
   

 
Z A P R O S Z E N I E  

 

PWN zaprasza nauczycieli języka francuskiego  

w szkołach ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną 

 

w Katowicach, 16 marca 2019 roku 

Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b,  

w godzinach 10.30–13.00. 

 

 

Zasięgnij języka w PWN 

 – konferencja metodyczna  

dla nauczycieli języka francuskiego 

 
 

 

Program: 

10:30–11:45 dr Sébastien Ducourtioux 

Modifier les pratiques de classe : la classe inversée 

 

Actuellement, la majorité des enseignants pratique l’idée d’un cours magistral où l’élève lit les 

éléments du manuel, fait des exercices et écoute l’enseignant qui explique les points de langue 

ou de grammaire. Le résultat est que l’enseignant met beaucoup d’énergie durant son cours. 

Le rôle des manuels est souvent de « remplir l’espace » : donner suffisamment de matériaux 

et exercices à accomplir pendant le temps de classe à des élèves trop souvent réduits à la 

passivité. Si certains utilisent déjà en partie des petites tâches à réaliser, les enseignants ont 

souvent peur de trop bouger les habitudes en raison des objectifs du programme à atteindre. 

Le manuel Exploits permet de pratiquer en partie une autre philosophie de classe : la classe 

inversée. 

Pendant notre conférence, nous allons vous en expliquer les principes fondamentaux et les 

avantages mais aussi les difficultés, avant de montrer quelques exemples possibles 

d’application en classe avec Exploits avec la classe inversée et également les tâches associées. 

 

dr Sébastien Ducourtioux – wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Języków 

Romańskich UW. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną, jest 

przewodniczącym komisji egzaminacyjnej z języka francuskiego w Radzie 

Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW oraz egzaminatorem 

i trenerem egzaminatorów DELF. Pasjonat nowych technologii, zajmuje się  

e-learningiem, stroną internetową i mediami społecznościowymi. 

 

11:45–12:00  Przerwa kawowa 

 

 

 



   

12:00–13:00 dr Karolina Wawrzonek  

Le nouveau curriculum, nouveaux élèves, nouveaux défis ; Exploits – 

un manuel qui répond aux besoins de la génération C. 

 

Pendant la conférence nous vous parlerons des éléments du manuel qui suscitent déjà un 

grand intérêt auprès des enseignants : la partie phonétique et la partie grammaire munies de 

commentaires préparés pour les élèves polonais, les commentaires sur les réalités 

francophones et les sections additionnelles. Nous vous montrerons aussi comment utiliser ces 

sections pour faciliter la coopération des élèves débutants avec ceux qui continuent leur 

apprentissage après les classes 7 et 8. 

 

dr Karolina Wawrzonek – od 17 lat lektorka języka francuskiego na wszystkich 

poziomach nauczania, egzaminatorka DELF, Olimpiady Języka Francuskiego, pracująca 

ze studentami przygotowującymi się do zawodu nauczyciela języka francuskiego.  

Autorka rozprawy doktorskiej dotyczącej poradników nauczyciela towarzyszących 

podręcznikom do nauki języka francuskiego. 

 

 

 

 
                      

 

 

Prosimy o potwierdzenie obecności (rejestrację) do 15.03.2019 r.: 

na stronie: wszpwn.pl/konferencje           e-mailem: bok@wszpwn.com.pl           telefonicznie: 22 69 54 800 

 

 

Podczas rejestracji prosimy podać: 

datę i miejsce konferencji, nauczany przedmiot,  

imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail,  

nazwę i adres szkoły. 
 

 

W trakcie konferencji uczestnicy otrzymają 

materiały konferencyjne  

oraz certyfikat uczestnictwa. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc 

jest ograniczona. Decyduje kolejność  

zapisów na każdą sesję. 

 

 

PWN Wydawnictwo Szkolne     www.wszpwn.pl 

http://www.wszpwn.pl/

