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Konferencje regionalne programu Erasmus+
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH 
W SZKOŁACH

ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY:

9:00-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-11:35 Sesja plenarna (I piętro, sala Scherzo + Ballada)

10:00-10:15 Powitanie 
Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej
Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

10:15-10:35 Drogi osiągania skuteczności porozumiewania się w języku obcym w Podstawie programowej 
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

10:35-10:55 Nauczanie języków obcych w polskich szkołach – na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych 
dr Marcin Smolik, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

10:55-11:15 Kształcenie dwujęzyczne dzisiaj: od dwujęzyczności do wielojęzyczności 
Aleksandra  Ratuszniak, Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi

11:15-11:35 Kształcenie językowe w Polsce na tle zmian w edukacji językowej w Europie  
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

11:35-11:50 Przerwa kawowa
11:50-13:00 Sesje tematyczne: Zwiększanie efektywności nauczania języków obcych w szkole (I piętro)

11:50-12:20

Sesja 1. Progresja w rozwijaniu kompetencji 
rozumienia ze słuchu (sala Ballada)
dr hab. Bernadeta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu

Sesja 2. Skuteczny nauczyciel, skuteczne nauczanie: 
kilka propozycji metodycznych, jak to osiągnąć  
(sala Scherzo)
dr hab. Dorota Werbińska, Akademia Pomorska w Słupsku

12:20-12:30 Przerwa

12:30-13:00

Sesja 3. Sprawność czytania ze zrozumieniem  
w świetle wymagań egzaminu 8-klasisty (sala Scherzo)
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek, dr Karolina Kotorowicz-
-Jasińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sesja 4. Rozsądna kreatywność w celu zwiększenia 
efektywności nauki języka i utrzymywania 
atrakcyjności lekcji (sala Ballada)
dr Tomasz Róg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Stanisława Staszica w Pile

13:00-14:00 Lunch 
14:00-15:45 Sesje tematyczne: Program eTwinning

14:00-14:45

Sesja 5. Program eTwinning – prezentacja programu 
i przykłady dobrych praktyk (sala Ballada)
Dominika Tokarz, Zespół Programu eTwinning, Fundacja Roz-
woju System Edukacji; Paweł Czapliński, koordynator, Zespół 
Programu eTwinning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Sesja 6. Nowoczesne technologie w nauczaniu 
języków obcych (sala Scherzo)
Małgorzata Knap, Zespół Programu eTwinning, Fundacja Rozwo-
ju Systemu Edukacji; Małgorzata Łaska, nauczyciel, Szkoła Pod-
stawowa nr 114 w Warszawie; Sylwester Zasoński, nauczyciel, 
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

14:45-15:00 Przerwa

15:00-15:45

Sesja 7. Nowoczesne technologie w nauczaniu 
języków obcych (sala Scherzo)
Małgorzata Knap, Zespół Programu eTwinning, Fundacja Rozwo-
ju Systemu Edukacji; Małgorzata Łaska, nauczyciel, Szkoła Pod-
stawowa nr 114 w Warszawie; Sylwester Zasoński, nauczyciel, 
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

Sesja 8. Program eTwinning – prezentacja programu 
i przykłady dobrych praktyk (sala Ballada)
Dominika Tokarz, Zespół Programu eTwinning, Fundacja Roz-
woju System Edukacji; Paweł Czapliński, koordynator, Zespół 
Programu eTwinning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
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Zapraszamy do odwiedzenia 
punktu informacyjnego FRSE

DO KOGO JEST 
SKIEROWANY PROGRAM

EDUKACJA SZKOLNA
www.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna
Z oferty programu mogą skorzystać nauczyciele, uczniowie, członkowie kadry kierowniczej i pozostali pracow-
nicy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz lokalne lub regionalne władze odpowie-
dzialne za oświatę, a także stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje działające w obszarze edukacji.

Program Erasmus+ to możliwości rozwoju dla wszystkich. W ciągu siedmiu lat z jego oferty skorzysta 
w sumie 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tys. instytucji. Do zainteresowanych osób program dociera 
za pośrednictwem organizacji i instytucji realizujących projekty.

