
  

Wydawnictwo Macmillan Education, 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu 

Starosta Powiatu Wągrowieckiego, 

Burmistrz Miasta Wągrowiec 

zapraszają na: 

II Spotkanie Środowiskowe Nauczycieli Języków Obcych 

„Praca nauczyciela języka obcego z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 

PROGRAM KONFERENCJI 

21 października (piątek) 

 

8:00 - 8:30 Rejestracja uczestników 
(II PIĘTRO, AULA) 

8:30 Uroczyste powitanie 
(II PIĘTRO, AULA) 

8:40 Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej – Informacja n/t możliwości korzystania z programu Comenius 

– Kinga Wójcik – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu 

 
 

 Sesja dla nauczycieli języka angielskiego: Sesja dla nauczycieli języka niemieckiego: 
 (II PIĘTRO, AULA) (ŚWIETLICA, I PIĘTRO)  

8:50 - 10:30 

  

Error no terror, or: which mistakes are (not) 
worth correcting, and why. – Dr Grzegorz 
Śpiewak, Macmillan Education 

Deutsch ist cool und genial! Deutsch ist 
international. – Oferta wydawnictwa Lektorklett  
z języka niemieckiego na miarę naszych czasów – 

Piotr Bizukojć, Lektorklett 
Nowa podstawa programowa, a nowa seria 
"Expedition Deutsch" – Danuta Kin, PWN 

10:30 - 11:00 Przerwa 

  

 

11.00 - 12.45 Dziecko z zaburzeniami uwagi i uczenia się na lekcji języka obcego – problem czy wyzwanie? –  
Uczeń z problemami rozwojowymi na lekcjach języka obcego. Specyfika funkcjonowania ucznia  
z zaburzeniami uwagi, zaburzeniami uczenia się czy problemami emocjonalnymi. – Dr Hanna Kubiak 
(II PIĘTRO, AULA) 

12:45 - 13:30 Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami uczenia się. – Grażyna Torzewska i Urszula 

Meller, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu 
(II PIĘTRO, AULA) 

13:30 - 14:00 Garść refleksji praktyka. – Barbara Cieszewska – nauczyciel j. angielskiego w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Wągrowcu 
(II PIĘTRO, AULA) 

14:00 - 14:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
(II PIĘTRO, AULA) 

 

W trakcie konferencji będzie możliwość zapoznania się materiałami dydaktycznymi proponowanymi przez 

wydawnictwa językowe, a także zakupu w Księgarni Językowej Omnibus książek z 20% rabatem 

konferencyjnym. Uczestnicy konferencji otrzymają w materiałach konferencyjnych m.in. certyfikat uczestnictwa. 

 

REJESTRACJA 

Rejestrację uczestników konferencji prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wągrowcu. Do dnia 12.10.2011 

należy przesłać imię i nazwisko oraz adres szkoły, w której Pani/Pan uczy na adres zsz2wagr@wp.pl, lub przekazać 

informację telefonicznie pod numerem 67 262 03  47. 

 

 

mailto:zsz2wagr@wp.pl


TRENERZY 

 

Dr Grzegorz Śpiewak  – Head ELT Consultant for Macmillan Education Polska, former lecturer and deputy 
director for Practical English Teaching at the Institute of English Studies of Warsaw 

University, currently a tutor at ON-LINE MA TESOL Programme at New School, New York. 
A highly experienced teacher, teacher trainer, EFL materials writer. Member of IATEFL PL 

Past Presidents Honorary Committee. 

 
Any English classroom is a world of errors. Making errors is one thing that virtually any 
student can do well, regardless of their current language level, age group, or (lack of) 
motivation to study… But are all those errors equally worthy of language teacher’s 
attention? Which ones are likely to cause serious problems beyond the classroom? Are 
these the same ones we are used to correcting?? 

 

Dr Hanna Kubiak  – adiunkt w Zakładzie Psychopatologii Dziecka na Wydziale Studiów Edukacyjnych na 

UAM w Poznaniu, interesuje się zaburzeniami w rozwoju, a szczególnie nadpobudliwością 

psychoruchową, zaburzeniami emocjonalnymi, niepełnosprawnością ruchową, 

problematyką relacji wewnątrzrodzinnych w rodzinach z dziećmi z zaburzeniami  

w rozwoju, a także zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą wczesną interwencją. 

Prowadzi zajęcia w szkołach, ośrodkach metodycznych i innych instytucjach 

edukacyjnych, terapeutycznych. 


