Toruń, styczeń 2020 r.

WROCŁAW

ZAPROSZENIE
DLA NAUCZYCIELI
UCZĄCYCH PRZEDMIOTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM
W ODDZIAŁACH DWUJĘZYCZNYCH W:
 SZKOLE PODSTAWOWEJ
 SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ
SOP Oświatowiec Toruń zaprasza do udziału w anglojęzycznych warsztatach metodycznych

Focus on CLIL: from theory to practice
WROCŁAW, 7 MARCA 2020, 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
7 marca 2020 r., sobota, godz. 1030–1530
Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, ul. Racławicka 101
I piętro, sala nr 202 (teatralna)
REJESTRACJA
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem (marcin.stark@sop.torun.pl), faxem (56 622 52 71),
lub pocztą na adres SOP Oświatowiec Toruń do 29 lutego 2020 r. Liczba miejsc ograniczona.
OPŁATA WARSZTATOWA
Opłata za udział w Warsztatach wynosi 119 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych 00/100).
Wpłaty należy dokonać w terminie do 29 lutego 2020 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 WROCŁAW 2020
PROGRAM WARSZTATÓW

SOBOTA, 7 MARCA 2020
Standing on the giants’ shoulders: theories behind CLIL
1030–1200

1200–1210

CLIL has not been developed from scratch. On the contrary, its theoreticians drew from ample
studies carried out in other fields of general education and language learning. This workshop will
offer a brief look at three such theories: constructivism, bilingualism and second language
acquisition (SLA). In this process you will learn and reflect on useful CLIL procedures and
techniques: KWL table, jigsaw reading, peer-to-peer learning, negotiation of meaning,
personalising knowledge and mind-mapping.

Przerwa kawowa
Supporting writing: from words to sentences to texts

1210–1340
1340–1350

According to the SLA Theory, language learners are better at listening and reading (receptive
skills) than at speaking and writing (productive skills). That is why supporting lang uage
production is crucial in CLIL. In this session we will look at the ways of supporting writing. In
doing so, you will be able to practise and reflect on the use of sentence stems and model texts,
gap filling and multiple-choice exercises as well as substitution tables.

Przerwa kawowa
Planning a CLIL lesson: the trilogy of concept, language and procedure

1350–1520
1520–1530

The C in CLIL refers to content. As such, it can be dissected into three dimensions: concepts, such as
a frog life cycle or exothermic reactions; language with subject-specific vocabulary playing a leading
role; as well as procedures which connect concepts with language by offering ‘the how’ of a CLIL
activity. In this session we will look at the examples of these three dimensions and reflect on the
need to tune them appropriately to the students’ needs and abilities.

Wręczenie zaświadczeń i uwagi końcowe

* Uwaga. Pierwszych 30 uczestników (wg daty zgłoszenia) otrzyma bezpłatnie album anglojęzyczny On the Vistula.

Serdecznie zapraszamy!

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Focus on CLIL: from theory to practice
BILINGUAL EUROGEO WORKSHOP, Wrocław, 7 marca 2020 r.
Rejestracja: marcin.stark@sop.torun.pl lub faksem 56 622-52-71 Ostateczny termin – 29 lutego 2020 r.
I.DANE 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

119,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych 00/100)

Nr konta

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

* Jeżeli faktura ma być wystawiona na firmę lub szkołę, prosimy, aby nie dokonywać wpłat z konta prywatnego.
II.DANE DO FAKTURY:
Nabywca ( np . g m i n a, m ia s to ):
Ulica

Kod

NIP

Tel./fax

Miasto

Odbi orca ( n p. szk oł a):
Ulica

Kod

NIP

Tel/fax

Miasto

III.WARUNKI REZYGNACJI :
Rezygnacja z udziału w warsztatach może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej (faxem lub mailem) najpóźniej na 7 dni
przed rozpoczęciem warsztatów. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów
organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na warsztatach nie uprawnia do otrzymani a zwrotu opłaty konferencyjnej.
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 związanych
z realizacją Warsztatów, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.*



* zaznacz przez zakreślenie 

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

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

Pieczątka szkoły

Czytelny podpis uczestnika