SZKOLNICTWO WYŻSZE
www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze
Program Erasmus+ wspiera mobilność zagraniczną studentów, nauczycieli akademickich i pracowników admini-
stracyjnych szkół wyższych oraz specjalistów z przedsiębiorstw. Stwarza też szanse rozwoju uczelniom i innym 
instytucjom działającym w sektorze szkolnictwa wyższego poprzez dofinansowywanie międzyinstytucjonalnych 
projektów współpracy międzynarodowej.

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
www.erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe
Dzięki programowi swoje umiejętności mogą rozwijać uczniowie szkół branżowych i technicznych, osoby w trak-
cie szkolenia zawodowego u pracodawcy, absolwenci do jednego roku po ukończeniu szkoły, nauczyciele, opie-
kunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne 
za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego. W ramach 
partnerstw strategicznych instytucje edukacyjne z partnerami w kraju i za granicą mogą podejmować współpra-
cę na rzecz innowacji lub wymiany dobrych praktyk.

EDUKACJA DOROSŁYCH
www.erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych
Program skierowany jest do organizacji aktywnych w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, takich jak np. 
stowarzyszenia i fundacje, szkoły dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe, instytucje 
kultury, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje publiczne, zakłady penitencjarne, prywatne firmy szkole-
niowe. Z oferty programu może korzystać kadra wspierająca rozwój osób dorosłych i kadra zarządzająca oraz 
dorosłe osoby uczące się z grup docelowych.

MŁODZIEŻ
www.erasmusplus.org.pl/mlodziez
W projektach realizowanych w ramach programu mogą uczestniczyć osoby w wieku od 13 do 30 lat, osoby pra-
cujące z młodzieżą (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy niefor-
malnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty działające 
na rzecz młodzieży (organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, szkoły, firmy edukacyjne).

AKCJE CENTRALNE Erasmus+
www.erasmusplus.org.pl/projekty-centralne
Akcje centralne Erasmus+ to działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej. Są wdra-
żane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Mogą być realizowane w ramach wszystkich trzech akcji kluczowych. Dodat-
kowo można wnioskować do akcji Jean Monnet oraz akcji Sport. Projekty centralne mają za zadanie odpowiadać na 
europejskie priorytety. Promują działania międzysektorowe oraz współpracę z biznesem i rynkiem pracy.



Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
opracowuje i wydaje książki naukowe, raporty 
tematyczne oraz publikacje analityczno ‑badawcze.

Wydawnictwo współpracuje z wybitnymi polskimi 
naukowcami oraz specjalistami zajmującymi się 
różnymi rodzajami edukacji, promuje również pro‑
gram Erasmus+ oraz inne europejskie inicjatywy 
edukacyjne i młodzieżowe. Pod szyldem Wydaw‑
nictwa ukazują się także: publikacje opracowa‑
ne przez Polskie Biuro Eurydice oraz kwartalniki:  
„Języki Obce w Szkole” i „Europa dla Aktywnych”.

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
www.erasmusplus.org.pl
kontakt@erasmusplus.org.pl

FRSE.fb

ErasmusPolska

@ErasmusPlus_PL

Zapraszamy do odwiedzenia 
punktu Wydawnictwa FRSE

eTwinning to program mający na celu rozwijanie kompetencji językowych, 
cyfrowych i międzykulturowych w kreatywny i innowacyjny sposób. Po‑
przez bezpieczne narzędzia online i liczne formy doskonalenia zawodowe‑
go umożliwia nauczycielom oraz uczniom nawiązywanie międzynarodowej 
współpracy w ramach elastycznych, wkomponowanych w program naucza‑
nia projektów.

Otwarta formuła programu umożliwia udział nauczycielom wszystkich przed‑
miotów, pracujących z uczniami w wieku 3‑19 lat, w tym także bibliotekarzom 
szkolnym i pedagogom pracującym w placówkach realizujących obowiązu‑
jącą Podstawę programową. Zarejestrowani w programie nauczyciele mają 
również dostęp do licznych, zróżnicowanych i bezpłatnych form rozwoju za‑
wodowego, np. szkoleń online, konferencji, seminariów i warsztatów.

W Polsce program działa od 2005 roku i zgromadził już niemal 60 tysięcy 
nauczycieli z ponad 16 tysięcy szkół. We współpracy z eTwinnerami z całej 
Europy (i nie tylko) zrealizowali oni już 27 tysięcy projektów.

ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY:


