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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego w przedszkolu 

TYTUŁ: 
Język angielski w przedszkolu – edukacja językowa dzieci  

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Nauka przez zabawę – gry i zabawy językowe  

 Dobór środków dydaktycznych w nauczaniu dzieci, nauczanie wielozmysłowe  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  

  

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: 
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole 
podstawowej; wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie 

dydaktycznym 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Przedstawienie sposobów i możliwości  pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; 

 Modyfikowanie treści nauczania i zadań językowych pod kątem potrzeb  
i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Krystyna Juźwicka ,  

Violetta Florkiewicz  
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: 
Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego – integrowanie 

umiejętności językowych, gry i zabawy językowe 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie gier i zabaw w procesie języka angielskiego; 

 Nauczanie wielozmysłowe na lekcjach języka angielskiego; 

 Rozwijanie inteligencji wielorakich w procesie nauczania języka obcego. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego  

TYTUŁ: 
Gamifikacja – włączenie elementów i mechanizmów gry  
do dydaktyki języka angielskiego, zarówno  w nauczaniu 

tradycyjnym, jak i w nauczaniu zdalnym 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Gra jako element procesu edukacji edukacji  stymulujący aktywność 

poznawczą  ucznia; 

 Wykorzystanie zasobów Internetu  i aplikacji mobilnych w gamifikacji  
na lekcjach języka angielskiego. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Krystyna Juźwicka,  

Joanna Wójciak  
  40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego  

TYTUŁ: Pisanie kreatywne na lekcjach języka angielskiego 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Integrowanie sprawności językowych poprzez trening kreatywnego pisania; 

 Doskonalenie umiejętności pisania wspierane elementami wizualnymi  
i muzycznymi. 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego ( II i III etap edukacyjny)  

TYTUŁ: 
Metody aktywizujące rozwijające samodzielność ucznia  

w uczeniu się („lekcja odwrócona” – flipped lesson,  
stacje edukacyjne) 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Zintegrowany model nauczania języka obcego w trybie lekcji odwróconej; 

 Praca metodą stacji zadaniowych na lekcjach języka angielskiego; 

 Przygotowanie materiałów dydaktycznych. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego (II i III etap edukacyjny)  

TYTUŁ: 
Rola technik narracyjnych w nauczaniu języka angielskiego 

(story telling, videotelling, picture stories, elements of drama) 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Integrowanie  sprawności językowych uczniów poprzez kontakt z różnymi 

formami relacji i ekspresji w języku obcym; 

 Rozwijanie kreatywności ucznia. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka niemieckiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: 
Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka  

niemieckiego w szkole podstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Pojęcie kompetencji kluczowych; 

 Przykłady kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach języka niemieckie-
go w szkole podstawowej; 

 Tworzenie scenariuszy zajęć uwzględniających kształcenie kompetencji klu-
czowych. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka niemieckiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: 
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Dostosowanie treści nauczania i zadań językowych pod kątem potrzeb i moż-

liwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

 Przedstawienie sposobów pracy i motywowania uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języków obcych  

TYTUŁ: 
Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego w nauczaniu języka 

obcego – kreatywność, autonomia, motywacja  
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 

TREŚCI:  Identyfikacja i diagnoza zdolności; 

 Tworzenie modelu pracy z uczniem zdolnym; 

 Rozwijanie zdolności językowych uczniów na lekcjach języka obcego. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Krystyna Juźwicka,  
Dorota Wiśniewska  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 


