Konferencja Metodyczna
Nauczycieli Polonijnych w krajach Beneluksu
COMBLAIN-LA-TOUR, 21-22 LISTOPADA 2015r.

PROGRAM KONFERENCJI
Sobota, 21 listopada

9:00-9:30

Inauguracja Konferencji:
Powitanie uczestników oraz zaproszonych gości:
 Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii – Barbara Wojda
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP

9:30-10:15
10:15-11:00

Oświata polonijna w Belgii i Holandii – stan i perspektywy, Liderzy
Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOM)
Prezentacja oferty edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej – Olga
Tumińska

11:00-11:15

Przerwa kawowa

11:15-12:15

Wykład inauguracyjny: Dwujęzyczność, dwukulturowość budowanie obrazu rzeczywistości. - dr Elżbieta Ławczys,
językoznawca, logopeda

12:15-13:30

Relacja z dzieckiem dwujęzycznym. Jak ją budować, jak ją
utrzymać? dr Faustyna Mounis, psycholog

13:30-14:30

Obiad

14:30-16:30

Techniki wspierające budowanie systemu języka polskiego programowanie języka polskiego i prowadzenie dzienniczka
wydarzeń - dr Elżbieta Ławczys, językoznawca, logopeda

16:30-16:45

Przerwa kawowa

16:45-17.30

Wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci dwujęzycznych,
metody wspierania dwujęzyczności – dr Faustyna Mounis,
psycholog (do udziału zapraszamy również rodziców)

17.30-18.45

Emocje w języku, język w emocjach: warsztaty dr Elżbieta Ławczys,
dr Faustyna Mounis (praca w grupach)
Kolacja

19:00

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania:
„Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży”

Niedziela, 22 listopada
7:00-9:00

Śniadanie

9:00-10:30

Warsztaty praktyczne (w tym zajęcia ruchowe, zalecamy, aby
uczestnicy mieli wygodne ubranie oraz obuwie): „Metody
aktywizujące w pracy nauczyciela polskiej szkoły” – Lucyna
Bzowska

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-13:00

Warsztaty praktyczne (w tym zajęcia ruchowe, zalecamy, aby
uczestnicy mieli wygodne ubranie oraz obuwie): „Metody
aktywizujące w pracy nauczyciela polskiej szkoły”

13:00-14:00

Obiad

14:00-16:00

Historia Polski w symbolach. Wykorzystanie gry „ZnajZnak” na
lekcjach języka polskiego i historii – Olga Tumińska, Biuro Edukacji
Publicznej IPN.

16:00-16:30

Podsumowanie Konferencji, wręczenie certyfikatów, ewaluacja

* Organizatorzy informują o możliwości zmiany programu

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania:
„Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży”

