
                                                                                                                
 

 Głogów, 4 października 2017r. 
   

Dyrektorzy szkół gimnazjalnych       

i ponadgimnazjalnych   

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie  zaprasza 

 

nauczycieli  języków obcych na konferencję metodyczną  pt.  

 

Teenagers wanna have fun too! Edutainment when teaching for exams - Nastolatkowie też chcą się 

bawić – ‘edutainment’ na lekcjach języka obcego w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych 

 

Program konferencji: 

1. Przedstawienie kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018. 

2. Warsztaty pt. Teenagers wanna have fun too! Edutainment when teaching for exams. 

Nastolatkowie też chcą się bawić – ‘edutainment’ na lekcjach języka obcego w przygotowaniu do 

egzaminów zewnętrznych.  

Celem konferencji jest ukazanie kilku pomysłów, którymi podzieliłam się z uczestnikami 26. 

Międzynarodowego Kongresu IATEFL Poland w Bielsku-Białej. W szczególności chciałabym 

wskazać, w jaki sposób można wykorzystać edutainment, przygotowując uczniów do egzaminów 

językowych. Edukacja przez rozrywkę sprzyja nauczaniu umiejętności zintegrowanych, umożliwia 

rozwój kreatywności i sztuki argumentacji. Sprawdza się w grupach o zróżnicowanym poziomie 

zaawansowania i jest adresowana do różnych typów uczniów. Przede wszystkim jednak przełamuje 

rutynę typowych zajęć „z zestawami egzaminacyjnymi”.  Edutainment to doskonałe koło ratunkowe 

na lekcje zastępcze, ale także na wszelkie zajęcia językowe, podczas których postanowimy 

potraktować zestawy egzaminacyjne w nieco bardziej niekonwencjonalny sposób niż: uzupełnij luki, 

połącz tytuł z paragrafem czy na obrazku widzę, itp. 

3. Podsumowanie spotkania, ewaluacja i dyskusja. 

 

Prelegentka: Urszula Majdańska-Wachowicz – doradca metodyczny 

 

Termin realizacji: 19  października 2017r. (czwartek),  godz. 16.30– 18.00 

Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38  

Ilość godzin: 2 godziny dydaktyczne 

Koszt:   forma bezpłatna 

 

Wszelkich informacji o spotkaniu udziela sekretariat Ośrodka Doradztwa Metodycznego,                   

ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie tel./fax (76) 838 42 93, e-mail: szkolenia@pcpppidn.eu 

 

 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa nr tel. 76 838 42 93 do 17.10. 2017r. 

 

Dyrektor PCCCiDN 

Barbara Krzywulicz 
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