
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Starosta Wągrowiecki, Burmistrz Miasta Wągrowiec, Wójt Gminy 
Wągrowiec, Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu  

oraz Wydawnictwo Macmillan serdecznie zapraszają na: 

VIII Spotkanie Środowiskowe Nauczycieli w Wągrowcu 

 

17 listopada 2017 

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu 

PROGRAM: 

8.00 – 8.30     Rejestracja (hol, II piętro) 

8.30 – 8.45     Powitanie  

8.45 – 9.55     Sesja dla wszystkich 

 
Egzamin 8-klasisty. Co naprawdę kryje Informator CKE  – dr Grzegorz Śpiewak 

Co innego z natury ogólna nowa podstawa programowa, a co innego (właśnie opublikowany) „Informator o egzaminie 
ósmoklasisty”! Mamy główne założenia, podział i wagę poszczególnych części, zakres struktur, kryteria oceniania i przede 
wszystkim mnóstwo zadań modelowych. Na nich skupię się najbardziej, bo pokazują, co tak naprawdę w trawie piszczy, jakie 
nowe umiejętności językowe będą zdającemu niezbędne i gdzie kryją się prawdziwe wyzwania, i dla uczniów i dla nas samych,  
w procesie przygotowania do tego nowego egzaminu. Jeśli czas pozwoli, zastanowimy się wspólnie nad tym, co z tych wszystkich 
nowych faktów wynika dla nas już teraz, jak zrewidować swoje priorytety, na czym się skoncentrować i z jakich materiałów 
skorzystać.   

  9.55 – 10.15   Przerwa 

10.15 – 11.30   Sesje równoległe: 
 
10.15 – 11.30   Nauczyciele języka angielskiego  
(Aula) 
 

 

 

 

 

 

dr Grzegorz 
Śpiewak 

Grzegorz Śpiewak holds a double MA 

in English & Linguistics (University  
of Essex, UK and University of 
Warsaw) and a PhD in Linguistics 

(University of Warsaw 2000). He has 
been a lecturer at the institute of 
English Studies, University of Warsaw 

since 1992, Head ELT Consultant for 
Macmillan Polska, teacher trainer, 
methodology adviser, ELT materials' 

writer, former president of IATEFL-
Poland, founder and president of DOS-
Teacher Training Solutions. 

 
 
The new science of effectiveness: from theory straight 
into great classroom  practice 
 
We are under growing pressure to deliver results – but how 
can we know which of our techniques and strategies actually 
work (and which don’t, despite popular beliefs)? Well, as a 
matter of fact, we can – and that’s where this session comes 
in. My intention is to share with you some stunning results of 
recent research into effectiveness – be prepared to have some 
of your beliefs shaken (mine were, when I learnt what I am 
about to pass on to you …)!  But of course the point is not to 
stop at reviewing theory, but head straight behind classroom 
doors, to see how these new insights can be turned into 
super-effective in-class activities, so that your lessons can 
have a real impact on your learners. Canyouafford to miss all 
of this?! 

10.15 – 11.45Nauczyciele języka niemieckiego 
(sala 201) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Ksenia 

Herbst-Buchwald 

Ksenia Herbst-Buchwald mgr lingwistyki 

stosowanej, od 11 lat nauczyciel języka 
niemieckiego w Zespole Szkół nr 2 w 
Poznaniu. Doradca metodyczny 

nauczycieli języka niemieckiego szkół 
podstawowych oraz gimnazjów w ODN  
w Poznaniu. Od  4  lat ekspert programu 

DELFORT w regionie Wielkopolski – 
Ogólnopolskiego Projektu Doskonalenia 
Nauczycieli Języka Niemieckiego z 

ramienia ORE oraz Goethe Institut. 
CzłonekzarządupoznańskiegoOddziału 
PSNJN. 

 

 
Hören mal anders – mit Podcasts im Deutschunterricht 
arbeiten  
 
Sprech- und Hörübungen sollen heutzutage stärker in den 
Fremdsprachenunterricht integriert werden. So können die 
Lernenden ihre Hemmungen vor dem Sprechen abbauen und 
sich auf das freie Sprechen vorbereiten. Als eine gute Vorstufe 
zum freien Sprechen eignen sich die Podcasts (Hördateien, die 
über das Internet zu beziehen sind) sehr gut. Der Workshop 
richtet sich an alle Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, die 
über Podcasts mehr erfahren und sie im Unterricht bewusst 
einsetzen wollen.  
Im Workshop: 
• tauschen wir Erfahrungen aus, wo man interessante Podcasts 
finden kann; 
• lernen wir kennen und probieren kostenlose Podcasts für den 
Fremdsprachenunterricht aus; 
• überlegen wir gemeinsam, wie der Einsatz von Podcasts Lehr- 
und Lernprozesse effektiv unterstützen kann.  



11.30 – 12.00   Przerwa kawowa 

12.00 – 14.45   Sesja dla wszystkich  

Wojciech Barczak – absolwent wydziału prawa i administracji UAM w Poznaniu. Od 1995r radca prawny prowadzący własną Kancelarię, 
obsługującą w szczególności jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty gospodarcze. W latach 1998 – 2009 etatowy członek 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Od 2010r. współpracuje ściśle z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Zastępca Rzecznika 
Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. 

Odpowiedzialność prawna nauczycieli 

W czasie sesji Prowadzący omówi problematykę dotyczącą zakresu odpowiedzialności prawnej nauczycieli oraz ostatnich  zmian w 
prawie oświatowym; przewidziany jest również czas na dyskusję. 

14.50Podsumowanie i zamknięcie spotkania. 

REJESTRACJA 
Rejestrację uczestników konferencji prowadzi Zespół Szkół w Wągrowcu. Do dnia 12.11.2017 należy zarejestrować się poprzez formularz 

zgłoszeniowy na stronie internetowej szkoły zsp2wagrowiec.pl, 

 

 

 

  

 

http://zsp2wagrowiec.pl/

