
 
 

Program warsztatów : Jak motywować uczniów w nauczaniu  

języka obcego? 6-8 czerwca 2018r.  

 

 

 
6 czerwca 2018r. 

12:50 -13:00 
Powitanie, zapoznanie z programem warsztatów 

-mgr inż. Katarzyna Wszeborowska 

13:00 – 14:30 
Efektywne nauczanie języka obcego poprzez aplikacje na smartfony i tablety 

 -mgr Ewa Jagiełło 

14:30 – 15:15     Obiad  

 15:15 – 16:00 
Metody aktywizujące na lekcji języka obcego 

-mgr Ewa Jagiełło 

16:00 – 16:15     Przerwa kawowa  

16:15 – 17:00 
ABeCeDarium lekcji języka obcego – bank sprawdzonych pomysłów 

-mgr Ewa Jagiełło 

17:00 – 18:00      Kolacja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Program warsztatów : Jak motywować uczniów w nauczaniu  

języka obcego? 6-8 czerwca 2018r.  

 
7 czerwca 2018r. 

7:30   -  9:00  Śniadanie   

09:00 – 10:30 

Autoekspresja – krótkie 

przedstawienia i klipy filmowe – 

kreatywność sytuacyjna jako 

motywator interakcji                                                         

– mgr Dorota Karpeta 

Kennenlernrunde, 

Erlebnispädagogik im DaF- Emocje jako 

stymulator uczenia się: dlaczego warto uczyć 

języka bazując na entuzjazmie i pozytywnych 

emocjach. Założenia teoretyczne- warsztatowe 

– mgr Anna Kizeweter 

 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 

Piosenki – kreatywne podejście do 

istniejących utworów muzycznych 

w warstwie tekstu i fonetyki i 

artykulacji                                                     

- mgr Dorota Karpeta 

Integrationsspiele, Koopertionsspiele– 

budujemy zespół, stymulujemy komunikację 

językową i niewerbalną                                                   

– mgr Anna Kizeweter 

12:15 – 12:30  Przerwa kawowa  

12:30 – 14:00  

Boardgames – gry planszowe – 

tworzenie i modyfikowanie 

autorskich gier planszowych                       

- mgr Dorota Karpeta 

Visual thinking- wizualizujemy język, 

myślimy obrazami                                                                                    

– mgr Anna Kizeweter 

14:00 – 15:30 Obiad  

15:30 – 17 :30  Nauczanie przez oprowadzanie –zajęcia terenowe  

17:30 – 18 :30  Kolacja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Program warsztatów : Jak motywować uczniów w nauczaniu  

języka obcego? 6-8 czerwca 2018r.  

 
 

 

8 czerwca 2018r. 

 

7:30   -  9:00  Śniadanie   

09:00 – 10:30 

Pattern poems and stories - 

tworzenie tekstów dla każdego                                                               

- mgr Agnieszka Wróbel 

Kreativ sein-kreativ werden– znaczenie 

rozwoju kreatywności w uczeniu (się) języka. 

Podejście społeczne                                                             

– dr Adriana Pogoda-Kołodziejak 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 

GrammarFun -  gramatyka nie musi 

być nudna                                                                                 

- mgr Agnieszka Wróbel 

Am Anfang war das Wort – wyrażanie myśli od 

słowa do zdania, storytelling, Dobble, 

quartettIcebreaker- kilka sprawdzonych 

pomysłów                                                                                                 

– dr Adriana Pogoda-Kołodziejak 

12:15 – 12:30  Przerwa kawowa  

12:30 – 14:00  

Language at play – humor językowy 

jako forma przekazu treści 

językowych                                                     

- mgr Agnieszka Wróbel 

Piosenka – moje, twoje nasze emocje    oraz 

faza ewaluacji - refleksja jako metoda na 

powtórzenie i wzmocnienie grupy                                                                                    

– dr Adriana Pogoda-Kołodziejak 

 

14:00 – 15:00 Obiad  

 

Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów:  

mgr inż. Katarzyna Wszeborowska 

k.wszeborowska@kcer.pl 

tel. kom.: 609 661 154 


