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

na Forum

Praktyków

Relacja, komunikacja, interakcja – zintegrowane
kształtowanie umiejętności
językowych i interpersonalnych
Konferencja odbędzie się w sobotę, 4 grudnia 2021, w godz. 9:30–12:30
na platformie ClickMeeting.
Celem konferencji jest stworzenie forum do wymiany doświadczeń, rozwiązań, pomysłów związanych
z rozwijaniem umiejętności językowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kompetencji
interpersonalnych, a także nawiązanie, pogłębianie kontaktów między nauczycielami zmierzających
do realizacji wspólnych zadań oraz budowania sieci współpracy i samokształcenia.
Prezenterzy to nauczyciele – praktycy, którzy przedstawią własne doświadczenia i refleksje,
a prezentacje będą stanowić przyczynek do dyskusji.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa do 2 grudnia 2021 roku poprzez wypełnienie
formularza elektronicznego:
nauczyciele języka angielskiego
nauczyciele języka niemieckiego i innych języków obcych
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zarejestrowane otrzymają link do wejścia
na platformę konferencyjną najpóźniej 3 grudnia 2021 roku.
Program konferencji poniżej.

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

Forum Praktyków
Relacja, komunikacja, interakcja – zintegrowane
kształtowanie umiejętności
językowych i interpersonalnych
4 grudnia 2021 roku
Platforma ClickMeeting
PROGRAM
9:30 – 9:45

Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

9:45 – 10:00

Paulina Kaźmierczak-Majdzińska, III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
w Bydgoszczy, Klasa bez granic

10:00 – 10:20

Sandra Kurdynowska, Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie,
Podstawa to zabawa
Paulina Kamińska, Grażyna Wojtach, Szkoła Podstawowa nr 46 im. Unii Europejskiej
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy,
Barbara Biskupiak, Alina Malicka, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej
Wsi Wielkiej, Reading builds knowledge – czytanie jako kompetencja kluczowa

10:20 – 10:40

10:40 – 11:00

PRZERWA

11:00 – 11:15

Katarzyna Krukowska-Cyranowicz, Alina Melnicka-Zygmunt, PBW w Bydgoszczy,
Jak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy wspiera nauczanie i uczenie się
języków obcych w województwie kujawsko-pomorskim

11:15 – 11:35

Sandra Wawrzyniak, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie,
Projekt międzynarodowy jako sposób budowania relacji w klasie i poza nią

11:35 – 11:55

Justyna Wieczorek, Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami
Rozwojowymi w Bydgoszczy, Rozwój komunikacji językowej u dzieci w klasach 1-3
ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych

11:55 – 12:30

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

