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UCZ SIĘ I CZYTAJ W RÓŻNYCH JĘZYKACH - WYBRANE ASPEKTY CLIL. 

DATA:  12 .10.2016     MIEJSCE:  GE OPAR K KIELCE,  UL .  DALE SZ YC KA  21  

PROGRAM KONFERENCJI  

12.30 - 13.00 – Rejestracja 

13.00  - 13.10 – otwarcie konferencji dyr. J. Wołowiec ŚCDN 

13.10 – 13.20 -  Powitanie uczestników – M. Poros, przedstawiciel Geoparku Kielce 

13.20 – 14.05 – dr. M. Łodej  

Temat: Content-language skills for the prospective CLIL teacher. 

dr. Monika Łodej is an Assistant Professor of Applied Linguistics at the Institute of  Modern Languages at 
the Pedagogical University of Cracow. Her main research interests are dyslexia in English as a foreign 
language, bilingual education, and TESOL. She holds a teacher trainer certificate from the University of 
Edinburgh. In addition to her academic role, Dr Łodej has teaching qualifications for Poland and the 
United Kingdom (QTS). She worked as a primary school teacher in London. She serves as a content editor 
for Pearson and adapts course books to the needs of dyslexic students. She is the author of  "Dyslexia in 
First and Foreign Language Learning: A Cross-Linguistic Approach" published by Cambridge Scholars 
Publishing. 

14.10 – 14.55  - mgr Marta Kwiatek 

Temat: Literary content in the foreign language classroom - towards principled 

instructional practice. 

mgr Marta Kwiatek - absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie, gdzie od 2012 roku pełni funkcję asystenta w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka 
Angielskiego. Prowadzi zajęcia głównie z zakresu różnych aspektów dydaktyki nauczania języków obcych 
na wszystkich etapach edukacyjnych, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie tekstów literackich  
w edukacji oraz testowanie. Specjalizuje się w badaniach nad zintegrowanym doskonaleniem umiejętności 
pisania i rozumienia tekstu czytanego z użyciem tekstów narracyjnych i ekspozycyjnych. Jednocześnie 
pracuje jako nauczyciel dyplomowany języka angielskiego w IX LO im. Mikołaja Kopernika  
w Lublinie, oraz wychowawca zespołu klasowego w hiszpańskiej sekcji dwujęzycznej, stale współpracując 
z nauczycielami języka hiszpańskiego. Dodatkowo po otrzymaniu wpisu do ewidencji OKE w Krakowie 
pełni funkcję egzaminatora egzaminu maturalnego jako członek zespołu dla województwa lubelskiego 
oceniający arkusze na poziomie rozszerzonym. 

15.00 – 15.45 – BILINGUIS Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności 

Temat: To CLIL or not to CLIL? - edukacja dwujęzyczna w polskiej szkole.  

Artur Stępniak - przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności BILINGUIS, dyrektor 
Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zamościu, pracownik i doktorant Instytutu Filologii 
Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeden z prekursorów i największych entuzjastów we 
wprowadzaniu edukacji dwujęzycznej w polskich szkołach - zarówno w teorii, jak i w praktyce. 

Agnieszka Macek - założyciel i współwłaściciel Smart School Sp. z o.o., organu prowadzącego Szkoły 
Dwujęzyczne w Zamościu i Warszawie. Założyciel placówek edukacyjnych w Łodzi i Białymstoku. 
Nauczyciel, pasjonat innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i organizacyjnych w polskiej oświacie. 

15.45 – 16.00 – Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności  


