWA KAWOWA
Paweł Zbytniewski, Zespół Szkół w Mogilnie
Samodzielność oraz kreatywność jako kompetencje uczestników projektów mobilności
edukacyjnych
Sylwia Wiśniewska, Szkoła Podstawowa nr 67 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy
" 'cause Reading is FUNdamental” czyli jak rozwijam pasję czytelniczą na kółku j.ang. dla klas 1-3

13:00 – 13:20

13:20 – 13:35

13:35 – 14:10

Małgorzata Stranc, International School of Bydgoszcz
Elektroniczne narzędzia wspierające naukę języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej
- na przykładzie interaktywnej platformy e-booków "Bug Club"
Katarzyna Krukowska-Cyranowicz, Alina Melnicka-Zygmunt, PBW w Bydgoszczy
Zasoby Biblioteki Pedagogicznej na temat rozwijania samodzielności i kreatywności w uczeniu się
języków obcych
DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

