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Konferencja Egzamin maturalny z języka obcego
nowożytnego w formule 2023

Lubelski Kurator Oświaty oraz Dyrektor LSCDN zapraszają
Nauczycieli języków obcych szkół ponadpodstawowych na
konferencję poświęconą egzaminowi maturalnemu w formule
2023, która odbędzie się 25 października 2021 roku.

Prowadzący: dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
współautor podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego
nowożytnego oraz Informatora o egzaminie maturalnym z języka obcego
nowożytnego od roku szkolnego 2022/2023, jak również wielu publikacji i badań z
zakresu nauczania, egzaminowania i oceniania.

Data i miejsce
25 października 2021 r. (poniedziałek), godz. 14.00 – 16.00.

Lubelskie Centrum Konferencyjne ul. Grottgera 2 (róg Al. Racławickich i Grottgera).
Sala 7A (IV piętro).



Prosimy o uważne zapoznanie się z formami i warunkami udziału.

Organizatorzy
Koordynator konferencji: Joanna Galant  (jgalant@lscdn.pl)

Sprawy organizacyjne: konsultant dr Marlena Deckert – język francuski i hiszpański
(mdeckert@lscdn.pl) oraz doradcy metodyczni: Mieczysława Adamczuk – język
angielski (madamczuk@lscdn.pl), Wiesława Wąsik - język niemiecki
(wwasik@lscdn.pl)

Udział
Udział w konferencji dla nauczycieli województwa lubelskiego jest
bezpłatny. Rejestracja poprzez formularze udostępnione poniżej.

Udział stacjonarny

Rejestracja do 22.10.2021 r. Limit miejsc: 50 (dotyczy osób w pełni zaszczepionych
przeciw COVID-19 lub ozdrowieńców) . 

Aby uzyskać Zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji wymagane jest założenie
konta lub uaktualnienie informacji w panelu użytkownika w systemie LSCDN.

Z uwagi na aktualne zasady bezpieczeństwa i ograniczenia związane z COVID-19
uczestnicy szkolenia stacjonarnego zostaną poproszeni o złożenie stosownego
oświadczenia. W przypadku zaostrzenia przepisów liczba miejsc stacjonarnych
może ulec zmianie.

Link do
rejestracji: https://lscdn.pl/pl/kursy/635k7406,Konferencja-dotyczaca-egzaminu-mat
uralnego-wformule-2023.html

Udział on-line

Rejestracja do 22.10.2021 r., godz. 18.00. Brak limitu miejsc. Link do transmisji
zostanie udostępniony mailowo najpóźniej dzień przed wydarzeniem – prosimy o
poprawne wpisanie i sprawdzenie podanego w formularzu rejestracji adresu
kontaktowego email.

Rejestracja przez formularz: https://forms.gle/GgMtTDeZD3yQ8Z2bA
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