Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
zaprasza nauczycieli języków obcych
wszystkich typów szkół
na konferencję metodyczną

Po egzaminie język nie zginie?
Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych
z języków obcych
Konferencja odbędzie się w sobotę 12 lutego 2022 roku w godz. 9:30–13:30
na platformie ClickMeeting.
Cele konferencji:
 porównanie formuły Egzaminu ósmoklasisty i Matury 2023
 omówienie technik i materiałów wspierających skuteczne rozwijanie kompetencji
językowych sprawdzanych na egzaminach i niezbędnych w codziennej komunikacji.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lutego 2022 roku:
 rejestracja nauczycieli języka angielskiego
 rejestracja nauczycieli języka niemieckiego i innych języków obcych
 opłata 20 zł na nr konta: 21 1020 1462 0000 7202 0220 0319 Bank PKO BP SA
O/Bydgoszcz z dopiskiem EGZAMINY-JĘZYKI OBCE.
Po zaksięgowaniu wpłaty osoby zarejestrowane otrzymają link do wejścia na platformę
konferencyjną 11 lutego 2022 roku.
Program konferencji poniżej.
Justyna Adamska, Katarzyna Karska-Rasmus
nauczyciele konsultanci w zakresie języków obcych

Konferencja metodyczna

Po egzaminie język nie zginie? – przygotowanie
do egzaminów zewnętrznych z języków obcych
12 lutego 2022 roku
Platforma ClickMeeting
PROGRAM
9:30 – 9:45

Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

9:45 – 10:30

Beata Tomaszewska, trener OKE w Gdańsku
Matura 2023 – ciąg dalszy Egzaminu ósmoklasisty?

10:30 – 10:50

Agnieszka Obrocka-Hoc
Wyzwanie - słuchanie. Umiejętność rozumienia ze słuchu - jak ją ćwiczyć, wykorzystując
teksty egzaminacyjne (na przykładzie języka niemieckiego)
Marzenna Wojtkowiak
Czytam i rozumiem
Joanna Żmudzka-Kruszyńska
Czy zadania egzaminacyjne mogą rozwijać kreatywność i uczniowską autonomię?
Funkcje językowe alternatywnie

10:55 – 11:15
11:20 – 11:40

11:40 – 11:55

Przerwa

11:55 – 12:15

Sandra Kurdynowska
Pisanie - łatwizna czy wyzwanie?

12:20 – 12:40

Justyna Adamska
Narzędzia TIK – „michałki” czy rzeczywista pomoc w przygotowaniach do egzaminów?

12:45 – 13:05

Małgorzata Chludzińska-Kopińska
Ostatni dzwonek - jak mogę pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu
ósmoklasisty?

13:10 – 13:25

Katarzyna Karska-Rasmus
Jakie techniki uczenia się pomogą na egzaminach i w życiu codziennym?

13:25 – 13:30

Podsumowanie konferencji

