
                                                                                                                
 

PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  

PRZEZNACZONEJ DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH 

 

 

Czas realizacji:  

rok szkolny 2017/2018 

 

Cele sieci: 

- wymiana doświadczeń miedzy uczestnikami, 

- poszerzanie kompetencji uczestników, 

- dzielenie się dobrymi praktykami. 

 

Osoba prowadząca: 

- Ewelina Tołopiło – koordynator sieci 

 

Zadania  koordynatora sieci: 

- rekrutacja uczestników do pracy w sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonej  dla 

nauczycieli języków obcych różnych poziomów edukacyjnych, 

- diagnoza potrzeb uczestników sieci, 

- opracowanie planu pracy sieci, 

- nawiązanie współpracy z podmiotami  trenerami, szkoleniowcami, wydawnictwami językowymi itp. 

- opracowanie sprawozdania z pracy sieci. 

Myśl przewodnia sieci:  
 

JAK TESTOWAĆ, ŻEBY NIE ZWARIOWAĆ 
 

Temat spotkania  Cele spotkania Forma realizacji  Termin 

realizacji  

1.LEKCJA OTWARTA - lekcja pokazowa: wykorzystanie 

technik komunikacyjnych na lekcjach 

j. angielskiego. 

lekcja otwarta grudzień 

2017r. 

2. SPOTKANIE SIECI 

WSPÓŁPRACY I 

SAMOKSZTAŁCENIA 

DZIAŁAJĄCYCH 

PRZY PCPPPIDN  

W GŁOGOWIE W 

ROKU SZKOLNYM 

2017/2018 

 

- przeprowadzenie warsztatu 

diagnostycznego  i określenie potrzeb 

nauczycieli języków obcych różnych 

poziomów edukacyjnych; 

- przeprowadzenie warsztatów pt. 

Drobne testowanie 

warsztaty 

 

prowadząca: 

Ewelina Tołopiło, 

 

 

 

Warsztaty 

(FORMA 

BEZPŁATNA) 

styczeń 

2018 r. 

3. EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY I 

 WARSZTATY 

(FORMA 

luty-

marzec 
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REALIZOWANIE 

NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

- przedstawienie przykładowych 

zadań egzaminacyjnych i sposobów 

realizowania i monitorowania NPP 

 

 

PŁATNA) 

 

Prowadząca: 

Ewelina Tołopiło 

 

 

 

 

2018 

 

 

4.  APLIKACJE W 

PRAKTYCE 

 

 

- zajęcia pokazowe z wykorzystaniem 

aplikacji komputerowych i 

internetowych 

- prezentacja ww. narzędzi jako 

środka aktywizującego;  

Zajęcia pokazowe 

(FORMA 

BEZPŁATNA) 

Prowadzące: 

Alicja Filipiak, 

Ewelina Tołopiło 

 

 

 

kwiecień 

2018  

 

 

5. PODSUMOWANIE  

ROCZNEJ PRACY 

SIECI  

 

- ocena stopnia realizacji celów, 

- indywidualna refleksja rozwojowa, 

- wypracowanie wniosków do dalszej 

pracy w roku szkolnym 2018/2019; 

 

 

Konferencja 

metodyczna  

(FORMA 

BEZPŁATNA) 

Prowadząca: 

Ewelina Tołopiło 

 czerwiec 

2018 

 

 

Plan pracy sieci może ulec zmianie po pierwszym spotkaniu uczestników i przeprowadzeniu badania 

potrzeb nauczycieli.  Tematyka szkoleń zostanie dopasowana ściśle do wyników badania. 

 

 

 

 

Głogów, 20.09.2017r.                                                                                              mgr Ewelina Tołopiło 

 

 

 

 

 

 

 


