
  

 

 
W otwartej Europie wszystkie języki są ważne 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie 

stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.  Numer 

projektu: 2015-1-IT02-KA201-015407 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy na SZKOLENIE na temat wielojęzyczności i wielokulturowości.  

 

Społeczna Akademia Nauk zaprasza na szkolenie, które pozwoli Wam poznać nowe 

metody pracy nad wielojęzycznością i wielokulturowością w edukacji szkolnej.  

 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi zaprasza do udziału w szkoleniu pilotażowym projektu UE 

pt: VALUE: w otwartej Europie wszystkie języki są ważne.  

Projekt Value ma na celu wspieranie szkół i uczniów w pracy w środowisku wielojęzycznym i 

wielokulturowym, oferując nowe metody i praktyki.   
 

Szkolenie będzie się składać z 5 modułów i obejmować następujące zagadnienia:  

1. Systemy Pisma i Rodziny Językowe  

2. Język ojczysty , Drugi Język i Dwujęzyczność 

3. Elementy psycholingwistyki 

4. Postawa promująca wielojęzyczność i dydaktyka wielojęzyczności  

5. Instrumenty i zasoby do wprowadzania edukacji wielojęzycznej do szkolnych 

programów nauczania  

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają również zestaw scenariuszy ćwiczeń, które 

mogą być wykorzystane na lekcjach w szkołach.  

 

Pilotaż rozpocznie się od spotkania/seminarium (face-to-face) poświęconego 

wielojęzyczności i wielokulturowości w edukacji oraz prezentacji narzędzia on-line, na 

którym znajduje się pakiet szkoleniowy dla nauczycieli.  

Kolejna część szkolenia będzie miała formę kursu on-line, realizowanego w oparciu o 

platformę e-learningowa. 
 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, edukatorów, osób promujących wielojęzyczność                           

i wielokulturowość w szkole, lektorów języków obcych. 
  

Pierwsze spotkanie planowane jest na 14 marca 2017, w godz. 10-14 w siedzibie SAN w 

Łodzi, ul. Kilińskiego 98. 

Następnie uczestnicy pracują samodzielnie z wykorzystaniem narzędzi on-line przy 

wirtualnym wsparciu mentora.   
 

Szkolenie będzie trwało ok. 6 tygodni. 

Oceny Modułów on-line należy dokonać do 30 kwietnia 2017 r.  

Na początku maja 2017r. planujemy krótkie spotkanie podsumowujące, podczas którego 

uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie międzynarodowym.  
 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: 

mkurzawa@san.edu.pl 

jszczecinska@san.edu.pl 

lub telefonicznie: 42/664 66 68; 42/632 04 80 
Koszty podróży pokrywa uczestnik.  


