
Toruń, 27 sierpnia 2017 r. 

ZAPROSZENIE 

DLA NAUCZYCIELI  

UCZĄCYCH PRZEDMIOTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM  

W ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH W: 

 SZKOLE PODSTAWOWEJ (klasy VII od września 2017r.) 

 GIMNAZJUM   

 SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ   

 
SOP Oświatowiec Toruń zaprasza do udziału w anglojęzycznych warsztatach metodycznych 

Bilingual education – best practices 

TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2017, SOBOTA 

 

                         PATRONAT 

                                European Association of Geographers EUROGEO 

 

PROWADZĄCA WARSZTATY 

 Aleksandra Zaparucha – SOP Oświatowiec Toruń 

UCZESTNICY WARSZTATÓW 

 nauczyciele ze szkół z oddziałami dwujęzycznymi uczący przedmiotów w języku angielskim 

CELE WARSZTATÓW 

 prezentacja najlepszych praktyk w nauczaniu w oddziałach dwujęzycznych 

 wymiana doświadczeń oraz prezentacja pomysłów dotyczących nauczania dwujęzycznego 

 zintegrowanie środowiska nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych.  



 

 

JĘZYK WARSZTATÓW 

Językiem Warsztatów jest język angielski. 

 

CZAS i MIEJSCE WARSZTATÓW 

30 września 2017 r., sobota, godz. 1000–1500 

sala konferencyjna Hotelu Uniwersyteckiego, ul. Szosa Chełmińska 83A, Toruń 

 

REJESTRACJA 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać faxem (56 622 52 71), mailem (marcin.stark@sop.torun.pl) 

lub pocztą na adres SOP Oświatowiec Toruń do 27 września 2017 r. Liczba miejsc ograniczona. 

OPŁATA WARSZTATOWA 

Opłata za udział w Warsztatach wynosi 99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). 

Wpłaty należy dokonać do 27 września 2017 r. przelewem bankowym na konto: 

SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.,   BOŚ S.A. O/Toruń    84 1540 1304 2035 8901 6703 0001 

W tytule zapłaty prosimy wpisać: Warsztaty TORUŃ 2017 

 
PROGRAM WARSZTATÓW 

 

SOBOTA, 30 września 2017  

1000–1130 Warsztaty 
10 parameters of a successful CLIL lesson 
Planning a successful CLIL lesson is a serious undertaking. This session will 
look at the parameters helping teachers find best balance between the 
language, subject content and lesson procedure.             

1130–1140 Przerwa kawowa  

1140–1310 Warsztaty 

Exploring songs and jazz chants for CLIL  
Carefully selected and prepared songs and jazz chants will help attract       
your students’ attention, at the same time helping them learn new   
vocabulary and content. This session will explore some of the YouTube 
resources available to CLIL teachers.    

1310–1320 Przerwa kawowa 

1320–1450 Warsztaty 

Adapting online resources for CLIL   
As the Internet offers a continuously growing amount of materials,         
finding good CLIL sources becomes a time-consuming issue. This session      
will explore some of the useful websites and show the ways of adapting           
their content to your students’ needs.              

1450–1500 Wręczenie zaświadczeń i uwagi końcowe 

 
 

                                                      Serdecznie zapraszamy!                                     
 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Sekretarz Warsztatów 

 
mgr Marcin Stark 

marcin.stark@sop.torun.pl                                                                                                                                                     



Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Bilingual education – best practices 

BILINGUAL EUROGEO WORKSHOP, Toruń, 30 września 2017 r. 
 

Ostateczny termin rejestracji – 27 września 2017 r. 
 

     * zaznacz przez zakreślenie   
 
 
 

...................................................................................................................                                                                                                                                                                                     .............................................................................................................................. 
  

    Pieczątka szkoły                                                                                                                 Czytelny podpis uczestnika 

Dane osobowe uczestnika: 

Imię i nazwisko      

Nazwa i adres szkoły  

Adres do korespondencji  

Telefon kontaktowy    

E-mail  

Nauczany przedmiot w jęz. angielskim  

Płatność za udział  
w Warsztatach  tylko 
przelewem bankowym 

Kwota 99,00 zł  (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) 

Nr konta BOŚ S.A. O/Toruń 84 1540 1304 2035 8901 6703 0001 

Warunki rezygnacji :  

Rezygnacja może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej (faxem lub mailem) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem 
warsztatów metodycznych. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych 
w wysokości 100%. Nieobecność na warsztatach nie uprawnia do otrzymania zwrotu opłaty konferencyjnej. 

Dane do faktury: 

Nazwa szkoły lub imię i nazwisko (jeżeli 
faktura ma być wystawiona na osobę fizyczną) 

 

Ulica  Kod  Miasto  

NIP  Tel./fax  

Zapoznałam/em się i akceptuję warunki uczestnictwa w Warsztatach *  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o. do celów 
informacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osoobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) * 

 

 


