Drogi Nauczycielu!
Uczysz języka polskiego jako obcego, posiadasz bogatą wiedzę teoretyczną, ale w codziennej
praktyce wciąż napotykasz na problemy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić? Masz
kwalifikacje i doświadczenie, ale Twoim lekcjom brakuje tej wewnętrznej energii, która nawet
mało zmotywowanych studentów skłania do efektywnej i ochoczej nauki? A może dopiero
rozpoczynasz swoją przygodę z nauczaniem języka polskiego? Wspólnie z Instytutem Polskim w
Mińsku zapraszamy Cię na bezpłatne szkolenie metodyczne do Mińska, podczas którego
otrzymasz cenne wskazówki, jak uczyć w sposób ciekawy, innowacyjny i skuteczny.
W minionym roku w naszych szkoleniach, warsztatach metodycznych i webinariach uczestniczyło
ponad 1000 nauczycieli z całego świata. Rozmowy i dyskusje prowadzone podczas tych
szkoleń zainspirowały nas, aby przygotować w tym roku roku nowy program warsztatów. Mamy
nadzieję, że pozwolą one odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania oraz problemy, z
którymi stykają się Państwo w swojej codziennej pracy.
Tradycyjnie nasze szkolenia będą miały formę warsztatów, ukierunkowanych na wymianę
doświadczeń i praktycznych pomysłów, jak radzić sobie z typowymi problemami w nauczaniu
jpjo. Szkolenia te będą ponadto doskonałą okazją dla Państwa, aby poznać środowisko
nauczycieli pracujących w różnych krajach i z różnymi grupami uczniów. Przerwy kawowe,
wspólny lunch oraz specjalne forum dyskusyjne umożliwią dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniami oraz nawiązanie nowych kontaktów.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa, bezpłatny roczny dostęp do
platformy e-polish.eu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA

PROGRAM SZKOLENIA [B]
(Mińsk)
Szkolenie realizowane wspólnie z Instytutem Polskim w Mińsku.
SOBOTA 20.05
09:30-09:50
09:50-10:00
10:00-11:30

11:30-12:00
12:00-13:30

13:30-14:30
14:30-16:00

16:00-16:30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
POWITANIE UCZESTNIKÓW
AUTOMATYZACJA KOŃCÓWEK NIE MUSI BYĆ NUDNA, CZYLI 100
POMYSŁÓW NA ĆWICZENIA I GRY – warsztat (Joanna Stanek)
Jak ożywić lekcję, przełamać lody, ułatwić zapamiętanie nowych słów czy
końcówek? Jak zmodyfikować znane ćwiczenia, by zaskakiwały, cieszyły i
zachęcały do dalszej pracy? Jak zaprosić na lekcje śmiech i odrobinę
szaleństwa?
Przerwa
OD GRAMATYKI DO LIRYKI, CZYLI PO CO I W JAKI SPOSÓB
STYMULOWAĆ KREATYWNOŚĆ UCZNIÓW – warsztat (Joanna Stanek)
Czy gramatyka kojarzy się twoim uczniom z trudnymi regułami i długą listą
wyjątków? Macie dość tradycyjnego uzupełniania i przekształcania zdań?
Czas na zmiany. Co zrobić, by gramatyka na twojej lekcji stała się zalążkiem
niezwykle rozwijających działań? By pobudzała zamiast nudzić? I jak
prowadzić lekcję, by zamiast przetwarzać, uczniowie zaczęli tworzyć?
Przerwa na lunch
E-POLISH.EU – LEKCJE, ZADANIA I NAUCZANIE ONLINE (część I) –
warsztat/prezentacja (Iryna Klochenko)
Zgromadzone w ciągu 7 lat funkcjonowania platformy e-polish.eu
doświadczenia pozwoliły stworzyć zupełnie nową wersję platformy – prostszą
w obsłudze i z nowymi możliwościami. Podczas dwóch sesji zaprezentujemy,
jak szybko przygotować w portalu testy i zadania domowe, które będą
automatycznie sprawdzane przez e-polish.eu. Pokażemy Ci także, jak
tworzyć lekcje, które będziesz mógł wykorzystywać w formie tradycyjnych
wydruków, w pracy z tablicą interaktywną oraz nauczając online. Na koniec
nauczymy Cię prowadzić lekcje online w wirtualnej sali lekcyjnej.
PYTANIA DO PROWADZĄCYCH

NIEDZIELA 21.05
10:00-11:30
GIMNASTYKA DLA JĘZYKA, CZYLI WIERSZE I PIOSENKI FONETYCZNE
ORAZ GARŚĆ PRZYDATNYCH ĆWICZEŃ warsztat (Joanna Stanek)
Czy pamiętasz o treningu wymowy swoich uczniów? Wiesz, jak to robić w
sposób nie tylko skuteczny, ale i atrakcyjny? Co zrobić, żeby konieczna tu
systematyczność nie przerodziła się w znużenie? Jak wykorzystać do tego
celu autentyczne materiały?
11:30-12:00
Przerwa
12:00-13:30
E-POLISH.EU – LEKCJE, ZADANIA I NAUCZANIE ONLINE (część II) –
warsztat/prezentacja (Iryna Klochenko)
13:30-14:20
PYTANIA DO PROWADZĄCYCH
14:20-14:30

ROZDANIE CERTYFIKATÓW I ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

PROWADZĄCY SZKOLENIA
Joanna Stanek – absolwentka filologii polskiej UŚ w Katowicach. Naucza polskiego jako obcego od
2007 roku. Od 2010 roku współtworzy treść portalu e-polish.eu. Autorka „Podręcznika nauczyciela 1”
do serii „POLSKI krok po kroku” oraz pozycji „FONETYKA w praktyce” (w przygotowaniu do druku).
Iryna Klochenko - absolwentka filologii polskiej UP w Kijowie. Od 2007 r. naucza języka polskiego
jako obcego. W szkole GLOSSA pełni rolę konsultanta ds. usability portalu e-polish.eu.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLEŃ
Data

Długość

Program

Miasto

20-21.05.2017

2 dni

B

Mińsk

Białoruś

Szkolenie odbywać się będzie w centrum Mińska. Szczegółowa lokalizacja zostanie podana na około
3 tygodnie przed terminem szkolenia.
Szkolenie jest bezpłatne - nie jest pobierana opłata za udział w szkoleniu, natomiast uczestnicy we
własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania.
Każdy uczestnik szkoleń otrzyma:
- dostęp do platformy e-polish.eu na okres 1 roku
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
- materiały szkoleniowe

ZGŁOSZENIA
1. Aby dokonać rezerwacji na szkolenie należy przesłać na adres szkolenia@glossa.pl następujące
dane:
a) imię i nazwisko uczestnika
b) e-mail
c) telefon kontaktowy
d) datę i miejsce szkolenia
2. Rezerwacja miejsca na szkoleniu odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia
przyjmowane są - w miarę dostępności miejsc - najpóźniej do 10 dni przed datą rozpoczęcia
szkolenia.

