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Akademie i konferencje

KONFERENCJE

Kapelusze Lektora 
XI edycja
Praktyczne i inspirujące warsztaty meto-
dyczno-psychologiczne zainspirowane teorią 
sześciu kapeluszy Edwarda de Bono, pro-
wadzone przez wybitnych trenerów PASE 
i metodyków wiodących szkół językowych 
w Polsce
październik 2017 r. – styczeń 2018 r.

WIĘCEJ INFORMACJI:  
www.kapeluszelektora.pase.pl

KONFERENCJE

Konferencje Germanistów  
i Romanistów
Konferencje promujące naukę j. francuskie-
go i niemieckiego, umożliwiające nauczy-
cielom tych języków zapoznanie się z naj-
nowszymi trendami w glottodydaktyce. 
Warszawa, listopad 2017 r.

WIĘCEJ INFORMACJI: www.pase.pl

KURS

Akademia Coacha 
Językowego
START | 27 maja 2017 r. 
KONIEC | 10 listopada 2017 r.

6-modułowy kurs dla lektorów i nauczycieli 
języków obcych pragnących rozwinąć swo-
je trenerskie umiejętności i nauczyć się, jak 
uczyć języków efektywniej, nowocześniej 
i ciekawiej. Tematy zajęć obejmują takie 
zagadnienia, jak: komunikacja i elementy co-
achingu, proces grupowy, trudny uczestnik, 
metody aktywizujące, nowoczesne technolo-
gie, neurodydaktyka.

Więcej informacji o akademiach, warunki uczestnictwa i szczegółowy harmonogram 
na stronie: www.pase.pl. Zapisy na akademie pod adresem mailowym: akademie@pase.pl

WARSZTATY 

Akademia Metodyka
START | 27 maja 2017 r. 
KONIEC | 10 listopada 2017 r.

Półroczny cykl dwudniowych warsztatów, 
rozwijających umiejętności niezbędne w pra-
cy metodyka w szkole językowej, skierowany 
do doświadczonych metodyków, jak również 
lektorów aktywnie pracujących w zawodzie 
minimum 5 lat.



Akademia Young Learners
III edycja

Warunki uczestnictwa w Akademii Young Learners oraz dokładny  
jej harmonogram na stronie: www.pase.pl. Zapisy na Akademię Young Learners  

pod adresem mailowym: akademie@pase.pl

Akademia Young Learners to cztery weekendowe spotkania w grupach 20-osobowych, po-
święcone intensywnej pracy nad rozwojem i kreatywnością lektorów uczących dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym. W programie duża dawka wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej 
dziecka, a także wykorzystania nowych technologii i metod aktywizujących. Swoim doświad-
czeniem i pomysłami dzielić się będą z Państwem uznani praktycy z branży – metodycy i spe-
cjaliści od nauczania dzieci.

Harmonogram

Zrozumienie świata dziecka 
27–28 maja 2017 r.

Kreatywność nauczyciela 
24–25 czerwca 2017 r.

Kształtowanie umiejętności  
językowych przez zabawę 

26–27 sierpnia 2017 r.

Zarządzanie klasą i efektywna  
komunikacja 
16–17 września 2017 r.
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FROM GOOD 
TO GREAT
Innovation  |  Inspiration   |  Culture

12-14 maja 2017 r.
Uniwersytet Warszawski

Wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu lektorów, metodyków, 
dyrektorów i właścicieli szkół językowych, a także autorów  

i wydawców podręczników.  

Znakomita okazja do wymiany doświadczeń w gronie profe-
sjonalistów z branży, networkingu, poznania nowych możli-

wości, poszerzenia swoich horyzontów i skonfrontowania się 
z nieustannie zmieniającym się rynkiem edukacji językowej.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ
kongres2017.pase.pl


